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S v˘jimkou jediné obce mûl vût‰í 
podporu na R˘mafiovsku M. Zeman

Po rekonstrukci domu v RyÏovi‰ti vzniklo 
21 peãovatelsk˘ch bytÛ

V˘stavy muzea: Bestie Miroslava 
·najdra ml. a kostely Broumovska

Objekt b˘valého dûtského oddûlení 
v areálu nemocnice je jiÏ historií

V bruntálském hotelu Slezan ocenili 
nejlep‰í sportovce, nechybûli ani na‰i

ročník XX.
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Mistrovství âeské republiky 2018 v motoskijöringu obrazem

Fota: redakce a Miroslav ·koda
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Koneãnû se jezdci, pofiadatelé i pfiíznivci motoskijöringu doãkali. V sobotu 
27. ledna se v Horním Mûstû konal první leto‰ní závod Mistrovství âR Orion
– Shiva KTM Cup. I kdyÏ v t˘dnu pfied závodem v‰ude mizel sníh pfied oãima,
v Horním Mûstû to bylo jiné. Pofiadatelé mûli kvalitnû pfiipravenou traÈ a pfiá-
lo jim poãasí. Navíc si pfiipomínali dvacáté v˘roãí pofiádání motoskijöringu
v Horním Mûstû.
Do závodu nastoupilo v‰ech dvaadvacet jezdcÛ registrovan˘ch v le-

to‰ním mistrovském seriálu. To je proti loÀskému roku v˘raznû více.

Je dobfie, Ïe do MâR pfie‰li nûktefií úspû‰ní jezdci, ktefií je‰tû loni 

absolvovali Orlick˘ pohár pro nelicenãní jezdce. UÏ od kvalifikaã-

ních jízd vidûlo pût set pfiihlíÏejících divákÛ velké boje. Na vût‰inû

jezdcÛ bylo znát, Ïe toho letos kvÛli poãasí moc nenatrénovali, ale je-

jich v˘konnost se po dal‰ích jízdách zlep‰ovala.

Vítûzové posledního loÀského závodu v Dobfianech Dvofiáãek

s âíÏkem jako jediní vyhráli dvakrát. A kdyÏ si na své konto je‰tû pfii-

psali tfietí místo, zaslouÏenû ovládli kvalifikaci a získali navíc tfii bo-

nusové body do MâR. Na jejich v˘konu vÛbec nebyl znát vûkov˘

rozdíl 32 let – talentovan˘ Pavel Dvofiáãek je 18let˘ jezdec, jeho zku-

‰en˘ lyÏafi a uÏ legenda na‰eho motoskijöringu Petr âíÏek oslavil na

sklonku loÀského roku 50. narozeniny. 

Dva bonusové body získali loÀ‰tí vítûzové z Horního Mûsta Mohaupt

s Hotov˘m a jeden bod po vyrovnan˘ch v˘konech Fogl se Sabotou.

LoÀsk˘m mistrÛm, bratrÛm ·rolerov˘m, se po úãasti v hromadné ko-

lizi pfiíli‰ nevydafiila první jízda. Pak byli dvakrát druzí a do finále po-

stupovali z ‰estého místa. Zahanbit se nenechali mistfii âR z roku

2007 ·vorc s Dra‰narem. VÛbec na nich nebyla znát dvouletá pauza,

kdy nejezdili. Vítûzstvím v poslední sérii postoupili do finále z páté-

ho místa. Z nováãkÛ MâR si nejlépe vedli Pavel KfiíÏek s Jaromírem

Vondru‰kou, ktefií byli v kvalifikaci tfiináctí. Poprvé od pozmûnûného

systému MâR se stalo, Ïe se nûktefií jezdci nedostali ani do finále B,

protoÏe bylo v závodû více jezdcÛ.

Ve finále B si spravili chuÈ loÀ‰tí vítûzové Orlického poháru Kylar

s Majvaldem. Kvalifikace jim vÛbec nevy‰la a do finále se dostali aÏ

z posledního postupového, dvacátého místa. Ale dokázali zdánlivû

nemoÏné. UÏ po startu se dostali do ãela dvanáctiãlenného jezdecké-

ho pole a vydrÏeli tam aÏ do odmávnutí ‰achovnicovou vlajkou. S ni-

mi dokázali postoupit staronoví úãastníci MâR Lux s Fiedlerem.

Cenné body získali i nováãci mistrovství Dvofiák s Bufivalem, ktefií

skonãili tfietí a celkovû jsou jedenáctí.

Pak mohl b˘t odstartován hlavní finálov˘ závod mezi deseti nejlep-

‰ími dvojicemi. Cílem prvního kola projeli na ãele Josef MÀuk

s Filipem Langerem, kter˘m loni tûsnû unikl mistrovsk˘ titul po bo-

dové shodû s mistrovsk˘mi ·rolery. Dafiilo se zku‰en˘m dobfiansk˘m

jezdcÛm ·vorcovi s Dra‰narem. Ve druhém kole se dostali do vedení

a dlouho se zdálo, Ïe dokáÏou závod v Horním Mûstû vyhrát. Ale ze

zadních pozic doslova letûli Mohaupt s Hotov˘m, ktefií pfiedjíÏdûli

jednoho soupefie za druh˘m. V sedmém kole se objevili na ãele a do-

kázali obhájit loÀské prvenství. Se sv˘m v˘konem museli b˘t spoko-

jeni i ·vorc s Dra‰narem, kdyÏ dokázali udrÏet druhé místo pfied

Romanem MÀukem se ZdeÀkem Langerem.

1. Luká‰ Mohaupt – Václav Hotov˘, Orion Racing Team,
Honda 450 4T, 8:32,92

2. Josef ·vorc – Josef Dra‰nar, Automoto Klub v AâR Dobfiany,
KTM 300 2T, 8:39,45

3. Roman MÀuk – Zdenûk Langer, MÀuk Racing Team, z. s.,
Yamaha 450 4T, 8:51,20

4. Patrik ·roler – Miroslav ·roler, SMK Klá‰terec n. O. V AâR,
Beta 300 2T, 8:53,61

5. Josef MÀuk – Filip Langer, MÀuk Racing Team, z. s., Yamaha
450 4T, 8:54,18

6. Pavel Dvofiáãek – Petr âíÏek, SMX Racing Team Rudník,
KTM 350 4T, 9:05,60

Celkem sedmatfiicet dvojic nastoupilo do Orlického poháru pro neli-

cenãní jezdce. I tam se urputnû závodilo. V kvalifikaci si suverénnû

poãínali Podzimek s âernohousem, ktefií v‰echny své tfii starty pro-

mûnili ve vítûzství. Ale ve finálové jízdû to bylo úplnû jinak. První po-

lovina byla ve znamení souboje zku‰en˘ch jezdcÛ SMK Klá‰terec

Rousem s Nekorancem a Kavkou se Sabotou. Ale pak se obû dvojice

propadly do stfiedu jezdeckého pole. Na ‰pici se dostali medlov‰tí

Kaller s Králem, ktefií do finále postoupili aÏ z finále B a na ãele se 

udrÏeli aÏ do konce. Na stupních vítûzÛ se tak se‰li zástupci ze tfií rÛz-

n˘ch konãin na‰í vlasti – jezdci ze severní Moravy, v˘chodních a jiÏ-

ních âech.

1. Martin Kaller – Vlastimil Král, AMK Medlov, Kawasaki 450
4T, 6:39,39

2. Jurij Popovyã – Ladislav Novotn˘, Hnátnice, KTM 250 2T,
6:42,71

3. Lubo‰ Poli‰ensk˘ – Pavel Doubûk, Retox Racing, KTM 300
2T, 6:46,38

Na závûr vydafieného dne si jezdci je‰tû mûli moÏnost zajezdit na

zimní trati bez lyÏafiÛ. Nejlep‰í byl opût Luká‰ Mohaupt pfied

Milo‰em Dvofiákem a Pavlem Dvofiáãkem. Josef Va‰íãek

První závod MâR 2018 v motoskijöringu se jel v Horním Mûstû

Na konci ledna bylo novû vyhlá‰eno devatenáct
národních kulturních památek. Ve v‰ech pfiípa-
dech jde o poutní místa. Mezi poklady národní-
ho dûdictví byla zapsána i KfiíÏová cesta v Rudû
u R˘mafiova.
âeská republika má pfies tfii sta národních

kulturních památek, pfiedstavujících to

nejcennûj‰í z kulturního dûdictví zemû

a poÏívajících nejpfiísnûj‰í ochrany.

Souãástí tohoto seznamu je napfi. PraÏsk˘

hrad, KarlÛv most ãi korunovaãní klenoty.

Nyní k nim pfiibylo dal‰ích devatenáct pa-

mátek. Ministerstvo kultury vybralo letos

v˘hradnû stavby sakrální, jeÏ slouÏí jako

poutní místa a zahrnují nejen samotné

kostely ãi kaple, ale zasahují i do okolní

krajiny.

Mezi novû vyhlá‰en˘mi národními kul-

turními památkami jsou známé cíle pout-

níkÛ i bûÏn˘ch turistÛ, jako je Svat˘

Kopeãek u Olomouce, Svat˘ Host˘n nebo

poutní areál na Bílé Hofie v Praze. Tfii vy-

braná poutní místa leÏí v Moravskoslez-

ském kraji – kostel Nav‰tívení Panny

Marie ve Fr˘dku-Místku, krnovsk˘ Cvilín

a KfiíÏová cesta s kostelem Panny Marie

SnûÏné v Rudû u R˘mafiova.

Skvost barokního sochafiství, soubor ãtr-

nácti pískovcov˘ch zastavení kfiíÏové ces-

ty vedoucí od rudského kostela na

KfiíÏov˘ vrch, patfií mezi oblíbené cíle

R˘mafiovska nejen mezi vûfiícími.

KfiíÏov˘ vrch totiÏ poskytuje mimofiádn˘

v˘hled na velkou ãást Hané i okolní kop-

ce a pÛsobí za kaÏdé roãní doby doslova

magicky. Jako autor unikátního sochafi-

ského díla, dokonãeného roku 1760, byl

nedávno urãen olomouck˘ sochafi Jan

Kammereit. Souãástí poutního areálu je

kostel Panny Marie SnûÏné z roku 1758,

odkud kaÏdoroãnû na Velk˘ pátek a opût

pfii pouti v srpnu vyráÏí procesí vûfiících

aÏ k souso‰í Kalvárie na vrcholu

KfiíÏového vrchu. ZN

KfiíÏová cesta v Rudû je národní kulturní památkou
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âasto v novinách, ãasopisech ãi na internetu, nebo i v na‰em

R˘mafiovském horizontu, ãteme inzeráty úfiadÛ, institucí a firem hleda-

jících nové zamûstnance. Poptávají lidi, ktefií mají urãité vzdûlání,

schopnosti, dovednosti. Zákon ãi práci s nûjak˘m programem, to je

schopen se nauãit kdekdo, pokud chce na vybraném místû pracovat.

Zamûstnavatelé by se v‰ak mûli ptát na vûci, které jsou pro spolupráci

s ostatními pracovníky opravdu dÛleÏité, ale nemÛÏete je moc zmûnit. 

MoÏná vás napadlo, Ïe by mohlo jít o to, zda je dotyãn˘ kufiák, nebo

nekufiák, zda pouÏívá antiperspirant, nebo je odpÛrcem chemie, zda

rád chodí na obûdy, nebo je krabiãkáfi. Ale tohle se zmûnit dá, nebo

alespoÀ pfiijmout opatfiení, aby návyky dotyãného ostatní kolegy ne-

obtûÏovaly.

Myslím si ale, Ïe zamûstnavatelé by se mûli pfiedev‰ím ptát na to, zda

je uchazeã skfiivan, nebo sova. Není nic hor‰ího, neÏ kdyÏ sova s vy-

pûtím v‰ech sil dorazí v sedm ráno na pracovi‰tû, protoÏe sedm ráno

je pro sovu doba, kdy by za normálních okolností plánovala je‰tû 

alespoÀ dvû hodiny spánku – a tam skfiivan, kter˘ uÏ posnídal, napsal

pût e-mailÛ, zalil kvûtiny, sjednal tfii schÛzky a udûlal spoustu dal‰í

práce, jiskfiivû volá: „Dobr˘ den, cel˘ den! UÏ na tebe ãekám, potfie-

buju vyfie‰it ten vãerej‰í problém!“ To je nûco, co sova dennû prostû

nemÛÏe vydrÏet – a stejn˘ stres to bude pro skfiivana. 

Podobnû dÛleÏit˘ je tepeln˘ komfort – známé tvrzení, Ïe teplomilné

jsou Ïeny, zatímco muÏi mají radûji chladnûj‰í prostory, nemá v pra-

covním procesu stoprocentní platnost. Vûtraãi jsou roz‰ífieni napfiíã

pohlavím, pracovními pozicemi, hierarchií a politickou pfiíslu‰ností,

a pokud je posadíte do jedné kanceláfie s teplomilci, nemusíte na kon-

flikt dlouho ãekat.

Dal‰í podstatnou kategorií je vztah ke svûteln˘m podmínkám.

Svûtlopla‰ec si v kanceláfii vystaãí s pfiirozen˘m denním svûtlem

a jemn˘m namodral˘m svitem monitoru, v pfiípadû nutnosti posíle-

n˘m malou stolní lampiãkou. ·eroslepci musí i za dne svítit ve‰ker˘-

mi dostupn˘mi zdroji svûtelné energie a klidnû by si na práci pfiisví-

tili i jevi‰tními reflektory, kdyby to jen trochu ‰lo. Setkání tûchto

dvou typÛ lidí rovnûÏ v˘raznû nedoporuãuji.

Dobr˘ nápad není ani dávat do jednoho pracovního t˘mu souãasnû

rychlíky a lenochody. Rychlík chce mít kaÏd˘ problém vyfie‰en˘ oka-

mÏitû, a proto chrlí nápady, telefonuje, vykfiikuje, vyskakuje, bûhá

pro potfiebné podklady. Naproti tomu lenochod sedí a pfiem˘‰lí, jak

by se dala situace fie‰it, a pak sdûlí ostatním jen svÛj finální nápad.

Rychlík coby ‰éf t˘mu má potom pocit, Ïe lenochod vÛbec nepracuje

– zatímco kdyÏ je ‰éfem t˘mu lenochod, rychlík ho sv˘mi neustál˘-

mi nápady a zmûnami plánÛ pfiivádí k ‰ílenství.

Pak existuje jedna speciálnû kanceláfiská tfiída úchylek – loupaãi
a nálepkáfii. Podívejte se prosím na svÛj poãítaã, propisku, nÛÏky, se-

‰ívaãku ãi dal‰í nástroje, které v kanceláfii pouÏíváte. Máte tam ná-

lepky od v˘robce? Tro‰ku o‰oupané, moÏná uÏ málo ãitelné? Pak jste

jasní nálepkáfii, ktefií ze zku‰eností vûdí, Ïe po sloupnuté nálepce mÛ-

Ïe zÛstat lepidlov˘ flíãek, na kter˘ se pak v‰e chytá, je ‰pinav˘ a sliz-

k˘, a vÛbec – nálepka pfiece nikomu nevadí. Kromû loupaãÛ, samo-

zfiejmû. Ty taková malá nálepãiãka nesmírnû irituje a snaÏí se nûja-

kou lstí nálepkáfie donutit, aby ji sloupl nebo aby mu dovolil ji sloup-

nout. Loupaãi takto fiádí na ve‰kerém zafiízení kanceláfie a pfiilehl˘ch

prostor. Cestu jejich ãinnosti je pak moÏno sledovat podle u‰mudla-

n˘ch flíãkÛ stejnû jako cestu hlem˘Ïdû.

Na závûr jsem si nechala trestuhodnou záleÏitost situování toaletního

papíru. Jsou lidé, ktefií tvrdí, Ïe toaletní papír se má na drÏáku odvíjet

shora, takÏe útrÏek smûfiuje pfiímo k uÏivateli. Jsou ale lidé, ktefií za-

stávají názor, Ïe papír se má odvíjet zespoda, takÏe útrÏek smûfiuje ke

zdi. V pfiípadû, Ïe jedno sociální zafiízení uÏívají oba tábory, stává se

zajímavá vûc – tatáÏ role toaletního papíru dokáÏe nûkolikrát za den

zmûnit svou pozici. A pfiitom taková blbost, Ïe? Speciální skupinou

jsou lidé, ktefií spotfiebují v‰echen toaletní papír na ruliãce a nedoplní

ji vÛbec. Prokazují tím nedostatek úcty, respektu a pochopení ke sv˘m

kolegÛm, a proto by mûli b˘t ze zamûstnání okamÏitû propu‰tûni – ja-

koÏ i ti, ktefií alibisticky nechají na ruliãce jeden ãi dva útrÏky papíru,

takÏe ho vlastnû nespotfiebovali cel˘ a nemusejí ho mûnit. 

Vlastnû by se v‰emi tûmito lidsk˘mi charakteristikami nemûli zab˘-

vat jen zamûstnavatelé – mohli by se nad nimi zamyslet tfieba i se-

znamovací kanceláfie. To je sice pûkné, Ïe vám na základû sv˘ch do-

tazníkÛ, sofistikovan˘ch programÛ ãi ãeho v‰eho vyberou pohledné-

ho inteligentního sportovce, ale kdyÏ to bude skfiivan vûtraã – co

pak? ona

Pár slov... o rÛznorodosti

Foto na titulní stranû: Vladimír Lehk˘ 
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V pofiadí druhá pfiímá volba prezidenta republiky je za námi. Hlasy jsou se-
ãteny, v˘sledky známé, volby jsou minulostí. Pfiesto si v krátkosti pfiipomeÀ-
me prÛbûh nedávno skonãen˘ch voleb v obcích R˘mafiovska a podívejme se
na regionální volební úãast a poãty hlasÛ pro jednotlivé kandidáty druhého
kola prezidentsk˘ch voleb.
První kolo prezidentsk˘ch voleb se konalo ve dnech 12. a 13. ledna

a voliãi mûli moÏnost hlasovat pro jednoho z devíti kandidátÛ.

Nejvíce hlasÛ po prvním kole voleb obdrÏel Milo‰ Zeman, kterému

dali voliãi celkem 1 985 547 hlasÛ (38,56 %), následovali Jifií Draho‰

s 1 369 601 hlasy (26,60 %), Pavel Fischer (10,23 %), Michal

Horáãek (9,18 %), Marek Hil‰er (8,83 %), Mirek Topolánek (4,30 %),

Jifií Hynek (1,23 %), Petr Hannig (0,56 %) a Vratislav Kulhánek

(0,47 %). Celorepubliková volební úãast byla v prvním kole 61,92 %. 

V boji o prezidentské kfieslo ve druhém kole voleb, které probûhlo ve

dnech 26. a 27. ledna, se spolu utkali Jifií Draho‰ se souãasn˘m pre-

zidentem Milo‰em Zemanem. Druhému kolu voleb pfiedcházela fiada

debat, diskuzí a mediálních show obou prezidentsk˘ch kandidátÛ.

V sobotu 27. ledna v podveãerních hodinách byly v‰echny hlasy se-

ãteny. Pro následující pûtileté období byl tûsn˘m rozdílem 2,73 %

hlasÛ opûtovnû zvolen souãasn˘ prezident Milo‰ Zeman, kter˘ získal

celkem 2 853 390 hlasÛ (51,36 %). Protikandidáta profesora Jifiího

Draho‰e volilo celkem 2 701 206 voliãÛ (48,63 %) a celková voleb-

ní úãast stoupla na 66,60 %.

V Moravskoslezském kraji jasnû zvítûzil Milo‰ Zeman, ve druhém ko-

le voleb získal 383 104 hlasÛ voliãÛ (62,31 %). Jeho protivník Jifií

Draho‰ zde obdrÏel 231 640 hlasÛ (37,68 %). Celková volební úãast

ve druhém kole byla v na‰em kraji 62,76 %, tj. o 6,01 procent vy‰‰í

neÏ v prvním kole. V podobném pomûru hlasovali voliãi v bruntál-

ském okrese. Pro Milo‰e Zemana

se ve druhém kole voleb vyslovilo

celkem 31 516 voliãÛ (68,64 %),

Jifií Draho‰ získal 14 397 hlasÛ

(31,35 %). 

R˘mafiov‰tí voliãi, kter˘ch pfii‰lo

k volebním urnám 58,65 %, hla-

sovali v poãtu 2 654 hlasÛ pro

Milo‰e Zemana (66,41 %) proti

1 342 hlasÛm (33,58 %), které ob-

drÏel Jifií Draho‰. Pouze v jediné

obci R˘mafiovska, v Malé

Morávce, zvítûzil Jifií Draho‰

s poãtem 516 hlasÛ (61,50 %)

proti 323 hlasÛm (38,49 %) pro

Milo‰e Zemana. Jak hlasovali vo-

liãi v dal‰ích obcích R˘mafiovska,

uvádí tabulka. JiKo

Volili jsme prezidenta âeské republiky

Aktuálnû z mûsta

Ve ãtvrtek 1. února se ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov konalo dva-

cáté tfietí fiádné zasedání zastupitelstva v tom-

to volebním období a zároveÀ první v roce

2018. V úvodu jednání blahopfiál starosta

mûsta zastupitelÛm Soni Kováfiíkové, Tomá‰i

Köhlerovi a Jifiímu Tauferovi k jejich jubileu.

Na programu byl komentáfi k pfiedbûÏn˘m v˘-

sledkÛm hospodafiení za rok 2017, v˘hled

hospodafiení mûsta k 31. 12. 2018 a schvále-

ní rozpoãtov˘ch opatfiení, dále návrh hospo-

dafiení Bytermu na rok 2018 a majetkové zá-

leÏitosti.

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé jubilanti – zleva Tomá‰ Köhler, SoÀa Kováfiíková a Jifií Taufer
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Od 1. listopadu do 31. prosince 2017 mohly sportovní organizace, za-

psané spolky a dal‰í Ïadatelé podávat Ïádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu

mûsta v rámci stanoven˘ch programÛ. Mûsto pfiijalo v programech

I–III padesát Ïádostí, které plánovaly realizaci aktivit s celkov˘mi

náklady ve v˘‰i 5 486 898,00 korun a poÏadovaly pfiíspûvek v celko-

vé v˘‰i 3 233 304,00 korun.

V‰echny pfiijaté Ïádosti splÀovaly potfiebné náleÏitosti. Îádosti

o pfiíspûvek z programu IV – Ocenûní úspûchu na soutûÏi mají cha-

rakter daru, organizace ãi jednotlivci nominují úspû‰né sportovce,

a nenavrhují tedy Ïádnou ãástku. Zastupitelstvo mûsta schválilo roz-

dûlení pfiíspûvkÛ dle ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu

v R˘mafiovû na rok 2018 v celkové v˘‰i 2 995 762,00 korun.

Pfiíspûvek z rozpoãtu mûsta v rámci 
ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu
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Od 1. listopadu do 31. prosince 2017 mohly sportovní organizace, za-

psané spolky a dal‰í Ïadatelé podávat Ïádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu

mûsta v rámci stanoven˘ch programÛ.

Mûsto R˘mafiov pfiijalo v Programech I–III padesát Ïádostí, které plá-

novaly realizaci aktivit s celkov˘mi náklady ve v˘‰i 1 362 480,00 ko-

run a poÏadovaly pfiíspûvek v celkové v˘‰i 398 500,00 korun.

V‰echny pfiijaté Ïádosti splÀovaly potfiebné náleÏitosti.

Zastupitelstvo mûsta schválilo rozdûlení pfiíspûvkÛ dle ProgramÛ

podpory zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû na rok 2018 v celkové v˘‰i 

260 600,00 korun.

SportovcÛm a úãastníkÛm soutûÏí, ktefií byli nominováni v progra-

mech IV. Ocenûní úspûchu sportovce na sportovní akci a Ocenûní ús-

pûchu na soutûÏi, budou pfiedány ceny na slavnostním vyhlá‰ení 

v úter˘ 13. února v 17:00 ve velkém sále Stfiediska volného ãasu. 

Pfiíspûvek z rozpoãtu mûsta v rámci
ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit
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Zastupitelstvo mûsta schválilo demolici budovy b˘valého dûtského

oddûlení v areálu nemocnice (budova kdysi slouÏila jako infekãní od-

dûlení) v prosinci roku 2016. Budova byla rekonstruována pro potfie-

by nemocnice v roce 2000, ale uÏ v roce 2004 byla mûstu vrácena ja-

ko nepotfiebná. ZÛstala nevyuÏita a chátrala. Za situace, kdy se ve

mûstû a jeho okolí roãnû rodí necel˘ch sto dûtí, nebyla ‰ance na ná-

vrat její pÛvodní funkce a zastupitelé mûsta jin˘ smyslupln˘ zpÛsob

jejího vyuÏití nenalezli. Budova byla opakovanû nabízena k prodeji,

ale kupce nena‰la. Zájemci o získání budovy k pfiestavbû na rodinn˘

dÛm nebo na stavbu domova pro seniory nakonec koupi odfiekli.

Pravdûpodobnû jedin˘m moÏn˘m motivem koupû se mohla stát její

pfiemûna na ubytovnu pro nepfiizpÛsobivé obãany, jak se to uÏ v mi-

nulosti ve mûstû opakovanû stalo. O takové vyuÏití zastupitelé samo-

zfiejmû nestáli. 

Mûsto vlastní fiadu budov, pro které v souãasnosti hledá vyuÏití.

·ance na jejich prodej, kter˘ nemá skonãit vybudováním dal‰ího

ghetta pro nepfiizpÛsobivé, reálnû neexistuje. Situace se bude s po-

klesem poãtu obyvatel mûsta spí‰e zhor‰ovat. Dlouhodobé udrÏová-

ní vedoucí nutnû k chátrání nebo nákladná pfiestavba budov bez jas-

né budoucnosti jsou sice jednûmi z moÏn˘ch cest, ale ty si mûsto ne-

mÛÏe dovolit. Mûsto navíc uplatÀuje nepsanou strategii vykupovat

zchátralé, neudrÏované ruiny privátních budov a bourat je, aby mûs-

to nehyzdily a neslouÏily bezdomovcÛm nebo pfiípadnému obchodu

s chudobou ve formû pronájmu sociálnû slab˘m obãanÛm.

Mûsto v souãasné dobû nemá z dÛvodu malého zájmu plnû obsaze-

nou kapacitu bytÛ urãen˘ch pro seniory. Okolní obce Velká ·táhle,

RyÏovi‰tû a Dolní Václavov v nedávné dobû zprovoznily své vlastní

nebo privátní domy pro seniory. K tomu je‰tû stát pfiispívá 

na péãi o nemohoucí jejich rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm mûsíãnû ãástku aÏ

15 200 korun. V‰echny tyto dÛvody vedou k tomu, Ïe o byty pro se-

niory není v regionu pfiíli‰ velk˘ zájem. Mûsto dále vlastní 1 250 by-

tÛ, které se dafií v‰echny pronajmout spí‰e díky velmi nízkému ná-

jemnému a zároveÀ spoleãenskému jevu, kdy se mladí lidé v rodi-

nách rychle osamostatÀují a prudce roste podíl jednoãlenn˘ch

a dvouãlenn˘ch domácností. V pfiípadû potfieby mÛÏe mûsto vyuÏít

fiadu sv˘ch nevyuÏit˘ch budov na pfiestavbu na byty rÛzného urãení.

Nejde ale vÏdy o nejlacinûj‰í a nejvhodnûj‰í fie‰ení potfieby bytÛ.

PfiestoÏe vnímám záporné názory nûkter˘ch obyvatel na bourání sta-

r˘ch budov ve mûstû, za stávající situace povaÏuji rozhodnutí zastu-

pitelÛ zbourat b˘valou nemocniãní budovu za správné fie‰ení problé-

mu a nevidím k nûmu reálnou alternativu. Likvidace star˘ch budov

je velmi nákladná a mûsto ji rozhodnû neprovádí jen tak z rozmaru.

Je to investice do vzhledu mûsta, do vefiejného prostoru, kterému dá

vyklizení parcely ‰anci na nové vyuÏití. Jsem rád, Ïe se tak po dlou-

hé dobû rozhodli i vlastníci areálÛ na Opavské ulici – b˘val˘ závod

Hedva I, nyní HEDVA PRIMA, a. s., a na Bartákovû ulici – dfiíve

Hedva IV, nyní Gala a. s. Jimi likvidované nemovitosti v areálech jiÏ

dlouho jinou moÏnost nemûly.  Ing. Petr Klouda, starosta

K demolici b˘valého dûtského oddûlení v areálu nemocnice
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na útvaru tajemníka – asistent/úfiedník

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Platové zafiazení: 9. platová tfiída (nafiízení vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏ-

bách a správû)
PoÏadované vzdûlání: min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon) 
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

Pfiedpoklady pro v˘kon funkce dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb.:
• fyzická osoba, která je státním obãanem âeské republiky, pfiíp. cizím státním obãanem s trval˘m pobytem v âeské republice,
• dosaÏení vûku 18 let,
• je zpÛsobilá k právním úkonÛm, je bezúhonná, 
• ovládá jednací jazyk.

Dal‰í poÏadavky:
• praxe ve vefiejné správû vítána,
• znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), a zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, 
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC (Office) a internetu,
• komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• znalost anglického nebo nûmeckého jazyka v˘hodou, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• zamûstnanec je povûfien kontrolou smluv podléhajících zvefiejÀování podle zákona ã. 340/2015 Sb., o zvlá‰tních podmínkách úãinnos-

ti nûkter˘ch smluv, uvefiejÀování tûchto smluv a o registru smluv, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zvefiejÀováním smluv v dotãeném re-
gistru,

• vede a organizuje v‰echny agendy starosty, místostarosty a tajemníka,
• organizaãnû a technicky zabezpeãuje jednání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• pofiizuje zápisy ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• zpracovává usnesení ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• pofiizuje a zpracovává zápisy z jednání starosty, místostarosty a tajemníka.

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

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se správních ãinností,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vy-

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

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

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

27. února 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:   27. února 2018

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které mu 
úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro
potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis 
z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Ivana Nûmcová,
personalistka útvaru tajemníka Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 122. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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V úter˘ 23. ledna se v Brnû konal pûtiboj Odznaku v‰estrannosti, jedin˘ na
Moravû, coÏ naznaãovalo velmi kvalitní obsazení druÏstvy z celé Moravy. Toto
sportovní klání je souãástí projektu OVOV pod patronací âeské olympijské a. s.
Do mûstské brnûnské haly Vodova se sjelo dvacet druÏstev vãetnû na-

‰eho z Jelínkovky ve sloÏení Ivana Hofiínková, Lenka Valá‰ková,

Alexandra Glacnerová, Karolína PeÀázová, Ivan Kotlárik, Jan Kováfi,

Matûj Papaj a Tomá‰ Furik. KaÏdé druÏstvo muselo b˘t sloÏeno ze

ãtyfi dívek a ãtyfi chlapcÛ roãníkÛ narození 2004–2007. 

R˘mafiov‰tí závodníci pfiijeli na pûtiboj s nelehk˘m úkolem pokusit

se obhájit loÀské 2. místo. To, Ïe závody neberou na lehkou váhu

a nechtûjí nic ponechat náhodû, dokazovali jiÏ od záfií. Pravidelnû

nav‰tûvovali tréninky, na nichÏ se snaÏili rozvíjet svoji v‰estrannost

v mnoha disciplínách.

Pûtiboj v Brnû zahrnoval trojskok snoÏmo, hod medicinbalem, pfie-

skok pfies ‰vihadlo ãtyfimi zpÛsoby, sedy lehy a dribling mezi kuÏely

v tzv. osmiãce po dobu dvou minut.

Ihned po první disciplínû se r˘mafiov‰tí sportovci usadili na medailo-

v˘ch pfiíãkách, které k na‰í velké radosti jiÏ neopustili. V polovinû zá-

polení se dokonce vyhoupli na pfiíãku nejvy‰‰í. V̆ kony v posledních

dvou disciplínách v‰ak rozhodly, Ïe druÏstvo Z· Jelínkova R˘mafiov

velmi tûsnû za vítûzem obsadilo a zároveÀ obhájilo stfiíbrnou pfiíãku.

V̆ pravu na jih Moravy mÛÏeme povaÏovat za veleúspû‰nou, ponû-

vadÏ ‰est závodníkÛ z osmi si kromû 2. místa ze závodu druÏstev od-

vezlo je‰tû medaili za individuální v˘kony. Kov nejcennûj‰í se hou-

pal na krku na‰im nejmlad‰ím úãastníkÛm Tomá‰i Furikovi

a Karolínû PeÀázové. Stfiíbrnou medaili vybojoval nováãek v OVOV

Jan Kováfi a bronzové medaile si odvezli zku‰ení Matûj Papaj,

Alexandra Glacnerová a Ivana Hofiínková.

Medaile a ocenûní pfievzali jednotlivci i druÏstva z rukou mistrynû

svûta ve trojskoku ·árky Ka‰párkové a vicemistra svûta ve skocích

do vody Michala Navrátila, kter˘ se pou‰tûl spolu se závodníky do

v‰ech disciplín a po celou dobu zápolení vytváfiel v˘bornou sportov-

ní atmosféru. Velkou pochvalu si urãitû zaslouÏí organizaãní t˘m 

OVOV spoleãnû s rozhodãími a pofiádající brnûnskou Z·.

Na závûr bychom chtûli podûkovat v‰em závodníkÛm za skvûlou re-

prezentaci ‰koly a mûsta R˘mafiova a také jim popfiát hodnû ‰tûstí,

zdraví a mnoho sportovních úspûchÛ v roce 2018.

Fota a text: Romana Furiková, Miloslav Slouka, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Úspû‰ná v˘prava Z· Jelínkova na pûtiboj Odznaku v‰estrannosti

Na zaãátku ‰kolního roku se Z· Jelínkova pfiihlásila do celostátní Futsalové ligy.
V kategorii chlapcÛ roãníkÛ 2002–2004 hráli Jan Batla, Roman

Hradil, Ondfiej Hrabina, Matûj Papaj, Dominik Horvát, Jan Tihelka,

Luká‰ Vyroubal, Petr Vachuta a Samuel Kajan. Divizní kolo se kona-

lo 7. listopadu v ·umperku. Na‰e druÏstvo se utkalo se Z· Uniãov,

Z· Luká a Z· Sluneãní ·umperk. Po jasn˘ch v˘sledcích 8:2 a 13:0

jsme sehráli vyrovnané utkání s t˘mem ·umperka 3:3. Na skóre jsme

z prvního místa postoupili do finále. Divizní finále se konalo 14. li-

stopadu v Prostûjovû. Hned první zápas s nejtûÏ‰ím soupefiem ze Z·

·umperk ná‰ t˘m prohrál 1:2. Dal‰í utkání proti Z· Tr‰ice ale pfie-

svûdãivû vyhrál 5:2 a v zápase s domácí Z· Prostûjov na‰i hráãi po-

dali obdivuhodn˘ v˘kon, protoÏe hráli bez pfiestávky, a vybojovali ví-

tûzství 1:0. V divizním finále tedy skonãili druzí. Postupoval pouze

vítûz, na‰i hráãi si pfiesto zaslouÏí podûkování za pfiedvedenou hru

a nasazení v obou turnajích.

V kategorii chlapcÛ roãníkÛ 2004–2006 hráli Tomá‰ Furik, Jakub

Gorãík, Roland Wenzel, Josef Mikeska, Josef Konvalinka, Tomá‰

Polách, Milan Kfiepelka a Ondfiej Kfienek. Divizní kolo se konalo 

9. listopadu v Postfielmovû. Na‰e druÏstvo se postupnû utkalo se Z·

Uniãov, Z· Postfielmov a Z· Luká. Po jasn˘ch v˘sledcích 10:0, 10:0,

7:0 kluci postoupili z prvního místa do finále divize. To pfii‰lo na fia-

du 18. listopadu v Prostûjovû. Tady byly soupefii na‰eho t˘mu Z·

Futsal na Z· R˘mafiov

·kolství

Chlapci roã. 2004–2006

Chlapci roã. 2002–2004
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V âeské republice patfií mezi populární sporty hlavnû fotbal a lední

hokej. Ne kaÏd˘ pro nû v‰ak má pfiedpoklady. To ale neznamená, Ïe

nemÛÏe dosáhnout velk˘ch úspûchÛ v jiném oboru. Naopak, mÛÏe

dokázat nûco, o ãem vût‰ina lidí jen sní. Pfiíkladem je osmnáctilet˘

speedcuber Daniel Klement z R˘mafiova.

Dan Klement se narodil v roce 1999 v R˘mafiovû. Letos studuje v po-

sledním roãníku r˘mafiovského gymnázia. Rubikovu kostku skládá od

‰estnácti let a v poslední dobû se vûnuje skládání na ãas. Zúãastnil se

turnajÛ v Praze v letech 2016 a 2017 a na platformû YouTube publiku-

je návody pro zaãáteãníky i pokroãilé. Mimoto se vûnuje programová-

ní webÛ a je spoluvlastníkem hostingové spoleãnosti Remesite.com.

Mohl bys ãtenáfiÛm pfiedstavit, ãemu se vlastnû vûnuje‰?
Jednodu‰e fieãeno speedcubing je skládání Rubikovy kostky na rych-

lost. Mimo toho se skládají i jiné hlavolamy, jako napfi. Pyraminx,

Megaminx, Skewb, a pak je tu je‰tû ãesk˘ vynález Cube-21 (mezi

speedcubery roz‰ífien˘ spí‰e jako Square-1). Vychází z Rubikovy

kostky, ale nemá pravidelnû rozmístûné otáãivé ãtvereãky, místo nich

má rÛzné tvary a na zaãátku je rozvrÏen v nepravidelném tvaru.

Jak dlouho se tomuto sportovnímu odvûtví vûnuje‰?
Se speedcubingem jsem zaãal asi

pfied dvûma lety. Svou první

Rubikovu kostku jsem ale sloÏil

uÏ dfiíve.

Pro vût‰inu lidí je nefie‰iteln˘m
rébusem Rubikovu kostku vÛbec
sloÏit, natoÏ skládat ji na ãas. Jak
je moÏné, Ïe ji dokáÏe‰ sloÏit tak
rychle, aÈ je na zaãátku rozvrÏe-
ná jakkoliv?
V podstatû jde stále o stejn˘ postup.

Na zaãátku si sloÏím bíl˘ kfiíÏ, kte-

r˘ se skládá z hran, nikoliv rohÛ,

coÏ obãas mÛÏe mást. Následnû se

sloÏí bílá strana a první dvû vrstvy

okolních ãtyfi stran. Pak uÏ následu-

je nauãen˘ postup, kdy si jedním algoritmem sloÏím Ïlutou stranu a ná-

slednû poslední vrstvu okolních stran dostanu do správné pozice. Vypadá

to sloÏitû, ale jak se to ãlovûk nauãí, je to opravdu snadné.

Jak˘ je tvÛj osobní rekord ve skládání klasické kostky? Skládá‰ i ji-
né hlavolamy?
MÛj neoficiální rekord je nûco kolem sedmnácti vtefiin. Oficiální

(soutûÏní) je pfiesnû 21.35 vtefiiny. Jak uÏ jsem zmínil, existují i jiné

modifikace Rubikovy kostky, které také skládám.

Ve speedcubingu se pofiádají soutûÏe s mezinárodní úãastí, zúãast-
nil ses uÏ nûjaké?
Byl jsem na Prague Open, poprvé pfiedloni a také loni. KdyÏ se to tak

vezme, kaÏdé závody jsou mezinárodní. I do Prahy pfiijeli nûktefií

soutûÏící napfi. z Ruska, Maìarska, Ukrajiny a dal‰ích zemí.

âeho bys chtûl jednou ve speedcubingu dosáhnout?
Nedávám si nûjaké osobní cíle, spí‰e chci lidem pfiedat své zku‰enosti, po-

radit jim pfiípadnû nûkteré triky, jak kostku skládat efektivnûji a rychleji.

Gymnazista Daniel Klement se nadchl pro speedcubing

Milady Horákové Olomouc, Z· Luká a domácí Z· Prostûjov. Po v˘-

born˘ch v˘konech R˘mafiov‰tí vyhráli v zápasech s Olomoucí 2:0

a Z· Luká 4:0. V zápase proti domácímu Prostûjovu ov‰em prohráli

1:2 a skonãili druzí. Pfiesto herním projevem pfiedãili ostatní t˘my

a patfií jim podûkování za pfiedvedené v˘kony v obou turnajích.

Dûvãata ze Z· Jelínkova R˘mafiov dokázala, Ïe fotbal nemusí hrát jen

chlapci, a dosáhla na‰eho nejvût‰ího úspûchu ve Futsalové lize.

Katefiina Furiková, Jana Batou‰ková, Eli‰ka Pospí‰ilová, Eli‰ka

Bubelová, Aneta Harenãáková, Barbora Gorãíková, Karolína Ry‰ková

a Sabina Bláhová zaãínaly aÏ divizním finále, které se odehrálo 

13. prosince v Mûstské sportovní hale Ostrava-Dubina. Pfiihlá‰eno by-

lo pût t˘mÛ a do konferenãního finále Moravy postupovaly první dva.

Hned první utkání proti Z· Dolní Beãva na‰e hráãky prohrály 0:2,

dal‰í dvû utkání ale s pfiehledem vyhrály, se Z· ·tûbofiice 5:0 a se Z·

Gen. Píky 3:0. Rozhodující pro postup bylo poslední utkání proti Z·

Kleglova Ostrava, kde kostru t˘mu tvofiily hráãky Vítkovic. Herní

projev na‰eho druÏstva se zápas od zápasu zlep‰oval a nejlep‰í v˘kon

pfiedvedlo právû v posledním utkání. V brance chytala Jana

Batou‰ková, která „vymazala“ stfielkynû soupefie. Pût minut pfied

koncem zápasu vstfielila Katefiina Furiková vítûzn˘ gól a ná‰ t˘m po-

stoupil do konferenãního finále Moravy. To se hrálo 4. ledna ve

Sportovní hale v Rousínovû. Ze severní Moravy postoupily t˘my Z·

Dolní Beãva a Z· Jelínkova R˘mafiov a z jiÏní Moravy Z· Bednáfiova

Brno a Z· Hustopeãe. Po jasn˘ch v˘sledcích s Brnem 7:2

a s Hustopeãemi 7:0 rozhodoval zápas proti Z· Dolní Beãva. Po 

oboustrannû velmi povedeném utkání se t˘my roze‰ly smírnû 0:0.

Díky lep‰ímu skóre se t˘m Z· Jelínkova R˘mafiov stal mistrem

Moravy a spoleãnû s Dolní Beãvou postoupil do superfinále. Nejlep‰í

stfielkyní turnaje byla vyhlá‰ena Katefiina Furiková s 12 góly.

Superfinále se konalo 16. ledna v Hefimanovû Mûstci. První zápas

proti Z· Trutnov skonãil bezbrankovou remízou. Také zápas s na‰ím

rivalem Z· Dolní Beãva dopadl remízou, tentokrát 2:2. Poslední zá-

pas byl nejtûÏ‰í, bez pfiestávky pro na‰e hráãky a proti v˘bornému t˘-

mu z Pardubic. Soupefiky zaslouÏenû vyhrály 3:8 a zvítûzily i v ce-

lém superfinále. Druhé místo obsadila Z· Dolní Beãva a tfietí místo

vybojovaly dívky ze Z· Jelínkova R˘mafiov. Individuální ocenûní pro

nejlep‰í hráãku turnaje si odvezla opût Katefiina Furiková.

Jako trenér jsem si vyt˘ãil za cíl pfiivézt medaili ze superfinále.

Dívky svou bojovností, ‰ikovností a obûtavostí ve v‰ech zápasech to-

hoto cíle dosáhly. Proto jim chci je‰tû jednou podûkovat. Dûkuji

Katefiinû Furikové, Janû Batou‰kové, Eli‰ce Pospí‰ilové, Eli‰ce

Bubelové, Anetû Harenãákové, Karolínû Ry‰kové, Sabinû Bláhové

a v neposlední fiadû Barbofie Gorãíkové, která z ‰esti zápasÛ vychyta-

la tfiikrát ãisté konto. Petr Palla, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Finále dívky Fota: P. Palla a K. Furik
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Kdo je tv˘m idolem?
M˘m idolem? Ze zahraniãních bezpochyby australsk˘ rodák Feliks

Zemdegs. Ov‰em mezi mé vzory patfií napfi. i ãesk˘ speedcuber Matûj

MuÏátko, od kterého jsem dostal také dost cenn˘ch rad.

Jak bys motivoval lidi, aby se tomuto sportu zaãali víc vûnovat?
To je tûÏká otázka. Nejlep‰í motivací je asi mít cíl pfiekonat sebe sama.

Nûkdo se nauãí skládat Rubikovku a staãí mu to. Jiní, tfieba jako já, se

ji nauãí skládat, zaãnou si stopovat ãas a následnû se snaÏí ho pfieko-

návat. To je asi ta nejvût‰í motivace v tomto sportu. KaÏdopádnû, sklá-

dání Rubikovy kostky mÛÏe b˘t pfiíjemn˘m odpoãinkem a relaxací, to

je ov‰em na ãlovûku, co mu bude více vyhovovat.

Dûkuji za rozhovor. Matûj Soukup, Fota: N. Zemanová a ZN

Ve stfiedu 31. ledna probûhl v prostorách obfiadní sínû janovického

zámku Zimní koncert pûveckého sboru Vox montana. Toto hudební

tûleso pracuje jiÏ ‰est˘m rokem v rámci ãinnosti Spolku pfiátel ZU·

R˘mafiov. Byl to koncert, kter˘ nemûl jin˘ dÛvod neÏ ãiré potû‰ení

z krásné sborové hudby. Lze se domnívat, Ïe to bylo z pûveckého v˘-

konu poznat a Ïe pfiekvapivû poãetné publikum, které do Janovic do-

razilo, neodcházelo zklamané. Ba naopak, z reakcí posluchaãÛ mÛ-

Ïeme usuzovat, Ïe se koncert vydafiil. V programu zaznûly písnû re-

nesanãní, barokní, lidové i zcela moderní.

Rádi bychom podûkovali tûm, ktefií nám koncert v obfiadní síni s ne-

v‰ední ochotou pomohli zorganizovat – mûstu R˘mafiovu a Marcele

a Ivu Strnadelov˘m. Taková pomoc není samozfiejmostí a my si jí

velmi váÏíme. Nezb˘vá neÏ dodat, Ïe koncert sboru Vox montana

rozhodnû nebyl poslední a r˘mafiovské publikum se mÛÏe uÏ teì tû-

‰it na dal‰í. Mgr. Jifií Taufer, ZU· R˘mafiov

Zimní koncert sboru Vox montana

Foto: Michaela Kalábová

Agresor skonãil na záchytce
R˘mafiov‰tí policisté byli v sobotu 27. ledna pfiivoláni k incidentu do

bytu na ulici 1. máje. ZadrÏeli 38letého muÏe, kter˘ mûl pod vlivem

alkoholu po‰kodit zafiízení bytu a napadat rodinné pfiíslu‰níky.

Namûfiili mu pfies 2,4 promile alkoholu v dechu. K vystfiízlivûní jej

pfievezli na záchytnou stanici do Opavy. Je podezfiel˘ z pfiestupku

proti majetku a obãanskému souÏití.

Ukradl dûtské plínky
V Karlovû pod Pradûdem se 27. ledna dopoledne vloupal zlodûj do

renaultu zaparkovaného u lesa. Z kufru odcizil ta‰ku, ve které byly 

uloÏeny dûtské pleny a krémy. ZpÛsobená ‰koda ãiní 3 500 korun.

SráÏky se zvûfií
Mezi R˘mafiovem a Ondfiejovem havaroval 26. ledna veãer fiidiã za

volantem superbu, kdyÏ mu pfiímo pfied auto z pfiíkopu vybûhla srna.

Stfiet s vozidlem zvífie nepfieÏilo. ZpÛsobená ‰koda ãiní 30 tisíc korun.

K podobné kolizi do‰lo v nedûli 28. ledna veãer mezi Val‰ovem

a Lomnicí. Divoké prase vybûhlo z pfiíkopu bezprostfiednû pfied je-

doucí octavii. Pfii sráÏce bylo odmr‰tûno nûkolik metrÛ pfied automo-

bil a na místû uhynulo. ZpÛsobená ‰koda ãiní 50 tisíc korun.

Z obchodu utekl s alkoholem
R˘mafiov‰tí policisté vy‰etfiují krádeÏ, z níÏ je podezfiel˘ 31let˘ reci-

divista. MuÏ ‰el 10. ledna nakupovat do prodejny na OkruÏní ulici

a do batohu si pfiitom schoval dvû láhve alkoholu za více neÏ 400 ko-

run. S lupem pak z obchodu utekl a zbytek nákupu nechal v ko‰íku.

Za majetkovou trestnou ãinnost byl uÏ v minulosti odsouzen, teì mu

hrozí aÏ tfiíleté vûzení.

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

Spoleãenská kronika

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

Eva Ovãáãíková – R˘mafiov  ................................................ 81 let 

Josef Jureãek – R˘mafiov  ..................................................... 83 let 

Marie Domovcová – R˘mafiov  ............................................ 85 let 

Marie Závadová – R˘mafiov  ................................................ 86 let 

Miroslav Tome‰ – R˘mafiov  ................................................ 87 let 

Franti‰ek KuÏela – R˘mafiov  ............................................... 88 let 

Vzpomínka
âas nám nebûÏí tak rychle,

aby se dalo nûkdy zapomenout.

Dne 4. února 2018
jsme tichou vzpomínkou uctili

16. smutné v˘roãí chvíle,
kdy nás tragicky opustil

ná‰ milovan˘
syn, bratr, vnuk, str˘c a kamarád

David Merva.
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají
maminka Milu‰ka, bratr Petr s rodinou,
babiãka a dûda Labantovi z Velké ·táhle

Rozlouãili jsme se

Jan Urbánek – R˘mafiov  .................................................... 1937 

David Matas – R˘mafiov  .................................................... 1983

Vratislav ·varc – Ruda  ...................................................... 1932

Jan Baránka – R˘mafiov  ..................................................... 1966

Vratislav Kováfiík – Dolní Moravice  ................................. 1959

Simona Králová – Stará Ves  .............................................. 1966

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Obyãejn˘ ãlovûk pfiem˘‰lí, jak by zaplnil ãas. Talentovan˘

ãlovûk se ho snaÏí vyuÏít. Arthur Schopenhauer
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

10. 2. 1898 nar. Bertold Brecht, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 

14. 8. 1956) – 120. v˘roãí narození 

10. 2. 1948 zemfi. Sergej Ejzen‰tejn, rusk˘ filmov˘ reÏisér a sce-

nárista (nar. 23. 1. 1898) – 70. v˘roãí úmrtí 

10. 2. 1993 zemfi. Jan Grossman, divadelní reÏisér (nar. 

22. 5. 1925) – 25. v˘roãí úmrtí 

12. 2. 1908 nar. Jean Effel, vl. jm. Francois Lejeune, francouzsk˘

kreslífi a ilustrátor (zemfi. 11. 10. 1982) – 110. v˘r. nar.

13. 2. 1848 nar. Karel Klostermann, prozaik (zemfi. 16. 7. 1923) 

– 170. v˘roãí narození

14. 2. 1368 nar. Zikmund Lucembursk˘, fiímsk˘ císafi, ãesk˘ 

a uhersk˘ král (zemfi. 9. 12. 1437) – 650. v˘roãí narození

14. 2. 1878 nar. Bohumil Kafka, sochafi, autor sochy Jana ÎiÏky na

Vítkovû (zemfi. 24. 11. 1942) – 140. v˘roãí narození

15. 2. 1738 zemfi. Matyá‰ Bernard Braun, rakousk˘ sochafi a fiez-

báfi (nar. 24. 2. 1684) – 280. v˘roãí úmrtí

17. 2. 1958 zemfi. Petr Bezruã, vl. jm. Vladimír Va‰ek, básník (nar.

15. 9. 1867) – 60. v˘roãí úmrtí 

18. 2. 1958 zemfi. Jaroslav Kvapil, skladatel, dirigent a klavírista

(nar. 21. 4. 1892) – 60. v˘roãí úmrtí

19. 2. 1938 nar. Josef Hanzlík, spisovatel a pfiekladatel (zemfi. 

26. 1. 2012) – 80. v˘roãí narození 

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka – vyhlásilo 
UNESCO roku 1999

22. 2. Den sesterství – celosvûtov˘ svátek skautÛ, vyhlásila
Skautská organizace roku 1927, v˘roãí narození za-
kladatelÛ skautingu manÏelÛ Baden-Powellov˘ch
(v letech 1857 a 1889)

22. 2. 1788 nar. Arthur Schopenhauer, nûmeck˘ filosof (zemfi. 

21. 9. 1860) – 230. v˘roãí narození
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Poslední trénink r˘mafiovsk˘ch lezcÛ v roce 2017 probíhal v soutûÏním du-
chu. Instruktofii si pro dûti pfiipravili tradiãní závody na obtíÏnost
R˘mafiovsk˘ gibon 2017. Dal‰í soutûÏ je ãekala uÏ na konci ledna
v ·umperku.
KvÛli velké náv‰tûvnosti horolezeckého krouÏku SVâ R˘mafiov by-

ly závody R˘mafiovského gibona tentokrát uspofiádány pouze pro

místní ãleny a v˘bûr spfiáteleného krouÏku z Bfiidliãné. I kdyÏ se ne-

dostavili v‰ichni, na start se jich pfiesto postavilo slu‰n˘ch 45. Pro

vût‰inu dûtí to byla první zku‰enost se závodûním, napfi. nejmlad‰í

závodnici bylo teprve pût let. âekaly na nû cesty na obtíÏnost a jed-

na cesta na rychlost.

V nejmlad‰í kategorii do 9 let byla nejrychlej‰í a zaslouÏenû zvítûzi-

la Petra Zahradníková, druhá skonãila Anna Fryblíková a tfietí Klára

Citová. Mezi chlapci se nejlépe vedlo Milanu Ham‰íkovi, tûsnû za

ním skonãil Luká‰ Obruãník a tfietí byl Ondfiej Balá‰. Mezi dívkami

ve vûku 10 aÏ 12 let si pro první místo suverénnû vylezla Katefiina

Malá, tûsnû za ní skonãila Veronika ·vehlová a na místû tfietím

Karolína Popovyãová. Mezi chlapci vyhrál Matûj Fryblík, kter˘ si

v rámci tréningu zalezl i ve star‰í kategorii, druh˘ skonãil Brian

·koda a tfietí Tobias Polák. V nejstar‰í kategorii 13–15 let vyhrála se

dvûma topy a nejrychlej‰ím ãasem Amálie Andr‰ová, druhá skonãila

Barbora Bulová a tfietí Tereza Trãková. Mezi nejstar‰ími kluky si nej-

lépe vedl ·imon Nádvorník, následován druh˘m Jakubem Fryblíkem

a tfietím Adamem Nikolovem.

Dûkujeme v‰em dûtem, které se nezalekly závodního napûtí a na zá-

vody pfii‰ly, dále vedoucím Andree Továrkové a Vítu Boroviãkovi,

bez nichÏ by se závody neobe‰ly.

Na sobotu 27. ledna jsme pfiijali pozvání kolegÛ z nedalekého

·umperka a zúãastnili se soutûÏe ·umpersK˘bl 2018. Vyrazili jsme

v sestavû jedenácti závodníkÛ a tfií fiidiãÛ. SoutûÏe se celkovû zúãast-

nilo 44 dûtí ve ãtyfiech vûkov˘ch kategoriích. SVâ R˘mafiov repre-

zentovaly pouze dvû nejstar‰í kategorie, roãníky 2007–2008 v kate-

gorii B a roãníky 2003–2006 v kategorii A.

V dívãím „béãku“ obsadila benjamínka Kája Popovyãová pûkné ãtvr-

té místo a chlapecké „béãko“ suverénnû ovládl Matûj Fryblík, kter˘ si

domÛ odvezl zlatou medaili. Nejstar‰í závodníci z R˘mafiova si bed-

nu zãásti pfiivlastnili. U dûvãat zabrala druhé místo Amálie Andr‰ová

a bronz si odvezla Tereza Trãková. V chlapecké kategorii A se situace

opakovala. Adam Nikolov vezl domÛ stfiíbro a Marek Hladk˘ bronz.

PofiadatelÛm ze ·umperka dûkujeme za úÏasnou organizaci a v‰em

na‰im reprezentÛm za snahu a krásnû strávené sobotní dopoledne. 

Fota a text: J. Vala, V. Boroviãka

R˘mafiov‰tí lezci bodovali na soutûÏích

Regiontour je mezinárodní veletrh turistick˘ch moÏností v regionech. Jde
o nejvût‰í prezentaci a podporu cestovního ruchu u nás. Leto‰ní roãník ve-
letrhu se uskuteãnil ve dnech 18.–21. ledna na brnûnském v˘stavi‰ti.

Stejnû jako kaÏd˘ rok i letos se prezentovalo mûsto R˘mafiov v rámci

stánku Moravskoslezského kraje a rovnûÏ ve stánku Turistick˘ch zná-

mek Janovice u R˘mafiova, finanãnû podpofieném Moravskoslezsk˘m

krajem a mûstem R˘mafiovem s dal‰ími mûsty. Náv‰tûvníkÛm jsme

nabídli spoustu zajímav˘ch turistick˘ch cílÛ, památek, kulturních 

akcí a samozfiejmû i ochutnávku koláãkÛ z R˘mafiovské pekárny.

Spolu s R˘mafiovem se pfiedstavilo mûsto Krnov se zajímavostmi

svého regionu a také se sv˘mi produkty, napfi. Kofolou nebo pivem

Nachmelená opice, dále mûsta Vrbno pod Pradûdem a Bruntál. Lidé

se v na‰em stánku mohli také zúãastnit soutûÏe, jejíÏ cenou byl

Autoatlas turistick˘ch známkov˘ch míst.
UÏ tradiãnû je souãástí veletrhu festival krajov˘ch specialit a regio-

nálních v˘robkÛ a potravin RegFoodFest. V prostorách brnûnského

v˘stavi‰tû tak vonûly klobásy, s˘ry, koláãky a dal‰í dobroty, které

mohli náv‰tûvníci ochutnat i zakoupit. Od ãtvrtka do nedûle je ale ãe-

kala pfiedev‰ím bohatá nabídka zájezdÛ a tipÛ, jak strávit voln˘ ãas.

Prezentace R˘mafiovska i celého Euroregionu Pradûd bude jistû pfií-

nosem pro nadcházející turistickou sezónu.

Jitka ·a‰inková, foto: RÛÏena Zapletalová

Regiontour a GO 2018

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V˘stava unikátních soukrom˘ch fotografií r˘mafiovského knûze

Franti‰ka VaÀáka, zachycující jeho farskou zahrádku a zimní pro-

cházku R˘mafiovem, byla v listopadu loÀského roku pfiedstavena

v galerii Pran˘fi r˘mafiovského muzea (RH 21/2017). Jak se dalo

pfiedpokládat, zavítal na ni rekordní poãet náv‰tûvníkÛ.

Putovní v˘stava financovaná Moravskoslezsk˘m krajem a mûstem

R˘mafiovem vznikla ve spolupráci s Mgr. et Mgr. Miroslavem

Hanu‰em, tvÛrcem zatím poslední biografie Franti‰ka VaÀáka. Ten 

inicioval její uspofiádání i na místû, kde v roce 1990 Franti‰ek VaÀák

jako ãerstvû ustanoven˘ arcibiskup olomouck˘ a metropolita morav-

sk˘ pfiivítal papeÏe Jana Pavla II. a slouÏil s ním m‰i – na Velehradû.

V˘stava byla instalována ve v˘stavním prostoru karmelitánské

Poutní prodejny, kde je k vidûní od 24. ledna do 23. bfiezna 2018.

Poté se v rámci zahájení letní turistické sezóny pfiesune do arcibis-

kupského paláce. 

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

Zahrada Franti‰ka VaÀáka na Velehradû

První leto‰ní v˘stavy r˘mafiovského muzea vystfiídaly ty doznívající loÀské pfii
vernisáÏi 3. února. Do Galerie Octopus se po tfiinácti letech vrátil olomouck˘ v˘-
tvarník Miroslav ·najdr ml. V Pran˘fii pokraãuje fotografick˘ cyklus spolku
Omnium mapující historii a souãasn˘ stav kostelÛ v pohraniãí.
V̆ tvarník Miroslav ·najdr ml., ãlen umûlecké rodiny z Olomouce 

a autor publikací o historii letectví, v R˘mafiovû naposledy vystavoval

v roce 2005 spoleãnû s Richardem Tyme‰em. Tentokrát vyplnil oba sály

Galerie Octopus sám, dvûma soubory nazvan˘mi jednodu‰e Malba/Kres-

ba/Bestie. Malby najdou náv‰tûvníci muzea v malém sále, rozmûrné

kresby ve velkém sále, bestie v obou. Autor k tomu, údajnû po krajnû ná-

roãném pracovním dnu, napsal toto: „Bestie je zvífie. Bestie je robot.
Bestie je Ïena. Bestie dfiíme v nás.“ Shrnul tak témata vystaven˘ch pra-

cí a moÏná i svÛj aktuální pocit v lapidární zkratce.

Zvífie, Ïena i robot jsou objekty ·najdrov˘ch maleb v malém sále. Pro

Bestie Miroslava ·najdra ml. a kostely Broumovska

Básníci Mojmír Vrba a Stanislav Denk v doprovodu Alexandra
Denka pfii vernisáÏi
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kaÏdou autor zvolil „dva barevné akordy“, plocha pozadí a linie kresby

tak vytváfiejí jednou protiklad, podruhé soulad, stejnû jako malby vzá-

jemnû mezi sebou. Pfiechody barevnosti jsou kulisou pfiechodÛ mezi ná-

mûty, které malífi ãerpá z americké popkultury 50. a 60. let a které po so-

bû následují jako okénka komiksového pfiíbûhu. Komiksu jako takové-

mu se ·najdr vûnuje od sv˘ch dvanácti let. Vystavené variace zvífiete, Ïe-

ny a robota v‰ak pfiíbûh pouze napovídají, dom˘‰let si je musí divák sám.

Velk˘ sál zaujímají velkoplo‰né kresby, jejichÏ v˘chozím námûtem je

Ïenská figura, resp. její silueta v Ïivotní velikosti. Zatímco komiksové

malby dokládají autorovy plodné návraty do dûtství, kresby Ïensk˘ch

postav pramení v retrospekci dospívání. Zaãaly vznikat v polovinû 80. let

a impulsem k nim byl milostn˘ vztah a snaha zachytit milovanou bytost

alespoÀ obrysem na papír. Kresby ov‰em z obrysu figury pouze vychá-

zejí. Autor je postupnû pfievrstvuje expresivními barevn˘mi skvrnami,

skr˘vá za ‰rafováním, maãká, nûkde i drásá. Jakkoliv mohou evokovat

kfiídov˘ obrys obûti kriminálního ãinu, jsou „Ïivé“. Pfii vzájemném kon-

taktu se opût stávají okénky pfiíbûhu, naznaãen˘ch gest a pohybÛ, emocí

ztvárnûn˘ch syt˘mi barvami prá‰kov˘ch pastelÛ.

Malby a kresby Miroslava ·najdra ml. doplÀuje druhá v˘stava – foto-

grafick˘ cyklus instalovan˘ v galerii Pran˘fi. Nese název Broumovská
skupina kostelÛ a navazuje na nedávno prezentovanou kolekci snímkÛ

ohroÏen˘ch církevních památek ãeského a moravského pohraniãí.

Spolek Omnia tentokrát pfiedstavuje unikátní soubor devíti barokních

kostelÛ z Broumova a okolních vesnic, jejichÏ autory jsou slavní stavite-

lé Kry‰tof Dientzenhofer, jeho syn Kylián Ignác Dientzenhofer a v jed-

nom pfiípadû Ital Martin Allio. Architektonick˘ soubor vznikl v pomûrnû

krátkém období let 1690–1743 díky iniciativû a podpofie benediktin-

sk˘ch opatÛ Broumovského klá‰tera Tomá‰e Sartoria a Otmara Zinka.

Navzdory svému souãasnému stavu jsou v‰echny kostely broumovské

skupiny v˘znamn˘m dokladem ‰piãkového stavitelského umûní baroka,

hodn˘m zachování. I proto v kvûtnu 2016 vznikla iniciativa usilující o je-

jich zapsání na seznam památek UNESCO.

Obû v˘stavy v r˘mafiovském muzeu mohou zájemci vidût aÏ do konce

února. ZN

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2018
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Mûstské muzeum R˘mafiov roz‰ifiuje mimo své sbírky také fond kni-

hovní. Souãástí muzea je totiÏ rovnûÏ pfiíruãní knihovna, která bada-

telÛm, studentÛm ãi zájemcÛm o rÛzná témata poskytuje studovnu

s moÏností bádání v knihovním fondu, kter˘ obsahuje zejména regi-

onální literaturu, a to v podobû tematick˘ch knih, vysoko‰kolsk˘ch

prací, ãasopisÛ a novin. Z regionálních periodik jde o pfiedváleãné

roãníky Römerstadter Ländchen, porevoluãní Ring, R˘mafiovské no-
viny a souãasn˘ ãtrnáctideník R˘mafiovsk˘ horizont.
Doposud zde zela proluka ãtyfiiceti let, kdy se o R˘mafiovû a jeho 

okolí psalo v novinách, jeÏ informaãnû pokr˘valy cel˘ bruntálsk˘ okres

a nesly název Vpfied. T̆ deník OV KSâ a ONV v Bruntále. Mohli jste

v nich nalézt informace z oblasti hospodáfiství, zemûdûlství, prÛmyslu,

kultury, vzdûlávání a sportu; pomûrnû ãasto se v novinách objevila fo-

tografie z R˘mafiova a jeho okolí (nûkdy dokonce i od J. ·treita) ãi bás-

nû r˘mafiovsk˘ch básníkÛ. Pfiispíval do nich napfi. Jaroslav Nûmec,

Vratislav Koneãn˘, Vladimír Kodovsk˘, Milo‰ PoÏár, Roman Karel

a dal‰í. Vedle mûstsk˘ch kronik pfiedstavují noviny Vpfied zásadní zdroj

informací pro bádání o dobû stalinismu a normalizace. 

Byli jsme proto mile pfiekvapeni nabídkou paní Vlasty Patíkové

z Bruntálu, která reagovala na na‰i v˘zvu v Regionu, zda by zájemci

do r˘mafiovského muzea vûnovali staré regionální noviny. Paní

Patíková na‰emu muzeu vûnovala devatenáct svazkÛ novin Vpfied,

jeÏ vy‰ly v rozmezí let 1970 aÏ 1989, a jeden svazek porevoluãních

novin Bruntálsko z roku 1990. JelikoÏ v tûchto novinách pracovala

pfies dvacet let jako ‰éfredaktorka, zakládala si kaÏdé ãíslo a po roã-

nících je nechala postupnû svázat v knihvazaãství v Bruntále, kam

napfiíklad Vladimír Kodovsk˘ nosil ke svázání básnické sbírky své

matky, malífiky a básnífiky Marie Kodovské.

Paní Patíkové tímto velice dûkujeme!

Pokud nûkdo ze ãtenáfiÛ vlastní noviny Vpfied z 50. a 60. let a doma

mu pouze pfiekáÏí, doneste nám je prosím do muzea. Roãníky z to-

hoto období máme pouze nekompletní.

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

PfiírÛstek do sbírek
Únor: 20 roãníkÛ novin Vpfied (1970–1989) a Bruntálsko (1990)

Po jednodenní v˘stavû v ondfiejovské Kolibû (27. 1.) se spoleãná prezentace
ãtyfi amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ spjat˘ch s touto místní ãástí pfiesunula do r˘-
mafiovské knihovny. K trojici Martina Klime‰ová, Irena a Ludmila Ondra‰íkovy,
která se zde pfiedstavila uÏ pfied rokem, se tentokrát pfiipojil Jifií Slováãek.
Prvotní nápad pfiedvést spoleãnû své fotky, kresby a malby

v Ondfiejovû vze‰el z hlavy Martiny Klime‰ové. Sama se za umûlce ne-

povaÏuje, fiíká, Ïe jednodu‰e fotí na obyãejn˘ kompakt to, co potkává

cestou z Ondfiejova do R˘mafiova, pfiípadnû ve Staré Vsi. „To nejkrás-
nûj‰í máme pfiímo pfied nosem,“ tvrdí fotografka. Její snímky, byÈ li-

mitované málo v˘konn˘m aparátem, dokládají, Ïe „to“ umí vidût.

Fotografie Martiny Klime‰ové v knihovnû doplnily tisky na plátno

z fotografií, jeÏ vytvofiil Jifií Slováãek. Jeho pfiístup je o poznání

„muÏ‰tûj‰í“, fotografování je lov, ãekaná na správn˘ okamÏik, s pod-

statnû sofistikovanûj‰í v˘bavou. V˘sledkem jsou zábûry hradu

Sovince z nezvyklého úhlu (smûrem od Val‰ovského Dolu), v syt˘ch

barvách nízkého podzimního svûtla ãi v mlze. Právû na snímek 

s mlhou autor podle vlastních slov ãekal deset let a poté, co jej pofií-

dil, kapitolu Sovince uzavfiel. Jako správn˘ lovec s k˘Ïenou kofiistí.

Jeho zájem se nyní obrátil k „noãnímu Ondfiejovu“.

Malba, kresba a fotografie na v˘stavû ãtyfi „ondfiejovsk˘ch“ autorÛ

Na vernisáÏi v˘stavy v Ondfiejovû pfiedává pfiedsedkynû osadního 
v˘boru AneÏka Továrková autorkám obrazÛ upomínkov˘ dárek Fotografie hradu Sovince v mlze Jifiího Slováãka
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Kresby a malby na v˘stavû pocházejí z dílny Ireny a Ludmily

Ondra‰íkov˘ch. Matka s dcerou, která vystavuje i samostatnû 

a aktivnûji, zamûfiují svÛj zájem podobnû jako oba fotografové na

krajinu. Neomezují se ov‰em na tu dÛvûrnû známou jesenickou, 

aãkoliv tfieba panoramatick˘m pohledÛm na R˘mafiov Ludmila vûno-

vala nûkolik rozmûrn˘ch pláten, ale vyhledávají námûty i pfii sv˘ch

cestách do zahraniãí. Irenu inspiruje pfiedev‰ím Chorvatsko, kam

kaÏdoroãnû vyjíÏdí se skupinou aktivních Ïen na dovolenou s kala-

netikou. Souãástí jejich pobytÛ se v poslední dobû stalo i kreslení

v plenéru. Ludmilu zase oslovil Nov˘ Zéland.

Na první pohled jsou malby i kresby obou v mnohém spfiíznûné, je-

jich rukopis se ale li‰í, stejnû jako pfiístup k v˘tvarné ãinnosti.

Zatímco pro Irenu Ondra‰íkovou je pfiedev‰ím cestou k seberozvoji

a relaxaci, její dcera má podstatnû vy‰‰í ambice. A tak práce pode-

psané zkratkou IRON spí‰e uklidÀují, zatímco obrazy se signaturou

LION se snaÏí strhnout, jsou expresivnûj‰í, barevnû dÛraznûj‰í, roz-

mûrnûj‰í a odváÏnûj‰í ve v˘bûru námûtÛ. Vedle obligátních krajin na-

jdeme i portrét Maora nebo kompozice s náznakem surrealismu.

V̆ stavu ãtyfi „ondfiejovsk˘ch“ autorÛ mohou zájemci vidût ve vestibulu

knihovny po cel˘ únor. A rozhodnû ne naposledy, autorky uÏ nyní pfiede-

slaly, Ïe se na totéÏ místo chtûjí vrátit opût za rok, tentokrát v doprovodu

artefaktÛ z dílny umûleckého slévaãe Martina Horkého ze Svitav. ZN

KdyÏ jsem poprvé dostal do rukou knihu EgypÈan Sinuhet (Patnáct knih ze
Ïivota lékafie), nechápavû jsem hledûl do oãí záfiícím rodiãÛm, ktefií si ne-

pochybnû mysleli, Ïe vykonali dobr˘ skutek. Já to vidûl jinak, kdyÏ jsem

potûÏkával osmisetstránkov˘ dáreãek. Popravdû, kter˘ ãtrnáctilet˘ kluk

nûco takového ocení (i kdyÏ jsem tím klukem byl já, kter˘ se uÏ odmala

zajímám o starovûk˘ Egypt – onen zájem jsem podûdil po mamince). 

Nebudu vás obtûÏovat nudn˘mi detaily toho, jak jsem pár t˘dnÛ kolem

knihy chodil jako kolem horké ka‰e, ale spí‰ se zamûfiím na moment, kdy

jsem se do pfiíbûhu neobyãejného EgypÈana zaãetl. Kniha mne zanesla do

úÏasnû ztvárnûné historie a do Ïivotního pfiíbûhu neobyãejného ãlovûka,

zaÏívajícího neobyãejná dobrodruÏství. S odstupem ãasu mohu fiíct, Ïe

Sinuhet patfií mezi nejlep‰í knihy, které jsem kdy ãetl, a i po osmi stech

stranách mi bylo líto, Ïe za tou poslední neãeká dal‰í kapitola. 

„Já Sinuhet, syn Senmuta a jeho Ïeny Kipy, pí‰i tyto knihy. Nikoliv pro-
to, abych chválil bohy zemû Kemet, neboÈ jsem jimi znechucen. Nikoliv
proto, abych chválil faraóny, neboÈ jsem znechucen jejich ãiny. Jedinû
pro sebe sama pí‰i. Ne abych lichotil bohÛm, ne abych lichotil králÛm,
ne Ïe bych se bál ãasÛ pfií‰tích ani Ïe bych v nû doufal...” 
Úvodem by bylo dobré fiíct, Ïe autor, Mika Waltari, psal tento historic-

k˘ román ovlivnûn druhou svûtovou válkou. Stopy této otfiásající zku-

‰enosti lze zahlédnout a rozpoznat jak v Sinuhetovû osobnosti, tak v pfií-

bûhu samotném a jeho finálním poselství. V knize, i pfies v‰echny stras-

ti a útrapy, vítûzí my‰lenky zastávající základní lidské hodnoty a ideály,

jako jsou solidarita, soucit a soudrÏnost lidstva jako celku.

Sinuhet sám vypráví o svém dûtství i ãetn˘ch dobrodruÏstvích v ãase

boufiliv˘ch nepokojÛ, válek a zvratÛ, které se zapsaly do dûjin. Sinuhet

nám ukazuje centrální postavy konfliktÛ i jejich (Waltarim vytvofienou)

ps˘ché tak vûrohodnou a podanou v nádherném, archaickém obalu ne-

v‰edních slov a slovosledu, aÏ se zdá, Ïe historie oÏívá pfiímo na papífie

pfied námi. Osobnost Sinuheta se v prÛbûhu dûje rozvíjí a my s ním sla-

víme jeho úspûchy a oplakáváme tragédie. Sledujeme v˘voj chlapce, 

plného chuti po vûdûní a poznávání tajÛ Ïivota, jak se stává muÏem, bo-

jujícím za své ideály a lidskost, a potom i starcem, kterému zbyly jen

vzpomínky a z nich nabytá moudrost. O to víc je pfiíbûh oslovující, prá-

vû skrze onu podivnou, posmutnûlou náladu, kdy v Sinuhetovû Ïivotû

vidíme, jak jedna vla‰tovka ‰tûstí za druhou vystoupá k nebesÛm a pak

klesá k zemi jako Ikaros v fiecké báji. ZaÏíváme lásku i nenávist, zár-

mutek i radost, zoufalství a strast, stejnû jako naplnûní a nadûji. A tak se

ná‰ pohled na starce, jenÏ se nám v úvodu pfiedstavuje, postupnû mûní. 

Kdysi jsem si nad Tolkienov˘mi knihami posteskl, Ïe charaktery 

a emoce sv˘ch postav nevykresluje realisticky a procítûnû. Waltariho

Sinuhet mi nabídl prav˘ opak a stal se knihou, která mû (a vûfiím, Ïe

i dal‰í ãtenáfie) dokáÏe skuteãnû dojmout, ne skrze klasické postupy

a zápletky, ale skrze tvrdou (obãas skoro existenciální) realitu, jeÏ se

stfietává s touhou po lásce a ‰tûstí. Pro mû je právû to zdrojem pfiesvûd-

ãení, Ïe Patnáct knih ze Ïivota lékafie je fascinující dílo, jeÏ stojí za 

opakovaná pfieãtení. 

“...NeboÈ já, Sinuhet, jsem ãlovûk, a jako ãlovûk jsem Ïil v kaÏdém ãlo-
vûku, jenÏ Ïil pfiede mnou, a jako ãlovûk budu Ïít v kaÏdém ãlovûku, jenÏ
pfiijde po mnû. Budu Ïít v jeho starosti i radosti, v jeho zármutku i stra-
chu – budu Ïít v jeho dobrotû i ‰patnosti, ve spravedlnosti i kfiivdû, v sla-
bosti i síle. Jako ãlovûk budu vûãnû Ïít v ãlovûku – a proto netouÏím po
obûtech u svého hrobu ani po nesmrtelnosti svého jména. 
Toto napsal Sinuhet, EgypÈan, ten, jenÏ Ïil osamûl˘ po v‰echny dny své-
ho Ïivota.” Luká‰ Gerhard, 4. B, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(WALTARI, Mika. EgypÈan Sinuhet. Patnáct knih ze Ïivota lékafie.
V âeském klubu 10. vyd. Pfiel. Marta Hellmuthová. Praha: NJ· – âesk˘

klub, 2013. 830 s.)

Staroegyptská biografie

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Sagapo, pfiíspûvková organizace,
pfiijme do hlavního pracovního pomûru

pracovníka/pracovnici v sociálních sluÏbách pro Chránûné bydlení v R˘mafiovû
Hledáme:
• komunikativního, spolehlivého pracovníka/pracovnici v sociálních

sluÏbách pro pfiíspûvkovou organizaci Sagapo – Chránûné bydlení

v R˘mafiovû.
PoÏadujeme:
• empatii, ãasovou flexibilitu,

• aktivní pfiístup a spolupráci,

• v˘borné komunikaãní dovednosti,

• samostatnost a zodpovûdnost,

• spolehlivost,

• odolnost vÛãi stresu,

• ochotu dále se vzdûlávat,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou,

• vzdûlání základní nebo stfiedo‰kolské s v˘uãním listem,

• absolvování akreditovaného kvalifikaãního kurzu pro pracovníky

v sociálních sluÏbách do 18 mûsícÛ od nástupu do zamûstnání.
Nabízíme:
• stabilní zázemí organizace Sagapo,

• profesionální vybavení a zázemí pro v˘kon práce.

Délka pracovní doby:
• 40 hodin t˘dnû, nerovnomûrnû rozvrÏená pracovní doba v nepfietr-

Ïitém provozu v jednosmûnném pracovním reÏimu, denní nebo

noãní smûny.
Pracovní pomûr:
• na dobu urãitou 1 roku s moÏností prodlouÏení.
Platové zafiazení:
• ve 4. platové tfiídû (13 090 – 19 690 Kã) + osobní pfiíplatek (aÏ

2 500 Kã) po uplynutí tfiímûsíãní zku‰ební doby.
Benefity:
• 1 t˘den dovolené navíc,

• pfiíspûvek na obûdy,

• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní,

• pfiíspûvek na kulturní a sportovní aktivity,

• vzdûlávání v oboru.
V pfiípadû Va‰eho zájmu za‰lete strukturovan˘ Ïivotopis s pfiehledem
prÛbûhu zamûstnání elektronickou po‰tou na adresu: varja.mrazko-
va @sagapo.cz. Nástup moÏn˘ ihned nebo dle dohody. BliÏ‰í infor-
mace na tel. 554 211 061.
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Záhy po kfitu nového alba natoãil sudetsk˘ punkfolkov˘ písniãkáfi Ladibor
Danda i nov˘ videoklip. Kulisy trampskému songu Osada Evropa poskytlo
zasnûÏené okolí R˘mafiova (mileného).
Je to uÏ tfietí videoklip Ladiborovy svérázné hudební kariéry. Po

sociálnû ladûném Úfiadu práce z roku 2012, kter˘m do hudebního

‰oubyznysu vstoupil nûkdej‰í ministr Jaromír Drábek, a protest-

songu Hnízdo z podzimu 2017, adresovaném Andreji Babi‰ovi, se

v nejnovûj‰ím hudebním klipu stává „hrdinou“ ãeská spoleãnost,

respektive její xenofobií infikovaná ãást se staronov˘m preziden-

tem v ãele. Milo‰ Zeman si v klipu mimo jiné vystfiihl legendární

bûÏkafiskou scénu vãetnû typického postoje s napfiaÏenou holí.

ReÏisérem Ladiborova tfietího videoklipu byl stejnû jako u dvou

pfiedchozích student FAMU Marek âermák, kter˘ v R˘mafiovû

pravidelnû prezentuje krátké filmy z tvorby své i sv˘ch kolegÛ.

V rolích srdnat˘ch obráncÛ ãeského pohraniãí se v klipu objevilo

nûkolik dal‰ích postav místní hudební scény, z nichÏ vût‰ina si za-

hrála i v dfiívûj‰ích âermákov˘ch filmech.

Sdûlení Ladiborovy písnû i jejího parodického vizuálního dopro-

vodu je zfietelné a v kontextu právû skonãen˘ch prezidentsk˘ch

voleb a zvlá‰tû úderné rétoriky vítûzného kandidáta, která dozní-

vá na de‰tûm-vûtrem-mrazem om‰el˘ch plakátech, rezonuje je‰tû

silnûji. Finální smích hodn˘ Fantomase je trpkou pointou nejen

samotného klipu. Zájemci jej najdou na YouTube. 

ZN, fota: M. âermák

Sudetsk˘ bard má nov˘ videoklip

Jazzclub
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
je aÏ 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:
Od 5. 2. do 16. 3. 2018

po–pá 14:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ v budovû

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

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

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

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

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

554 211 294. Termín kavárniãek v prvním pololetí 2018
(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

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

Bruslení pro vefiejnost na ZS R˘mafiov

pondûlí 14:00–16:30

úter˘ 14:00–16:30

stfieda 14:00–17:45

ãtvrtek 14:00–16:30

pátek 14:00–16:30

sobota 14:00–16:30 19:00–21:30

nedûle 14:00–16:30

Aktuální informace na www.mestskesluzby.cz, 
telefon: 778 428 467

Pfiehled kulturních akcí – únor 2018

1.–28. 2. M. knihovna R˘mafiov
V˘stava: Irena a Ludmila Ondra‰íkovy 
Martina Klime‰ová, Jifií Slováãek

3.–28. 2. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Miroslav ·najdr ml.

3.–28. 2. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Broumovská skupina kostelÛ

9. 2.   16:00 tûlocviãna v M. Morávce
Masopust, dûtsk˘ karneval

9.–24. 2. Resort Kopfiivná M. Morávka
19:00 Olympijsk˘ festival – koncerty Mirai, Rockset 

O5aRadeãek, Gusta Vomacka Worcestra
Turbo, Buty

10. 2.   8:30 Mul. dÛm RyÏovi‰tû Masopust
10. 2.  10:00 Kult. dÛm Stará Ves Masopust
10. 2.  18:00 SVâ R˘mafiov

Ples Gymnázia a SO·, R˘mafiov
15. 2.  18:00 M. muzeum R˘mafiov

Petr Balcárek: Ménû znám˘ znak R˘mafiova
16. 2.  19:00 SVâ R˘mafiov Taneãní kurz pro pokroãilé
16. 2.  19:00 tûlocviãna v M. Morávce 

Ples obce
16. 2.  21:00 Club 13 R˘mafiov Koncert: âesnekfest
17. 2.  14:30 Kult. dÛm Stará Ves Starovesk˘ ‰kolní karneval
17. 2.  20:00 Spol. dÛm Bfiidliãná

17. spoleãensk˘ ples mûsta Bfiidliãné
19. 2.  17:30 Mul. dÛm RyÏovi‰tû Koncert Zu‰kabandu
21. 2.  19:00 SVâ R˘mafiov Talkshow Ivo ·moldase
23. 2.  19:00 SVâ R˘mafiov Taneãní kurz pro pokroãilé
26. 2.  19:00 MD R˘mafiov

Divadlo: Mahen – Zdûdíme pivovar
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Amatérsk˘ divadelní soubor Mahen letos slaví 73. v˘roãí svého zaloÏení. Není to sice v˘roãí kulaté, ale pfiesto je pfielomové. Práci v soubo-

ru ze zdravotních dÛvodÛ ukonãila dlouholetá principálka a reÏisérka Hana Vystrãilová, reÏírovat zaãal ãlen Mahenu Zdenûk Vodiãka a pod-

le slov nového ‰éfa spolku Pavla Kon‰tackého chtûjí ochotníci mnohaletou tradici udrÏet a v budoucnu oslavit jeho 100. v˘roãí. K této metû

jim chybí je‰tû témûfi tfii desítky let. Na to, jaké by mohly b˘t, odpovídal Pavel Kon‰tack˘.

Díky tobû, Pavle, bude tradice ochotnického divadelního spolku
Mahen pokraãovat dál. Proã ses rozhodl pfievzít po dlouholeté ve-
doucí souboru a reÏisérce Hanû Vystrãilové Ïezlo principála? V ãem
naváÏe‰ na svou pfiedchÛdkyni?

Mahen je zde jiÏ 73 let a z toho byl po vût‰inu ãasu veden právû vy-

nikající prací Hanky. Ta v‰ak byla ze zdravotních dÛvodÛ nucena jed-

nu sezónu vynechat a poté konstatovala, Ïe uÏ nemá sílu se vracet. Po

dal‰í domluvû se cel˘ ansámbl divadla rozhodl pokraãovat dál.

Nerozhodoval jsem se dlouho, v Mahenu hraji 20 let a cítil jsem po-

vinnost kormidlo po Hance pfievzít. Uãinil jsem tak minulou zimu, ne-

boÈ jsme chtûli hned následující léto odehrát pohádku. Je m˘m pfiáním

b˘t stejnû úspû‰n˘ jako Hanka, ale jestli se jí vyrovnám, ukáÏe aÏ ãas. 

Má v souãasné dobû Mahen stálou ãlenskou základnu? Kolik hercÛ ji
tvofií a kdo s nimi bude pfiipravovat (reÏírovat) jednotlivá pfiedstavení?
Soubor Mahen má ãlenskou základnu, jiÏ tvofií cca deset stál˘ch ãle-

nÛ vãetnû mû. Roli reÏiséra pfievzal Zdenûk Vodiãka, kter˘ je taktéÏ

dlouholet˘m ãlenem souboru.

Máte jiÏ stanoven dramaturgick˘ plán pro tuto sezónu? Pokud ano,
pÛjdete po stejné trase, kterou kráãela Hana Vystrãilová, nebo bu-
dete chtít pfiekvapit diváky nov˘mi Ïánry?
Dramaturgick˘ plán na tento rok je sestaven a uÏ 26. února uvedeme

premiéru hry Zdûdíme pivovar. ZároveÀ plánujeme uvést pohádku

pro nejmen‰í na konci ãervna. Co se t˘ãe v˘bûru her na dal‰í sezóny,

chceme obmûnit Ïánr pfiedstavení. Leto‰ní rok je také trochu v˘ji-

meãn˘ v tom, Ïe jsme se museli vypofiádat s niÏ‰ím poãtem aktivních

hercÛ, a proto byla vybrána zmínûná hra. Tímto bych chtûl oslovit no-

vé zájemce, ktefií mají chuÈ si zahrát divadlo, aby mû kontaktovali.

Jak vidí‰, Pavle, budoucnost Mahenu a ochotnick˘ch souborÛ vÛ-
bec? Má je‰tû smysl provozovat v dne‰ní pfietechnizované dobû
a v obrovském mnoÏství nabídek pfiedstavení profesionálních diva-

Mahen chce oslavit 100. v˘roãí

Organizace a spolky

rozhovor

Ze zkou‰ky nové divadelní hry Foto: M. Holou‰
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del ochotnick˘ soubor Mahen, navíc vedle dal‰ího souboru
Pradivadlo v tak malém prostoru, jak˘m je R˘mafiov?
M˘m cílem je oslavit 100. v˘roãí souboru Mahen a vûfiím, Ïe spo-

leãnû s dlouholet˘mi kolegy, ktefií jsou mou velkou oporou, toho do-

sáhnu, a také vûfiím, Ïe Mahen bude Ïít je‰tû dlouho poté. Jsem na-

prosto pfiesvûdãen, Ïe ochotnická divadla mají smysl i v dne‰ní dobû

a své diváky si vÏdycky najdou.

Co se t˘ãe obou r˘mafiovsk˘ch divadel, máme vesmûs vyprodáno

a o tom se nezdá ani nûkter˘m profesionálním divadlÛm, za coÏ vdû-

ãíme a se v‰í úctou dûkujeme v‰em na‰im divákÛm. Jsou i men‰í

mûsta neÏ R˘mafiov, kde existují tfii ochotnická divadla, která spolu-

pracují mezi sebou, herci v tûchto divadlech vzájemnû hostují, a to je

i cíl Mahenu a Pradivadla.

Rád bych také zmínil, Ïe se Mahen s hrdostí pfiipojil k záchranû bu-

dovy Mûstského divadla R˘mafiov, kterou iniciovali ãlenové

Pradivadla. MD R˘mafiov je pro nás srdeãní záleÏitostí a nejde jen

o to, Ïe v této budovû obû divadla sídlí a hrají, ale prav˘ dÛvod je ten,

Ïe tato budova tu byla dávno pfied námi a snad bude i po nás. To je

ná‰ cíl. To, Ïe dûláme správnou vûc a ochotnické divadlo má cenu,

nám dokazují nejen ‰tûdfií sponzofii, ale také obyãejní lidé, ktefií nás

podporují. Jsou mezi nimi mladí lidé, matky samoÏivitelky, dÛchod-

ci, ktefií pfiicházejí na na‰e pfiedstavení ãi pfiispûjí adopcí sedaãek.

TakÏe ano, lidé v R˘mafiovû chtûjí chodit do divadla, chtûjí se odrea-

govat a zapomenout na starosti v‰edních dnÛ. Já jen doufám, Ïe na-

plníme jejich oãekávání a oni budou rádi chodit na na‰e pfiedstavení.

Díky za rozhovor. JiKo

V sobotu 25.–28. ledna probûhl v O‰ãadnici (Slovensko) uÏ desát˘

Mezinárodní zimní sraz turistÛ. Této akce se letos úãastnili kromû slo-

vensk˘ch náv‰tûvníkÛ také turisté z Polska, Maìarska a âeské republi-

ky. Oblibu mezinárodního srazu potvrzuje úãast více neÏ 1 500 bûÏka-

fiÛ, ktefií pfii nevaln˘ch snûhov˘ch podmínkách poznávali krásy Kysuce.

·iroká podpora ze strany obce O‰ãadnice, mûsta âadca, slovenské

Horské záchranné sluÏby a Klubu slovensk˘ch turistÛ byla znát na 

úrovni akce. Na tfii dny se z O‰ãadnice stalo centrum zimní turistiky na

Slovensku.

Obec se postarala o bohat˘ doprovodn˘ program, úãastníci se mohli

potkat s místními fiemesly a tradicemi, uÏít si hudební produkce a zába-

vu v pfiátelské atmosféfie spoleãn˘ch veãerních setkání. V sobotu 

27. ledna se konalo slavnostní ukonãení celé akce. Za r˘mafiovsk˘ od-

bor KâT a mûsto R˘mafiov pfievzal slavnostní atributy pofiadatelÛ

Ladislav ·ín ml. Jedenáct˘ Mezinárodní zimní sraz turistÛ se uskuteãní

na pfielomu ledna a února 2020 v R˘mafiovû.

Jsem moc rád, Ïe jsem mohl osobnû zaÏít skvûlou atmosféru celé akce.

Je to v˘borná pfiíleÏitost k dal‰ímu zviditelnûní a prezentaci na‰eho

mûsta. Jde také o pozitivní dopady na ekonomiku. Pfiedpokládám, Ïe se

na‰eho setkání úãastní nejménû 1 000 náv‰tûvníkÛ, coÏ se jistû projeví

v místních hotelech a penzionech, restauracích a obchodech. Akce zpro-

stfiedkuje poznání krásy na‰í krajiny a také toho, co mÛÏe mûsto

R˘mafiov náv‰tûvníkÛm nabídnout.

Stejnû jako je tomu v posledních letech u R˘mafiovské padesátky, která

konãí v kempu Indiana v Janovicích, poãítáme s touto novou turistickou

kfiiÏovatkou pro start ãi cíl jednotliv˘ch etap po dobu konání zimního

srazu. Kemp poskytne informaãní centrum Turistick˘ch známek, záze-

mí pro obãerstvení v budovû westernové ‰koly, moÏnost umístûní stán-

kÛ s fiemesly ãi obãerstvením, sociální zafiízení v areálu atd. Informaãní

centrum nabízí dal‰í sluÏby spojené s propagací, pÛjãovnu sportovního

vybavení ãi úschovnu zavazadel

pro úãastníky srazu. Místo je jako

turistická kfiiÏovatka vhodné pro

plánovanou bûÏeckou trasu do

Nové Vsi s napojením na dal‰í bû-

Ïecké tratû, to v‰e ve spolupráci

s MûÚ R˘mafiov.

Dal‰ím klíãov˘m místem bude bû-

Ïeck˘ a oddechov˘ areál Flemmi-

chovy zahrady s kvalitnû upravova-

n˘mi osvûtlen˘mi tratûmi a moÏ-

ností doprovodného programu. Pro

kulturní a spoleãenské akce poãítá-

me s úãastí Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov, které bude zázemím pro

veãerní programy a shromáÏdûní 

úãastníkÛ. Ladislav ·ín, MBA

R˘mafiov pfievzal ‰tafetu v pofiádání Mezinárodního zimního srazu turistiky

Akce jin˘ch odborÛ:
18. 4. Po stopách Eskymo Welzla – Zábfieh

19. 5. Krnovská padesátka (53. roãník)

26. 5. Putování za Lo‰tick˘m tvarÛÏkem

23. 6. Konické ‰trapáce (41. roãník)

26.–28. 10. Do Holynû bez holínek – Praha

15.–18. 11. Poslední puch˘fi Semily

Dal‰í nezafiazené vycházky:
Na medvûdí ãesnek, Na borÛvky, Hutov, Skrbovick˘ les, Staré hli-

ni‰tû, Albrechtick˘ okruh, KfiíÏov˘ vrch, Kobr‰tejn

Stfiedeãní vycházky mohou b˘t pfii nepfiízni poãasí pfiesunuty na
následující t˘den, je tfieba sledovat v˘vûsku nebo se telefonicky
dotázat vedoucí vycházky:
Boxanová: 739 982 522, Mácová: 721 424 862
Na vycházky jde kaÏd˘ na vlastní nebezpeãí!
Poji‰tûni jsou ãlenové KâT i osoby, které nejsou ãleny a zúãastní
se plánované vycházky.

V listopadu se opût sejdeme ve sklípku U Chlachuly.

Termín schÛzky bude vyvû‰en ve skfiíÀce KâT!

Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov – kalendáfi akcí 2018

Fota: archiv autora
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Z okolních obcí a mûst

MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úfiad

NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, tel.: 554 773 543, 733 602 140

e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná vydává 

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení 
na pozici

referenta/referentky odboru hospodáfisko-správního

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. bfiezna 2018, nebo dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zafiazení: 9. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády 

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

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

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

Dal‰í poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání: vy‰‰í odborné stavebního nebo technického smûru nebo stfiedo‰kolské stavebního nebo technického

smûru ukonãené maturitní zkou‰kou,
• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení – zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích, zákon ã. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), zákon ã. 134/2016 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek – v‰e v plat-
ném znûní,

• dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• samostatnost, odpovûdnost, preciznost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

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

jekãní pfiípravy, kontrolní a administrativní ãinnost ve vztahu k investiãním akcím,
• tvorba plánÛ investic a oprav, správa majetku mûsta,
• pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení,
• administrace dotací.

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

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

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

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

V pfiihlá‰ce uveìte kontaktní údaje: telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

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

19. února 2018

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 19. února 2018 do 11:00

Pfiípadné dotazy zodpoví:
Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140,
Bc. Monika Kováãová, vedoucí hospodáfisko-správního odboru MûÚ, telefon: 554 773 544.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise
bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona 
ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osob-
ními údaji. Po skonãení v˘bûrového fiízení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému fiízení vráceny.

Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice MûÚ Bfiidliãná, v. r.
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Ze zchátralého objektu b˘valého fieditelství Státních statkÛ v RyÏovi‰ti vznikl
díky soukromé firmû postupnou rekonstrukcí vzhledn˘ objekt s jednadvaceti
malometráÏními peãovatelsk˘mi byty.
Díky prostfiedkÛm a úsilí soukromé firmy Peãovatelské byty, s. r. o.,

a dotaci Ministerstva pro místní rozvoj âR mohly v obci RyÏovi‰tû

vzniknout nové peãovatelské byty. „V roce 2015 jsem objevila na trhu
s nemovitostmi objekt, kter˘ v minulosti slouÏil jako fieditelství Státních
statkÛ. DÛm byl vhodn˘ pro rekonstrukci. Projekãní firma Janko
Projekt v Krnovû vytvofiila návrh budoucí podoby domu s 21 peãova-
telsk˘mi byty o rozloze 28–32 m2 na jednu bytovou jednotku, podala
jsem si Ïádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj, která byla
schválena, a v prÛbûhu dvou let vznikla tato podoba domu,“ uvedla

jednatelka firmy Ing. Hana Stachová. Náklady na vybudování jedné

bytové jednotky ãinily cca 720 tisíc korun, celkové náklady na rekon-

strukci domu jsou pfiedbûÏnû vyãísleny na 15 milionÛ korun.

Byty jsou urãeny k bydlení seniorÛ nad 65 let nebo osob se zdravot-

ním omezením, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, tedy

nájemníkÛ, ktefií jiÏ nejsou v˘dûleãnû ãinní, pfiípadnû mají omezen˘

pfiístup k v˘dûlku. Bydlení by nov˘m uÏivatelÛm mûlo zabezpeãit

prodlouÏenou sobûstaãnost. „V‰echny byty jsou bezbariérové, vybave-
né kuchyÀskou linkou, sporákem, kaÏdá bytová jednotka má pfiípojku
na televizi, internet, domovní telefon s elektrick˘m vrátn˘m, sociální
zafiízení, v domû je v˘tah a pfied domem parkovací místa. KaÏd˘ byt je
osazen mûfiidly energií a je tak zaji‰tûno roãní rozúãtování podle sku-
teãné spotfieby. Klienti mohou vyuÏívat i terénní peãovatelskou sluÏbu,

Po rekonstrukci domu v RyÏovi‰ti vzniklo 21 peãovatelsk˘ch bytÛ
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pfiípadnû dovoz obûdÛ, to v‰e si musí ov‰em zajistit sami. Kontakty
jim samozfiejmû poskytneme,“ popisuje Hana Stachová.

Bytovou jednotku podle jejích slov mÛÏe klient uÏívat spoleãnû

s partnerem nebo v pfiípadû invalidní osoby napfiíklad s doprovo-

dem. Díky podmínkám poskytovatele dotace je zaruãena stálá v˘-

‰e základního nájemného, které bude ãinit od 1 600 do 1 800 korun

mûsíãnû podle velikosti bytu. Se zálohami na vodu, elektfiinu a tep-

lo se celková mûsíãní ãástka za uÏívání bytu bude pohybovat ko-

lem 4 000 korun. Nájemní smlouva se pfiitom sepisuje na jeden rok

a pak se bude automaticky prodluÏovat, pokud si nájemník nebude

pfiát smlouvu ukonãit.

Firma Peãovatelské byty, s. r. o., spolupracuje se starostkou

RyÏovi‰tû Evou La‰ákovou. I kdyÏ oficiální otevfiení domu s pe-

ãovatelsk˘mi byty probûhne pravdûpodobnû teprve v dubnu 2018,

zájemci o bydlení se mohou jiÏ nyní informovat na Obecním úfia-

dû v RyÏovi‰ti, osobnû nebo telefonicky na ãísle: 554 286 010, pfií-

padnû pfiímo u jednatelky Ing. Hany Stachové na tel.: 733 588 719.

V souãasné chvíli je uÏ

evidováno osm zájemcÛ

o bydlení a dal‰í si byty

chodí prohlíÏet.

„Vût‰inou mají zájem
o bydlení lidé, ktefií
chtûjí pro své rodiãe ne-
bo prarodiãe dÛstojné
bydlení, ale zájem je
i ze strany samotn˘ch
seniorÛ. Jeden invalidní
zájemce pfii‰el z azylo-
vého domu Bethel z R˘-
mafiova a zajímal se
o moÏnosti bydlení.
Sama budu bydlení na-
bízet azylov˘m domÛm
a charitám,“ sdûlila

Hana Stachová. Dodala,

Ïe v pfiípadû, Ïe byty

neobsadí klienti podle

pfiedem nastaven˘ch

pravidel, mohou pût

tûchto bytÛ získat dal‰í

zájemci.                JiKo

V souvislosti s konáním leto‰ní zimní olympiády od 9. do 25. února

v jihokorejském Pyeong Changu se rozbíhá v resortu Kopfiivná pod

Pradûdem v Malé Morávce kontinuální tfiít˘denní sportovní a kultur-

ní doprovodn˘ program. Kopfiivná

bude Ïít olympiádou celé tfii t˘dny

a nabídne vedle sportu i koncerty

vynikajících hudebních skupin,

skvûl˘ doprovodn˘ program pro dû-

ti a také fan zónu s velkoplo‰nou te-

levizí. O v‰ech víkendech jsou pro

dûti pfiipraveny speciální dûtské 

olympijské hry s neobvykl˘mi dis-

ciplínami a pro zábavu vystoupení

klaunÛ a divadelních souborÛ.

Hlavní sportovní víkend v Kopfiivné

pod Pradûdem probûhne 17.–18. úno-

ra. Pfiipravují se atraktivní závody,

náv‰tûvníci si budou moci vyzkou‰et

rÛzné sporty, jako kiting nebo skial-

py. Vedle vystoupení nûkolika hu-

debních formací probûhnou napfií-

klad ukázky techniky horské sluÏby.

Olympijsk˘ festival ukonãíme 

24. února koncertem skvûlé kapely

Buty. Díky LED obrazovce nikdo

nepfiijde ani o fandûní ãesk˘m reprezentantÛm. Podrobn˘ program

festivalu vãetnû akcí pro dûti najdou zájemci na webov˘ch stránkách

www.koprivna.cz. Andrea Mlãochová

Resort Kopfiivná pod Pradûdem Ïije olympiádou
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Znak Olomouce, Olomouckého kraje a dal‰ích
Mezi uÏíváním znaku s iniciálami SPQR/SPPR mûstem R˘mafiovem

a jeho pouÏíváním v Olomouci existují velmi blízké paralely. Jde pfie-

dev‰ím o spoleãn˘ antick˘ pÛvod, v pfiípadû R˘mafiova pak asociace

mûsta zvaného Römerstadt s mûstem ¤ímem, dále vloÏení iniciály

SPQ do peãetí mûsta, pozdûji do znaku mûsta, a v neposlední fiadû li-

terární tvorba fiady povûstí, odkazujících na slávu obou mûst, jejich

starobylost a spojitost s ideou ¤íma. 

Na vÛbec první peãeti mûsta Olomouce z let 1539–1546 nesoucí ná-

pis s. (tj. sigillum) senatus populique julii montis je pfiímo zmínûn

vrch (mons) Julia Caesara. Mûstské sebevûdomí je vyjádfieno také dal-

‰ím nápisem na peãeti: sigillum senatus populique regie metropolis 
olomucensis (Seichterová – ·tûpán, 24). Po letech 1566–1775/1777 

uÏívá mûsto Olomouc na sv˘ch úfiedních peãetích ideu identifika-

ce Olomouce s mûstem zaloÏen˘m Gaiem Juliem Caesarem.

Schauberger buduje v roce 1725 ka‰nu údajného zakladatele Julia

Caesara na hlavním námûstí pfied samotn˘m vchodem do mûstské rad-

nice (vchod byl z opaãné strany neÏ dnes). Svatomichalsk˘ kopec se

pfiejmenoval na Mons Julii, horu Julia Caesara, jenÏ na kopci údajnû

postavil mohutn˘ hrad. Odkazy na senát a lid olomouck˘ mÛÏeme vi-

dût na mûstsk˘ch památkách a peãetích jiÏ od

roku 1539, resp. 1546. Na poslední dochované

mûstské peãeti, prstenu, je iniciála SPQO dolo-

Ïena z let 1746–1830 (Seichterová – ·tûpán,

32–33). Do znaku se iniciály SPQO dostaly

v Olomouci pozdûji, kdy je tam nechala vloÏit

sama mûstská rada; nacházejí se napfi. na znaku

mûsta z roku 1758 (Viktor Palivec).

¤ímskokatolick  ̆klérus vykládal v té dobû smysl ini-

ciál rÛznû. Jak nedávno ukázala Michaela Horáková,

iniciálám se sice pfiiznal klasick  ̆ v˘znam Senatus
Populusque Romanus, mohl se v‰ak pfiidat i dal‰í.

Církev pro posílení své slábnoucí role v osvícenecké

mûstské spoleãnosti mohla klást dÛraz na trestajícího

Boha, napfi. v˘kladem iniciály ve smyslu Scelera pu-
nienti quis resistet? („Hfiíchy trestajícímu kdo bude

moci odolat?“). Na praporu Panny Marie byly iniciá-

ly SPQR vykládány kleriky jako Sancta parens que
rogat („Tvoje matka, za tebe milosrdenství Ïádá“; Horáková, 28).

Ze starého znaku mûsta Olomouce byla zkratka SPQO odstranûna

pfied II. svûtovou válkou a navrátila se na nûj aÏ o padesát let pozdûji,

v roce 1993. MÛÏeme si v‰ak poloÏit otázku, proã se iniciály vrátily

zpût do znaku mûsta? Co vedlo radní k obnovû znaku? Proã 

iniciály SPQO nakonec zdobí i znak celého Olomouckého kraje?

Propagátorem obnoveného znaku mûsta Olomouce a tvÛrcem znaku no-

vû vzniklého Olomouckého kraje byl v˘znamn˘ ãeskoslovensk˘ heral-

dik Jifií Louda. Po rozpadu âeskoslovenska v roce 1993 vytvofiil i mo-

derní znak âeské republiky. Na znak Olomouckého kraje doplÀuje mo-

ravskou a slezskou orlici, symbol ze znaku krajského mûsta Olomouce,

písmena SPQO a vlnit˘ modr˘ pruh ve zlatém poli, kter˘ symbolizuje fie-

ku Moravu mezi zral˘mi p‰eniãn˘mi lány. 

Louda vy‰el ze skuteãnosti, Ïe iniciála SPQO je zkratkou latinské

fráze Senatus Populusque Olomoucensis, kte-

rá v pfiekladu znamená „senát a lid olomouc-

k˘“. TudíÏ iniciála SPQO poukazuje k radním

a volen˘m zástupcÛm kraje, na demokratick˘

zpÛsob fiízení. Moc vychází z lidu (skrze voli-

ãe) a je realizována prostfiednictvím radních

nebo zastupitelÛ, volen˘ch zástupcÛ lidu kra-

je. Zkratka SPQO je tedy jak˘msi podpisem

legitimní vlády mûsta nebo kraje. JestliÏe 

SPQR zÛstalo aÏ dodnes symbolem mûsta

¤íma, tyto iniciály v pozmûnûné podobû pfiija-

la zpût i Olomouc a obdrÏel je i novodob˘

Olomouck˘ kraj.

¤ada evropsk˘ch mûst a rodÛ uÏívá iniciály

spojené s demokratickou vládou nebo s jin˘mi

vazbami vztahujícími se k tûmto ideálÛm.

Viditelnû umístûny jsou napfi. v sousedním

Slovensku na vstupech do bratislavského hra-

du; nad hlavním a vedlej‰ím vstupním portálem jsou fiímské váleãné

trofeje, vãetnû nápisu SPQR. Nápis „SP“ na vojenské standartû od-

kazuje na „senát a lid“ bratislavsk˘ (zfiejmû naráÏka na vládu

Slovenské republiky a její sídlo).

Závûrem
Renesance a její humanistické odkazy, ideály samostatnosti a nezávis-

losti, byly známy a ‰ífieny pfiedev‰ím z ¤íma a Itálie, kolébky iniciál 

SPQR, spoleãnû s ideály konstituãní vlády. Iniciály v‰ak byly hojnû uÏí-

vány i na Moravû a v âechách. Ve Slezsku renesance a humanismus re-

zonovaly zvlá‰tû v 16. a 17. století díky pÛsobení polsk˘ch humanistÛ.

Mezi iniciátory patfiil napfi. Ital Callimachus (vlastním jménem Fillippo

Buonaccorsi, 1437–1496) nebo

Laurentius Corvinus (téÏ Lauren-

tius Rabe nebo Wawrzyniec Kor-

win, 1465–1527). Na Moravû, ve

Slezsku, ale i po celé stfiední

Evropû mûl vliv krakovsk˘ absol-

vent univerzity Conrad Celtis

(1459–1508). K Moravû mûl Celtis

velmi blízko, renesanãní ideály zde

‰ífiil i olomouck˘ biskup Jan

Dubravius (téÏ Augustin Morav-

sk˘, zv. Käsenrot, 1467–1513).

Tito humanisté zaloÏili na pfielomu

15. a 16. století ve stfiední Evropû

podle vzoru fiímské akademie uãe-

né spoleãnosti.

R˘mafiov – druh˘ Ïivot mûsta ¤íma aneb Ménû znám˘ znak mûsta R˘mafiova (3)

Z historie

Oficiální znak mûsta Olomouce

Znak Olomouckého kraje

Písmena SPQR v tzv. triumfu nad vstupními portály hlavní a boãní brány do Bratislavského hradu
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Není zcela jasné, jak˘ vliv mûli v tomto smyslu janoviãtí

Hoffmannové z Grunbüchlu a Strechau (Stfiechova) na r˘mafiovskou

spoleãnost, patfiili totiÏ k intelektuální ‰piãce v celé fií‰i. Jejich kni-

hovna byla sv˘m v˘znamem a rozsahem pozoruhodná, tvofií v‰ak

málo probádanou oblast v˘zkumu. Jistou roli mohli sehrát

i Bruntál‰tí z Vrbna, ktefií patfiili k tehdej‰í slezské a moravské pro-

testantské elitû a aktivnû se úãastnili intelektuálního Ïivota. 

JestliÏe renesanãní a pozdûj‰í osvícenecká spoleãnost chtûla

Olomouc anebo R˘mafiov umístit na renesanãní a osvíceneckou ma-

pu Evropy, zapojit je do ‰ir‰ích, mezinárodních nebo dokonce histo-

rick˘ch, starovûk˘ch souvislostí, zcela jistû se jim to podafiilo.

Patricijská hrdost se projevila jiÏ u prvních absolventÛ italsk˘ch a nû-

meck˘ch univerzit (do té doby vût‰inou kléru), ale i univerzity kra-

kovské ãi olomoucké.

Olomouc i R˘mafiov se jako mûsta zaãala srovnávat se starovûk˘m

¤ímem a na úfiedních peãetích a pozdûji i na znaku uÏívala iniciály

SPQ. Do znaku si je vloÏila sama mûstská rada, bez udûlení krále ne-

bo církevního hodnostáfie, coÏ byl jasn˘ dÛkaz samostatnosti jednání

mûstské rady. Tak Olomouc pfiejímá písmena SPQO z peãetí z let

1539–1546 i do znaku mûsta, doklad o tom máme z roku 1758

(Viktor Palivec).

Také R˘mafiov se jmenuje Römerstadt jiÏ od roku 1559. V roce 1671

má na peãetích název „Mûsto fiímské“ a na velké, slavnostní peãeti

má dokonce fiecko-latinsk˘ nápis ROMANOΠOΛEΩΣ, tzn. „mûsta

fiímského“. To je naprosto ojedinûlé. Z kaple V Lipkách známe znak

mûsta R˘mafiova z roku 1716, kter˘ je na modrém poli vedle vlãice

obklopen iniciálami (SPPR), odkazujícími jasnû k radû mûsta

R˘mafiova. Na oficiální mapû janovického panství a mûsta z roku

1749/50 je znak R˘mafiova s nápisem SPQR od J. Surgenta. Také na

r˘mafiovském slavnostním praporu z roku 1765 vidíme na‰itou mal-

bu znaku mûsta s vyobrazením vlka propíchnutého ‰ípem a písmeny

SPQR (Muzeum v Bruntále, pfi. ã. 2495/63). V roce 1909 prof. dr.

Karl Berger uvádí, Ïe v muzeu mûsta R˘mafiova jsou uloÏeny umû-

lecké pfiedmûty, nádoby na pití se znaky cechÛ. Nesly znak mûsta

s nápisem SPQR (Berger, 196).

JestliÏe radní postupem ãasu dospûli k pfiijetí iniciál nejen na peãe-

tích, ale i ve znaku mûst Olomouce nebo R˘mafiova samostatnû, bez

panovníkova nebo církevního vlivu a jako v˘raz autonomie, dne‰ní

proces je sloÏitûj‰í. Mûsta a jejich rady jsou souãástí ‰ir‰ího celku,

ãeského státu. V rámci struktury státu je znak mûsta (po odborné

stránce) odsouhlasen nejprve heraldickou komisí Parlamentu âR

a poté jej hlasováním schvalují ãlenové Parlamentu âR.

Na pfielomu 17. a 18. století Ïil R˘mafiov ideou ¤íma. MÛÏeme se

ptát, jak byly tyto ideály vykládány a jak jim bylo rozumûno. Zdá se,

Ïe jiÏ za protestantismu byly iniciály SPQR spoleãnû s názvem

„¤ímské mûsto“ pfiijaty do mûstsk˘ch peãetí a pozdûji i do mûstské-

ho znaku. Jak tûmto iniciálám radní v 17. a 18. století rozumûli?

Pfiedstavovaly pro nû iniciály SPQR prvky demokracie a humanis-

mu? Nebo upevnûní pozic

fiímského katolicismu na

rozvalinách protestant-

sk˘ch tradic? To se dnes jiÏ

nedozvíme. Lze snad jen

poznamenat, Ïe jiÏ od 

14. století je v˘znam inici-

ál vykládán rÛznû, dle sub-

jektu, kter˘ na nû pohlíÏí.

V pfiípadû R˘mafiova v‰ak

zfiejmû souvisely s aktivi-

tami radních a mûstsk˘ch

cechÛ, kopírujících svébyt-

nost cechÛ olomouck˘ch,

i s celkovou duchovní 

atmosférou 18. století

(Berger, 191–219).

Iniciály SPQR nám dodnes

zanechaly stopu úsilí

o konstituãnost, schopnost

usná‰et se o právních nor-

mách (Milan Barto‰ka, 428), touhy po samostatném fiízení vûcí, a ty-

to ideály jsou, jak jsme byli pouãeni totalitními reÏimy, nadãasové.

Proto radní mûsta Olomouce i volení zastupitelé Olomouckého kraje

nechali iniciály ve znaku mûsta v roce 1993 opût restaurovat a kon-

stituovat jako symbol stále platn˘ch, nadregionálních ideálÛ a hodnot

tohoto v˘znamného územního celku.

Petr Balcárek, Ph.D., fota: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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v Krnovû) a Mgr. Jifiím Vidliãkou (SOkA Olomouc).

Vrátíme-li se na Medvûdí horu, je to odsud jen kousek k horní stanici la-

novky, která sem mífií z KoutÛ nad Desnou. Konãí nad nejvût‰ím lyÏafi-

sk˘m stfiediskem v ‰irokém okolí a bûhem 10 let zcela zmûnila tváfi zdej-

‰í krajiny. Ne snad tím, Ïe zde vznikla v pÛvodnû pusté krajinû síÈ zna-

ãen˘ch stezek a cyklostezek, a snad ani tím, Ïe zde vyrostla rozhledna,

prosklená hospoda a Ïe se do kdysi spofie rostoucích lesÛ zakously jizvy

sjezdovek. Spí‰e tím, jak se kdysi pokojné úboãí hory, po staletí ob˘va-

né jen zvûfií, promûnilo v cirkus pro milovníky v‰eho, co civilizace pfii-

ná‰í. Nûkdej‰í zóna klidu se zmûnila v zábavní park, kter˘ oÏívá s prv-

ními náv‰tûvníky a usíná poté, co se zastaví kola lanovky. Po cel˘ rok

sem vozí tisíce tûch, pro které je masiv Mraveneãníku jen dal‰ím kous-

kem zemû, kter˘ musí vycucat a pak zahodit jako papír od svaãiny.

Tam, kam kdysi jen sem tam zavítal drsÀák, kter˘ si vy‰lapal 700met-

rové pfiev˘‰ení po sv˘ch, na kole ãi na bûÏkách, se dnes procházejí

hlouãky opilcÛ posilnûn˘ch pivem, vyfivávajících do kraje své ne-

uvûfiitelné záÏitky z „horské túry“. MoÏná to tak má b˘t, ale to nejsou

Jeseníky, jak je znám. Dûkuji, nechci!

Kdo si chce pfiece jen uÏít trochu nefal‰ovaného Mraveneãníku, ra-

dûji u Tetfieví chaty opustí dálnici davÛ a vydá se na cestu okruhem

Mraveneãníku. ObkruÏuje zdej‰í masiv kolem dokola a pfiece jen je

tady klidnûji. UÏ kousek za Tetfieví chatou najdeme pozoruhodné

místo. Startují odsud paraglidisté a rogalisté a jejich odvaha je tu

snad i hmatatelná. Údolí Desné s Louãnou a Kouty máte pod sebou

jako na dlani a auta, vlaky i lidé pfiipomínají modelovou Ïeleznici.

Vznést se nad tu krajinu musí b˘t neopakovateln˘ záÏitek.

I proto, Ïe sem lidé tolik nechodí, lze zde potkat stádeãko plach˘ch la-

ní ãi dal‰í obyvatele zdej‰ího kraje. Kamzíka moÏná potkáte také,

ov‰em spí‰e v zimû. Tvárnost krajiny je stále vidût. Koryta potokÛ

jsou kamenitá a zejména po zimû obãas nûjak˘ balvan vyloupnut˘

mrazem z úboãí Mraveneãníku najednou leÏí uprostfied cesty. Zima ta-

dy vÛbec umí ãarovat. Tfieba na svahu nad Tfiíramenn˘m potokem umí

mráz rok co rok vytvofiit pfiekrásné ledopády, vysoké i nûkolik metrÛ.

Cesta vytrvale klesá aÏ k rozcestníku U Margaretky. Místo dostalo

jméno podle nedaleké lovecké chaty, kolem které se dá vystoupat na

úzk˘ vrchol pfiiléhavû nazvan˘ Kozí hfibet. Kdybychom z nûj sestou-

pili pfiímo dolÛ, dojdeme na Vlãí sedlo. Dnes tudy vede jen lesní ces-

ta, ale kdysi to bylo místo, kudy jezdil jeden vÛz s rudou za druh˘m

do Ïelezáren v Louãné nad Desnou. Nalezi‰tû okolo Vernífiovic totiÏ

zásobovala nejen okolní hamry, ale také pece v Louãné. JenÏe dopra-

va pfies Velké Losiny byla zdlouhavá. I proto nechala vrchnost uÏ

v polovinû 19. století vybudovat zpevnûnou cestu z vernífiovické 

osady Sedmidvory do Louãné pfies 790 metrÛ vysoké sedlo.

Donedávna byla cesta pfieru‰ena zamãen˘mi branami obory, dnes uÏ

se jí opût dá projít nebo projet na kole.

Vrátíme-li se na okruh kolem masivu Mraveneãníku, projdeme se pÛ-

vabnou krajinou horsk˘ch lesÛ stfiídan˘ch buãinami. Zpod vrcholu

Mraveneãníku se dostaneme pod Dlouhé stránû, ale vrchol z cesty vi-

dût není. Stejnû tak ani vrchol Vfiesníku. Teprve kdyÏ se cesta zaãne

stáãet nejprve na jih a pak obtoãí dal‰í zalesnûn˘ vrchol, míjíme po-

slední horu zdej‰ího masivu – Homoli. Není nijak vysoká, se sv˘mi

1209 metry patfií spí‰e k nev˘razn˘m vrcholÛm, o to je pozoruhod-

nûj‰í. Pokud bychom se z kfiíÏení cest vydali dolÛ na modrou znaãku,

zavede nás do Vernífiovic. Asi uprostfied klesání mezi Vyhlídkou

a sedlem Branka stéká po úboãí hory potÛãek. Je to vlastnû dÛlní vo-

da vytékající z jedné z opu‰tûn˘ch a zavalen˘ch Ïeleznorudn˘ch ‰tol.

Takov˘ch památek na dolování zde najdeme více. Pokud bychom po-

Kolem Mraveneãníku

Kam na v˘let

Jestfiábí vrch a Homole z Bfiidliãné hory

Údolí Merty ze svahu Homole Vfiesník od Dlouh˘ch strání Fota: Vladimír Lehk˘

-03-2018  7.2.2017 16:01  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2018

31

kraãovali z Branky do údolí Merty, nepfiehlédneme lokalitu Zadní

Hutisko. Jde o nedotûÏen˘ lom, po lokalitû Smrãina u Sobotína druhé

nejvût‰í tûleso krupníku v âeské republice. Krupník je unikátní mast-

ková hornina, která se

vyskytuje jen zde.

MÛÏete to zkusit sami,

do nazelenalé horniny

se dá vyr˘vat pouh˘m

prstem a s kapesním no-

Ïem z ní mÛÏe ãlovûk

vytvofiit skuteãné divy.

LoÏisko bylo vytûÏeno

v 19. a poãátkem 20. sto-

letí. Kámen se nûmecky

naz˘val také Topfstein,

tedy hrncov˘ kámen.

Vyrábûla se z nûho ko-

ryta, ostûní na selské

stavby a v men‰í mífie

byl pouÏíván i jako ma-

teriál pro sochafie. Jednu

z nejkrásnûj‰ích soch

najdeme u vernífiovické-

ho kostela sv. Matou‰e.

Socha sv. Jana Nepo-

muckého poÏívá zejmé-

na kvÛli materiálu, z nû-

hoÏ byla vytvofiena, pa-

mátkové ochrany.

Opût se ale vrátíme nahoru. Od rozcestí pod Homolí zaãne okruh ko-

lem Mraveneãníku stoupat a cesta se pomalu vrací zpût. Po krátkém

v˘stupu lesem vystoupá na paseku vyplÀující pramennou oblast

Merty. Právû odsud se neznaãenou cestou dá vyjít i na vrchol

Homole. Je‰tû pfiedtím stojí za to postát chvíli v sedle mezi touto ho-

rou a Vfiesníkem. V˘hled do ‰umperské kotliny je odtud neuvûfiitel-

n˘ a pohled na druhou stranu, k Pradûdu a Vysoké holi, také není

k zahození.

Pak uÏ se mÛÏeme vydat na vrchol Homole. AÏ pfii v˘stupu na teme-

no zjistíte, Ïe tato hora má vlastnû dva vrcholy – severní, s nadmofi-

skou v˘‰kou 1206 metrÛ, a jiÏní, vysok˘ 1209 metrÛ. Horsk˘ les na

vrcholu vypadá jako ze seversk˘ch ság. V‰ude jsou mechy, li‰ejníky,

borÛvãí a horské traviny. Potkáte tu jeleny, v noci zde fiádí m˘valo-

vec kuní a sem tam lze hlavnû v zimû zahlédnout i kamzíka.

Na vrcholu Homole se skr˘vá zajímavá skalka. Má podobu témûfi 

ideálního ãtverce vysokého asi metr, kter˘ je cel˘ obrostl˘ smrky.

Vypadá trochu jako pohansk˘ oltáfi. I stopy lidské ãinnosti jsou zde

k vidûní. Kousek pod vrcholem stojí malá mohyla navr‰ená z kame-

nÛ. Je v‰ak vidût, Ïe mnoho lidí sem nezabloudí. A je to asi dobfie,

Homole si tak zachovává kouzlo a tajemství pro ty, kdo obûtují ãas

a námahu jen jí. Je to totiÏ dáma, tak na to má právo.

K uzavfiení okruhu i poznání zdej‰ích hor bychom nemûli pominout

ani tfietí z nejvy‰‰ích hor této oblasti – Vfiesník. Stojí stranou lidské-

ho zájmu a díky ochranû pfiírody se sem nedostane ani noha, coÏ je

dobfie. Na vrcholu není nic, jen viditelná hradba hor hlavního jese-

nického hfiebene. Jestli nûkdo kreslil mapy tûchto hor pfied vynále-

zem leteckého snímkování, tak patrnû odsud. Jeseníky i kraj pod ni-

mi je zde jako na dlani.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

V pfiedchozích dílech jste se mohli doãíst o nûkolika zajímav˘ch sta-

r˘ch odrÛdách jabloní. Byla by ale ‰koda nevûnovat se i jin˘m ovoc-

n˘m druhÛm, proto bych vás v pfií‰tích ‰esti dílech rád seznámil s vy-

bran˘mi odrÛdami hru‰ní.

Kulturní hru‰nû evropského typu* pocházejí z botanického druhu

Pyrus communis, ãesky hru‰eÀ polniãka. Ze stfiedoevropského pohle-

du jde o jeden z mála na‰ich pÛvodních ovocn˘ch druhÛ. K jejich his-

torickému roz‰ífiení v tehdy známém „Starém svûtû“ nejvíc pfiispûlo

fiímské impérium. Cílené pûstování hru‰ní je ov‰em v˘raznû star‰ího

data, o ãemÏ svûdãí ãetné nálezy hru‰Àov˘ch jader ve vykopávkách

z mlad‰í doby kamenné (8000–5000 pfi. n. l.).

První ãeská literatura vûnující se cílenému pûstování ovoce je dato-

vána do 11. století n. l. Napfi. knûz a lékafi Bartolomûj z Chlumce,

zvan˘ téÏ Mistr Klaret, se ve svém spise zmiÀuje o bezmála dvou de-

sítkách bûÏnû znám˘ch a rozli‰ovan˘ch odrÛd hru‰ní. Nejvût‰ími mi-

lovníky a ‰lechtiteli hru‰ní se v‰ak stali Francouzi a Belgiãané, ktefií

mezi sebou témûfi „závodili“ v poãtu sesbíran˘ch ãi novû vy‰lechtû-

n˘ch odrÛd. Ty se poãítaly na stovky. U nás byl velk˘m sbûratelem

a ‰lechtitelem 18. a 19. století Matûj Rössler a poté zejména Jan ¤íha.

Ten v roce 1919 soustfiedil v botanickém arboretu v PrÛhonicích 

úctyhodn˘ch 600 odrÛd hru‰ní. Tato bo-

hatost byla dána sbûrem v‰elijak˘ch od-

rÛd lokálního v˘znamu. Musíme si uvû-

domit, Ïe v tehdej‰í dobû se hru‰ek

v kuchyni pouÏívalo daleko více, neÏ je

tomu dnes. Pfiidávaly se do nejrÛznûj-

‰ích koláãÛ a buchet, ale i do polévek,

ke slazení, su‰ení ãi pálenek.

Jako první bych vám rád pfiedstavil v˘-

teãnou letní odrÛdu zvanou Zbuzanka.

Její pÛvod dodnes není zcela znám,

pfiedpokládá se, Ïe pochází z obce

Zbuzany nedaleko Prahy. Její jin˘ ná-

zev, Mu‰katelka turecká, v‰ak mÛÏe

znaãit i orientální rodokmen. I kdyÏ dfií-

ve doslova „zahlcovala“ praÏské trhy a tû‰ila se velké oblibû, dnes je

témûfi zapomenuta. Ovoce nese sice drobnûj‰í, ale o to lákavûj‰í

a ‰piãkové chuti i aroma.

* Nûkolik posledních dekád pronikají na evropsk˘ trh ãi do sadÛ téÏ

zástupci tzv. asijsk˘ch hru‰ní. Nesprávnû jsou naz˘vány „hru‰kojabl-

ky“. Ve skuteãnosti neleÏí jejich pÛvod v kfiíÏení rodÛ Pyrus a Malus
(jabloÀ), ale jin˘ch botanick˘ch druhÛ hru‰ní, a to napfi. Pyrus pyri-
folia, Pyrus ussuriensis a dal‰ích.

7) Mu‰katelka turecká (Zbuzanka, Mu‰katelka velká, Sommer-
birne, Gros Saint Jean)
PÛvod: Zbuzany u Prahy nebo Turecko.

Strom: roste bujnû, vytváfií vût‰í jehlancovité koruny, pozdûji pfie-

vislé.

Plodnost: dostavuje se stfiednû záhy a je pravidelná.

PoÏadavky: na pÛdu ani stanovi‰tû není nároãná, roste dobfie i ve

zhor‰en˘ch, vy‰‰ích podmínkách. Za kvalitnûj‰í podmínky a otevfie-

né polohy se v‰ak odvdûãí hodnotnûj‰ím ovocem.

Plod: mal˘, v prÛmûru 60 g, vejãit˘. Slupka je matnû lesklá, svûtle

Ïlutá, na sluneãní stranû s v˘razn˘m

ãerven˘m líãkem. DuÏnina jemná ‰Èav-

natá, naÏloutlá se siln˘m mu‰kátov˘m

aroma, nasládlá, celkovû v˘teãná.

Uzrává v pÛli srpna.

·patné vlastnosti: mal˘ plod.

Dobré vlastnosti: mrazuodolnost,

skromnost v nárocích, chuÈ, bohatá

plodnost. Dimitrij Tyã ml. 
(Zdroje: âerník, V. a kol. Malá pomolo-
gie II – Hru‰ky. SZN, 1961. 174 s.;
Koch, V. a kol. Hru‰ky. Academia,
1967. 190 s.; ¤íha, J. âeské ovoce. I –
Hru‰ky. âeskoslovenská grafická unie,
a. s., 1937. 18 s.)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

Renovovan˘ kfiíÏ z krupníku v lokalitû
U kfiíÏku (za mûstsk˘m hfibitovem)

Foto: Miloslav Marek
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V bruntálském hotelu Slezan byli v pondûlí 29. ledna ocenûni nejv˘raznûj‰í
sportovci okresu Bruntál – deset jednotlivcÛ a jeden kolektiv. 
âtyfiicáté první slavnostní vyhlá‰ení ankety o nejlep‰í sportovce 

okresu Bruntál pofiádalo tradiãnû Regionální sdruÏení âeské unie

sportu v Bruntále (RS âUS Bruntál) za úãasti zástupcÛ Bruntálu,

R˘mafiova, Bfiidliãné, Horního Bene‰ova, Nov˘ch Hefiminov,

Sosnové a pfiedsedy RS âUS Bruntál Ladislava Velebného. ManaÏer

RS âUS Bruntál Jan Urban pfiedstavil nejlep‰í sportovce a sportovní

kolektiv roku 2017. Návrhy na ocenûní zasílaly jednotlivé sportovní

kluby, tûlov˘chovné jednoty, ale i vefiejnost. 

Mezi ocenûn˘mi nechybûli sportovci z R˘mafiova. Ocenûn˘m kolekti-

vem pro rok 2017 se stal fotbalov˘ oddíl muÏÛ SK Jiskra R˘mafiov za

postup do III. Moravskoslezské fotbalové ligy. Za fotbalisty pfievzal 

ocenûní z rukou starosty R˘mafiova Petra Kloudy a sportovních funkci-

onáfiÛ trenér Milan Furik. Na dotaz moderátora, jak proÏíval postup do

tfietí ligy, trenér odpovûdûl: „Pfii‰el neãekanû, na‰ím cílem to nebylo,
protoÏe soutûÏ je v rámci okresu velmi nároãná a naposledy se nûco po-
dobného odehrálo asi pfied dvaceti lety. Byli jsme na postup právem py‰-
ní a úspûch si ãlovûk uvûdomí aÏ postupem ãasu. Pfied pûti lety jsme hrá-
li 1. A tfiídu, a to je ocenûní za poctivou práci nejen tûch lidí, ktefií u nás
fotbal dûláme, ale i hráãÛ, Ïe vydrÏeli v tûÏk˘ch chvílích a setrvali na ces-
tû, kterou se vydali. Odmûna se pak dostaví v podobû postupu do tfietí li-
gy. Ta je specifická tím, Ïe nikdo z ní nechce ‚spadnout‘ níÏe. Strategii
stavíme na vlastních odchovancích a místních v rámci okresu Bruntál.
Vzhledem k podmínkám, které máme, a díky podpofie mûsta a sponzorÛ
budeme bojovat za to, abychom v této soutûÏi vydrÏeli co nejdéle.“
Dal‰ím ocenûn˘m byl Zdenûk Doãkálek, drÏitel dvaceti titulÛ mistra

âeské republiky a nejlep‰í r˘mafiovsk˘ kuÏelkáfi v kategorii tûlesnû

postiÏen˘ch sportovcÛ. K v˘ãtu jeho úspûchÛ patfií i vítûzství ve

v‰ech ‰esti turnajích âeského poháru 2017 a zisk titulu KuÏelkáfi ro-

ku 2017. Zdenûk se po pár letech vrátil z bfiidliãenského kuÏelkáfi-

ského oddílu Kovohutí Bfiidliãná do r˘mafiovského kuÏelkáfiského

oddílu. Na otázku proã, vyh˘bavû odpovûdûl: „V kuÏelkáfiském oddí-
le do‰lo ke zmûnám k lep‰ímu, proto mû pfiemluvili, abych se vrátil
zpátky.“ Poznamenal, Ïe si ocenûní velice váÏí a bude se snaÏit i na-

dále nezklamat v‰echny sponzory a mecená‰e, ktefií jej a jeho kolegy

kuÏelkáfie na turnajích podporují. Jmenovitû vyzdvihl partnerství

Pavla Gerharda z firmy Klempífiství Pipa.

Z kuÏelkáfiÛ v kategorii tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ byla ocenûna

také Jarmila Horáková z Horního Bene‰ova, která získala v kategorii

Ïen rovnûÏ titul mistrynû âeské republiky a KuÏelkáfiky roku 2017.

Dal‰ím ocenûn˘m sportovcem regionu R˘mafiovska je student

Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov Matûj Rampula, spor-

tovní stfielec hrající za SSK Bfiidliãná, mistr Evropy, trojnásobn˘ mis-

tr âeské republiky a pát˘ na mistrovství svûta v nûmeckém Suhlu.

Bûhem pûti let získal Matûj sedmnáct titulÛ mistra âeské republiky.

Tfii zlaté medaile z MâR obdrÏel za stfielbu z rychlopalné pistole,

sportovní a standardní pistole. „K m˘m oblíben˘m pistolím patfií
rychlopalná, protoÏe s tou se stfiílí nejvíce a patfií mezi olympijské
disciplíny, a mám k ní i evropsk˘ titul,“ odpovûdûl na dotaz moderá-

tora skromnû Matûj Rampula.

Dal‰í ocenûní sportovci reprezentovali okres Bruntál v poÏárním

sportu, atletice, karate, kung-fu a sportovní stfielbû, kde dosáhli na

pfiední pozice v rámci âeské republiky, Evropy i svûta. JiKo

O sportovcích R˘mafiovska je sly‰et nejen v okrese

¤inãení puku o mantinely a brány obou t˘mÛ, zvuk bruslí na ledû

i pokfiikování pfiihlíÏejících. Sedmadvacátého ledna mûli lidé

v R˘mafiovû moÏnost vidût dal‰í hokejové utkání pod ‰ir˘m nebem.

Tentokrát ov‰em stadion u hospody Na Kluzi‰ti patfiil poprvé Ïenám.

„Chtûl jsem krátkou hokejovou sezónu trochu zpestfiit, proto jsem 
oslovil právû Ïenské t˘my. Jsem rád, Ïe se v‰e podafiilo zorganizo-
vat,“ zmínil jeden z pofiadatelÛ Vlastimil Samson.

Na ledû se stfietly hráãky Uniãova a Slezanu Opava, které divákÛm

i navzdory koneãnému skóre 0:5 pro opavsk˘ t˘m nabídly napínavou

podívanou. Puk ani v jednom z útoãn˘ch pásem nezÛstal dlouho

a hokejistky Uniãova se aÏ do poslední minuty praly o pfiíleÏitost.

„Hrály vyrovnanû, pouze promûnily ménû ‰ancí,“ komentoval v˘kon

sv˘ch svûfienkyÀ uniãovsk˘ trenér Roman BaláÏ.

Zatímco hráãky v ãerném se na ledû rozkoukávaly, za Opavu dala jiÏ

Zimní stadion ovládly hokejistky

Sport

Trenér fotbalového oddílu SK Jiskra R˘mafiov Milan Furik (vlevo)

Nejlep‰ímu kuÏelkáfii v kategorii tûlesnû postiÏen˘ch ZdeÀku
Doãkálkovi (vlevo) pfiedává ocenûní starosta R˘mafiova Petr Klouda

Nejlep‰ímu stfielci za rok 2017 Matûji Rampulovi pfiedává ocenûní
pfiedseda SK Jiskra R˘mafiov Franti‰ek Pohanka 
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v druhé minutû Tereza Lesníková za asistence Kláry Hymlárové gól. T̆ m

Uniãova po celou první tfietinu nena‰el recept na opavské hráãky, a ty se

tak radovaly je‰tû dvakrát, pokaÏdé zásluhou Hymlárové. „Pfiedev‰ím dí-
ky ní získala Opava, co se skóre t˘ãe, navrch,“ dodal trenér BaláÏ.

Se skóre 0:3 pro Opavu na zaãátku druhé tfietiny je‰tû mohly hráãky

Uniãova pom˘‰let na otoãení zápasu. To jim ov‰em soupefiky, vyzbro-

jené hokejkami, ale i ãerven˘mi a bíl˘mi pruhy na tváfiích, nedovolily.

Hned v prvních dvou minutách tfietiny o utkání rozhodly dvûma góly

Krpcová a Hymlárová. Uniãovsk˘ v˘bûr se ov‰em nevzdával.

Ve druhé polovinû tfietiny uÏ dostaly velké ‰ance oba t˘my. O nejvíc

rozruchu se postaraly hráãky Uniãova, kdyÏ jejich spoluhráãka jela

ve dvaatfiicáté minutû zápasu sama na bránu. Rychl˘m zákrokem sou-

pefiky se jí ov‰em nepodafiilo pfiíleÏitosti vyuÏít. Jako kdyby to ale do-

dalo jejím spoluhráãkám sílu, jiÏ o minutu pozdûji mûly u opavské

branky dal‰í pfiíleÏitost, kterou tentokrát zastavila gólmanka. „Musím
pochválit v‰echny na‰e hráãky, hlavnû obû gólmanky, které odvádûjí
skvûlou práci,“ shrnul opavsk˘ trenér Martin Repper.

V poslední tfietinû ze sebe oba t˘my dostaly to nejlep‰í a náv‰tûvní-

kÛm se naskytla podívaná plná akce. Ani jeden v˘bûr sv˘m soupefiÛm

nic nedaroval a obránkynû i gólmanky mûly co dûlat. JiÏ od první mi-

nuty zaÏívaly opavské hráãky kru‰né chvíle, velkou pfiíleÏitost mûla

Jana Gerhátová, která ov‰em pfied gólmankou Opavy dlouho váhala. 

Ve druhé polovinû si hráãky obou t˘mÛ odsedûly nûkolik trestn˘ch

minut, ov‰em ani jedna strana v˘hody nevyuÏila. V posledních mi-

nutách se oba v˘bûry snaÏily o poslední gól proti soupefii, v˘sledek

uÏ ov‰em zÛstal 0:5 pro Opavu. „Urãitû neodpovídá v˘voji utkání,
skvûlé pfiíleÏitosti mûly oba t˘my, pouze my jsme jich lépe vyuÏili,“
zhodnotil zápas Repper.

Kromû zápasu si náv‰tûvníci, kter˘ch pfii‰lo pfies dvû stû, o pfiestáv-

kách poslechli napfiíklad rozhovor s r˘mafiovsk˘mi soutûÏícími

v Superstar a tfii diváci dostali po slosování vstupenek ceny od pivo-

varu Holba. Kromû toho si uÏívali atmosféru. „Pfiijel jsem, protoÏe tu

moje dcera hraje za Uniãov, a musím fiíct, Ïe mû opravdu pfiekvapilo,
kolik je tu lidí. Navíc je to dobfie zorganizované a celkovû je tu poho-
dové prostfiedí,“ fiekl Petr Jufiíãek z Ostravy.

Urãitû to nebylo poslední takové utkání. „Chceme pofiádat podobné
akce, aby hokej v R˘mafiovû nezanikl,“ slíbil organizátor Samson.

Góly: Uniãov – Slezan Opava 0:5 (2’’ Lesníková – Hymlárová, 9’’

Hymlárová, 18’’ Hymlárová – Souãková, 21’’ Krpcová – Hymlárová,

22’’ Hymlárová)

Nejlep‰í hráãky: Uniãov – Monika Kohoutková, Slezan Opava 

– Klára Hymlárová

Sestava Uniãova: Kohoutková, Nesvadbová, Mölerová K., Hrbatová,

Gerhátová, Hraãová A., Hraãová B., Mölerová L., Krejãí, Handlová,

Vaníãková, Nováková, Novotná, BahÛlová; trenér: Roman BaláÏ

Sestava Opavy: MrÀková, Hfiívová, Hymlárová, Fi‰arová, Barvínková,

·olt˘sová, Kuzníková, Kiszová, Horová, Lesníková, Souãková,

Kubánková, Krpcová; trenér: Martin Repper Michaela NároÏná

Pfiedání cen nejlep‰ím hráãkám od pivovaru Holba

Po odehraném prvním kole R˘mafiovské hokejové ligy bude následovat kolo druhé systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. Po prvním kole bylo vylouãeno

druÏstvo Pozdní sbûr ze ·umperka za opakované poru‰ení pravidel. O koneãném pofiadí rozhodne poãet bodÛ. Foto a text: Vlastimil Samson

Lednová utkání 1. kola:

H. Mûsto – Vikingové 9:2

St. páni – Predators 4:5

Kovo‰rot – Slovan A 3:6

M. Morávka – Slovan B 1:4

Slovan A – H. Mûsto 7:4

Predators – Kovo‰rot 1:4

Predators – Slovan B 4:2

H. Mûsto – Predators 2:4

Vikingové – Slovan A 3:12

Slovan B – Stafií páni 6:1

H. Mûsto – Stafií páni 5:0 kon.

Predators – Vikingové 6:5

M. Morávka – Kovo‰rot 2:8

Tabulka po 1. kole:

1. SK Slovan A 8 6 1 1 59:29 13 b.

2. HC Horní Mûsto 8 6 0 2 40:15 12 b.

3. HC Kovo‰rot Moravia 8 6 0 2 46:21 12 b.

4. HC Predators Bfiidliãná 8 5 1 2 31:24 11 b.

5. SK Slovan B 8 4 0 3 39:28 8 b.

6. Stafií páni 7 2 0 5 20:36 4 b.

7. HC Vikingové 8 2 0 6 31:61 4 b.

8. HC Malá Morávka 7 2 0 5 17:29 4 b.

Rozpis 2. kola (od 10. 2.):
SO 10. 2. 2018 17:00 HC Vikingové Stafií páni R˘mafiov

NE 11. 2. 2018 17:00 HC Kovo‰rot Moravia HC Malá Morávka

NE 11. 2. 2018 18:45 HC Predators Bfiidliãná HC Horní Mûsto

PO 12. 2. 2018 18:00 SK Slovan B R˘mafiov SK Slovan A R˘mafiov

ÚT 13. 2. 2018 18:45 HC Horní Mûsto HC Malá Morávka

ST 14. 2. 2018 18:00 HC Kovo‰rot Moravia SK Slovan A R˘mafiov

ST 14. 2. 2018 19:45 HC Predators Bfiidliãná Stafií páni R˘mafiov

âT 15. 2. 2018 18:45 SK Slovan B R˘mafiov HC Malá Morávka

SO 17. 2. 2018 17:00 Stafií páni R˘mafiov HC Malá Morávka

NE 18. 2. 2018 17:00 SK Slovan A R˘mafiov HC Predators Bfiidliãná

NE 18. 2. 2018 18:45 HC Vikingové SK Slovan B R˘mafiov

PO 19. 2. 2018 18:00 HC Horní Mûsto HC Kovo‰rot Moravia

ÚT 20. 2. 2018 18:45 SK Slovan B R˘mafiov Stafií páni R˘mafiov

ST 21. 2. 2018 18:00 HC Vikingové HC Kovo‰rot Moravia

ST 21. 2. 2018 19:45 SK Slovan A R˘mafiov HC Horní Mûsto

âT 22. 2. 2018 18:45 HC Predators Bfiidliãná SK Slovan B R˘mafiov

PÁ 23. 2. 2018 18:45 SK Slovan A R˘mafiov HC Malá Morávka

SO 24. 2. 2018 17:00 HC Kovo‰rot Moravia Stafií páni R˘mafiov

NE 25. 2. 2018 17:00 HC Vikingové HC Predators Bfiidliãná

R˘mafiovská hokejová liga vstoupila do druhého kola
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V sobotu 27. ledna se v Prostûjovû hrál kvalifikaãní turnaj Ïen v ku-

Ïelkách, kterého se zúãastnilo celkem devûtadvacet hráãek. V̆ konem

568 shozen˘ch kolkÛ si zlato vybojovala Romana Valová z KK Jiskra

R˘mafiov. Tím si zajistila postup na mistrovství âeské republiky, kte-

ré se uskuteãní ve dnech 5. a 6. kvûtna v Tfiebíãi. Druhá skonãila

Zuzana Machalová z TJ Spartak Pfierov (561 kolkÛ) a tfietí Jitka

Killarová z KK Zábfieh (561 kolkÛ).

V nedûli 28. ledna se v Olomouci uskuteãnil krajsk˘ kvalifikaãní tur-

naj dorostenek. Lucie Mikesková z KK Jiskra R˘mafiov v˘konem

501 shozen˘ch kolkÛ postoupila ze 4. místa na mistrovství âeské re-

publiky dorostenek, které se uskuteãní ve dnech 28. a 29. dubna ve

Vrchlabí. JiKo

Na‰e kuÏelkáfiky postupují 
na mistrovství âeské republiky

Foto: Jakub Vala

V sobotu 20. ledna se na r˘mafiovském zimním stadionu uskuteãnil turnaj ho-
kejov˘ch nadûjí, kterého se zúãastnila druÏstva HC ·ternberk, TJ Horní
Bene‰ov, HC Bruntál a domácí HC SVâ Lvíãata R˘mafiov. Turnaj se hrál systé-
mem kaÏd˘ s kaÏd˘m na 3x 15 minut hrubého ãasu.
Diváci se bavili v˘born˘mi sportovními v˘kony i zajímav˘mi v˘-

sledky. Turnaj skonãil vítûzstvím ÏákÛ z HC ·ternberk, druhé místo

získala Lvíãata R˘mafiov, tfietí Ïáci HC Bruntál a na posledním místû

skonãili Ïáci TJ Horní Bene‰ov. Nejlep‰ím stfielcem turnaje byl vy-

hlá‰en hráã HC ·ternberk Miroslav KfiiÏan, kter˘ nastfiílel 22 branek.

Nejlépe hodnocení hráãi jednotliv˘ch druÏstev:
HC ·ternberk Josef MojÏí‰, Filip Foretník, Tomá‰ KfiiÏan

TJ H. Bene‰ov Tadeá‰ Kozel, Martin Rydzik, Daniel Stfiílka

HC Bruntál Ki‰a Holi‰, Vojtûch Vaca, Vojtûch Brenkus

HC SVâ R˘mafiov Martin Vavfiiãka, Václav âernín, Viktor Hlock˘

Koneãná tabulka turnaje:

Turnaj se uskuteãnil za podpory firmy KATR, a. s., Stará Ves – Josef

Hama, firmy Antonína Kohoutka, firmy Jaroslava Slováãka,

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov a firmy Beránek Stránské. V‰em

sponzorÛm patfií podûkování za podporu a pomoc pfii pofiádání této

sportovní akce, která ukázala mládeÏnick˘ sport v plné kráse.

V˘sledky odehran˘ch zápasÛ:
HC SVâ R˘mafiov – TJ H. Bene‰ov 7 : 3

HC ·ternberk – HC Bruntál 21:1

HC SVâ R˘mafiov – HC Bruntál 20 : 9

TJ H. Bene‰ov – HC ·ternberk 0 : 43

HC Bruntál – TJ H. Bene‰ov 19 : 4

HC ·ternberk – HC SVâ R˘mafiov 11 : 8

Foto a text: Martin Ftáãek

Turnaj mládeÏe v minihokeji na umûlé zimní plo‰e

22   TT UU RR NN AA JJ
VV   RR YY BB NN ÍÍ KK OO VV ÉÉ MM   HH OO KK EE JJ II

33   NN AA   33

ZZ II MM NN ÍÍ   SS TT AA DD II OO NN   RR ¯̄ MM AA ¤¤ OO VV

SOBOTA 17. 2. 2018 OD 9:00
BLIÎ·Í INFORMACE: FB HOSPODA NA KLUZI·TI 

NEBO: 732 362 289

Soukromá fiádková inzerce
• Koupím suchou a ãistou garáÏ v R˘mafiovû. Kontakt na tel.:

606 758 104.
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