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Mûsto pfiipravuje revitalizaci 
lokality u Statku

Jarek Nohavica zpíval pfied vyprodan˘m
hledi‰tûm Mûstského divadla R˘mafiov

¤idiãka bourala na prvním snûhu 
mezi R˘mafiovem a Dolní Moravicí

LyÏafie na Kopfiivné sveze 
nejmodernûj‰í lanovka

R˘mafiov‰tí ‰achisté uspûli 
na domácím turnaji

ročník XIX.
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Aktuálnû z mûsta

Z jednání 
zastupitelstva

Ve ãtvrtek 9. listopadu se ve

velkém sále Stfiediska volné-

ho ãasu R˘mafiov konalo dva-

cáté první fiádné zasedání za-

stupitelstva v tomto volebním

období. Na programu jednání

byla zpráva o hospodafiení

mûsta k 30. záfií, v˘hled hos-

podafiení do konce kalendáfi-

ního roku a majetkové záleÏi-

tosti. Zastupitelé pfiijali cel-

kem ãtyfiiatfiicet usnesení. 

Územní studie
„U Statku“
R˘mafiov 

bude zafiazena 
do Integrovaného
dokumentu mûsta

Mûsto R˘mafiov prostfiednic-

tvím úfiadu územního pláno-

vání nechalo zpracovat územ-

ní studii plochy po b˘valé ãer-

pací stanici pohonn˘ch hmot

v R˘mafiovû (poté slouÏila ja-

ko provizorní odstavné parko-

vi‰tû kamionÛ) s názvem

Územní studie vefiejného pro-

stranství ORP R˘mafiov I

„U Statku“ – R˘mafiov. Studii

vypracoval Ing. arch. Jifií

Valert. Územní studie obsahu-

je architektonicko-urbanistic-

ké fie‰ení prostoru, navrhuje

po konzultaci s odborníky na

dopravní projekty pfieloÏku

místní komunikace Ml˘n-

ská a koordinaci doprav-

ního systému, koordina-

ci technické infrastruktury

a koncepci zelenû. Souãástí 

územní studie je propoãet ná-

kladÛ na realizaci. V rámci

nového parku navrhuje zhoto-

vitel zajímav˘ prvek – ml˘n-

ské kolo, které bude pfiipomí-

nat pÛvodní historickou budo-

vu ml˘na, po níÏ dostala ulice

svÛj název. Zámûr územní

studie v˘raznû zhodnocu-

je dan˘ prostor v souladu 

s územním plánem a zejména

se zmûnou územního plánu 

ã. 2, kde je v této plo‰e navr-

hována vefiejná zeleÀ.

Zastupitelstvo mûsta schválilo

zafiazení realizace zámûru 

územní studie „U Statku“

R˘mafiov do Integrovaného

dokumentu mûsta. 

JiKo, zdroj materiály ZM
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Povídání o houbování
To bylo radosti v chudé chaloupce! Letos rostly! Babky, poddubáci,

bedly v cel˘ch lánech, ryzce, ãirÛvky, václavky a dokonce kufiátka 

alias li‰tiãky, které se povaÏují za delikatesu.

Houby – maso lesa. KdyÏ je jich hodnû, bude pr˘ hodnû snûhu. Jistû

jste sly‰eli, Ïe v‰echny houby jsou jedlé, nûkteré v‰ak jen jednou.

V pfiírodû je to tak, Ïe ty nejjedovatûj‰í krásnû voní i chutnají. Za utr-

Ïení chránûného hfiibu Fechtnerova zase hrozí pokuta. Lesy ale nikdo

nehlídá.

A tak âe‰i smaÏí, nakládají, su‰í, mrazí. Houbafiení je vá‰eÀ zdûdûná

po pfiedcích, náv‰tûvníci lesa jsou vytrvalí a optimistiãtí; chtûjí vûdût,

jestli je houba jedlá, zda je vzácná? Nezájem.

Ony jsou ty lesní krasavice mnohotvárné a tak trochu nevypoãitatel-

né. Trvalky na zahrádce se k podzimu stáhnou do kofienÛ a na jafie

s jistotou obrazí. Houby ne. ZáleÏí pfiedev‰ím na tom, jaká je vlhkost

a teplota. Leto‰ní léto moc houbafiÛm nepfiálo, podzim to vynahradil

a tûÏko odhadnout, jak tomu bude pfií‰tí rok.

MÛj domácí pán je ãlovûk veskrze pfiírodní, zná snad v‰echny zdej‰í

jesenické rostlinky a byliny, kdejakého boÏího tvoreãka. Tím víc je

zfietelná moje neznalost, proto jsem si v duchu fiekla dost rozhodn˘m

hlasem: Já do toho lesa pÛjdu s tebou a uvidí‰!

Rozhodnuto. Jde se. Nemám co na sebe a na nohy, je mi zima. Vnitfiní

hlas fiíká: Co já tady k ãertu hledám? UÏ jsem si zniãila ãást obleãe-

ní, jdu jak mamut. Kde se tady vzala ta mokfiina, do které se bofiím aÏ

po nápravu?

Pak bloudím mezi tfiemi smrky, nakonec mû uloví veverka a bude po

mnû. A hfiíbeãky nejsou, nemají ani pí‰Èalky, ani zvoneãky. Cítím po-

divn˘ pach, aha – byla jsem pfied vstupem do lesního království fiád-

nû narepelentována.

Mnû je vám tak nûjak úzko, mûla jsem se nechat oãipovat nebo b˘t

na vodítku, tak bude nalezeno asi mé ohlodané tûlo (tedy za dost 

dlouhou dobu). A ty zvuky! Funûní, praskání, mlaskání. Snad to ne-

ní prase s morem z afrického kontinentu?!

Pfiede mnou se najednou objeví dva krásní praváci! Pfiímo v˘stavní.

Takové znám jenom z atlasu Pilát – U‰ák. Jásám a pfiivolávám svého

velitele. Závist je ‰karedá, ale on mi upfiímnû závidí.

Za pÛl hodiny jsem na‰la dal‰ích deset krasavcÛ a láskyplnû je oãis-

tila. MÛj spoluhoubafi nic.

Pr˘ mû pfií‰tû do lesa nevezme, protoÏe to nemá zapotfiebí. Si

Pár slov... z kapsáfie

Foto na titulní stranû:

Lucie Lehká – První leto‰ní mrazíky
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Letos v fiíjnu tomu bylo pfiesnû deset let, kdy do sociální sluÏby Podhorské ne-
mocnice v R˘mafiovû pfii‰el první klient. Od dubna leto‰ního roku nese oddûle-
ní nov˘ název Sociální sluÏba Podhorská a pfiiná‰í novinky ve vybavení ãi na-
bídce sluÏeb. Nejv˘znamnûj‰í novinkou leto‰ního roku je border kolie Merlin. 
„Sociální sluÏba Podhorská je mÛstkem mezi nemocnicí a domácí pé-
ãí nebo jinou pobytovou sociální sluÏbou. VyuÏívají ji pfiedev‰ím star-
‰í lidé, ale je urãena i pro osoby s chronick˘m onemocnûním nebo
zdravotním postiÏením, a to od vûku 27 let,“ vysvûtluje Bc. Miroslava

Legnerová, sociální pracovnice Sociální sluÏby Podhorská, a dodává:

„Cestu hledejme spoleãnû, tak zní motto na‰í sluÏby.“
Sociální sluÏba Podhorská od zaãátku svého fungování preferuje indi-

viduální pfiístup ke kaÏdému klientovi. „Na prvním místû je klient, je-
ho potfieby a zájmy, plnû respektujeme jeho práva a svobodnou vÛli,“
pfiibliÏuje Bc. Legnerová. 

Posilou pracovního t˘mu Sociální sluÏby Podhorská je od dubna 2017

border kolie Merlin. Pravidelnû klienty nav‰tûvuje a pomáhá jim ak-

tivnû trávit voln˘ ãas. Svou pfiítomností pÛsobí na psychickou i fyzic-

kou stránku klientÛ. Merlinov˘m psovodem je Radka Wnenková,

administrativní pracovnice Sociální sluÏby Podhorská.

Posláním Sociální sluÏby Podhorská je zajistit klientÛm individuální

péãi i dÛstojné a bezpeãné zázemí pfiibliÏující se co nejvíce domácímu

prostfiedí. Urãena je v‰em, ktefií vzhledem ke zdravotnímu stavu ne-

mohou Ïít ve svém pfiirozeném prostfiedí, potfiebují dopomoc a pod-

poru druhé osoby pfii zvládání bûÏn˘ch ãinností. SluÏba zaji‰Èuje

24hodinovou péãi, celodenní stravu a ubytování v jednolÛÏkov˘ch

a dvoulÛÏkov˘ch pokojích. Kapacita sluÏby je aktuálnû dvanáct lÛÏek.

Komplexní informace o Sociální sluÏbû Podhorská a kontakty na její

pracovníky najdou zájemci na stránkách www.nemocnicepodhor-

ska.agel.cz nebo pfii osobní náv‰tûvû oddûlení.

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

Sociální sluÏba Podhorské nemocnice oslavila první dekádu

Zdravotnictví

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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Uãitelé nûmãiny vyuÏili nabídky Goethe-Institutu a 2. listopadu se s tfiiceti Ïá-
ky sedm˘ch roãníkÛ zúãastnili motivaãní akce „·prechtíme. Den s nûmãinou
v Ostravû“.
Ve Velkém svûtû techniky v Dolních Vítkovicích pro nû byla pfii-

pravena soutûÏní hra Autobahnspiel. Bûhem zábavné hry s ‰est-

nácti zastávkami ve znám˘ch nûmeck˘ch mûstech na soutûÏní t˘-

my ãekaly rozmanité úkoly. Ve velkém sále a okolních chodbách

bylo umístûno 16 stanic – mûst, kde Ïáci fie‰ili hádanky, plnili 

úkoly nebo získávali informace o reáliích nûmecky mluvících zemí.

Hra jim poskytla mnoho zajímav˘ch faktÛ o osobnostech, kultufie

a produktech. Témata byla rÛznorodá, se zamûfiením na vyuÏití ci-

zího jazyka v dal‰ím studiu a v práci. Byla to skvûlá motivaãní hra

pro Ïáky, ktefií se zaãínají uãit dal‰í cizí jazyk, i pro zaãáteãníky,

ktefií se jiÏ nûmecky uãí. Dûti toho hodnû zaÏily, vidûly, zasmály se

a pokou‰ely se mluvit nûmecky i bez pfiedchozích znalostí.

Hry se zúãastnilo asi 100 ÏákÛ z rÛzn˘ch ‰kol, pracujících ve skupi-

nách po 3–4 osobách. SoutûÏ trvala 2 hodiny vãetnû spoleãného 

ukonãení a slavnostního udûlení cen v sále Divadla vûdy.

Na‰e skupina ve sloÏení: Michaela Gromusová, Tereza Kubelková

a Petr Pátík obsadila krásné 3. místo! Moc gratulujeme! Pochvalu si

zaslouÏí ale v‰echny na‰e dûti, protoÏe ‰ly do hry s velk˘m nasaze-

ním a vedly si skvûle.

Po soutûÏi jsme dûtem zajistili zdarma prohlídku expozic Svût tech-

niky, Svût civilizace a Svût pfiírody. Celá akce byla hrazena z pro-

stfiedkÛ Goethe-Institutu.

Tû‰íme se za rok na dal‰í pokraãování!

Fota a text: Mgr. Jana Pupíková
Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

·prechtíme v Ostravû

Po dvouleté odmlce, zpÛsobené mimofiádnou nepfiízní poãasí v loÀském roce,
se konal 14. roãník jednoho z nejzajímavûj‰ích ‰kolních bûÏeck˘ch závodÛ
v okolí. Medlovsk˘ cross pofiádá Z· a M· Medlov v areálu malebného leso-
parku Skalky, na kdysi známé cyklokrosové trati.
SoutûÏí spolu druÏstva sloÏená ze ‰esti dívek a ‰esti chlapcÛ, vÏdy tfii

mlad‰í a tfii star‰í v kategorii. O v˘sledku rozhoduje souãet bodÛ pod-

le umístûní bûÏcÛ. ZávodÛ se úãastní pfiedev‰ím ‰koly z Uniãovska,

Z· Jelínkova je pravidelnû zvána od roku 2012 a jiÏ tfiikrát se jí zde

podafiilo zvítûzit a na rok si vystavit velk˘ putovní pohár se jmény ví-

tûzÛ jednotliv˘ch roãníkÛ.

Letos se do Medlova naposledy vydaly star‰í dívky a nûkolikanásob-

né úãastnice závodu Katefiina Furiková a Karolína Ry‰ková, doplnû-

né Katefiinou HorÀáãkovou, za mlad‰í dívky Jana Batou‰ková, Vivian

Pospí‰ilová a Veronika ·vehlová. Mlad‰í hochy reprezentovali

Ondfiej Baslar, Tomá‰ Sedláfi a Franti‰ek Sázel, star‰í kluci bojovali

v sestavû Jan Tihelka, Luká‰ Vyroubal a Jan Kováfi.

V kaÏdé ze ãtyfi kategorií soupefií 24–30 bûÏcÛ. Závod vede okruhem

dlouh˘m 750 m, vût‰inou po rovince s mírn˘m stoupáním a sebûhy

s více ãi ménû pevn˘m podkladem, ov‰em nejatraktivnûj‰í pasáÏí je

drásav˘ v˘bûh z rokle, tradiãnû notnû rozbahnûn˘, klouzav˘ a ze sho-

ra obsazen˘ povzbuzujícími fanou‰ky. Mlad‰í dívky bûÏely okruhy

dva, mlad‰í kluci tfii, star‰í dívky také tfii a star‰í ho‰i absolvovali traÈ

i s roklí celkem pûtkrát.

Vivian, Veronika a Jana dobûhly na ãtvrtém, pátém a devátém místû,

kategorii star‰ích dívek vyhrála Katefiina HorÀáãková, Karolína

Ry‰ková a Katefiina Furiková skonãily ãtvrtá a ‰está. Ondfiej Baslar

pfiesvûdãivû zvítûzil mezi mlad‰ími hochy, následován druh˘m

Franti‰kem Sázelem a osm˘m Tomá‰em Sedláfiem. V‰echny síly ze

sebe museli vydat star‰í kluci. Tfietí v kategorii dobûhl bûÏeck˘ objev

leto‰ní sezóny Jan Kováfi, Jan Tihelka byl sedm˘ a na tfiináctém mís-

tû srdnatû dokonãil závod Luká‰ Vyroubal.

Sv˘m v˘konem zpeãetili vynikající v˘sledek celého druÏstva a zno-

vu obhájili putovní pohár, na jehoÏ podstavci se poãtvrté objeví jmé-

no R˘mafiova. Za v˘born˘ v˘sledek na namáhavé trati a v nevlídném

poãasí (obojí v‰ak ke krosov˘m bûhÛm patfií) v‰em závodníkÛm dû-

kujeme a pfiejeme hodnû ‰tûstí i pfií‰tí rok v jubilejním patnáctém roã-

níku.

Fota a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Medlovsk˘ cross 2017

·kolství
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Z· Jelínkova vyuÏila velkorysé nabídky Místní akãní skupiny R˘mafiovsko, 
o. p. s., která v rámci podpory ãtenáfiské gramotnosti dûtí pozvala do na‰e-
ho mûsta herce Luká‰e Hejlíka a jeho kolegy ze spoleãnosti LiStOVáNí, s. r. o.
(www.listovani.cz).
V budovû Mûstského divadla zhlédlo pfies tfii sta dûtí z prvního stup-

nû poutavé scénické ãtení z knihy Petry Braunové Ztraceni v ãase.

Není to divadlo a není to ani pouhé ãtení z knihy. Tfii skvûlí herci nás

bûhem necelé hodiny provedli napínav˘m dûjem, za pomoci jedno-

duch˘ch rekvizit a scének nás pfienesli pfiímo do atmosféry pfiíbûhu

a souãasnû jsme mohli naslouchat dialogÛm tak, jak je v˘borná auto-

rka knih pro dûti Petra Braunová napsala. Herci prostû knihu oÏivili

a rozpohybovali, ale na rozdíl od filmu, kde se divákovi v‰echno na-

servíruje, mûly dûti dostatek prostoru pro své pfiedstavy.

Ani Ïáci druhého stupnû nepfii‰li zkrátka. Tentokrát v komornûj‰ím pro-

stfiedí kinosálu SVâ R˘mafiov stovka ÏákÛ jednoho sedmého a v‰ech

osm˘ch roãníkÛ oãekávala, co se bude dít. Oãekávání nudy a ‰edi?

Îádné kulisy, Ïádná pfiehlídka kost˘mÛ, jen dva herci a jedna hereãka

vyhlíÏející ponûkud civilnû. MoÏná jen název Îivot k seÏrání mohl pro-

budit záblesk zájmu. Vtom to zaãalo. Pfiíbûh odvíjející se z fiádek knihy

a souãasnû vizualizovan˘ postavami na scénû. Pfiíbûh tolik podobn˘ ti-

sícÛm jin˘ch proÏívan˘ch nejedním teenagerem dne‰ka, jehoÏ pÛsobi-

vost podtrhlo i uÏití patfiiãného slovníku. MoÏná i to se stalo dÛleÏit˘m

prvkem spojujícím herce a diváky. Po pfiedstavení v‰ichni odcházeli na-

d‰eni, povídali si o „divadle“, v‰em se líbilo. A snad nakonec i pocho-

pili, Ïe sáhnout po správné knize mÛÏe do kaÏdodenní reality vnést ne-

zapomenutelné okamÏiky a touhu pfieãíst si nûkdy nûco podobného.

A Ïe to zas nebude tfieba Mikael Olivier, pfiece vÛbec nevadí.

Dûkujeme MAS R˘mafiovsko za finanãní pfiíspûvek a organizaci ce-

lé akce! Mgr. M. Tauferová a Mgr. I. Janou‰ek
Z· R˘mafiov, Jelínkova 1 

Fota: Ing. Katefiina Uliãná

Listování s Luká‰em Hejlíkem

V úter˘ 24. fiíjna se v R˘mafiovû podafiilo uspofiádat mimofiádn˘ podnik pro
pfiíznivce ‰kolního florbalu. Turnaj mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ pod zá‰titou
a s finanãní podporou b˘valého extraligového trenéra a hráãe, nyní sekre-
táfie a koordinátora Moravskoslezské florbalové unie Roberta Segeti pfii-
pravila Z· Jelínkova ve spolupráci s Gymnáziem a SO· R˘mafiov.
K akci bylo pfiizváno ‰est druÏstev z pûti ‰kol. Vût‰inou pravidelní 

úãastníci Okresní florbalové ligy se utkali systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m

o poháry, diplomy a florbalové vybavení. Ve sportovní hale r˘ma-

fiovského gymnázia bylo odehráno patnáct zápasÛ, pohledn˘ch, napí-

nav˘ch, bojovn˘ch, ale férov˘ch.

Ze zisku zlatého Poháru sekretáfie MSFU a hlavní ceny se radovalo

A druÏstvo Z· Jelínkova (Adam âermák, Matûj Papaj, Ondfiej

Cíleãek, Jan Tihelka, Ondfiej Kfienek, Jan Jablonãík, Samuel Kajan),

které porazilo v‰echny soupefie a jehoÏ útoãník Jan Jablonãík se

s osmnácti trefami stal nejlep‰ím stfielcem turnaje. Na druhém místû

skonãila Z· Jesenická Bruntál, s níÏ bylo odehráno nejdramatiãtûj‰í

Pohár sekretáfie Moravskoslezské florbalové unie

-21-2017  15.11.2017 13:42  Stránka 5



utkání. Za ní následovali hráãi Z· Vrbno pod Pradûdem, ktefií v roz-

hodujícím zápase o tfietí místo porazili domácí Gymnázium a SO·.

Pátí se umístili kluci ze Z· OkruÏní Bruntál a ‰esté místo patfiilo

B druÏstvu mlad‰ích hochÛ Z· Jelínkova (Joná‰ Jablonãík, Tadeá‰

Procházka, Franti‰ek Moják, Roland Wenzel, Rostislav Polách,

Tomá‰ Furik, Jan Zapletal a Marcel Mihál), ktefií si spolu vyzkou‰eli

svÛj první velk˘ turnaj.

K vyhla‰ování v˘sledkÛ a pfiedávání cen se dostavil dal‰í zástupce

ãeského florbalu a Moravskoslezské florbalové unie, hráã i trenér

a zároveÀ r˘mafiovsk˘ rodák Zdenûk Cholek, kter˘ byl s pofiádáním

soutûÏe, úrovní hry i chováním zúãastnûn˘ch velmi spokojen.

V‰echna druÏstva byla náleÏitû odmûnûna nejen vûcnû, ale i pûkn˘-

mi herními záÏitky. Podûkování patfií hráãÛm i trenérÛm, zástupcÛm

âeského florbalu a MSFU, r˘mafiovskému Gymnáziu a SO·, které 

ochotnû poskytlo sportovi‰tû, Z· a M· Karlovice za zapÛjãení her-

ních mantinelÛ a Lucii Ondrákové za v˘borné fotografie. Budeme rá-

di, kdyÏ se podobná akce do R˘mafiova vrátí. 

Karel Toman, fota: Lucie Ondráková, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
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Nazdárek, v‰echny vás zveme na stra‰idelnou párty 31. fiíjna 2017 do
budovy starého klá‰tera, dne‰ní Primy, kde se to hemÏí neboÏtíky, ãa-
rodûjnicemi, upíry, bílou paní, lesními skfiítky. Tak znûlo pozvání stu-

dentÛ pro malé dûti z M· a 1. stupnû základní ‰koly.

Úãastníky vítali duchové a po skupinkách si je rozebírali. V budovû by-

la tma, schodi‰tû osvûtlené svíãkami, a tak nebylo divu, Ïe vût‰ina ná-

v‰tûvníkÛ byla nesvá a drÏela se pohromadû. V prvním poschodí byla

umístûna pitevna, bludi‰tû, rej duchÛ a stra‰idelná diskotéka, na podla-

Ïí vû‰tírna tfií ãarodûjnic. Nechybûl hfibitov ani otevfiená hrobka. Dûti

musely plnit rÛzné úkoly, aby získaly lektvar pro posílení odvahy vÛãi

nestvÛrám, které potkávaly cestou za dobrodruÏstvím. Vût‰ina to doká-

zala, aniÏ by ukápla slza. Objevili se i takoví, ktefií v‰e pfiekonali s plá-

ãem za doprovodu rodiãÛ. Za svou odvahu byli odmûnûni sladkostmi.

Akce se vydafiila, v‰ichni se skvûle bavili a uÏ se tû‰í na pfií‰tí rok.

Foto a text: studenti 2. roãníku SSO· Prima R˘mafiov

Rej duchÛ na Primû

Poslední fiíjnov˘ víkend strávilo na padesát R˘mafiovanÛ v Nûmecku. ·lo o ãle-
ny orchestru Zu‰kaband a pûveckého sboru Vox montana, ktefií na pozvání ko-
legÛ hudebníkÛ uspofiádali ãesko-nûmeck˘ koncert ve mûstû Zeil am Main. Toto
nevelké mûsto má pro R˘mafiov velk˘ v˘znam, neboÈ patfií do poãetné skupiny
r˘mafiovsk˘ch partnersk˘ch mûst. Navíc zde Ïije mnoho lidí, ktefií svÛj osud
spojují s R˘mafiovem.
Polovinu úãastníkÛ tvofiily dûti, které chodí do základní umûlecké ‰ko-

ly, a tak byl program pobytu uzpÛsoben právû jim. Zúãastnili jsme se

komentované prohlídky Zeilu am Main, nav‰tívili jsme místní pamûti-

hodnosti vãetnû Zeilské kaple, která se stala cílem kaÏdoroãních poutí

NûmcÛ odsunut˘ch z R˘mafiova.

Sobotní odpoledne a veãer uÏ byly plnû vûnovány zkou‰ení a koncertu

samotnému. Koncertní hala byla veãer pfiekvapivû zaplnûná do posled-

Zu‰kaband a Vox montana v Nûmecku
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¤idiãka bourala na prvním snûhu
Pfielom fiíjna a listopadu provázely dopravní nehody. V pÛl deváté rá-

no 30. fiíjna havarovala 49letá fiidiãka z Pfierova mezi R˘mafiovem

a Dolní Moravicí. Její fabie dostala v zatáãce na zasnûÏené a namrz-

lé vozovce smyk, pfiejela do protismûru, narazila do dopravní znaãky

a svodidel a skonãila v pfiíkopu pfievrácená na stfiechu. ¤idiãka vy-

vázla bez zranûní, ‰koda na majetku byla vyãíslena na 72 tisíc korun.

V devût hodin veãer 1. listopadu do‰lo ke kolizi mezi Val‰ovem

a Lomnicí. 35letému polskému fiidiãi nákladní soupravy vbûhlo do

cesty divoké prase. Zaãal brzdit, ale stfietu nezabránil. Uhynulé zvífie

zÛstalo leÏet uprostfied silnice. Pfievzal si ho ãlen místního myslivec-

kého sdruÏení. Celková hmotná ‰koda ãiní 50 tisíc korun.

Auto po‰krábala ze Ïárlivosti
Pomsta se 29leté Ïenû nevyplatila. Koncem záfií mûla na parkovi‰ti na

Hornomûstské ulici v R˘mafiovû ze Ïárlivosti po‰krábat lak ‰kodovky

po celé délce boãní strany. ZpÛsobená ‰koda byla vyãíslena na 35 tisíc

korun. Za po‰kození cizí vûci mladé Ïenû hrozí aÏ roãní vûzení.

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

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

ního místa. Program byl sloÏen z vystoupení tfií tûles – ãesk˘ch Vox

montany a Zu‰kabandu a nûmeckého sboru Liederkranz. Nutno zdÛraz-

nit, Ïe aãkoli se nûmeãtí a ãe‰tí hudebníci vzájemnû neznali, dokázali

spoleãnû pfiipravit program takové úrovnû, Ïe to asi nikdo neãekal.

V̆ kony na jevi‰ti byly bez nadsázky brilantní a nekoneãné závûreãné 

ovace byly zcela zaslouÏené. Lze fiíct, Ïe v historii obou ãesk˘ch sou-

borÛ to byl zatím asi nejlep‰í koncert. Za nejpÛsobivûj‰í ãást programu

pak mÛÏeme povaÏovat písnû, které nûmeckému publiku zahráli 

a zazpívali spoleãnû âe‰i i Nûmci – Adiemus Karla Jenkinse a swingo-

vou Tequilu Chucka Ria. Z obou bûhal náv‰tûvníkÛm mráz po zádech.

Zaznamenali jsme reakce nûkter˘ch ãesk˘ch dûtsk˘ch úãastníkÛ. Na

jednoduchou otázku, co si myslí o koncertu, odpovídali v‰ichni podob-

nû: „Koncert se zdál nejpovedenûj‰í, z tûch, které jsme odehráli,“ nebo:
„ÚÏasné obecenstvo, hostitelé pfiíjemní, super záÏitek,“ pfiípadnû: „Sice
jsme absolvovali dlouhou cestu, ale ta nám za to stála.“
Za zmínku stojí téÏ reakce nûkter˘ch nûmeck˘ch náv‰tûvníkÛ. Po kon-

certu za námi pfii‰li a se slzami v oãích nám sdûlovali nejen svoje do-

jmy a nad‰ení, ale i vûci jiné. Jako potomci vyhnan˘ch po druhé svûto-

vé válce mysleli na svoje rodiãe a prarodiãe, ktefií se podle nich teì shÛ-

ry dívají, jak jsou sedmdesát let po válce âe‰i a Nûmci schopni spolu

vycházet, ba dokonce uspofiádat spoleãn˘ koncert, navíc na tak vysoké

úrovni. Tím se trefili pfiímo do ãerného, neboÈ právû toto byl smysl na-

‰í náv‰tûvy, spoleãného koncertu a celého letitého partnerství obou na-

‰ich mûst. Je moc dobfie, Ïe se podobné aktivity úãastnily právû r˘ma-

fiovské dûti. O na‰í spoleãné historii je tfieba vûdût, je tfieba ji pokud

moÏno nesoudit a v budoucnu vyuÏít spí‰ toho, co nás spojuje, ne roz-

dûluje. Hudba se k tomuto úãelu hodí naprosto perfektnû.

Spolupráce Zeilu am Main a R˘mafiova tímto koncertem rozhodnû ne-

konãí. Na místû jsme domluvili nejen opakování celé akce u nás, ale na-

stínili jsme i spolupráci dal‰í, tentokrát na poli sportovním. Zde v˘teã-

nû zafungovala úãast zástupcÛ Jiskry (ãlenÛ sboru Vox montana), ko-

mise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní spolupráci mûstského za-

stupitelstva, ZU· R˘mafiov a Spolku pfiátel ZU· R˘mafiov. Velké podû-

kování patfií vedení mûsta R˘mafiova, které ná‰ koncert podpofiilo jak fi-

nanãnû, tak morálnû. Nela Bruntsvyková, Jifií Taufer, ZU· R˘mafiov 
Foto: Jan Halinec, Josef Petrík, Jana Pupíková

Foto: PâR Bruntál

Zimní údrÏba silnice I. tfiídy I/11
Správa silnic Moravskoslezského kraje od 1. fiíjna 2017 jiÏ nezaji‰Èu-

je zimní údrÏbu silnic první tfiídy. Zimní údrÏbu silnice ã. I/11 v úse-

ku Bruntál – Skfiítek pro-

vádí SdruÏení ESA –

Dispeãersk˘ obvod

Bruntál, U Stadionu

1999/9, e-mail: dispe-

cink.bruntal@soussro.cz,

tel. 703 142 501.

Bc. Renata Vysly‰elová
odbor dopravy 

a sil. hospodáfiství 
MûÚ R˘mafiov

Ilustraãní foto
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

je do odvolání 

z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00      13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00
nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

Ukonãení posezení 15:30–16:00. Kdo není schopen dojít 

do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz v den setkání v 13:30 od prodejny

Hru‰ka na ulici 1. máje. Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat

aktivity,  které byste sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 

554 211 294. Termín kavárniãek v druhém pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):  21. 11., 5. 12. a 19. 12.

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

Rozlouãili jsme se

Josef Stacho – Janovice  ..................................................... 1944 

Oldfiich Tu‰ka – R˘mafiov  .................................................. 1970 

Ján Kovács – Horní Mûsto  ................................................ 1941 

Bohu‰ Maceãek – R˘mafiov  ............................................... 1929

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Aloisie âechová – R˘mafiov  ................................................ 80 let 

Vlasta Chrástková – R˘mafiov  ............................................. 81 let 

BoÏena Habrová – R˘mafiov  ................................................ 83 let 

Marie PÛdová – R˘mafiov  .................................................... 83 let 

Anna Li‰ková – R˘mafiov  .................................................... 84 let 

Anna Váro‰ová – R˘mafiov  .................................................. 86 let 

NadûÏda Nûmeãková – R˘mafiov  ........................................ 88 let 

Bohumila Grulichová – R˘mafiov  ........................................ 92 let 

Tfii jednotky profesionálních hasiãÛ musely v pondû-
lí 13. listopadu vyjet do Stfiíbrn˘ch Hor, kde hava-
roval sypaã. TûÏk˘ stroj s radlicí uvízl v bahnité pÛ-
dû silniãního pfiíkopu. Vzhledem k tomu, Ïe hrozilo je-
ho pfievrácení, musel se do vytaÏení sypaãe na sil-
nici zapojit hasiãsk˘ automobilov˘ jefiáb a vypro‰Èo-
vací speciál.
Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn a ze stroje neu-

nikly provozní kapaliny. Nejvût‰ím problé-

mem tedy bylo dostat tûÏk˘ sypaã z bahna zpátky na silnici. Na mís-

tû zasahovala jednotka HZS MSK z R˘mafiova, bruntál‰tí profesio-

nální hasiãi s vypro‰Èovacím speciálem a jednotka z Opavy se siln˘m

jefiábem.

Hasiãi chtûli nejprve vytáhnout sypaã z pfiíkopu pomocí automobilo-

vého jefiábu s uchycením za zadní rám uvízlého stroje. Na úzké silni-

ci ale nebylo moÏné jefiáb plnû ustavit, takÏe mûl sníÏenou nosnost.

Proto hasiãi nejprve odpojili ze sypaãe pfiední radlici a s pomocí vy-

pro‰Èovacího speciálu a jefiábu, kter˘ zaji‰Èoval sypaã proti pfievráce-

ní, spoleãnû vytáhli stroj bez po‰kození z pfiíkopu. Cel˘ zásah trval

nûkolik hodin. por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Sypaã uvízl v bahnitém pfiíkopu

Fota: HZS MSK
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B˘t dítûtem, to znamená...

Cel˘ svût v zrnku písku zfiít a nebe v polní kvûtinû, 

nekoneãno do dlanû uchopit, vûãnost Ïít v pouhé hodinû.

William Blake

Známá i neznámá v˘roãíCitát:
17. 11. Státní svátek âR – Den boje za svobodu a demokra-

cii, v˘roãí perzekuce ãeského studentstva v roce
1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989 

17. 11. 1917 zemfi. Auguste Rodin, francouzsk˘ sochafi (nar. 

12. 11. 1840) – 100. v˘roãí úmrtí 

18. 11. 1847 nar. Eli‰ka Krásnohorská, vl. jm. AlÏbûta Pechová,

spisovatelka a pfiekladatelka (zemfi. 26. 11. 1926) 

– 170. v˘roãí narození 

19. 11. 1907 nar. Ladislav Mike‰ Pafiízek, autor cestopisÛ a dobro-

druÏn˘ch pfiíbûhÛ (zemfi. 28. 3. 1988) – 110. v˘r. nar.

24. 11. Den nenakupování – (poslední pátek v listopadu) 
od roku 1992 

25. 11. 1957 zemfi. Diego Rivera, mexick˘ malífi (nar. 8. 12. 1886) 

– 60. v˘roãí úmrtí 

28. 11. 1907 nar. Alberto Moravia, vl. jm. A. Pincherle, italsk˘ spi-

sovatel a publicista (zemfi. 26. 9. 1990) – 110. v˘r. nar.

29. 11. 1797 nar. Gaetano Donizetti, italsk˘ skladatel (zemfi. 

8. 4. 1848) – 220. v˘roãí narození 

1. 12. Svûtov˘ den boje proti AIDS – vyhlá‰en Svûtovou
zdravotnickou organizací v roce 1988 

3. 12. Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch – od roku
1993 (OSN) 

6. 12. 1937 nar. Jifií Kodet, herec (zemfi. 25. 6. 2005) – 80. v˘r. nar.

8. 12. 1857 zfiízen zvlá‰tní spolek, ãili sbor, kter˘ poskytoval po-
moc jistou a spolehlivou pfii poÏárech a v‰elijak˘ch
Ïiveln˘ch nehodách – v dne‰ní dobû nese název zá-
chranná sluÏba – 160. v˘roãí

10. 12. Den lidsk˘ch práv – v˘roãí pfiijetí V‰eobecné dekla-
race lidsk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním OSN
v roce 1948, slaví se od roku 1950 

14. 12. 1957 zemfi. Josef Lada, malífi a spisovatel (nar. 17. 12. 1887)

– 60. v˘roãí úmrtí 

15. 12. 1987 zemfi. Bohumil ¤íha, autor knih pro dûti (nar. 

22. 2. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí
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Stfiedisko volného ãasu ve stfiedu 8. listopadu hostilo cimbálov˘ soubor
Hradi‰Èan. Jeho koncert podle ohlasÛ náv‰tûvníkÛ, kter˘ch se ve velkém sále
se‰lo bezmála dvû stû, zanechal v publiku velmi siln˘ záÏitek. 
KdyÏ se fiekne Hradi‰Èan a Jifií Pavlica, vût‰inû se vybaví cimbálová

muzika a lidové písnû z jiÏní Moravy. Ale to uÏ dávno neplatí.

Hradi‰Èan se bûhem let vyprofiloval na multiÏánrov˘ profesionální

soubor s vysokou umûleckou a interpretaãní úrovní.

Po smrti prvního primá‰e Jaroslava Václava StaÀka vedení Hradi‰Èanu

pfievzal houslista a skladatel Jifií Pavlica, kter˘ dramaturgii souboru po-

sunul do ‰ir‰ích souvislostí historick˘ch, geografick˘ch i spoleãen-

sk˘ch a zaãal uplatÀovat svou autorskou tvorbu. Souãasn˘ Hradi‰Èan

pfiekraãuje hranice hudebních ÏánrÛ a vystupuje s osobnostmi rÛzn˘ch

kultur celého svûta. Je ãast˘m hostem domácích i zahraniãních festi-

valÛ tradiãní, alternativní i váÏné hudby. Mezi kmenové ãleny

Hradi‰Èanu patfií Alice Holubová (zpûv), Jifií Pavlica (housle, ninûra,

zpûv), David Burda (klarinet, flétny, zpûv), Milan Malina (cimbál,

zpûv), Roman Gill (kvinton, zpûv), Milan Gablas (kontrabas, zpûv)

a Josef Fojta (klávesy, perkuse, zpûv). 

Stfiedeãní koncert Hradi‰Èanu nabídl nejen moravské lidové písnû, ale

i písnû milostné. „V písniãce, kterou vám teì zahrajeme, se odráÏí
muÏsk˘ pohled na lásku. Pozornûj‰í posluchaãi zajisté poznají, Ïe píseÀ
je inspirována jedním z nejkrásnûj‰ích milostn˘ch textÛ, jak˘m je sta-
rozákonní ·alamounova PíseÀ písní,“ pfiiblíÏil jednu ze skladeb Jifií

Pavlica. Zaznûly i ukázky z posledního alba Vtefiiny kfiehké a dalo by

se fiíci, Ïe cel˘ koncert se nesl ve znamení kfiehkosti, citu a ryzí inter-

pretace. O tom svûdãila jedna z nejvfieleji pfiijat˘ch skladeb, o které se

Jifií Pavlica vyjádfiil slovy: „Pozveme vás do ãasÛ velmi vzdálen˘ch,
snad 1100 let zpátky, ze kter˘ch se nám dochovaly stfiípky hudby.
Zazpíváme vám staroslovûnsky. Text, kter˘ podle vûdcÛ pfieloÏil svat˘
Cyril, byl objeven v Akademii vûd a já jsem jej získal teprve pfied ro-
kem.“ Zhudebnûní úryvku Matou‰ova evangelia o Janu Kfititeli v po-

dání Hradi‰Èanu a s akustikou evokující velkomoravskou rotundu po-

sluchaãi ocenili boufiliv˘m potleskem. 

Ve finále koncertu Hradi‰Èan hraje na pfiání, muzikanti proto pfiidávali

nejãastûji Ïádané písnû. Nechybûla ani rapovaná velikonoãní koleda,

bravurní sólo na perkuse Josefa Fojty, píseÀ Kamínek na dlani ãi lido-

vá píseÀ Ach, synku, synku, kterou unisono zpíval cel˘ sál. JiKo

Hradi‰Èan dávno nehraje jen lidovky

První listopadovou sobotu v R˘mafiovû provázel nabit˘ program 

akcí, z nichÏ si mohl vybrat doslova kaÏd˘. Pro nejmen‰í dûti a jejich

rodiãe pofiádali v Kempu Indiana Halloween, do muzea ve stejnou

chvíli proudili na vernisáÏ milovníci umûní a také pamûtníci knûze

Franti‰ka VaÀáka, v kinû se veãer se‰li cinefilové. Do velkého sálu

SVâ ov‰em v podveãer pfii‰la specifická vûková a zájmová skupina,

která se bûÏnû pfiíli‰ nesrocuje – fanou‰ci internetového youtuberství.

YouTube je internetov˘ server, kter˘ umoÏÀuje prakticky komukoliv

nahrávat, sdílet, prohlíÏet nebo komentovat videa. Youtuber je pak ãlo-

vûk, kter˘ vytváfií hudební klipy, domácí videa nebo krátké filmy (ale

tfieba i komentáfie k videohrám), umisÈuje je na web a komunikuje se

sv˘mi fanou‰ky. Platforma, která se zrodila pfied dvanácti lety jako pfií-

leÏitost pro amatéry, se rozrostla do globálních rozmûrÛ a nejúspû‰nûj-

‰í youtubery mûní v profesionály na úrovni hvûzd showbyznysu.

Youtuberem mÛÏe b˘t skoro kaÏd˘, staãí k tomu trochu exhibicionis-

mu, talentu a originality, ale hlavnû schopnost zaujmout publikum

a vytvofiit si komunitu fanou‰kÛ. Asi nepfiekvapí, Ïe ty tvofií ve velké

mífie náctiletí, generace, která si zvykla vyuÏívat internet jako domi-

nantní zdroj informací a zábavy i jako hlavní nástroj komunikace.

Youtubery a jejich diváky fyzicky dûlí kilometry, propojení pfies in-

ternet je ale pofiád intenzivnûj‰í a bezprostfiednûj‰í neÏ kontakt s kla-

sick˘mi celebritami. Je snadnûj‰í se s nimi ztotoÏnit. I proto vliv 

youtuberÛ na publikum roste.

Hvûzdou díky internetu

Stfiedisko volného ãasu
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Naty Hrychová, Fimlar a PJay reprezentují rÛzné formy youtuberství

(Naty je ãtrnáctiletá zpûvaãka, Fimlar tfiicetilet˘ let’s player neboli

komentátor videoher). Se sv˘mi r˘mafiovsk˘mi fanou‰ky se podûlili

hlavnû o vlastní zku‰enosti s youtuberstvím, setkání tudíÏ podpofiilo

pfiedev‰ím rozvoj fenoménu samotného. Minimálnû tfietina publika si

besedu nahrála na mobil, takÏe se dá oãekávat, Ïe videí na YouTube

zase pfiibude a sledovanost protagonistÛ se zv˘‰í.

O náplni besedy se toho mnoho fiíct nedá, kromû zmínûné debaty 

o youtuberství a nûkolika Natin˘ch písniãek ji vyplnil kvíz na téma,

kolik má kdo odbûratelÛ nebo kolik má které video zhlédnutí.

Ukázala nicménû, jak progresivní tento fenomén je a jak dÛleÏitou

roli hraje zvlá‰È u dne‰ních teenagerÛ. Málokter˘ z nich si dokáÏe

pfiedstavit Ïivot bez mobilu s pfiipojením na síÈ. To potvrdila i sobot-

ní youtuberská autogramiáda. Nepodepisovaly se památníãky (ani

v˘stfiihy), ale chytré mobily. ZN

První listopadov˘ víkend v r˘mafiovském kinû patfiil pfiíznivcÛm speciálních fil-
mov˘ch ÏánrÛ. V nedûli do R˘mafiova dorazila avizovaná pfiehlídka outdoorov˘ch
dokumentÛ Snow Film Fest, v sobotu veãer si dali v kinosále sraz fanou‰ci ko-
miksov˘ch adaptací.
Marka âermáka a Ondfieje âíÏka znají kluboví náv‰tûvníci kina jako

tvÛrce i propagátory studentsk˘ch filmÛ. V dobû jejich pÛsobení na ka-

tedfie divadelních a filmov˘ch studií Univerzity Palackého v Olomouci

r˘mafiovsk˘m divákÛm nûkolikrát pfiedstavili snímky vlastní i sv˘ch ko-

legÛ. Spojuje je zájem o komiksy (oba na toto téma psali diplomovou

práci), a tak se spoleãnû pustili do prÛzkumu zvlá‰tního fenoménu pop-

kultury – komiksov˘ch adaptací, které nikdy nebyly natoãeny.

„UÏ dlouho jsme se bavili o tom, Ïe by bylo zajímavé pfiedstavit ‰ir‰í ve-
fiejnosti projekty, které z rÛzn˘ch dÛvodÛ nevznikly. V dne‰ní kinemato-
graficko-hollywoodské dobû, která je pfiesycena komiksov˘mi adaptace-
mi, jsou jejich osudy o to zajímavûj‰í. Vybrali jsme ãtyfii projekty a pfied-
stavili historii jejich nevzniku,“ vysvûtluje Marek âermák. Bûhem pfied-

ná‰ky seznámili diváky s nerealizovan˘mi filmy o znám˘ch i ménû zná-

m˘ch komiksov˘ch hrdinech – Batmanovi, Supermanovi, Watchmenech

a Sandmanovi – a ukázali i exkluzivní materiály, které pfiípravu filmÛ

doprovázely, napfi. fotografie z castingu nebo v˘tvarné návrhy.

Pfiedná‰ka o filmech se neobejde bez filmÛ, a protoÏe není dost dobfie

moÏné promítat snímky, které nebyly natoãeny, doplnili autofii program

projekcí videí na podobné téma – pûtiminutového fanou‰kovského filmu

Batman: Dead End Sandyho Collory, Krátkého filmu o Johnu Boltonovi
reÏiséra Neila Gaimana a rekonstrukce absurdních okolností zkrachova-

lého natáãení snímku Superman Lives v podání scenáristy Kevina

Smithe.

Pfiedná‰ka Marka âermáka a Ondfieje âíÏka, která mûla v R˘mafiovû pre-

miéru a uskuteãní se i v jin˘ch mûstech, vznikla pod zá‰titou projektu

Danger Days, jehoÏ cílem je ‰ífiit popkulturní zajímavosti prostfiednic-

tvím pfiedná‰ek, projekcí, diskuzí a ãlánkÛ.

ZN, fota: archiv M. âermáka

V kinû na filmech, které nikdy nevznikly

Kino R˘mafiov
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V listopadu zve mûstské muzeum na dvojici v˘stav, které mohou na první po-
hled pÛsobit jako protipóly, pfiinejmen‰ím barevností, v podstatû jsou si ale
velmi podobné. Nabízejí pohled na krásu v obyãejnosti, v hluboké vnitfiní
pravdivosti a pokofie sv˘ch protagonistÛ, v sepûtí s pfiírodou a Ïiv˘m v ní.
Zahrada Franti‰ka VaÀáka i dílo manÏelÛ Kovalov˘ch vedou svého diváka od
vnûj‰ího svûta povrchních vzruchÛ k vnitfinímu zklidnûní, které souzní s li-
stopadovou atmosférou.
Osobnost dlouholetého duchovního správce r˘mafiovské farnosti a po-

zdûj‰ího olomouckého arcibiskupa Franti‰ka VaÀáka (1916–1991)

muzeum pfiipomnûlo loÀskou v˘stavou ke stému v˘roãí jeho naroze-

ní. Nyní v galerii Pran˘fi blíÏe pfiedstavuje jeden z fenoménÛ spjat˘ch

s postavou tohoto knûze – farní zahradu, v níÏ Franti‰ek VaÀák pû-

stoval témûfi v‰e – zeleninu, kvûtiny a navzdory místnímu podnebí

i vinnou révu. Proslulá zahrada nebyla jen uÏitkovou plochou, ale

i místem kontemplací, dotyku s pfiírodou, s dílem Stvofiitele. Zahrada

jiÏ neexistuje, pfiesto si ji mohou náv‰tûvníci prohlédnout, a to jen dí-

ky ‰Èastné náhodû.

KdyÏ pfied lety pracovník Technick˘ch sluÏeb Ludûk Vyoral na‰el

v odpadu na sbûrném dvofie krabiãku s diapozitivy, netu‰il, jak˘ po-

klad objevil. Pfiesto ji nezahodil, ale pfiedal historikovi Jifiímu

Karlovi. Ten ji pozdûji ukázal Miroslavu Hanu‰ovi, kter˘ se právû za-

b˘val studiem osobnosti Franti‰ka VaÀáka. Na diapozitivech totiÏ by-

ly soukromé snímky knûze a pfiedev‰ím jeho zahrady. Krabiãka 

s 44 diapozitivy byla zapsána do sbírek muzea, ale je‰tû pfiedtím se

Miroslav Hanu‰ postaral o digitalizaci snímkÛ. Právû tyto fotografie,

málem navÏdy ztracené, mohou nyní náv‰tûvníci galerie Pran˘fi po-

prvé spatfiit. R˘mafiovské muzeum pfiipravilo nejen v˘stavu, ale ve

spolupráci s Miroslavem Hanu‰em a grafikem Romanem Karlem vy-

dalo i barevn˘ katalog, v nûmÏ kromû zmínûn˘ch fotografií najdou

ãtenáfii také Ïivotopisnou studii o Franti‰ku VaÀákovi. Katalog vyda-

n˘ díky podpofie Moravskoslezského kraje a mûsta R˘mafiova je zá-

jemcÛm k dispozici v muzeu.

V tent˘Ï okamÏik jako Zahrada Franti‰ka VaÀáka byla v Galerii

Octopus zahájena v˘stava dûl manÏelÛ Kovalov˘ch. Miroslav

a AneÏka Kovalovi Ïijí v nedalekém Sobotínû a mimo jiné vedou

známou ‰umperskou Galerii Jifiího Jílka, pojmenovanou po v˘znam-

ném sochafii, otci AneÏky Kovalové. Pro tvorbu obou manÏelÛ je 

urãující volba Ïivota ve venkovském ústraní, mimo ruch velk˘ch

center, byÈ za cenu odlouãenosti od moÏností, které umûlcÛm mûsta

nabízejí. Podobnû jako Franti‰ek VaÀák nacházel svÛj ostrov klidu 

a osobní svobody v tûsném sousedství svého domova, i pro manÏele

Kovalovy je tento intimní Ïivotní prostor naprosto zásadní a prostu-

puje celou jejich prací.

V malém sále najdou náv‰tûvníci kresby a fotogramy Miroslava

Kovala (*1944). Obû techniky u nûj pfievládly nad pÛvodní malbou

a fotografií, staly se vyústûním cesty k záznamu prostému ru‰iv˘ch

vnûj‰ích vlivÛ. Kresby tu‰í pomocí ztvrdlé ãesnekové natû mu umoÏ-

Àují proniknout k samé podstatû Ïivé struktury, do jejího fiádu a ryt-

mu. „KaÏd˘ drn trávy je mi nezávisle na rozmûru ucelen˘m vesmí-
rem. Kreslím v rytmu vÛle a podvolení se kresbû. Pevná ãára je v ní
kostrou, mûkká hmota tkání jejího ‚tûla‘ a i prázdno v ní je svûteln˘m
tvarem, ãasto právû tím podstatn˘m,“ popisuje Miroslav Koval.

Fotogramy pfiírodnin, jeÏ autor sám naz˘vá prÛsvity nebo samokres-

bami pfiírody, vlastní kresby doprovázejí jako jejich paralely.

Velk˘ sál je vûnován pracím AneÏky Kovalové (*1949). Také pro ni

je zahrada a vlastní dÛm v˘chozím bodem hledání fiádu pfiirozen˘ch

dûjÛ. Strom se spadl˘m jablkem, Ïebfiík, ãesnek v záhonu, rÛÏe, pa-

soucí se b˘ãek, kruh popela po vypáleném listí, ale i pouhá Ïidle 

uprostfied místnosti se v jejích obrazech stávají univerzálními tvary.

„KaÏdá vûc je sama o sobû ohraniãenou skuteãností, ale nese v sobû

Zahrada jako soukrom˘ vesmír

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

-21-2017  15.11.2017 13:42  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT21/2017

16

zároveÀ je‰tû jiné, niãím neohraniãené poselství,“ fiíká k tomu

AneÏka Kovalová. V obrazech tlumené zemité barevnosti, smûfiující

aÏ k nebarevnosti, v‰ední pfiedmûty nab˘vají schopnosti promlouvat

o vûãnosti, o vesmíru, jehoÏ jsou souãástí, o hlubinû bezpeãnosti, kte-

rou neseme sami v sobû.

Podobnû jako Bohuslav Reynek ani AneÏka a Miroslav Kovalovi ne-

museli opustit hranice svého domu a zahrady, aby se dopátrali pod-

staty bytí. Stejnou úlohu hrála zahrada i pro moudrého knûze

Franti‰ka VaÀáka. Obû v˘stavy jsou pfiíleÏitostí do nich nahlédnout. 

ZN

Pokud hledáte inspiraci na originální vánoãní dárky pro své blízké, zajdûte do kni-
hovny. V galerii U Stromu poznání ve vestibulu knihovny vystavuje od 2. listopa-
du v˘tvarnice Dagmar Mathonová – keramiku, poãítaãovou grafiku a ‰perky.
VernisáÏ v du‰iãkové atmosféfie pojmenovala v˘stiÏnû âaj o páté.
Dagmar Mathonová Ïije v Uniãovû a tvorbû keramiky se vûnuje uÏ pat-

náct let, od ukonãení Stfiední prÛmyslové ‰koly keramické v Bechyni.

Její práce mohli v R˘mafiovû uÏ nûkolikrát vidût náv‰tûvníci kolektivních

v˘stav sdruÏení Octopus. V knihovnû vystavuje poprvé sama, a nejen ke-

ramiku. Stûny zaplnily její poãítaãové grafiky, k prohlédnutí jsou také

‰perky.

Uniãovskou v˘tvarnici podle vlastních slov uÏ v dûtství inspirovaly

pohádky a v dospûlosti zase vlastní dûti. Ve v‰em, co v její dílnû vzni-

ká, je znát urãitá pohádkovost a pfiedev‰ím radost z tvofiení. Její prá-

ce, aÈ jde o hrníãek na kávu, aromalampiãku nebo mísu, mají slouÏit

a souãasnû tû‰it, okouzlovat. Oblíben˘m motivem je zvífie (pes, koã-

ka, chameleon), tak jak ho vidí dûti. Velkou roli má i struktura a per-

forace materiálu, která umoÏÀuje pronikat svûtlu, a tak se autorce da-

fií propojovat úãelnost s krásou a milé s vkusn˘m. I knoflík mÛÏe b˘t

mal˘m umûleck˘m dílem.

Keramika je stûÏejní ãástí tvorby, ale Dagmar Mathonová se jako kaÏdá

Ïena ráda zdobí, a pfiená‰í tak kus své invence i do tvorby náu‰nic ãi bro-

Ïí z textilu, korálkÛ, vlnûné plsti a samozfiejmû z keramické hlíny. V kni-

hovnû pfiedstavila navíc poãítaãové grafiky, kter˘mi osvobodila své ob-

líbené námûty z role dekorací praktick˘ch pfiedmûtÛ. Dívãí portréty,

masky, koãky, koãky a zase koãky, i ten chameleon a dal‰í námûty by

rozhodnû slu‰ely pûkné kníÏce pro dûti nebo tfieba dûtskému pokoji.

Prodejní v˘stavu prací Dagmar Mathonové mohou zájemci v knihovnû

nav‰tívit aÏ do konce listopadu. ZN

âaj o páté s Dagmar Mathonovou

Pozvání Mûstské knihovny R˘mafiov pfiijal po pûti letech Arno‰t Va‰íãek, ães-
k˘ spisovatel, scenárista a záhadolog. Pfiedná‰ku, která se uskuteãnila 
v úter˘ 7. listopadu, nazval pfiíznaãnû Labyrint záhad podle své knihy, která
vy‰la vloni.
Va‰íãkov˘m hlavním zájmem ov‰em nejsou jen záhady a nevysvûtli-

telné jevy v‰eho druhu. Vystudoval filmovou a televizní Ïurnalistiku

na Karlovû univerzitû. Zab˘val se mimo jiné námofiním jachtingem

a zúãastnil se tfií námofiních expedic. Bûhem sv˘ch cest za záhadami

nav‰tívil mnoho zemí, kde hledal dÛkazy o mimozemsk˘ch civiliza-

cích na Zemi. Studuje i dosud nezaniklé primitivních kmeny v rÛz-

n˘ch koutech Zemû, které Ïijí na úrovni doby kamenné, napfiíklad

Veddy na Srí Lance, Dajáky na Borneu, kmen Dani na Irian Jaya,

Mûstská knihovna se ocitla v Labyrintu záhad
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Mentawaje na ostrovû Siberut, Dogony v Mali, kmen Kubu na

Sumatfie nebo Antanosy na Madagaskaru.

Jako spisovatel se soustfiedí i na âesko, kde se odehrává dûj nûko-

lika jeho knih, napfiíklad StráÏce du‰í. Sám se také snaÏí rozlu‰tit

ëáblovu bibli, pí‰e o ní v Tajemství ëáblovy bible. Pro âeskou te-

levizi napsal scénáfi k seriálÛm Planeta záhad a Setkání s tajem-
nem. RovnûÏ StráÏce du‰í adaptoval do podoby scénáfie televizní-

ho seriálu.

A právû záhady v âesku byly hlavním tématem úterní dvouhodinové

pfiedná‰ky, i kdyÏ s prvotní „zastávkou“ v Egyptû. Arno‰t Va‰íãek pfii-

blíÏil dvûma desítkám posluchaãÛ Tutanchamona, 11. faraona 18. dy-

nastie, a rozvinul teorii, Ïe tento egyptsk˘ král na základû nûkter˘ch

indicií mohl b˘t vlastnû Ïenou. DÛkazÛ je celá fiada, od tûhotenského

obleãení, jizev po císafiském fiezu aÏ po zlatou d˘ku, uloÏenou v hrob-

ce faraona, kterou se císafiské fiezy provádûly, stejnû tak jako u nohou

Tutanchamona uloÏená mrtvá tûlíãka pravdûpodobnû dcer, které se

narodily pfiedãasnû nebo byly pfied narozením vyjmuty z tûla, aby se

zakryl fakt, Ïe faraon, jenÏ vládl jen devût let, nebyl muÏ, ale Ïena.

Zemfiel pfiibliÏnû v devatenácti letech, zfiejmû na malárii nebo na gan-

grénu po zlomeninû stehenní kosti po pádu z vozu. Jeho hrobku

v Údolí králÛ poprvé objevil Howard Carter 4. listopadu 1922.

Bûhem Carterem veden˘ch prací byl odkryt vstup do pohfiební ko-

mory zaplnûné pohfiební v˘bavou a nepo‰kozen˘mi sarkofágy

Tutanchamona.

Z Egypta zamífiil Arno‰t Va‰íãek ve svém poutavém vyprávûní do

âeska. „Je aÏ s podivem, Ïe celá fiada nevysvûtliteln˘ch záhad 
a úkazÛ se dûje právû tady na Jesenicku. Území tvofií pomysln˘ troj-
úhelník – od Sovince pfies Rychlebské hory a dále pfies Velk˘ Roudn˘
aÏ témûfi k Vítkovu a Budi‰ovu,“ shrnul oblast v‰elik˘ch mystérií zná-

m˘ záhadolog. Podle nûj se napfiíklad na Velkém Roudném objevo-

vali tzv. prÛsvitní lidé, bledá stvofiení s velk˘ma ãern˘ma oãima bez

bûlma, která vycházela z nitra vyhaslé sopky jen za tmy a pfies den se

ukr˘vala v dÛmyslném systému chodeb. Podobné stopy Ïivota tûch-

to bytostí se podle Va‰íãka objevily také v Austrálii.

Autor více jak tfiiceti publikací o neuvûfiiteln˘ch záhadách u nás i ve

svûtû dále zmínil Svojanov, nejstra‰idelnûj‰í hrad u nás, kde se obje-

vuje mnoho nevysvûtliteln˘ch jevÛ. Jedním z nejmarkantnûj‰ích je

podle nûj obraz slepé stafieny, která mûla, po vytvofiení koneãné po-

doby obrazu, slepé, zakalené oãi otevfiené, ale po nûjaké dobû se oãi

na obraze samy zavfiely. Tuto skuteãnost potvrdil kastelán hradu a od-

borníci zkoumali, zda nedo‰lo k pfiemalování obrazu, coÏ bylo vy-

louãeno. O podobném úkazu se Arno‰t Va‰íãek zmínil v souvislosti

s portrétem Ïeny, kter˘ byl vytvofien v Dánsku. Tváfi mladé Ïeny za-

ãala v prÛbûhu krátké doby doslova „stárnout“ pfied zraky pfiihlíÏejí-

cích. Mladá Ïena na obraze se promûnila v stafienu a nakonec v ja-

kousi vyschlou mumii.

Pfiedstava svûta plného nadpfiirozen˘ch a logicky nevysvûtliteln˘ch

záhad vzbuzuje u mnoha pfiíznivcÛ Va‰íãkova vyprávûní i jeho belet-

rie zájem i údiv zároveÀ. Ná‰ rozum a logika zkrátka na nûkteré slo-

Ïité a vûdecky neuchopitelné úkazy nestaãí, a proto bude tato temati-

ka stále pfiitahovat. JiKo
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Hereãka Barbora Niedobová spojila své síly s hercem a zakladatelem

Komorního hudebního divadla Ostrava Jifiím Vobeck˘m a spoleãnû

r˘mafiovskému publiku pfiedstavili inscenaci ·est Ïen Jindfiicha VIII.
Divadelní pfiedstavení tvÛrãího tandemu Jifií Such˘ a Jifií ·litr, které

je protkáno znám˘mi písnûmi obou autorÛ, se r˘mafiovsk˘m divákÛm

pfiedstavilo 24. fiíjna na prknech Mûstského divadla R˘mafiov. 

Postavu muÏe, kter˘ proÏívá svÛj sen coby Jindfiich VIII., ztvárnil Jifií

Vobeck˘. Diváci si ho mohou pamatovat z leto‰ních SvûtákÛ v podá-

ní spolku Pradivadlo. Role aukãní fieditelky, Katefiiny Aragonské,

Anny Boleynové, Jany Seymourové, Anny von Cléve, Katefiiny

Howardové, Katefiiny Paarové a BoÏky se chopila Barbora

Niedobová, která v prÛbûhu pfiedstavení postupnû seznámila diváky

se v‰emi osudov˘mi Ïenami Jindfiicha VIII.

Divák byl místy doslova vtaÏen do dûní na jevi‰ti a pfii nestárnoucích

písních Suchého a ·litra bylo velmi tûÏké nezpívat spolu s herci. Ti

navlékli evergreenÛm zcela nov˘ kabát, aniÏ by jim jakkoliv ublíÏili. 

Pfiedstavení se setkalo s velmi vfiel˘m ohlasem a i pfies jeho minima-

listické pojetí odcházeli diváci z Mûstského divadla R˘mafiov 

s úsmûvem na rtech.

Martin Holou‰, Mûstské divadlo R˘mafiov, fota: ·árka Kutová

Mûstské divadlo R˘mafiov uvedlo hru ·est Ïen Jindfiicha VIII.

Organizace a spolky
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Ve dnech 12.–16. fiíjna se v Kalábrii konala pracovní porada spolkÛ part-
nerství mûst a oslava desátého v˘roãí podepsání partnerské smlouvy mezi
kalábrijsk˘m mûstem Roccellou Jonikou a severoitalsk˘m Arkem. 
Pfied deseti lety byly kmotry podpisu této smlouvy francouzské mûsto

Crosne, nûmeck˘ Schotten a ãesk˘ R˘mafiov. Velkolepé oslavy v˘roãí

se zúãastnili rovnûÏ ãlenové spolkov˘ch v˘borÛ pfiátelsk˘ch mûst.

Pfii oslavû promluvili starostové i pfiedsedové spolkÛ obou italsk˘ch

mûst a slovo dostali také zástupci spolkÛ partnersk˘ch mûst. Projevy

byly proná‰eny v jazycích zúãastnûn˘ch zemí a paralelnû pfiekládány

do ital‰tiny. Za R˘mafiov promluvila místopfiedsedkynû spolku Anna

Mezníková, která vzpomnûla na své dojmy z doby pfied deseti lety,

kdy byla ãeskou kmotrou podpisu smlouvy. Partnerská smlouva Arka

a Roccelly Joniky byla slavnostnû potvrzena a zároveÀ byla pode-

psána nová smlouva mezi Roccellou a Schottenem.

Celé oslavy probûhly na hradû, kter˘ Roccelle dominuje. Jejich ozdo-

bou byly krojované postavy z dûjin mûsta, od prost˘ch vesniãanÛ ne-

soucích v ko‰ích plody této zemû aÏ po hradní vrchnost. Velmi vkus-

nû organizovaná oslava byla ukonãena ohÀostrojem. Za ni i za dob-

rou vzájemnou spolupráci obou mûst i spolkÛ si zaslouÏí v‰ichni 

zúãastnûní velkou pochvalu.

Leto‰ní pracovní porady, která se v Roccelle konala je‰tû pfied osla-

vami, se za R˘mafiov zúãastnily ãlenky v˘boru partnerského spolku:

Anna Mezníková, RÛÏena Zapletalová a Jana ·tolfová. Pro ãleny pra-

covních skupin to byla zajímavá porada s dlouhou a bohatou diskuzí.

Hlavním tématem byla opût otázka, jakou formou zapojit do ãinnos-

ti mladé lidi z partnersk˘ch mûst, jak vyuÏít moderních forem IT ko-

munikace a hlavnû jak rozvinout komunikaci v pfiíslu‰n˘ch jazycích

– ital‰tinû, francouz‰tinû, nûmãinû a v‰e doplÀující angliãtinû.

Návrhy vze‰lé z diskuze se budou dále rozpracovávat a nabízet ‰ko-

lám. Pro R˘mafiov je klíãová komunikace v nûmeckém jazyce (pod

vedením uãitelky Jany Pupíkové), dále pfiichází v úvahu sport a hu-

dební programy. JiÏ je domluveno vystoupení Zu‰kabandu v Arku.

Snad nûkoho z ãtenáfiÛ také napadne nûco nového, budeme potû‰eni,

kdyÏ nám to sdûlíte. Byli bychom rádi, kdyby i poãet ãlenÛ na‰eho

Arco a Roccella Ionica oslavily desáté v˘roãí partnerství

Ve ãtvrtek 9. listopadu se v Mûstském divadle konal jedineãn˘ koncert osobi-
tého zpûváka, skladatele, textafie, kytaristy, písniãkáfie a pfiekladatele Jaro-
míra Nohavici. Celá akce získala na v˘jimeãnosti také tím, Ïe v na‰em blízkém
ani vzdálenûj‰ím okolí doposud nekoncertoval. 
ProtoÏe víme, Ïe nabídek na koncertování má slezsk˘ bard mnohoná-

sobnû více, neÏ mÛÏe zvládnout, jsme velmi hrdí na to, Ïe si ve svém

nabitém programu pro nás vyhradil ãas. Pan Nohavica si divadlo pro-

hlédl, z celého jeho interiéru byl unesen a upfiímnû se zajímal o jeho

historii i dal‰í osud.

Samotn˘ prÛbûh koncertu byl dech beroucí. Uvítání zpûváka publikem

na scénû dalo jasnû znát, kam se bude veãer ubírat, a po dnes jiÏ le-

gendárních písních jako Zatanãi, Petersburg ãi Ostravo nad‰ení a ova-

ce nebraly konce. Pan Nohavica zafiadil do svého programu i nûkolik

nov˘ch skladeb, které si pfiítomní diváci vyslechli s velk˘m zaujetím

a uznáním. K úÏasné atmosféfie pfiispûli i ‰piãkoví spoluhráãi Robert

Kusmierski (akordeon a piano) a Pavel Plánka (bicí). Svûtelné efekty

emocionálnû umocnily celkov˘ dojem a na konci koncertu se zdálo, Ïe

diváci zpûváka jednodu‰e ani nepustí z podia a za své nad‰ení a po-

tlesky ve stoje si vyslouÏili nûkolik pfiídavkÛ. Tím posledním byla nád-

herná píseÀ Kometa, kterou pfiedcházelo Jaromírovo srdeãné pfiání v‰e-

ho dobrého Mûstskému divadlu R˘mafiov, které jako vÏdy nabídlo je-

dineãnou akustiku a sv˘m geniem loci pfiispûlo k magickému vyznûní

celého koncertu. Barbora Niedobová, Mûstské divadlo R˘mafiov
Fota: Miroslav ·koda a ·árka Kutová

Jarek Nohavica zazpíval pfied vyprodan˘m hledi‰tûm

Jarek Nohavica podepisuje sedadlo„hvûzdné“ fiady pro hostující umûlce
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Inscenace Frida Kahlo – Kabaret Ïivota je inspirovaná Ïivotem slav-

né mexické malífiky a aktivistky, která proslula nejen jako umûlkynû,

ale znám˘mi se staly také její Ïivotní osudy. Díky slavnému filmu

Frida se malífika dostala i do povûdomí ‰ir‰í vefiejnosti.

Frida Kahlo bûhem Ïivota pro‰la mnoha tûÏk˘mi zkou‰kami, ale ni-

kdy neztratila chuÈ Ïít dál. Slavné jsou její milostné eskapády s mno-

ha v˘znamn˘mi muÏi i Ïenami své doby. S Fridou neprojdeme jen pfií-

bûhem jejího Ïivota, ale také dûjinn˘m obdobím, které mûlo vliv na 

utváfiení dne‰ního svûta. Pfiedstavení je ozdobeno temperamentní me-

xickou hudbou a nechybí ani humor a nadhled. Inscenace Frida Kahlo
– Kabaret Ïivota volnû navazuje na inscenaci Edith Piaf – Milovat
k smrti, kterou vytvofiil stejn˘ inscenaãní t˘m a která si udrÏuje zájem

publika jiÏ jedenáctou sezónu. Îivû doprovází Blue Angel Memory

Band Jifiího Toufara. ·árka Kutová, Mûstské divadlo R˘mafiov

Frida Kahlo – kabaret Ïivota

Janovick˘ kemp Indiana uspofiádal Halloween

spolku narÛstal. Plán pro pfií‰tí rok je bohat˘, jeho souãástí bude dal-

‰í Tour du Jumelage v ãervnu, tentokrát v Nûmecku. Akci uspofiádá

mûsto Schotten a bude jistû velmi zajímavá a atraktivní. Krásy zemû

na‰ich sousedÛ zatím poznalo pomûrnû málo lidí z R˘mafiova. Tour

bude dobrou pfiíleÏitostí to zmûnit. O podrobnostech budeme infor-

movat v nadcházejících mûsících a budeme se tû‰it na Vá‰ zájem.

Anna Mezníková, místopfiedsedkynû spolku
Fota: Jana ·tolfová

Stránské z.s. pofiádá

VÁNOâNÍ ZDOBENÍ
25. listopadu od 10h do 17h

v Nedûlní ‰kole fiemesel 

ve Stránském

Pfiijeìte si vytvofiit vánoãní dekorace. 

Potfiebn˘ materiál je pro Vás pfiipraven, 

stejnû jako tradiãní obãerstvení.

Tû‰íme se na Vás
www.stranske.websnadno.cz

Fota: Miroslav ·koda
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V leto‰ním roce si r˘mafiovskou malífiku a básnífiku Marii

Kodovskou (21. leden 1912, Korytná – 12. listopad 1992, R˘mafiov)

pfiipomínáme dvûma v˘roãími – 105 let od narození a 25 let od její

smrti. V˘stava, jeÏ probûhla v obou galeriích r˘mafiovského muzea

v záfií (RH 17/2017), Kodovskou znovu pfiedstavila jako suverénní

a originální v˘tvarnici, která byÈ v˘tvarné umûní nevystudovala, za-

svûtila mu posledních dvacet osm let svého Ïivota. Nyní si autorku

pfiipomeÀme skrze její básnické dílo reflektující R˘mafiov.

Do R˘mafiova pfii‰la Marie Bûtíková na jafie 1946. V té dobû byla jiÏ

jedenáct let vdanou Ïenou a matkou tfií dûtí: Vladimíra (*1936),

Jifiiny (*1937) a Stanislava (*1945). K rozhodnutí opustit chudou

kopaniãáfiskou oblast moravského Slovácka, vesnici Korytnou, a za-

ãít nov˘ Ïivot v podhor-

ském, tehdy dosídlovaném

mûsteãku R˘mafiovû se od-

hodlala ãtyfiiatfiicetiletá

Marie sama. Smrt otce

Antonína, nuzné pomûry

a nedostatek moÏností

vzdûlání pro dûti byly jas-

n˘mi dÛvody pro vyuÏití

lákavé nabídky pfiesídlit

do pohraniãí. ManÏel Jan

Bûtík s touto zmûnou ne-

souhlasil, kdyÏ se ale

Marie do oblasti b˘val˘ch

Sudet vypravila sama a po

zaji‰tûní práce v textilce

Brokát a pronájmu se vrá-

tila pro dûti a svou matku

Katefiinu, nezbylo mu neÏ

se pfiipojit. O tomto obdo-

bí napsala v básních Vy-
zrazené tajemství (1974)

a Rodi‰ti (1962): „Do
Pohraniãí / byla má cesta /
Byl první duben / a padal
sníh / Odsunem museli / jít
Nûmci z mûsta / tak smut-
no bylo / na ulicích // Do továrny jsem / nastoupila / MÛj Ïivot / ne-
byl bez rány / Na domku po Nûmcích / jsem lopotila / jako ten Ïeb-
rák zedran˘.“
Rodina BûtíkÛ s babiãkou Kodovskou Ïila nûkolik mûsícÛ v dnes jiÏ

zaniklém domû poblíÏ pekárny pod hlavní cestou na Opavské ulici,

tedy v blízkosti ulice Ml˘nské, kam se poté natrvalo pfiestûhovali.

PÛvodním majitelem domu ã. 21 na Ml˘nské ulici byl Wilhelm

Nimetz. Domek, kterému Kodovská fiíkala „chaloupka“, nebyl zrov-

na v nejlep‰ím stavu, potfieboval mnoho oprav, a penûz bylo málo.

âasto si autorka v básních ãi textech v kresbách povzdechla na jeho

vlhké stûny, zimu ãi dûravou stfiechu. Nicménû v nûm proÏila ãtyfiicet

‰est let a monumentální dílo básnické i v˘tvarné vzniklo právû v je-

ho zdech. U domu mûla rodina také zahrádku, z jejíhoÏ pozorování

Kodovská neustále ãerpala inspiraci pro své básnû a obrazy. 

Od pfiesídlení do R˘mafiova aÏ do roku 1953 Kodovská pracovala

v textilní fabrice Brokát a pár mûsícÛ také v závodních jeslích, 

umístûn˘ch v secesní vile Marii naproti textilce. Bylo to období ve-

lice nároãné, musela si pílí a pfiekonáním handicapu (chromé pravé

ruky) vydob˘t urãité postavení a zejména ohled ostatních spolupra-

covníkÛ. I z toho dÛ-

vodu se zaãala po-

dílet na vydávání 

závodního ãasopisu

Brokát, pro kter˘

psala budovatelské

básnû a feministicky

ladûné texty o náboru

Ïen do zamûstnání.

Na svou práci byla

hrdá, jelikoÏ nemu-

sela b˘t plnû odkázá-

na na manÏela, kter˘

pfiíli‰ úspû‰n˘ a pra-

covit˘ nebyl. A zá-

sadní bylo samozfiej-

mû uÏivit rodinu.

V roce 1966, kdy uÏ

byla deset let v in-

validním dÛchodu,

zmínila textilní fabri-

ku v básni Je ráno:

„Jsou uÏ tfii hodiny /
a ty jsi uÏ vzhÛru /
aãkoliv jsi ‰la spát /
po pÛl noci // Lampa
na ulici / na rozcestí

svítí / jako bludiãka / brzy zhasne // A to uÏ budou sly‰et kroky / dûl-
níkÛ a dûlnic / do továrny / Hedvy,“ jak se podnik po centralizaci

jmenoval. 

Tematicky by se dalo dílo Kodovské oznaãit za dílo pohádky.

A pohádka se skuteãnû stala autorãin˘m celoÏivotním zdrojem in-

spirace. Pfiekvapí nás proto, kdyÏ do kresby ãi básnû najed-

nou vtrhne reflexe dobov˘ch politick˘ch událostí (napfi. Sen
o Leninovi, Na poãest Vietnamu, SoudruhÛm kritikÛm aj.).

Pfiedstavu naivní nevzdûlané Ïeny, která poslouchá pohádky z roz-

hlasu a pfiitom maluje sluníãka a kytiãky, nabourá tfieba zápis kro-

nikáfie Vychodila v mûstské kronice, podávající podrobné a emo-

tivní vylíãení událostí srpna 1968. V pátek 23. srpna „v odpoled-
ních hodinách pfiedala na národní v˘bor paní Marie Bûtíková bá-
seÀ ‚Zrada‘, která byla rozmnoÏena a rozdána lidem“. Autorka

protest proti obsazení vypsala do sv˘ch ver‰Û: „My v na‰í zemi po-
kojnû Ïili, / proã jste nás, bratfii, o klid oloupili?“ a konãí slovy

„navraÈ se domÛ a nech nás tady“.

V nûkolika básních Kodovská R˘mafiov pfiímo jmenuje a sbírku se-

dmnácti básní a písní dokonce pojmenovala R˘mafiovské písnû
(1973). BáseÀ Má píseÀ, v níÏ je R˘mafiov jejím „domovem jedi-
n˘m“, v druhé verzi pfiejmenovala na PíseÀ mého domova. 

V roce 1972 syn Vladimír uspofiádal v˘stavu dûl Kodovské ve

Vzorné mûstské knihovnû v R˘mafiovû. Byla to první autorãina pfie-

hlídka ve vefiejném prostoru mûsta. Jakou odezvu mûla v˘stava mezi

R˘mafiovany, se mÛÏeme pouze domnívat. O rok pozdûji v‰ak vznik-

la pÛvabná báseÀ Na‰emu pfiedstaviteli mûsta (1973), jeÏ byla zfiejmû

Marie Kodovská r˘mafiovská

Pfiipomínáme si

Má píseÀ

R˘mafiov kouzelné básnû r˘m
domovem pro mne je jedin˘m
V R˘mafiovû se mi Ïije
z lesÛ d˘chá poezie
i kdyÏ to povûdût neumím

R˘mafiov v nádherné jeseni
pÛvab svÛj staletím nemûní
stromy v barvách ‰umí svûÏí
nebem slunce po svém bûÏí
v kadefii za kopec s písnûmi

S písnûmi Hvûzd v dálkách ve v˘‰i
Smrtelník kaÏd˘ je nesly‰í
jenom básník srdcem pûvce
pohladí jej zrakem lehce
neÏli sen denní ruch uti‰í

(7. srpen 1973)
Marie Kodovská pfied domem na Ml˘nské 
ulici ã. 21, 80. léta 20. století

Foto: Vladimír Kodovsk˘

Marie Kodovská se syny Stanislavem a Vladimírem a fotografem
Jaroslavem Nûmcem Archiv: R˘mafiovsk˘ horizont
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urãena pfiedsedovi mûstského národního v˘boru Jifiímu Tomanovi,

kter˘ pravdûpodobnû nemûl pro autorãino dílo pochopení. Básnífika

pí‰e: „Ach, hlavo moudrá / na‰eho R˘mafiova mûsta / Ty stejnû neví‰
/ kam aÏ sahá má umûlecká cesta […] MÛj cit mi fiíká / Ïe nemohu jít
jiÏ jinou cestou proto / Ïe tvofiím ku cti pro R˘mafiov, své Mûsto,“
a dodává, „Proto moudrá hlavo na‰ého / kulturou rozkvétajícího
Mûsta / je souzen˘m posláním má umûlecká cesta.“ A skuteãnû, tak

mimofiádné a originální v˘tvarné i básnické dílo mÛÏe ke cti a jedi-

neãnosti R˘mafiova jenom pfiispût. VÏdyÈ s pofiádan˘mi v˘stavami,

publikaãní aktivitou a zejména otevfiením Galerie Marie Kodovské

zájemcÛ o Marii Kodovskou rok od roku pfiib˘vá. 

Kodovská ráda poslouchala pohádky âeskoslovenského rozhlasu

a sama je také ráda psala. Ani v tomto Ïánru se nevyhnula svému

kraji, kdyÏ v roce 1971 napsala tfiídílnou Pohádku o duchu

Pradûdovi odehrávající

se v jesenick˘ch ho-

rách. Pradûd, autor-

kou zvan˘ „Jesenick˘
duch“, se zde zjevuje

obyvatelÛm kraje a ja-

ko spravedlivá autorita

dobr˘m dává a zlé

trestá. Kodovská v bás-

ni rozvíjí pohádko-

vé motivy obdarované 

pokory a potrestané

chamtivosti, lásky, obû-

tavosti a vysvobození

z prokletí. Jako vût‰ina

pohádek i tento pfiíbûh

konãí svatbou: „Duch
Pradûd do klína / v‰em
nadûlil mládí / aby se
Ïivotem / stále mûli rádi
/ Zmûnil se v slavíka /
nad lípou se vzná‰el.“
V autorsk˘ch pohád-

kách Kodovské najde-

me podobné motivy ja-

ko u BoÏeny Nûmcové,

Karla Jaromíra Erbena

(i z jeho Kytice) ãi

Eli‰ky Krásnohorské,

pokaÏdé je v‰ak autor-

ka obohatila o nové

souvislosti, proloÏila je

(pro ni typickou) lyri-

kou a mnohdy pfiekroãila Ïánr, tfieba do oblasti science fiction. Osobitá

autorka pracovala také s lokálními tématy a názvy, které ãasto pfietvá-

fiela podle vlastní fantazie ãi pfiedloh z ãasopisÛ a televize. MoÏná pro-

to Pradûda nezobrazila tradiãnû jako horníka, n˘brÏ spí‰e jako hro-

movládného Dia, vystupujícího z mrakÛ a sesílajícího blesky. 

Marie Kodovská zemfiela 12. listopadu 1992 v r˘mafiovské nemoc-

nici. SvÛj hrob nemá. Jako pomník této v˘znamné umûlkynû slouÏí

Galerie Marie Kodovské v jejím domû na Ml˘nské ulici ã. 21. 

Nemluví nám Marie Kodovská z du‰e, kdyÏ v básni V Jeseníkách
(1971) fiíká: „Mlãí R˘mafiov, mé mûsto / a Ïijeme tu rádi pfiesto 
/ aã jsme kfiehcí jak ta Jíva / lidem dobfie se tu b˘vá“?

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Dûkuji Vladimíru Kodovskému, Ing. Franti‰ku Orságovi a paní

Olze Schreiberové.)
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Mûsíc v sedle je úÏasn˘, strhující román od autorky Lauren 

St Johnové, která napsala populární sérii KÛÀ za dolar. Rozhodnû do-

poruãuji si tuto knihu pfieãíst. Já jsem se do ní doslova a do písmene

zamilovala.

Hlavní hrdinové Alex a Will se chtûjí zúãastnit závodu, kter˘ trvá ce-

l˘ mûsíc. V koÀském sedle je ãeká ten nejnároãnûj‰í terén na západû

Ameriky. Ona hledá nov˘ zaãátek. Utíká pfied zl˘m vedoucím tábo-

ra. Není to ale tábor. Je to nápravné zafiízení pro problémové dûti.

Mnû to spí‰ pfiijde jako vûzení. On se zase snaÏí zachránit svého ne-

mocného otce, kterému pomÛÏe jen drahá operace. Kdo vyhraje?

Zvítûzit mÛÏe pouze jeden z nich.

Na pohovce za pultem sedûl nûjak˘ br˘lat˘ muÏ v pomaãkaném ‰edi-
vém saku a ãetl si v ãasopise o jezdectví. Ani jednou se na nû nepo-
díval, ale taky vÛbec neotoãil stránku.
„Nûco jako grant. PÛjãku. Sponzorsk˘ dar. Prostû cokoliv. Já prostû
musím závodit. VáÏnû musím. ¤eknûte mi, co mám udûlat, a já to 

udûlám. Klidnû budu kydat hnÛj nebo se starat o konû na tûch veteri-
náfiskejch prohlídkách a odpoãívadlech. Jestli si pfied váma mám
kleknout a prosit, staãí fiíct.“
MuÏ na pohovce odloÏil ãasopis. „To nebude nutné.“
Alex se na nûj pfiekvapenû zadívala. Stoupl si. „Proã si myslí‰, Ïe jsi
tak talentovaná, Ïe si zaslouÏí‰ stipendium?“
„No prostû…“

Toto je jen krátká ukázka z této krásné kníÏky. Její pfiíbûh vás vtáhne

do magické divoãiny plné nebezpeãí, dobrodruÏství a taky lásky.

Doporuãuji ãetbu této knihy tûm, kdo mají rádi konû a divokou pfií-

rodu. Urãitû si ji zamilují jako já. Kniha je urãená pro dûti, tedy spí‰

pro „puberÈáky“, ale rozhodnû by si ji mohli pfieãíst i dospûlí.

Petra Holnová, 9. B, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

(St Johnová, Lauren: Mûsíc v sedle. Pfiel. Tereza Vlá‰ková. 1. vyd.

Praha: Albatros, 2016. 248 s.)

Lauren St Johnová: Mûsíc v sedle

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Ilustrace k básni Pohádka o duchu Pradûdovi 
– potrestání hamiÏného starosty, 1973

Ilustrace ve sbírce Ozvûna vlastní krve 
– autoportrét Marie Kodovské, 1974
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Tak by se ve zkratce dala charakterizovat akce Uspávání brouãkÛ

v Bfiidliãné. KaÏdoroãnû ji pofiádá Studentsk˘ klub ASK âR Bfiidliãná

a zve na ni v‰echny spoluobãany bez rozdílu vûku. Je urãená pfiedev‰ím

dûtem, ale pofiadatele zrovna tak tû‰í pfiítomnost jejich rodiãÛ ãi praro-

diãÛ. VÏdy je pfiipravena fiada zábavn˘ch stanovi‰È, na nichÏ musí dûti

plnit nejrÛznûj‰í úkoly. PfiestoÏe je jiÏ nûkolik let pravidlem pfies sto ak-

tivních soutûÏících, cenu si odná‰í kaÏd˘ a deset vylosovan˘ch je‰tû

sladkost navíc. Úãastníci si kromû toho mohou „zafiádit“ v nafukovacím

hradu nebo se povozit na konících ze stáje Jestfiábí, z. s., Oskava.

To hlavní ale na v‰echny ãeká v samém závûru, kdy se „brouãci“ vyda-

jí na závûreãn˘ podzimní prolet. I letos je cestou doprovázel prÛvod

krásn˘ch barevn˘ch lampionkÛ. U MûÚ Bfiidliãná si pfiítomní vyslech-

li písniãky, které si pro nû pfiipravil hudební krouÏek veden˘ paní uãi-

telkou Mgr. Györgyovou. Za své vystoupení dívky sklidily zaslouÏen˘

potlesk. Pûkn˘ podveãer zakonãil mal˘ ohÀostroj, kter˘ jako vÏdy od-

pálil ãlen Dobrovolného hasiãského sboru Bfiidliãná. Nikomu z pfiítom-

n˘ch tak vÛbec nevadilo sychravé poãasí ani drobné mrholení. 

Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Navzdory poãasí

Z okolních obcí a mûst

Smyslem badatelsk˘ch víkendÛ je setkání dûtí s dospûl˘mi, ktefií jim mají co
povûdût a ukázat zajímavého z pfiírodovûdn˘ch oborÛ. Îáci si tak osvojí nové
pojmy a dovednosti a navíc si uÏijí pohybu na ãerstvém vzduchu uprostfied
pfiírody. Takové setkání se odehrálo ve dnech 14. a 15. fiíjna a znovu 
21. a 22. fiíjna v pfiírodním areálu JK Jestfiábí, kter˘ je souãástí Jestfiábí, 
z. s., Oskava. Akci za‰tiÈoval Studentsk˘ klub ASK âR Bfiidliãná. Ve Václavovû
u Oskavy se ãlenové pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ setkali s odborníky
z Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a âeské spoleãnosti
ornitologické. 
Spoleãnû s hydrobioloÏkou RNDr. Ivonou Uvírovou, Ph.D., Ïáci pro-

bádali vodu v nedalekém potoce. „Ulovili“ 25 druhÛ vodních bezobrat-

l˘ch ÏivoãichÛ a jednoho obojÏivelníka, skokana hnûdého, a pak se je

uãili tfiídit podle odborného klíãe. Jednotlivé druhy si prohlédli pomocí

stereomikroskopu. Mezi vzorky se dokonce pfiipletla kudlanka náboÏná,

a tak si mohli úãastníci zblízka prohlédnout i ji, mnozí poprvé v Ïivotû. 

Poté si dûti s Mgr. Jitkou Gédo‰ovou vyzkou‰ely práci v chemické la-

boratofii, napfi. chromatografii barviv, anal˘zu kovÛ, vidûli hofiet led

ãi vylézat Faraonova hada z popela. Snad jim zájem o chemii vydrÏí

i do budoucna a dokáÏou ji vyuÏít ve prospûch pfiírody a nás v‰ech. 

S ornitologem Mgr. EvÏenem To‰enovsk˘m se úãastníci vydali do te-

rénu rozvûsit nárazové sítû pro odchyt a následné krouÏkování ptac-

tva. Pomocí dalekohledu si prohlédli i nedaleko sídlící pár krkavcÛ.

Pfii náhodném nálezu my‰ice lesní se dozvûdûli nûkolik zajímavostí

z jejího Ïivota. Ti, ktefií mají dobr˘ sluch a napodobovací talent, se

mohli nauãit imitovat ptaãí trylky nûkter˘ch druhÛ, s nimiÏ se setká-

me nejen v Jeseníkách, ale i u zimních krmítek. 

Do‰lo i na povídání o netop˘rech, kter˘m se Mgr. To‰enovsk˘ rov-

nûÏ vûnuje. Jednoho handicapovaného netop˘fiího svûfience mûl s se-

bou. Mnozí z úãastníkÛ ho znají z jin˘ch programÛ. Tentokrát po-

slouÏil jako názorná pomÛcka pfii porovnávání létací blány se stav-

bou ptaãího kfiídla.

Dûti si mohly i zajezdit na koni a pfiesvûdãit se o pravdivosti rãení, Ïe

„nejhezãí pohled na svût je z koÀského hfibetu“. Toto malé pfiekvape-

ní pro nû pfiipravili kamarádi z jezdeckého oddílu JK Jestfiábí.

Ve dnech 21. a 22. fiíjna se uskuteãnil druh˘ víkend pln˘ badatelsk˘ch

aktivit. âlenové pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ opût vyrazili do pfiírodního

areálu Jestfiábí, z. s., Oskava. Tentokrát za nimi pfiijel zoolog Jifií

Labuda, odborník na v˘skyt ‰elem na území âR, a ornitolog Mgr.

Peter Adamík, Ph.D., z Pfiírodovûdecké fakulty UP Olomouc.

Spoleãnû s ornitologem se Ïáci opût uãili odchytávat a krouÏkovat

Badatelské víkendy
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Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

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

ã. 08/2017. V 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. 14
Jméno a pfiíjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃

ptáky. Pfii v˘pravû do lesa zase pod dohledem odborníka instalovali

fotopast, vyhledávali a urãovali pobytové stopy zvûfie a nauãili se

i odlévat sádrové stopy.

V nedûli dopoledne, kdy v‰echny probudil hust˘ dé‰È, ale i oheÀ plápo-

lající v krbovkách, byl ãas na prezentaci o migraci ptákÛ a povídání

o záÏitcích z ornitologick˘ch exkurzí. Není divu, Ïe se nikomu nechtû-

lo odjíÏdût. Mladí pfiírodovûdci se uÏ teì tû‰í na pokraãování badatel-

sk˘ch víkendÛ. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná
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Ve Ski areálu Kopfiivná pod Pradûdem se ve stfiedu 8. listopadu konala tisková
konference, bûhem níÏ vedení resortu pfiedstavilo médiím zkvalitnûní ve‰ker˘ch
sluÏeb od komfortnûj‰ího lyÏování a stravování aÏ po letní aktivity. Konference se
zúãastnil také námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální roz-
voj a turistick˘ ruch Jan Krko‰ka.
Pfied pûti lety byla v resortu Kopfiivná v údolí Malé Morávky vybudová-

na nová 1,3 km dlouhá sjezdovka se zasnûÏováním a ãtyfisedaãkovou la-

novkou. Tehdy byl poprvé zaregistrován obrovsk˘ náv‰tûvnick˘ poten-

ciál údolí Malé Morávky. Jednatel komplexu Kopfiivná Karel LeÏatka

s úsmûvem fiekl: „Trvalo nám nûkolik let, neÏ jsme pochopili, o ãem
vlastnû podnikání na horách je a Ïe nikdo nepfiijíÏdí na hory proto, aby
tady v sebelep‰ím ubytování jen pfiespal, ale proto, aby si uÏil aktivní od-
poãinek.“
Cílem vedení bylo dostat Kopfiivnou na absolutní ãeskou ‰piãku. Toho

bylo dosaÏeno leto‰ním vybudováním bezpeãné a pfiitom rychlé sjez-

dovky a sedaãkové lanovky nejmodernûj‰ího typu. Hodnota investice

v areálu dosáhla témûfi 150 milionÛ korun, z toho více neÏ 110 milionÛ

korun bylo urãeno na novou lanovou dráhu. Je to nejvût‰í investice do la-

novky na ãesk˘ch horách v leto‰ním roce a areál Kopfiivná se tak zafiadil

mezi tfii nejmodernûj‰í a nejvyhledávanûj‰í horská stfiediska v republice.

Resort je zamûfien na rodinné lyÏování, coÏ vyÏaduje nabídku komfortu,

bezpeãnosti a odpovídajícího zázemí, na které jsou náv‰tûvníci zvyklí

z alpsk˘ch stfiedisek.

Leto‰ní novinkou ãíslo jedna je ãervená sjezdovka v délce 920 m, která

odlehãí oblíbené modré sjezdovce v délce 1,3 km. KaÏd˘ náv‰tûvník tak

bude mít nejen moÏnost volby obtíÏnosti sjezdovky, ale i podstatnû více

místa pro bezpeãn˘ pohyb na svazích. Hned od zaãátku provozu bude

nová sjezdovka po obou stranách osazena speciálními svûtly pro oblíbe-

né veãerní lyÏování a také plnû automatick˘m zasnûÏovacím systémem

Technoalpin. Obû sjezdovky budou i pfies mimofiádnou plochu více neÏ

11 hektarÛ dvakrát dennû strojovû upravovány.

Nová sjezdovka i pÛvodní sjezdovka budou obsluhovány nejnovûj‰í la-

novkou firmy Leitner s pfiepravní kapacitou aÏ 3000 osob za hodinu.

Zafiízení je vybaveno moderním odpojiteln˘m systémem, umoÏÀujícím

témûfi zastavení sedaãek ve stanicích a komfortní nástup a v˘stup.

Technické fie‰ení pfiinese dvojnásobnou cestovní rychlost a zkrácení ãa-

su jízdy na zhruba tfii minuty mezi stanicemi. Spodní stanice lanovky je

navíc vybavena dopravním pásem a speciálním zafiízením, které si do-

káÏe zmûfiit v˘‰ku pasaÏérÛ a pfiizpÛsobením v˘‰ky podesty vysadit do

sedaãky i men‰í dûti. Sedaãky jsou vybaveny vyhfiívan˘mi kfiesly 

a opûrkami na nohy, které se spolu s ochrannou zábranou odemykají jen

ve stanicích a znemoÏÀují pfiípadné vypadnutí cestujících bûhem jízdy.

Vzhledem k rychlosti pfiepravy 5 m/s a pro ochranu pfied nepfiízní poãa-

sí jsou lyÏafii chránûni prÛhledn˘mi bublinami.

Kromû lanovky se v areálu nachází je‰tû lyÏafisk˘ vlek, pohybliv˘ pás

pro v˘uku zaãínajících lyÏafiÛ na cviãném svahu nebo doskoková matra-

ce big air bag pro bezpeãn˘ nácvik skokÛ. Dûti jistû ocení snowtubing,

bezpeãnû oddûlenou ãást svahu pro bobování nebo sáÀkování a také nû-

kolik bezplatn˘ch atrakcí jako skákací hrad, skluzavky, prÛlezky a tram-

políny na jin˘ch místech areálu. 

Na svahu lze bûhem cesty dolÛ vyuÏít hned pûti restauraãních zafiízení.

Vedle velkého vytápûného bistra u dolní stanice s nabídkou tepl˘ch jí-

del nebo restaurace horského wellness hotelu Kopfiivná je to stylov˘

aprés ski bar, tzv. „de‰tník“ u dûtské arény, horsk˘ café bar Stodola

v dolní tfietinû sjezdovky, anebo si lze vychutnat v˘hled do krajiny

z Panorama Ski baru pod horní stanicí lanovky. Zejména pfii veãerním

lyÏování vyniká atmosféra tohoto stfiediska s mnoha bary a restaurace-

mi. Pfiímo v areálu je nûkolik bezplatn˘ch parkovi‰È s asistovan˘m na-

vádûním a podle provozovatele jsou dimenzována tak, aby nedo‰lo

k pfiehlcení areálu. Letos Ïádná dal‰í parkovací místa budována nebu-

dou, aby byl uchován komfort tûch, ktefií se do areálu dostanou. Vedoucí

lyÏafiského stfiediska Libor PetrÛ dodává: „U nás platí, Ïe pokud v are-
álu zaparkujete, tak si také dobfie a bez zbyteãného ãekání zalyÏujete.
Pokud jiÏ místo k parkování není, lze vyuÏít nabídky dal‰ích pûti areálÛ
v Malé Morávce a Karlovû, které jsou také vybaveny sedaãkov˘mi la-
novkami.“ V souvislosti se zv˘‰ením atraktivity areálu lze oãekávat

vût‰í zájem o kaÏdodenní veãerní lyÏování na dvou upraven˘ch 

a osvûtlen˘ch svazích.

Realizaci celého projektu pfiedcházela mnohaletá pfiíprava, neboÈ samot-

ná v˘stavba nové lanovky by postrádala smysl bez souãasného vybudo-

vání dal‰í sjezdovky, posílení systému zasnûÏování a souvisejících in-

vestic do zázemí. Muselo dojít ke zmûnû územního plánu obce Malá

Morávka, posuzovány byly vlivy na Ïivotní prostfiedí (EIA) a byla reali-

zována fiada územních a stavebních fiízení i fiízení t˘kajících se ochrany

pfiírody. Bez spolupráce provozovatele s odpovûdn˘mi lidmi na dotãe-

n˘ch institucích a s Lesy âeské republiky, s. p., by nebylo moÏné projekt

realizovat jistû je‰tû nûkolik let, pokud vÛbec.

Aby v‰echno fungovalo správnû, musela b˘t letos vybudována i náklad-

ná zafiízení, jichÏ si náv‰tûvník nejspí‰ ani nev‰imne: dvoumegawattová

trafostanice, objekt s vysokotlak˘mi zasnûÏovacími ãerpadly, nové trasy

zasnûÏování se stacionárními snûÏn˘mi dûly, tzv. lifty, osvûtlení nebo ka-

nalizace a ãistírna odpadních vod. Stavba lanovky probíhá od záfií. V po-

lovinû fiíjna byla zkompletována horní stanice, na konci fiíjna stanice dol-

ní. Na zaãátku listopadu pfii‰lo na fiadu rozvinování a zaplétání doprav-

ního lana. V téÏe dobû probûhlo odlesnûní, modulace a meliorace terénu

nové ãervené sjezdovky. 

V souãasné dobû se pracuje i na pfiípravû nového ceníku, kter˘ by mûl

zohlednit v˘voj cen v sousedních areálech a hodnotu realizované inves-

tice i atraktivitu areálu. Lze pfiedpokládat zdraÏení celodenní jízdenky

o zhruba 90 korun na 590 korun a obdobné úpravy ostatních tarifÛ, pro-

vozovatel v‰ak uvaÏuje, Ïe jízdné pro ‰koly a nûkteré vûkové skupiny za-

tím nezmûní. Uvedení nové lanovky i sjezdovky do provozu na zaãátku

nové zimní sezóny tedy nestojí nic v cestû. 

Posledních sedm let se na Kopfiivné také rozvíjí Fun Park s atrakcemi pro

dûti a Bike Park pro cyklisty, kter˘ lanovku rovnûÏ vyuÏívá. Rozvoj cyk-

listiky a cykloturistiky v na‰em regionu podporuje i Moravskoslezsk˘

kraj a pfiilehlé obce.

JiKo a Andrea Mlãochová, Kopfiivná resort – PR, marketing

LyÏafie na Kopfiivné sveze nejmodernûj‰í lanovka

Prostor pro firmy a podnikatele
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Kam na v˘let

Zrcadlo nebe, osm˘ div svûta nebo obluda obludná (2. ãást)
Rozhodnutím o stavbû v lokalitû Dlouh˘ch strání bylo jasné, Ïe zdro-

jem vody pro pfiehradu bude fieka Divoká Desná. Oficiálnû pramení

ve v˘‰ce asi 1360 metrÛ nad mofiem, na západních svazích 1419 met-

rÛ vysokého poboãného vrcholu Vysoké hole jménem Kamziãník.

Zde na horské louce vyvûrá ze zemû pomûrnû mohutn˘ pramen hor-

ského potoka, kter˘ hned mífií z nehostinné krajiny hfiebene hor dolÛ

do údolí. I kdyÏ ta nehostinná krajina není tak docela pravdou.

Pfiedstavme si nádhernou horskou tundru, jejíÏ horninov˘ podklad

tvofií devonsk˘ kvarcit. Roste tu rozchodnice rÛÏová, ‰karda sibifiská,

jitrocel tmav˘, hvozdík kartouzek sudetsk˘, ostfiice tmavá, vraneãek

brvit˘, kopy‰ník tmav˘, hvûzdnice alpská, smilka tuhá, hofiec teãko-

van˘, suchop˘rek alpsk˘. Desná hned pod pramenem pfiibírá druhou

zdrojnici fieky, pramenící na severozápadním svahu Velkého Máje

a spoleãnû se pak mladá, ale jiÏ svého jména více neÏ hodná Divoká

Desná vrhá do Medvûdího Ïlebu. Tato úzká rokle nutí fieku do skokÛ

pfies balvany v korytû a místy pÛsobí jako permanentní vodopád.

O jejím spádu svûdãí skuteãnost, Ïe asi na dvou kilometrech toku do-

káÏe klesnout o témûfi 400 metrÛ nadmofiské v˘‰ky.

Dal‰í lokalitou, do které se Divoká Desná dostává, je Zámãisko. Zde se

stéká Desná s prvními pfiítoky. Jsou to vesmûs horské bystfiiny pfiitéka-

jící do zdej‰ího kotle z oblasti pod Pradûdem od Kurzovní chaty, pfií-

padnû od Petrov˘ch kamenÛ, které zde vyhloubily úzká, pfiíkrá údolí –

Sviní Ïleb ãi Divok˘ dÛl. Po soutoku se Desná zavrtává hluboko do je-

senického masivu a tvofií tak impozantní rokli s pfiíkr˘mi svahy.

Právû zde se stavbafii rozhodli spoutat fieku hrází. Stavba elektráren-

ské soustavy byla zahájena 11. kvûtna 1978, ale práce netrvaly dlou-

ho. UÏ v roce 1981 se zastavily. Tehdej‰í mocipáni zvaÏovali, zda se

technicky i finanãnû nesmírnû nároãné dílo skuteãnû vyplatí dobudo-

vat. Koneãné rozhodnutí pfii‰lo aÏ v roce 1987, kdy se práce opût ro-

zebûhly. Zajímavé bylo, Ïe bûhem pozastavení budování elektrárny

byl docela zásadnû pfiepracován pÛvodní projekt. Ten poãítal s oddû-

len˘mi ãerpadly a turbínami. Nov˘ projekt uÏ zvolil zcela jasnû re-

verzní turbíny. To znamená, Ïe byly schopné vodu nejen vyuÏívat na

pohon generátorÛ, ale rovnûÏ ji ãerpat zpût do horní nádrÏe. To pfii-

neslo úspory i zv˘‰ení v˘konu. Novû bylo rozhodnuto, Ïe do podze-

mí JeseníkÛ budou nainstalována soustrojí o v˘konu 2x 325 MW. 

To je pro pfiedstavu desetina v˘konu, kter˘ spotfiebuje âR v létû.

Bûhem budování se vylámalo 290 000 kubíkÛ horniny, pfiemístilo se

celkem 3 100 000 kubíkÛ zeminy a sypaniny. Spotfieba betonu dosá-

hla 175 000 kubíkÛ. Právû obrovské zemní práce a nutnost vybudo-

vání kvalitních pfiístupov˘ch cest jsou dodnes povaÏovány za nejvût-

‰í po‰kození krajiny pfii v˘stavbû. 

Jinak byla vût‰ina technologie elektrárny umístûna do podzemí, aby

co nejménû naru‰ovala panorama hor. Dokonce obrovské roury pro-

pojující obû nádrÏe byly, na rozdíl napfiíklad od rakousk˘ch alpsk˘ch

elektráren, umístûny do raÏen˘ch tunelÛ. Samotná strojovna je do-

slova monumentální. Má v˘‰ku 50 metrÛ a plochu 87,5 x 25,5 met-

ru. Turbíny jsou osm pater hluboko a celkem je prostor elektrárny

protkán osmi kilometry chodeb.

Doprava materiálu na stavbu nebyla vÛbec jednoduchá. Nûkteré sou-

ãásti vybavení a stavby váÏily pfies 300 tun. Také samotná stavba mo-

hla probíhat jen v létû, v zimû ji zastavily mnohdy dvoumetrové snû-

hové závûje.

Nejviditelnûj‰ími souãástmi stavby jsou dnes zmínûné dvû vodní nádr-

Ïe. Dolní nádrÏ je v nadmofiské v˘‰ce 825 metrÛ, horní má nadmofi-

skou v˘‰ku okraje 1350 metrÛ. Objem dolní nádrÏe pfiesahuje 

3,4 milionu m3, horní má objem necel˘ch 2,6 milionu m3.

Zejména horní nádrÏ je neuvûfiitelné dílo. Ve vrcholu nûkdej-

‰í hory byl vykután bazén, jehoÏ délka pfies 700 metrÛ, ‰ífika

300 metrÛ a hloubka 30 metrÛ jsou samy o sobû ohromující.

PÛvodnû se pfiedpokládalo, Ïe dílo bude dokonãeno v roce

1994. Pfii zkou‰kách v‰ak do‰lo k váÏné havárii turbíny a ta-

to událost spu‰tûní elektrárny o dva roky pozdrÏela.

Obdivuhodné jsou i technické parametry elektrárny.

Instalovan˘ celkov˘ v˘kon 650 MW staví zdej‰í elektrárnu

mezi nejvût‰í v Evropû.

KdyÏ se vrátíme na cestu horní nádrÏe soustavy, je to sice

ponûkud netypické pro horské vrcholy, ale faktem je, Ïe je

tady kolem nádrÏe silniãka pfiipomínající atletick˘ ovál.

Náv‰tûvníkÛm se nabízí neuvûfiiteln˘ v˘hled do kraje.

Kromû Pradûdu, Petrov˘ch kamenÛ, Vysoké hole a celého

hfiebene aÏ po Ztracené kameny je vidût i horsk˘ masiv smû-

fiující k âervenohorskému sedlu, za ním pak celé pásmo

Keprníku. Nechybí ani v˘hled na âernou stráÀ, Tfii kameny

a hfieben táhnoucí se aÏ k ·umperku. V dálce je vidût i roz-

socha Králického SnûÏníku, jiÏní hfieben Orlick˘ch hor se

Such˘m vrchem a Bukovou horou a také zvlnûná krajina

ZábfieÏské vrchoviny. Prostû úÏasné panorama, které nemá

v okolních horách obdoby.

AÈ ãlovûk chce nebo nechce, nemÛÏe zÛstat pfii náv‰tûvû

Dlouh˘ch strání chladn˘m. I proto sem proudí tolik turistÛ,

ktefií vyuÏívají i moÏnosti nav‰tívit samotn˘ provoz v rámci

exkurzí. Jen poptávka po nich pfievy‰uje kapacity díla, které

pfies v‰echna nej zÛstává stále hlavnû elektrárnou. Horní ná-

drÏ se pak stala poutním místem. Kromû turistÛ sem pfiichá-

zejí v˘letníci, které na hfieben vyveze nedaleká lanovka.

Ponûkud podivn˘ pohled se neznalému náv‰tûvníkovi na-

skytne ve chvíli, kdy vystoupí k horní nádrÏi a uvidí po jejím

obvodu zástupy milovníkÛ in-line bruslí, ktefií obkruÏují vr-

chol. âlovûk je prostû zvlá‰tní tvor. Zamífií do velebn˘ch hor,

aby se tam choval stejnû jako nûkde dole v mûstském parku.

Miroslav Kobza: 
Cestou necestou za tajemstvím Hrubého JeseníkuDlouhé stránû – horní nádrÏ, vpravo Mraveneãník Foto: Miloslav Marek
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Star‰í fotbalová pfiípravka R˘mafiova ukonãila podzimní ãást sezóny, bûhem které
se novû vytvofien˘ t˘m musel sehrát. Na konci této ãásti se na‰i fotbalisté umísti-
li na ãtvrté pfiíãce za Krnovem, Juventusem Bruntál a Slavojem Bruntál.
Pro nûkteré ãleny na‰eho t˘mu bylo obtíÏné hrát proti o rok star‰ím hrá-

ãÛm. Celkovû se s tím kluci vyrovnali velmi dobfie a za jejich v˘kony je

musím pochválit. V jejich snaÏení jim pomáhali star‰í hráãi roãníku

2007. Ná‰ momentálnû ‰estnáctiãlenn˘ t˘m se skládá pfieváÏnû z hráãÛ

roãníkÛ 2007, 2008 a 2009. Kluci zaslouÏí pochvalu i za vzornou do-

cházku na tréninky, protoÏe aÏ na pár v˘jimek mûli 100% úãast, a to se

kladnû projevilo v zápasech.

SloÏení t˘mu (v závorce poãet gólÛ): Miroslav Mu‰álek, Michal Kubík,

Petr Hance (2), Radim Pfiecechtûl (8), Tomá‰ Vychodil (12), Vít Novo-

sad (7), Jan Mihál (1), Sebastian Oli‰ (7), Filip Maceãek (1), Filip

Vymazal (5), David Tomíãek (1), Jan Friedrich (12), Alexandr Pytlíãek,

Jifií Herman, ·imon Jahoda (1).

Za úspûchy v podzimní ãásti sezóny byli kluci odmûnûni závûreãnou

akcí v aquacentru a restauraci Slunce. UÏili si v bazénu i pfii bowlingu.

Chtûl bych jejich jménem podûkovat paní Valové za sponzorsk˘ dar,

kter˘m tuto vydafienou akci podpofiila.

Kluci ale pfiíli‰ odpoãívat nebudou, protoÏe jim zaãíná zimní halová se-

zóna. Zúãastníme se turnajÛ ve ·ternberku, Opavû, Olomouci

a Bruntále. V minulém roce jsme byli v halov˘ch turnajích velice 

úspû‰ní, uvidíme, jak se nám bude dafiit letos.

Pfiipravovat se budeme v tûlocviãnû na 1. máje kaÏdé pondûlí a pátek.

Za moÏnost trénovat v této tûlocviãnû bych rád podûkoval Mgr. Jifiímu

Gajdo‰ovi ze Z· R˘mafiov, Jelínkova 1.

Radim Pfiecechtûl, foto: Renata Mihálová

Star‰í pfiípravka ukonãila podzimní ãást sezóny

V nedûli 5. listopadu se ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov odehrálo dal‰í kolo
krajské soutûÏe C osmiãlenn˘ch ‰achov˘ch druÏstev. O t˘den pozdûji se utkali
mladí ‰achisté na Velké cenû ÏákÛ okresu Bruntál.
Krajské kolo ‰achové soutûÏe mezi ·O Jiskra R˘mafiov a TJ Lokomotiva

Krnov skonãilo v˘sledkem 5,5 : 2,5. Jeden bod zaznamenal Jan

·tefani‰in, Jan Slamûník, Martin Slovák, pÛl bodu Vlastislav Fojtík, Jan

Homola, Rostislav Mezihorák, Jifií Strako‰ a Lubomír Drtil.

V sobotu 11. listopadu pfiijela do R˘mafiova padesátka mlad˘ch ‰achistÛ,

aby se utkali nejen o diplomy a medaile, ale hlavnû o body do celkové-

ho pofiadí seriálu Velké ceny ÏákÛ okresu Bruntál. Turnaj pofiádan˘

·achov˘m oddílem Jiskry R˘mafiov spoleãnû se SVâ R˘mafiov zavedl

novou kategorii a byl úspû‰n˘ i pro domácí barvy. 

Pro mladé ‰achové nad‰ence byly vypsány tfii kategorie – benjamínkÛ

(roãníkÛ 2009 a mlad‰ích), mlad‰ích ÏákÛ (2008–2006) a star‰ích ÏákÛ

(2005–2003). R˘mafiovsk˘ ‰achov˘ oddíl se rozhodl zavést novinku 

a uspofiádat rovnûÏ doprovodn˘ turnaj pro trenéry, rodiãe a ostatní, ktefií

nespadali do Ïádné z vypsan˘ch kategorií. Na hráãe ãekalo sedm tûÏk˘ch

kol, bûhem kter˘ch byly vidût hezké partie, protoÏe se v‰ichni stateãnû

prali o co nejlep‰í v˘sledek. 

Turnaj potvrdil dlouhodob˘ trend rozvoje ‰achu v okrese Bruntál. Do

R˘mafiova se sjela silná konkurence, nûktefií mladí hráãi získali ostruhy

dokonce i na celostátních soutûÏích. V kategorii benjamínkÛ se prosadil

Tadeá‰ StfiíÏ z Krnova, kter˘ skonãil na prvním místû pfied duem z Mûsta

Albrechtic Matyá‰em Grãkem (2. místo) a Davidem Hudczem (3. místo). 

Klání mlad‰ích ÏákÛ opanovali hráãi Krnova, zvítûzil Matûj Ja‰‰o pfied

druh˘m Janem Weczerkem a tfietím Adamem Pelcem. V této kategorii

mûl trojnásobné zastoupení i r˘mafiovsk˘ ‰achov˘ krouÏek. Ostfiíleného

Josefa Jureãka, kter˘ získal hezké 13. místo, doplnili Ondfiej Dokoupil

a Roman SvatoÀ, ktefií ‰achov˘ krouÏek nav‰tûvují teprve od konce záfií.

Oba nové hráãe je tfieba pochválit za velkou odvahu a za to, Ïe hned na

svém prvním turnaji vybojovali body (coÏ zdaleka není samozfiejmé). 

Nejstar‰í Ïákovská kategorie pfiinesla domácím nejvût‰í radost.

R˘mafiovsk˘ hráã Marek ·uba hrál v˘born˘ turnaj. Podlehl pouze po-

zdûj‰ímu vítûzi Adamu ¤eháãkovi z Vrbna a se ziskem 6 bodÛ ze 7 se 

umístil na stfiíbrném stupínku pfied dal‰í ‰achistkou z Vrbna Janou

Matu‰kovou. R˘mafiovsk˘ úspûch doplnil pát˘ Tomá‰ ¤outil. Obûma

hráãÛm gratulujeme k prosazení se v tûÏké konkurenci. 

Velmi pozitivních ohlasÛ se doãkal i doprovodn˘ turnaj. Zúãastnûní do-

stali moÏnost sehrát partie s hráãi, s nimiÏ se bûÏnû nepotkávají. Zvítûzil

Vladimír Pán z Bruntálu pfied druh˘m Michalem Weczerkem (Krnov)

a tfietím Petrem Matonohou (Bruntál). R˘mafiov reprezentoval Martin

Slovák, kter˘ obsadil pûkné 5. místo. Doufáme, Ïe se tato kategorie pro-

sadí i do dal‰ích turnajÛ pofiádan˘ch Okresním ‰achov˘m svazem

Bruntál. 

Turnaj se i pfies men‰í ãasovou prodlevu na zaãátku vydafiil a mûl dobr˘

ohlas mezi hráãi. Velmi uspokojivé byly v˘sledky i pro domácí ‰acho-

vou obec. Na závûr se slu‰í podûkovat v‰em, kdo se na organizaci podí-

leli, a také sponzorÛm: mûstu R˘mafiovu, firmám Lamont, Turistické

známky a RM servis R˘mafiov za poskytnutí cen a SVâ R˘mafiov za 

umoÏnûní organizace akce a její podporu. 

Jifií Strako‰, Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskra R˘mafiov (sachy.svcrymarov.cz)
Fota: Vlastislav Fojtík

R˘mafiov‰tí ‰achisté uspûli na domácím turnaji

Sport
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V sobotu 11. listopadu probûhlo v restauraci U Hrozna slavnostní ukonãení auto-
krosového seriálu pod názvem R˘mafiovsk˘ pohár 2017.
Závody byly vypsány pro ãtyfii divize: N do 1 400 ccm – sériovky, 

D1 do 1 400 ccm, D2 nad 1 400 ccm a ·koda. Seriálu se zúãastnilo cel-

kem 38 jezdcÛ z celé Moravy.

V divizi N, která získala mezi jezdci patfiiãn˘ ohlas a byla také nejpoãet-

nûji zastoupena (12 jezdcÛ), se dafiilo ZdeÀku Hnátnickému, kter˘ svá-

dûl na trati boje s Bohumilem Bernátkem a Ladislavem Îambochem. 

Celkové v˘sledky N: 
1. Zdenûk Hnátnick˘ (âeská Tfiebová)

2. Bohumil Bernátek (R˘mafiov)

3. Ladislav Îamboch (R˘mafiov)

Na dal‰ích bodovan˘ch místech se umístili ãtvrt˘ Ale‰ Tich˘ (R˘mafiov)

a pát˘ Pavel Skoumal (R˘mafiov).

V divizi D1 jiÏ podruhé startoval teprve tfiináctilet˘ nadûjn˘ jezdec

Luká‰ Kubesa, kter˘ obhájil loÀskou bronzovou pfiíãku. Stfiíbrnou me-

daili vybojoval Franti‰ek Zachara a roli favorita potvrdil Jifií Kfiístek

z Uniãova, kter˘ si pfiijel pro zlato.

Celkové v˘sledky D1: 
1. Jifií Kfiístek (Uniãov)

2. Franti‰ek Zachara (Horní Mûsto)

3. Luká‰ Kubesa (Opava) 

Na ãtvrtém, rovnûÏ bodovaném místû skonãil Lubor Dodek (Lupenice).

V královské divizi D2 nad 1 400 ccm bylo kandidátÛ na celkové vítûz-

ství nûkolik. Trojice zku‰en˘ch jezdcÛ Harasim, Rotter a Salek nedala 

od prvního závodu nikomu ‰anci na medailové pozice. Letos se na trati

více dafiilo Martinu Harasimovi, kter˘ ziskem 383 bodÛ pfiekonal loÀ-

ského vítûze Stanislava Saleka (letos tfietího) i stfiíbrného Jifiího Rottera.

Celkové v˘sledky D2: 
1. Martin Harasim (·tûpánkovice) 

2. Jifií Rotter (R˘mafiov)

3. Stanislav Salek (R˘mafiov) 

Na ãtvrté pozici skonãil Martin Navrátil (Zlaté Hory), na páté Václav

Ciminga st. (De‰tné u Opavy).

V pomûrnû mladé divizi ·koda startovalo deset jezdcÛ, pfiiãemÏ nejlépe

z nich si vedl Luká‰ Kvapil z Val‰ova. Stejnû jako v loÀském roce se zá-

vodÛ v této divizi zúãastnili otec se synem Miroslav a Rudolf ·mídovi

z âeské Tfiebové. Rudolf vybojoval celkové ãtvrté místo a Miroslav do-

konce druhé. Bronzov˘ vûnec si odnesl Jakub ¤outil z R˘mafiova.

Celkové v˘sledky ·koda: 
1. Luká‰ Kvapil (Val‰ov) 

2. Miroslav ·míd (âeská Tfiebová)

3. Jakub ¤outil (R˘mafiov) 

Nejstar‰ím úãastníkem R˘mafiovského poháru 2017 byl Ladislav

Îamboch (66 let) z R˘mafiova v divizi N, ve stejné divizi jela jediná Ïe-

na leto‰ních závodÛ Veronika ·mídová, kdyÏ nepoãítáme Katefiinu

Bendovou, která zajela pouze jeden závod. 

Pofiadatelé dûkují za spolupráci v‰em sponzorÛm a partnerÛm, bez nichÏ

by se pohár uskuteãnil stûÏí. Podûkování patfií také promotérovi seriálu

Janu Dohnalovi, organizátorÛm Jifiímu Rotterovi a Miroslavu ·ubovi,

startéru Ivo Paukertovi a v‰em traÈov˘m komisafiÛm, ktefií se zaslouÏili

o hladk˘ prÛbûh závodÛ. Podûkování patfií i vedení restaurace U Hrozna

za poskytnuté zázemí. JiKo

Autokrosafii ukonãili leto‰ní sezónu

Divize ·koda, zprava Luká‰ Kvapil, Miroslav ·míd, Jakub ¤outil
a Rudolf ·míd

Divize N, zleva Zdenûk Hnátnick˘, Bohumil Bernátek, Ladislav
Îamboch, Ale‰ Tich˘ a Pavel Skoumal

Divize D2, zleva Martin Harasim, Jifií Rotter, Stanislav Salek
a Martin Navrátil

Jediná závodnice Veronika ·mídová spoleãnû s nejstar‰ím úãastní-
kem Ladislavem Îambochem

Divize D1, zleva Jifií Kfiístek, Franti‰ek Zachara, Luká‰ Kubesa
a Lubor Dodek
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Tentokrát bych rád ãtenáfie seznámil s jednou velmi specifickou skupi-

nou jablek. Urãitû se fiada z vás setkala s termíny jako „koÏenáãe“, „ko-

Ïuchy“ ãi „koÏené“. V‰echny oznaãují relativnû pestrou skupinu jablek,

jejichÏ jednotícím prvkem je vût‰í ãi men‰í pokrytí plodÛ rzivostí. Tato

unikátní vlastnost vytváfií na plodu zvlá‰tní drsn˘ povrch, odolnûj‰í

houbov˘m chorobám.

Dal‰ím charakteristick˘m znakem této skupiny odrÛd je „fiízná“, kyse-

lej‰í chuÈ. Pfiekvapivû v‰ak mají také hodnû cukrÛ, které jsou masková-

ny v˘raznou kyselostí. Proto by mûli b˘t obezfietní napfi. diabetici, ktefií

se fiídí radou, Ïe kyselé jablko mohou, protoÏe má ménû cukrÛ. 

Ve star˘ch sadech se mÛÏete dosud setkat s celou plejádou odrÛd.

Namátkou: Kanadská rene-

ta, Boskoopské, Coulono-

va reneta, Parkerovo a mno-

hé dal‰í. Nûkolik z nich se

nám podafiilo získat i do

ãerstvû vysazené aleje

v Bfiidliãné. První z tûchto

odrÛd nyní pfiedstavím.

4) Hájkova mu‰kátová
reneta
PÛvod: u pûstitele Karla

Hájka, fiídícího uãitele

a pomologa v Kostelci u Hefimanova Mûstce, kolem roku 1885.

Strom: tvofií velké kulovité koruny, s pozdûji mírnû pfievisl˘mi vûtve-

mi, dosti husté.

Plodnost: velmi raná, bohatá, pravidelná. Plody nasazuje ãasto po dvou

ãi ve shlucích.

PoÏadavky: nároãnûj‰í na prostfiedí, pfiesto dostateãnû mrazuodolná.

V such˘ch polohách jsou plody pfiíli‰ malé.

Plod: men‰í aÏ stfiednû velk˘, v závislosti na plodnosti, zplo‰tûl˘, nepa-

trnû zhranatûl˘, mírnû asymetrick˘. DuÏnina je kfiehká, bílá aÏ jemnû

naÏloutlá, v˘borné, sladce navinulé mu‰kátové chuti. Sklízí se v fiíjnu,

záhy konzumnû dozrává. V dobrém sklepû vydrÏí i do bfiezna.

·patné vlastnosti: plody v suchém sklepû vadnou, v tûÏk˘ch pÛdách

mÛÏe trpût rakovinou.

Dobré vlastnosti: znaãnû odolná strupovitosti, netrpí stfiídáním plod-

nosti, v˘borná chuÈ.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Dvofiák, A. a kol. Jablka. Praha: Academia, 1976. 297 s.;
Vanûk, J. Lidová pomologie – VII. díl – Jablka. Chrudim:
Nakladatelství zahradnické literatury, 1940. 63 s.
Foto: http://www.zapomenuteodrudy.cz/jablone/hajkova-muskatova-
reneta)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

Tûlesnû handicapovaní kuÏelkáfii v nedûli 12. listopadu odjeli do Opavy na po-
slední turnaj zapoãítávan˘ do âeského poháru 2017.
Posledního leto‰ního turnaje âeského poháru 2017 na opavské ku-

Ïelnû se zúãastnilo ãtyfiiatfiicet hráãÛ z celé republiky. Novinkou v t˘-

mu na‰ich kuÏelkáfiÛ je skuteãnost, Ïe se po nûkolika letech vrátili

z TJ Bfiidliãná pod KuÏelkáfisk˘ klub Jiskry R˘mafiov.

V kategorii LP1 podal v˘born˘ v˘kon Jifií Polá‰ek, tomu zisk 416 bo-

dÛ vystaãil na druhé místo. První skonãil Petr Kumstát z Blanska

a tfietí Oldfiich Neuwirth z Opavy.

Kategorie LP2 zaznamenala dal‰í r˘mafiovsk˘ úspûch poté, co Ivo

Mrhal v˘konem 440 bodÛ získal zlatou pfiíãku, s náskokem 75 bodÛ

pfied druh˘m Janem ·merdou z Blanska. Tfietí skonãil Josef Zouhar

z Blanska.

Oãekávan˘ triumf ZdeÀka Doãkálka v kategorii TP se potvrdil a r˘-

mafiovsk˘ hráã ziskem neuvûfiiteln˘ch 548 bodÛ stanul opût na stu-

pínku nejvy‰‰ím. Stfiíbrnou medaili vybojoval jeho t˘mov˘ spoluhráã

âestmír ·rom (407 bodÛ) a tfietí skonãil Lubomír âervinka z opav-

ského klubu. 

Vynikající formu r˘mafiovsk˘ch handicapovan˘ch kuÏelkáfiÛ potvr-

zuje i závûreãná tabulka âeského poháru:

LP1
1. Petr Kumstát – Blansko (78 bodÛ)

2. Jifií Polá‰ek – R˘mafiov (76 bodÛ)

3. Josef Ka‰par – Horní Bene‰ov (47 bodÛ)

LP2
1. Ivo Mrhal – R˘mafiov (75 bodÛ)

2. Jan ·merda – Blansko (68 bodÛ)

3. Oldfiich Neuwirth – Opava (47 bodÛ)

TP
1. Zdenûk Doãkálek – R˘mafiov (91 bodÛ)

2. Miroslav Grebenár – R˘mafiov (48 bodÛ)

3. âestmír ·rom – R˘mafiov (37 bodÛ)

Navzdory tomu, Ïe se mistrovství âeské republiky uskuteãní 

aÏ 10. prosince v Bohumínû, lze uÏ dnes fiíci, Ïe dlouholet˘ r˘mafiov-

sk˘ kuÏelkáfi Zdenûk Doãkálek, kterého nemÛÏe ohrozit ani prohra na

bohumínské kuÏelkáfiské dráze, letos poosmnácté získá titul mistra

âeské republiky. JiKo

KuÏelkáfii odehráli letos poslední turnaj âeského poháru
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PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

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

Mobil: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

JAK VYJDE
Dal‰í  fiádné ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 15. 12. 2017

Uzávûrka pro fiádné vydání 

je ve ãtvrtek 7. 12. 2017

do 12 hodin

Tû‰ íme se  na  va‰e  pfi í spûvky !

23/2017

1. 12. 2016 vyjde celobarevné
historické vydání  RH 22/2017
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