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První leto‰ní vítání dûtí do svazku 
obce

Prvním r˘mafiovsk˘m obãánkem roku
2019 je chlapeãek Milan

V Jazzclubu SVâ vystoupila britská
hudebnice Elles Bailey

Lidé na námûstí uctili památku 
Jana Palacha

Motoskijöring se jel v R˘mafiovû potfietí,
na‰i zvítûzili ve tfiech kategoriích

ročník XXI.
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První vítání dûtí roku 2019

Filip Pfiecechtûl, Michal Hampl, Lucie Musilová, Klaudia Jurá‰ová, Michael Weber, Rozálie âaãíková, Rozálie Bradová, Richard Pavlík
a Dominik Jacko

Sofie Eleanor Îédková, Alex Zaprianov, Rozálie Mecnerová, Michal ·opík a Laura ·krabalová Fota: JiKo a M. ·koda
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Václav Va‰íãek – sojka obecná

Prvním obãánkem mûsta R˘mafiova, narozen˘m 4. ledna, je chlapeãek Milan
Obrtel. Zástupci mûsta, starosta Ludûk ·imko a místostarostka Lenka
Vavfiiãková, pfii‰li rodiãÛm popfiát v pátek 1. února.
Milan Obrtel se narodil 4. ledna krátce po tfiinácté hodinû ve ‰tern-

berské porodnici rodiãÛm Kláfie Paliãkové a Petru Obrtelovi.

Maminka Klára pracovala pfied nástupem na matefiskou dovolenou

v bruntálské firmû Energorozvody a tatínek je zamûstnán jako mon-

tér âesk˘ch energetick˘ch závodÛ.

Milan váÏil po narození 2,42 kg a mûfiil 46 cm. Doma na nûj ãekala

tfiíletá sestfiiãka Eli‰ka, která pÛjde v záfií do matefiské ‰koly a na no-

vého bratfiíãka se uÏ moc tû‰ila. Od zástupcÛ mûsta obdrÏel mal˘

Milan ply‰ového medvídka a rodiãe kytiãku a dárkov˘ poukaz.

Redakce se k blahopfiání pfiipojuje a novorozenému chlapeãkovi

Milanovi pfieje pevné zdraví, hodnû ‰tûstí a v budoucích letech jen sa-

mé dobré kamarády. JiKo

Prvním obãánkem roku 2019 
je chlapeãek Milan

Aktuálnû z mûsta
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Mûsto R˘mafiov získalo finanãní podporu z EU – Integrovaného regi-

onálního operaãního programu, administrovaného Ministerstvem pro

místní rozvoj âR, pro projekty „Regenerace bytového domu Opavská

ã. p. 694/22, R˘mafiov“, „Regenerace bytového domu U Rybníka 2,

R˘mafiov“ a „Regenerace bytového domu ulice Tomá‰e Matûjky 

ã. p. 823/3, R˘mafiov“. Cílem projektÛ je sníÏení energetické nároãnosti

domÛ, sníÏení v˘dajÛ na vytápûní, sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ

(pfiedev‰ím CO2), zv˘‰ení Ïivotní úrovnû obyvatel domÛ, zhodnocení ne-

movitostí v majetku mûsta a zkulturnûní vnûj‰ího prostfiedí R˘mafiova.

V pfiípadû domu o pûti bytov˘ch jednotkách na Opavské 22 bude pro-

vedeno zateplení obvodov˘ch konstrukcí kontaktním zateplovacím

systémem pfii zachování stávajících zdobn˘ch prvkÛ na fasádû, v˘-

mûna oken a vstupních dvefií, zateplení stropu sklepÛ a podlahy pÛ-

dy. Na domû U Rybníka 2, rovnûÏ o pûti bytov˘ch jednotkách, bude

provedeno zateplení obvodov˘ch konstrukcí kontaktním zateplova-

cím systémem a osazení nov˘ch oken ve sklepních prostorách. DÛm

na ulici Tomá‰e Matûjky 3 se ãtyfimi byty bude zateplen kontaktním

zateplovacím systémem pfii zachování stávajících zdobn˘ch prvkÛ na

fasádû, dále budou vymûnûna okna a vstupní dvefie.

Realizace tûchto tfií projektÛ je plánována na leto‰ní rok. Celková do-

tace ãiní 31,5 % skuteãnû vynaloÏen˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. 

Zdroj: Byterm, p. o.

Budou se zateplovat dal‰í domy 

Mûsto R˘mafiov nabízí k pronájmu dvû malé v˘vûsní skfiíÀky u pro-

dejny Lidl a dvû malé a jednu velkou v˘vûsní skfiíÀku u SVâ

R˘mafiov. BliÏ‰í informace podá Zdenka Panochová, tel.

554 254 155, e-mail: panochova.zdenka@rymarov.cz.

Mûsto nabízí k pronájmu v˘vûsní skfiíÀky

Tak jako v minul˘ch letech bude v roce
2019 probíhat program Podpory obnovy
kulturních památek obcí s roz‰ífienou pÛ-
sobností pod zá‰titou Ministerstva kultury âeské republiky. 
Zásady programu a potfiebné formuláfie jsou zvefiejnûny na webov˘ch

stránkách ministerstva. Finanãní prostfiedky v programu jsou urãeny

na zachování a obnovu památek, které jsou mimo památkové rezer-

vace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve

vlastnictví âeské republiky, popfi. na obnovu movité kulturní památ-

ky pevnû spojené se stavbou, jako jsou oltáfie nebo varhany v koste-

lech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Základní pravidla pro pfiíjem Ïádostí:

- Ïadatelem je vlastník kulturní památky,

- minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladÛ, k nimÏ se váÏe po-

skytnut˘ pfiíspûvek, 

- minimální v˘‰e pfiíspûvku je 50 tisíc korun, 

- uzávûrka pfiíjmu Ïádostí je 28. 2. 2019,

- Ïádost se podává na formuláfii zvefiejnûném na stránkách minister-

stva spolu se v‰emi uveden˘mi pfiílohami.

Ing. Monika Holíãková, stavební odbor MûÚ R˘mafiov

Podpora obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou pÛsobností
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Veletrh Regiontour je mezinárodní veletrh turistick˘ch moÏností v regio-
nech. Jde o nejvût‰í prezentaci a podporu prÛmyslu cestovního ruchu.
Veletrh se uskuteãnil ve dnech 17.–20. ledna na brnûnském v˘stavi‰ti.
Mûsto R˘mafiov se prezentovalo v rámci stánku Turistick˘ch známek

z Janovic u R˘mafiova a celá akce probíhala za finanãní podpory

R˘mafiovska, o. p. s., a mûsta R˘mafiova z projektu Propagujeme spo-

leãnû R˘mafiovsko a Krainu Dinozauru z fondu mikroprojektÛ

Euroregionu Pradûd.

Náv‰tûvníkÛm jsme spoleãnû s polsk˘mi kolegy z Krajiny dinosaurÛ

v Ozimku pfiedstavili spoustu zajímav˘ch turistick˘ch cílÛ a památek

formou nov˘ch propagaãních materiálÛ a pfiedmûtÛ, které vznikly

právû díky fondu mikroprojektÛ Euro-

regionu Pradûd. Seznámili jsme náv‰tûvní-

ky s fiadou kulturních akcí a nabídli ochut-

návku tradiãních koláãkÛ z R˘mafiovské

pekárny. Lidé mohli v na‰em stánku ochut-

nat i sirupy a dÏemy firmy Supremus paní

Zory Hájek, originální jesenick˘ produkt,

kter˘ je moÏno zakoupit i v Informaãním

centru R˘mafiov. Na‰i prezentaci doprová-

zela Vladimíra Kfienková z Nedûlní ‰koly

fiemesel ve Stránském se sv˘mi oveãkami

plemene vala‰ky a v˘-

robky z ovãího rouna.

Pol‰tí kolegové nabízeli

zájemcÛm originální pfií-

rodní produkty, napfi. by-

linkové ãaje. Ve stánku

nechybûly ani klobásy

od Jaromíra Kolomého

ze Starého Mûsta ne-

bo Warischovy klobásy

z Krnova. Na podporu

zdraví byla nabízena vy-

nikající pramenitá voda

z ãist˘ch jesenick˘ch hor

Îivá voda – Schauman-

novka, která získala

znaãku „JESENÍKY ori-

ginální produkt®“.

Jitka ·a‰inková
IC R˘mafiov

Fota: Pavlína Tu‰ková
R˘mafiovsko, o. p. s.; 

archiv Ladislava ·ína

R˘mafiov se prezentoval na Regiontour v Brnû

Stánek nav‰tívili starosta R˘mafiova Ludûk ·imko a místostarostka
Lenka Vavfiiãková

Prezentaci R˘mafiovska doprovázeli man-
Ïelé Kfienkovi z Nedûlní ‰koly fiemesel ve
Stránském 

Speciální valent˘nskou akci pfiipravila pro dárce krve Transfuzní sluÏba, která
je ãlenem skupiny AGEL, ve stfiediscích v ·umperku a Bruntále. Vylosovaní dár-
ci, ktefií pfiijdou v období Valent˘na dobrovolnû darovat krev ãi plazmu, získají
poukázky do cukrárny ãi na romantickou veãefii. Valent˘nského darování se
mohou zúãastnit jak stávající, tak noví dárci.
„Motivace pro darování krve ãi plazmy mÛÏe mít mnoho podob, vût‰i-
nou je to pfiíjemn˘ pocit z dobrého skutku nebo pomoci druh˘m, kter˘

k nám dárce pfiivádí. Rozhodli jsme se proto vyuÏít pfiíleÏitosti svátku
svatého Valent˘na a pro dárce jsme pfiipravili dal‰í motivaci v podobû
odmûn,“ prozrazuje Renata Wasserburgerová z Transfuzní sluÏby.

KaÏd˘, kdo v ·umperku daruje 12. února krev ãi 13. února plazmu, bu-

de zafiazen do slosování o dvû poukázky do ‰umperské cukrárny Pikola.

V Bruntále pak kaÏd˘, kdo 14. února daruje na Transfuzní sluÏbû AGEL

plazmu ãi 15. února krev, bude zafiazen do slosování o romantickou ve-

ãefii pro dva v Affinity restaurantu a cocktail baru v Bruntále. Jména v˘-

hercÛ budou zvefiejnûna v pátek 15. února odpoledne na webu a face-

booku Transfuzní sluÏby AGEL.

„Vûfiíme, Ïe valent˘nská akce osloví pfiedev‰ím mladé dárce. Rádi ale 
uvidíme i na‰e stávající dárce, které srdeãnû zveme i s jejich partnery,“
vysvûtluje Renata Wasserburgerová. 

Zájemci o úãast na valent˘nském darování na Transfuzní sluÏbû AGEL

se mohou jiÏ nyní objednávat, a to v ·umperku na telefonních ãíslech

724 612 674 ãi 800 300 600, v Bruntále na ãísle 724 612 667.

Dobrovolníci, ktefií dosud krev nedarovali, mohou poprvé darovat pou-

ze plnou krev.

Dárcem krve ãi krevních sloÏek se mÛÏe stát kaÏd˘ zdrav˘ obãan âeské

republiky ve vûku 18 aÏ 65 let, pfiiãemÏ vhodnost dárce je vÏdy indivi-

duálnû posuzována zdravotnick˘m personálem. Pozitivem darování kr-

ve je nejen dobr˘ pocit z u‰lechtilého skutku, ale také moÏnost ãerpat

pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékafiské vy‰etfiení,

vitamíny od zdravotní poji‰Èovny, obãerstvení a odpoãet ze základu da-

nû z pfiíjmu ve v˘‰i 3000 korun za kaÏd˘ odbûr.

Bc. Lucie Draho‰ová, tisková mluvãí AGEL, a. s.

Transfuzní sluÏba AGEL nabídne dárcÛm krve
na Valent˘na losování o veãefii i sladké dobroty

Zdravotnictví
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V malé ‰kolce v Janovicích u R˘mafiova se uskuteãnila ve ãtvrtek 13. pro-
since 2018 vánoãní besídka pro dûti, jejich rodiãe, prarodiãe, pfiíbuzné 
a ostatní pfiátele. 
V tom, Ïe se vánoãní programy setkávají s nad‰ením, Ïe se na nû

v‰ichni tû‰í, není aÏ tak nic neobvyklého. Nám se v‰ak ve spolupráci

s Lesy âR, Lesní správou Janovice u R˘mafiova, a s Mysliveck˘m

sdruÏením R˘mafiov podafiila v˘jimeãná akce. Myslivecké sdruÏení

zapÛjãilo zajeãí krmelec, kter˘ byl umístûn v zámeckém parku poblíÏ

‰kolky. Dûti zahrály a zazpívaly koledy, zarecitovaly básniãky a fií-

kanky. Pfiipili jsme si spoleãnû ovocn˘m punãem na krásné Vánoce

a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2019. Potom v‰ichni nazdobili vánoãní stromek

pro ptáãky a zvífiátka v zámeckém parku. Máme ‰tûstí, Ïe ‰kolka síd-

lí v prostfiedí, které nabízí tyto pfiírodovûdné aktivity.

Poté jsme se pfiesunuli do zadní ãásti parku za M·, kde byl instalo-

ván zmínûn˘ krmelec. Lesníci fiekli dûtem, Ïe krmelec umístíme tam,

kam vede ve snûhu zajeãí stopa. Dûti okamÏitû zaãaly stopu hledat

a sledovat. Kdybychom je nezavolali, asi by bûÏely po zajeãí stopû

pofiád dál. Krmelec jsme s rodiãi umístili na vhodné místo. Dûti ho

s radostí nacpaly senem, nasypaly obilí do krmítka a daly zvífiátkÛm

i jablka. Dostalo se jim ponauãení, Ïe lesní zvûfii nesvûdãí chleba, ro-

hlíky a podobné potraviny. Jako doplnûk v˘Ïivy se zvífiátkÛm posky-

tuje krmná sÛl, tzv. „soln˘ liz“. Lesníci uspofiádali dûtem besedu, pfii-

mûfienou jejich vûku a zájmu. Na závûr zajímavého programu mys-

livci zatroubili halali na borlici a dûti zahrály na trumpetky.

Chceme podûkovat LesÛm âR, Lesní správû Janovice u R˘mafiova,

za prezentaci a dárky pro dûti, Mysliveckému sdruÏení R˘mafiov za

úãast a aktivity, které pro dûti pfiipravilo. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘-

chova dûtí k lásce k pfiírodû a ochranû Ïivotního prostfiedí jiÏ od útlé-

ho vûku má obrovsk˘ smysl pro formování osobnosti ãlovûka, kter˘

jednou pfievezme zodpovûdnost za to, v jakém prostfiedí budou Ïít je-

ho dûti. Kolektiv M· R˘mafiov, Janovice, Zámeck˘ park 6

Po zajeãí stopû

V pátek 25. ledna se konal zimní koncert pûveckého sboru Vox montana ZU·
R˘mafiov. V programu vystoupil jako host sbor Staccato z Krnova. 
Po úspû‰ném Koncertû na schodech, kter˘ Zu‰kaband odehrál 

17. prosince loÀského roku, se mûli posluchaãi a pfiíznivci ‰kolních

koncertÛ opût naã tû‰it. Avizovan˘ Zimní koncert Vox montany, kte-

r˘ se vloni touto dobou uskuteãnil v obfiadní síni janovického zámku,

letos pûvci pojali novû. Dali prostor i Ïenskému sboru Staccato

z Krnova, kter˘ pfiijel do R˘mafiova v rámci reciproãní spolupráce 

– Vox montana zpíval v Krnovû 18. listopadu loÀského roku.

V první pÛlce koncertu zazpíval sbor Vox montana ãeské lidové pís-

nû, anglické renesanãní písnû i skladby populární. Ve druhé polovinû

se pfiedstavily zpûvaãky sboru Staccato se spirituály, moderními

skladbami i lidovkami a na závûr si oba sbory zazpívaly dvû lidové

písnû spoleãnû. JiKo

Zimní koncert Vox montany s hosty z Krnova

V pátek 1. února pfiedstavili taneãníci ZU· R˘mafiov vefiejnosti vystoupení
Zimní kouzlo. Cel˘ program probíhal ve velkém sále SVâ v R˘mafiovû a divá-
ci zhlédli úÏasné v˘kony.
Na úvod se pfiedstavil v˘bûr akrobacie, sólové tance mistrÛ a vice-

mistrÛ republiky, Evropy a svûta v podání Barbory Hfiívové, Ivany

Nûmcové a T˘ny Baslarové. Pfiípravka zaujala vystoupením

Cukráfiská bosanova a mlad‰í taneãnice choreografií Vûtfiíãek.

Jako host vystoupil i Jakub Slovák, student 4. roãníku soukromé ta-

neãní konzervatofie v Liptovském Hrádku, se svou improvizací sou-

ãasného tance. Star‰í taneãnice se pfiedstavily v choreografii Na kfiíd-
lech a vlastní skladbu také zatanãilo duo Barbora Hnátová

a Magdaléna Niklová. Závûr patfiil mistrÛm svûta v kategorii con-

temporary dance se skladbou Pohlazení po du‰i a nejstar‰ím taneãni-

cím s krásnou choreografií Zpomal, která cel˘ program uzavfiela.

Dûkuji v‰em taneãníkÛm za krásné v˘kony.

Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov, fota: Petr Nûmec

Taneãníci pfiipravili divákÛm Zimní kouzlo 

·kolství
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K více neÏ 22 tisícÛm událostí vyjíÏdûly v roce 2018 jedno-
tky Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje a dal‰í jednotky poÏární ochrany na území kraje.
Mimofiádn˘ch událostí, jejichÏ likvidace nesnese odkladu,
pfiitom mûli hasiãi v Moravskoslezském kraji loni na kontû
celkem 14 157, neakutních událostí 7 939.
Bezmála polovinou se na celkovém poãtu událostí v kraji dlouhodo-

bû podílejí technické havárie (loni 8 304), na jejichÏ nárÛst mají

v posledních letech vliv ãastûj‰í v˘jezdy ke spadl˘m a nebezpeãn˘m

stromÛm.

Loni vyjíÏdûli moravskoslez‰tí hasiãi celkem ke 2 029 poÏárÛm s cel-

kovou pfiímou ‰kodou zhruba 123 milionÛ korun, ale uchránûné hod-

noty na majetku ãiní více neÏ pûtinásobek – pfies 674 milionÛ korun.

Pfii poÏárech bylo loni v Moravskoslezském kraji usmrceno deset 

osob. Loni hasiãi vyjeli také k 1 897 nehodám. 

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor MSK R˘mafiov vyjel vloni k 334 zásahÛm, ze-

jména u dopravních nehod, pfii odstraÀování spadl˘ch stromÛ, ale i pfii 

otvírání bytÛ ãi asistenci záchranné zdravotní sluÏbû (napfi. snesení paci-

enta apod.). Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘mafiov vyjíÏdûl k 127 zásahÛm.

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK (zkráceno), JiKo

Statistika ãinnosti HZS MSK za rok 2018

Hasiãi v terénu

Zatímco za cel˘ loÀsk˘ rok evidují hasiãi v Moravskoslezském kraji deset 
osob, které zahynuly pfii poÏárech, z toho sedm osob v pfiímé souvislosti
s poÏárem, za první tfii t˘dny roku 2019 uÏ jsou v na‰em kraji zaznamenány
tfii obûti – v‰echny o tfietím lednovém víkendu.
Kdo za tragické poÏáry mÛÏe?
O fatální nedbalosti ãi neopatrnosti ze strany obûtí poÏárÛ mÛÏeme

nyní, kdy není známa ani u jedné z tragick˘ch událostí pfiesná pfiíãi-

na vzniku poÏáru, pouze spekulovat. Nicménû nedbalost a neopatr-

nost b˘vá v posledních letech u poÏárÛ na území Moravskoslezského

kraje velmi ãastou pfiíãinou. Zejména nebezpeãné pouÏívání otevfie-

ného ohnû – zápalek a zapalovaãÛ, cigaret a svíãek, popfi. ponechání

otevfieného ohnû pfii vafiení bez dozoru. A pfiitom by staãilo pouÏívat

zdrav˘ selsk˘ rozum.

Minimálnû jednu obûÈ – seniorku z bytového domu ve Fr˘dku-

Místku – mohl zachránit namontovan˘ hlásiã poÏáru. Jeho ostr˘ zvuk

by nepochybnû usly‰eli jak sousedi, tak tfieba peãovatelka, která pa-

ní chodila pravidelnû pomáhat.

Nová ãidla v bytech jiÏ zachraÀují

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje pokraãoval i loni

v aktivní spolupráci na dvou projektech poskytování a montování

hlásiãÛ poÏáru a detektorÛ oxidu uhelnatého do obecních bytÛ

v Ostravû a seniorsk˘ch bytÛ v Moravskoslezském kraji. Do bytÛ by-

lo ãi bude namontováno bezmála 17 tisíc ãidel.

Projekt 1 pro seniory: zapojeny HZS MSK, Moravskoslezsk˘ kraj

a Senior Pointy. Ve dvou vlnách bude osazeno celkem 2 090 hlásiãÛ

poÏárÛ a 2 090 detektorÛ CO za cca 2,3 mil. korun. První etapa je ho-

tova, druhá bude zahájena v únoru 2019.

Projekt 2 pro Ostravu: zapojeny HZS MSK, Statutární mûsto

Ostrava a mûstské obvody. Ve dvou vlnách bude osazeno celkem

10 730 hlásiãÛ poÏáru a 2 030 detektorÛ CO za cca 5,6 mil. korun.

První etapa je témûfi hotova, ve druhé vlnû jiÏ bylo nainstalováno na

1 500 hlásiãÛ poÏáru pfiedev‰ím v obecních bytech v Ostravû-Jih.

Detektory CO instalované v rámci ostravského projektu reagovaly od

poloviny loÀského roku jiÏ minimálnû ve 23 pfiípadech, hlásiãe poÏáru

minimálnû ve dvou pfiípadech, kdy pomohly zachránit lidské Ïivoty,

zdraví ãi majetek. por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Moravskoslez‰tí hasiãi varují pfied poÏáry

Hasiãi radí obãanÛm

Cesta autobusem se prodraÏila
Ve stfiedu 9. ledna vytratil 48let˘ pasaÏér 

autobusu na trase mezi Ovãárnou a Hvûzdou

penûÏenku, v níÏ mûl 23 tisíc korun, doklady

a platební kartu. PenûÏenku patrnû nûkdo na-

‰el a nechal si ji. Policisté pfiípad provûfiují

jako podezfiení z pfieãinÛ zatajení vûci a ne-

oprávnûného opatfiení, padûlání a pozmûnûní

platebního prostfiedku.

Na snûhu dostali smyk

V úter˘ 8. ledna vpodveãer havaroval na

Revoluãní ulici v R˘mafiovû 46let˘ fiidiã

v audi. Pfii prÛjezdu zatáãkou dostal na za-

snûÏené vozovce smyk a stfietl se s protije-

doucím nákladním vozem. ·koda se vy‰pl-

hala na 155 tisíc korun.

V úter˘ 29. ledna krátce po ‰esté hodinû ran-

ní narazil 35let˘ fiidiã ve ‰kodovce do auto-

busu zaparkovaného na zastávce v Horno-

mûstské ulici. Kolizi pfiedcházel smyk v za-

táãce na snûhem pokryté silnici. ZpÛsobená

‰koda ãiní 106 tisíc korun. 

Po‰kodil lak vozidla
Neznám˘ vandal po‰kodil 11. ledna vozidlo

Mitsubishi zaparkované pod sjezdovkou

My‰ák v Karlovû pod Pradûdem. Do laku na

zadních dvefiích vyryl pÛlmetrovou r˘hu.

ZpÛsobená ‰koda ãiní nejménû 9 tisíc korun.

Zvûfi sráÏku s autem 
ãasto nepfieÏije

Veãer 16. ledna srazila fiidiãka ve ‰kodovce

poblíÏ Dolní Moravice srnu. Zvífie vybûhlo

do silnice, fiidiãka na kluzké vozovce nesta-

ãila zabrzdit a srna skonãila vtlaãená pod 

autem. ·koda na vozidle ãiní 5 tisíc korun.

Brzy ráno 21. ledna se podobná kolize stala

mezi Stránsk˘m a R˘mafiovem, kde srna vy-

skoãila pfied projíÏdûjící hyundai. V tomto

pfiípadû zvífie po nehodû uteklo. ZpÛsobená

‰koda byla vyãíslena na 20 tisíc korun.

Pfii odklízení snûhu pfii‰la 
o kabelku

Îena z Bfiidliãné pfii‰la o kabelku poté, co ji pfii

odklízení snûhu zapomnûla na chodbû domu na

Bruntálské ulici. V kabelce mûla penûÏenku

s tisícem korun, doklady a mobilní telefon.

O pár hodin pozdûji byla kabelka bez finanãní

hotovosti nalezena. por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, odd. tisku a prevence Bruntál
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Záchranáfii ZZS MSK zasahovali spolu s horskou sluÏbou u váÏnû zra-

nûné lyÏafiky v Jeseníkách. Událost byla operátorÛm záchranné sluÏ-

by ohlá‰ena ve ãtvrtek 17. ledna po pÛl desáté dopoledne z Ovãárny.

Na místo neprodlenû vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci

a posléze byl k zásahu vyslán také vrtulník letecké záchranné sluÏby. 

·estnáctiletá dívka upadla pfii jízdû na lyÏích a podle informací, kte-

ré mají záchranáfii k dispozici, zÛstala nûkolik desítek sekund v bez-

vûdomí. Jako první jí poskytovali pomoc hor‰tí záchranáfii. Pacientka

utrpûla poranûní v oblasti pátefie a pánve. Bylo nutno zajistit ji páne-

vním pásem a krãním límcem a uloÏit do vakuové matrace.

Zdravotníci dívce podali léky tlumící bolest a pfiipravili ji k transpor-

tu do zdravotnického zafiízení. Vzhledem k povaze poranûní zvolili

leteckou pfiepravu, kterou zajistil ostravsk˘ vrtulník LZS. Pacientka

byla následnû pfiedána do péãe lékafiÛ urgentního pfiíjmu ostravské

Fakultní nemocnice. PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

VáÏnû zranûná lyÏafika v Jeseníkách

T̆ my záchranné sluÏby z r˘mafiovského stanovi‰tû zasahovaly v uplynul˘ch
dvanácti mûsících u 1 870 pacientÛ. Pro srovnání – pfied deseti lety to bylo
o témûfi ãtyfii stovky ménû. Sanitní speciály za den vyjíÏdûly ve své spádové
oblasti prÛmûrnû k ‰esti nemocn˘m ãi zranûn˘m a celkov˘ poãet v˘jezdÛ sa-
nitních vozidel v roce 2018 ãinil 1 299.
Tûlesná onemocnûní
PfieváÏná vût‰ina zásahÛ na‰ich posádek je realizována z dÛvodu náhle

vzniklého nebo prudce zhor‰eného tûlesného onemocnûní. Tûchto pa-

cientÛ o‰etfiili záchranáfii ze stanovi‰tû v R˘mafiovû bezmála 900, 

o 200 více neÏ pfied deseti lety. V osmi pfiípadech bylo nutno nemocné

resuscitovat, neboÈ u nich do‰lo k selhání základních Ïivotních funkcí,

dal‰ím patnácti postiÏen˘m jiÏ bohuÏel záchranáfii nedokázali pomoci.

Ve ãtyfiiatfiiceti pfiípadech jsme byli voláni k nemocn˘m s cévní moz-

kovou pfiíhodou. Mezi dal‰í dÛvody v˘jezdÛ k interním stavÛm patfiily

dechové obtíÏe, bolesti na hrudi, epileptické nebo astmatické záchvaty.

Úrazy
Záchranáfii rovnûÏ o‰etfiovali 452 pacientÛ, ktefií utrpûli úraz ãi neho-

du. Vût‰ina zranûní byla spí‰e lehká ãi stfiednû tûÏká a bezprostfiednû

neohroÏovala Ïivot postiÏeného. Tfii ranûní v‰ak byli ve váÏném sta-

vu. Lékafii záchranné sluÏby jiÏ nemohli zachránit dva postiÏené, kte-

fií na následky sv˘ch zranûní zemfieli.

Onemocnûní psychiatrická a sebevraÏdy
Záchranáfii vyjíÏdûli také k nemocn˘m s psychick˘mi obtíÏemi, kte-

r˘ch o‰etfiili pûtasedmdesát. ·lo pfiedev‰ím o pacienty s depresemi, 

akutními psychotick˘mi stavy, ale také se závislostmi. Sedmnáctkrát

jsme zasahovali u pfiípadÛ sebepo‰kozování nebo pokusÛ o sebevraÏ-

du. Jeden pacient pfiitom skonãil ve váÏném stavu, sedm si pfiivodilo

smrt. 

V˘jezdy sanitních vozidel
K pacientÛm ze stanovi‰tû ZZS MSK R˘mafiov vyjíÏdûjí dvû posád-

ky rychlé zdravotnické pomoci a lékafisk˘ t˘m rendez-vous. V reÏi-

mu rychlé zdravotní pomoci bylo minul˘ rok realizováno témûfi osm-

náct set v˘jezdÛ, vozidlo rendez-vous zasahovalo ve více neÏ pûti

stech pfiípadÛ. PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

R˘mafiovská záchranka zasahovala vloni u témûfi dvou tisíc pacientÛ

Projekt Zabezpeãte se, chraÀte maje-
tek sobû i sv˘m sousedÛm pfiedstavu-
je souhrn preventivních opatfiení pfii
ochranû domÛ, bytÛ a rekreaãních
objektÛ proti vloupání. 
Projekt si klade za cíl informovat vefiejnost o v‰ech moÏnostech

a zpÛsobech zabezpeãení prostfiednictvím mechanick˘ch zábrann˘ch

a zámkov˘ch systémÛ. Nabízí návod, jak správnû postupovat a ãeho

se vyvarovat pfii v˘bûru zabezpeãovacích komponent a jak vytvofiit

co nejefektivnûj‰í a skuteãnû úãinnou ochranu majetku. 

Projekt je koncipován jako souhrnné opatfiení v ãinnosti Policie âR 

a osvûta obyvatel âeské republiky o nov˘ch zpÛsobech ochrany majet-

ku, o technickém a elek-

tronickém zabezpeãení

a jejich vhodné kombina-

ci. Jeho cílem je sníÏit ma-

jetkovou trestnou ãinnost

v pfiípadech krádeÏí stfiel-

n˘ch zbraní, zahradního

vybavení, souãástí bytÛ

a domÛ, cenností apod.

Pro obãany byla proto vytvofiena mobilní aplikace Zabezpeãte se se

základními informacemi a návody pro zabezpeãení majetku. Mobilní

aplikace je dostupná v App Store ãi na Google Play, na sociálních

a webov˘ch portálech Policie âR.

pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, koordinátorka prevence (zkráceno)

Nov˘ preventivní projekt 
na ochranu majetku

Záchranáfii v terénu
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Stfiedisko volného ãasu
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První leto‰ní koncert r˘mafiovského jazzclubu patfiil mladé britské hudebni-
ci Elles Bailey. Skladatelku, zpûvaãku a klávesistku pÛvodem z Bristolu na led-
novém turné po ãesk˘ch klubech doprovázelo trio The Bladderstones.
Síla Elles Bailey tkví v osobním kontaktu. Její pÛvab, bezprostfied-

nost a pfiedev‰ím charismatick˘ hlas si nejlépe vychutná publikum Ïi-

vého koncertu. Není divu, Ïe se s kaÏd˘m koncertem její fanklub roz-

rÛstá, a není ani divu, Ïe je zvána na dal‰í a dal‰í vystoupení. Bûhem

posledních pár let je tudíÏ neustále „na cestû“, coÏ se odrazilo i v ná-

zvu nového alba Road I Call Home (Cesta, které fiíkám domov), kte-

ré má vyjít letos v bfieznu.

Bûhem koncertu ãerpala autorka z nûj i ze svého debutu Wildfire
(2017), jímÏ se na hudební scénû etablovala. Album Wildfire, natoãe-

né v Nashvillu, bylo s nad‰ením pfiijato kritikou i posluchaãi.

V Mekce country hudby vzniklo i album ãíslo dvû, které má b˘t je‰-

tû procítûnûj‰í fúzí blues, rocku a stylu americana.

AÈ patfiíte k pfiíznivcÛm blues, nebo ne, Elles Bailey vás zaujme sv˘m

bezprostfiedním projevem a hlavnû jedineãn˘m hlasem – lehce na-

kfiápl˘m a „zakoufien˘m“,

pfiitom syt˘m a neselhávají-

cím ani v nejvypjatûj‰ích mo-

mentech. Její hlas je dokona-

l˘m nástrojem pro vyprávûní

bluesového pfiíbûhu (o tûÏ-

kém údûlu, smutku, smrti, ale

i nadûji a opravdovosti).

Osud ho pfiitom hudebnici

nadûlil ponûkud kuriózním

zpÛsobem. Jako tfiíletá prodû-

lala tûÏk˘ zápal plic a více

neÏ dva t˘dny byla odkázaná

na d˘chání trubiãkou. To po-

znamenalo její hlas, pro blue-

sovou kariéru paradoxnû po-

zitivnû. Zabarvení hlasu

Elles Bailey je pfiitaÏlivé,

hlavní podíl na jejím úspûchu

má ov‰em práce s dynamikou, která se promûÀuje od jemn˘ch poloh

aÏ po vá‰nivû naléhavé. Uji‰tûní, kdo je jejím velk˘m vzorem, pfiine-

sla v písni Girl Who Owned The Blues vûnované Janis Joplin.

Na ãeském turné Elles Bailey doprovázela trojice domácích hudeb-

níkÛ The Bladderstones: kytarista Tomá‰ Frolík, baskytarista Johnny

Judl a bubeník Michal Nosek, kter˘ si v R˘mafiovû zahrál uÏ v listo-

padu 2017 s dal‰ím britsk˘m bluesmanem Willem Johnesem.

Lednová koncertní ‰ÀÛra Elles Bailey vedla po jedenácti klubech,

R˘mafiov byl devátou zastávkou, a tak si místní publikum mohlo vy-

chutnat perfektnû sehran˘ v˘kon, ale i sólové v˘stupy protagonistky

nebo ukázky z vlastní hudební tvorby The Bladderstones. Elles

Bailey jistû zanechala v âesku v˘raznou stopu. CoÏ platí i opaãnû –

hudebnici podle jejích slov utkvûl pfiinejmen‰ím patnáctistupÀov˘

mráz a obtíÏn˘ jazyk, z nûhoÏ se nauãila pouze jedno (nepublikova-

telné) slovo. ZN

Vá‰eÀ v hlase Elles Bailey

Jazzclub

Elles Bailey 

Zpûvaãku doprovázela ãeská trojice The Bladderstones
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Spoleãenská kronika

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

AneÏka Kmentová – R˘mafiov  ............................................ 80 let

Vlasta Furi‰ová – Janovice  .................................................. 80 let

Julius Schatral – R˘mafiov  ................................................... 80 let

Eva Ovãáãíková – R˘mafiov  ................................................ 82 let

Jan Vala – R˘mafiov  ............................................................. 82 let

Jiljí Buãek – R˘mafiov  ......................................................... 83 let

Anna Ficková – R˘mafiov  .................................................... 84 let

Josef Kmenta – R˘mafiov  .................................................... 84 let

Franti‰ka Tomková – R˘mafiov  ........................................... 85 let

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

Bronislava Bednáfiová – R˘mafiov  ....................................... 86 let

Marie Závadová – R˘mafiov  ................................................ 87 let

·tûpánka Smetanová – R˘mafiov  ......................................... 87 let

Elena Cetkovská – R˘mafiov  ............................................... 88 let

Marie Musilová – R˘mafiov  ................................................. 89 let

Franti‰ek KuÏela – R˘mafiov  ............................................... 89 let

Vlastimil Koke‰ – Janovice  ................................................. 89 let

Emil Murárik – R˘mafiov  .................................................... 93 let

Rozlouãili jsme se
BlaÏena Ry‰avá – R˘mafiov  ............................................... 1943 

Zdenûk Gorãík – R˘mafiov  ................................................ 1952 

Jindfii‰ka Pospí‰ilová – R˘mafiov  ...................................... 1917 

Karel Brachtl – Tvrdkov  .................................................... 1948 

Emil Jazudek – R˘mafiov  ................................................... 1945 

Anna Li‰ková – R˘mafiov  .................................................. 1933 

Ladislav Kabeláã – Harrachov  .......................................... 1951 

Pavel Vidan – R˘mafiov  ..................................................... 1933 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání
Dne 16. února oslaví své 85. narozeniny

paní Josefa Jurá‰ová.
Hodnû ‰tûstí, zdraví 

a spokojenosti do dal‰ích let

pfiejí manÏel, dcera, 
rodina Franãákova

a Zahradníkova.
Máme Tû moc rádi.

Vzpomínka
âas nám nebûÏí tak rychle,

aby se dalo nûkdy zapomenout.

Dne 4. února 2019
jsme uctili tichou vzpomínkou 

17. 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.

Za v‰echnu lásku a péãi Tvou
co vdûkem dnes Ti mÛÏem dát...

Hrst krásn˘ch kvûtÛ a pak jen vzpomínat.
Dne 1. bfiezna 2019 by se doÏila 66 let

na‰e milovaná dcera, manÏelka, 

maminka, babiãka,

paní Ludmila Macková
z Val‰ova.

S láskou a úctou vzpomínají 

manÏel Miroslav, maminka AlÏbûta, 
dcera Alena, syn Miroslav s manÏelkou, 

vnouãata, ostatní pfiíbuzní a pfiátelé.

Kdo Tû znal, ten si vzpomene.
Kdo Tû mûl rád, nikdy nezapomene.
Dne 25. února 2019 vzpomeneme

16. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustila na‰e milovaná

maminka, babiãka, prababiãka,

paní RÛÏena Macková
z Jamartic.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery RÛÏena, Marie a Jaroslava s rodi-
nami, synové Jaroslav, Jifií a Miroslav
s rodinami, vnouãata a pravnouãata.

nekrolog

Vratislav Koneãn˘ se narodil

13. kvûtna 1934 v Nové

Dûdinû u Kvasin. Po roce

1945 se jeho rodiãe pfiestû-

hovali do Razové, kde praco-

vali v zemûdûlství. UÏ jako

dítû mûl i se sv˘mi bratry po-

vinnosti v hospodáfiství, den-

nû se museli postarat o nûko-

lik krav a pomáhat pfii práci

na poli. Po základní ‰kole 

ode‰el studovat na pedago-

gické gymnázium v Olomou-

ci, av‰ak rodiãÛm nadále pomáhal pfii Ïních. Po maturitû zaãal pra-

covat jako uãitel, k zemûdûlství pfiesto po cel˘ Ïivot choval velkou

úctu. 

VáÏil si toho, Ïe mu rodiãe umoÏnili studovat, rád vzpomínal na své

studentské roky v Olomouci. Po maturitû se jeho prvním uãitel-

sk˘m místem stala základní ‰kola ve Skalách. Po ãase se do

Olomouce vracel pfii dálkovém studiu na Pedagogické fakultû

Univerzity Palackého.

Na vojnû potkal svou Ïivotní lásku a v roce 1957 se oÏenil. Jeho Ïe-

na Marie byla stejnû jako on uãitelka a spolu uãili nejprve v Dolní

Moravici, pozdûji v R˘mafiovû. Vychovali dvû dcery, mûli pût vnou-

ãat a v posledních t˘dnech Ïivota se doãkali i pravnuãky. 

Jako uãitel v R˘mafiovû a blízkém okolí se Vratislav Koneãn˘ po-

Ode‰el vzácn˘ ãlovûk a pfiítel – Vratislav Koneãn˘
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dílel na v˘chovû nûkolika generací dûtí. Pfied dÛchodem pracoval

i jako fieditel základní ‰koly ve Staré Vsi. Jeho uãitelská praxe 

trvala déle neÏ 50 let a b˘valí Ïáci se k nûmu velmi rádi hlásili.

Kantofiina byla jeho velkou, ale ne jedinou láskou. Témûfi stejnû

dlouho byl kronikáfiem mûsta R˘mafiova. V roce 1970 byl do této

funkce jmenován po Franti‰ku Vychodilovi. Události roku 1971 by-

ly první, jeÏ v kronice zaznamenal. Skoro ãtyfii desetiletí (do roku

2008) zaznamenával informace o mûstû, které tolik miloval. 

Uãitel, kronikáfi, ale také zapálen˘ ochotník. Jeho jméno zÛstane na-

vÏdy spjato s amatérsk˘m divadelním souborem Mahen. JiÏ roku

1965 sehrál svou první roli – ãetníka ve hfie Ladislava

StroupeÏnického Na‰i furianti, po boku hostujícího národního umûl-

ce Jaroslava Vojty. Svému koníãku se vûnoval 48 let. Diváci ho

mohli vidût v mnoha inscenacích, napfiíklad v Janu ÎiÏkovi, Tetû
z Bruselu, U pokladny stál, Charleyovû tetû, Paní Savageové aj.

Poslední rolí, kterou vytvofiil v roce 2013, byla postava úfiedníka

Jenkinse v komedii Michaela Cooneyho HabaìÛra. O rok pozdûji,

u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea 80 let, ukonãil Vratislav Koneãn˘

svou divadelní kariéru. Byl nejen v˘born˘m a spolehliv˘m herec-

k˘m kolegou, ale také dobr˘m rádcem, vesel˘m a velmi obûtav˘m

pfiítelem, kter˘ nezkazil Ïádnou legraci. Odvedl obrovsk˘ kus práce.

Hrál ve 49 divadelních hrách pro dospûlé diváky i pro dûti a strávil

stovky hodin na zkou‰kách. Divadlo miloval nejen jako herec, ale

i jako divák. Nevynechal snad jediné divadelní pfiedstavení, které se

v R˘mafiovû hrálo, nav‰tûvoval rád i koncerty váÏné hudby. 

Dal‰í jeho láskou byly hory. S r˘mafiovsk˘mi turisty od jara do pod-

zimu vyráÏel na sobotní v˘‰lapy. Miloval Jeseníky, ale velmi dobfie

znal i Tatry, Krkono‰e… Po roce 1989, dokud mu to zdraví dovo-

lovalo, kaÏdé léto vyrazil na hory do dfiíve zapovûzen˘ch míst, do

·v˘carska, Rakouska, Itálie…

Se svou Ïenou proÏil témûfi 61 let. S neb˘valou péãí a laskavostí se

o ni staral v dobû, kdy uÏ potfiebovala více pomoci. Jako by péãe

o ni byla posledním úkolem, kter˘ si uloÏil. Pfiesnû pfied ãtyfimi mû-

síci ji s rodinou doprovodil na poslední cestû. 

Îivotní pouÈ pana Vratislava Koneãného skonãila náhle 17. prosin-

ce 2018, doÏil se 84 let. 

âest jeho památce!

Dûkuji dcefii Vratislava Koneãného Jaroslavû Weidlové-Va‰íkové,
Mûstskému muzeu R˘mafiov a Hanû Vystrãilové za poskytnuté infor-
mace. JiKo

Tuto knihu jsem si poprvé pÛjãila minul˘ rok. KdyÏ jsem si ji

prohlíÏela, moc mû nezaujala, ale kdyÏ jsem si pfieãetla její ob-

sah, zalíbila se mi. 

Je to legenda o Nikolasovi Flamelovi, kter˘ se narodil 28. záfií

1330 v PafiíÏi. Stal se uznávan˘m alchymistou, dokonce se fiíká,

Ïe objevil tajemství vûãného Ïivota. V této knize je Nikolas muÏ

Ïijící v souãasnosti, kter˘ vlastní knihkupectví. Jednoho dne

k nûmu vtrhne Dr. John Dee, kter˘ chce získat knihu nesmrtel-

nosti a unese jeho milovanou Ïenu. Nikolasovi nezb˘vá neÏ

s pomocí sourozencÛ Sofie a Joshe zachránit svou Ïenu Perry

a svût.

Michael Scott je jedním z nejúspû‰nûj‰ích irsk˘ch spisovatelÛ,

odborníkem na mytologii a folkloristiku. Je mistrem fantasy, sci-

fi a hororu. The Irish Times ho dokonce nazval králem fantasy

Ïánru na ostrovech. Îije a pí‰e v Dublinu.

Jsem m˘tus. 
Smrt nade mnou nemá moc, nemoci tûla ani ducha se mû nedo-

tknou. Podívejte se na mû a jen stûÏí uhádnete, kolik mi vlastnû
je. Pravda je, Ïe jsem se narodil Léta Pánû 1330, pfied více neÏ
670 lety. Svého ãasu jsem zastával rÛzné profese, byl jsem léka-
fiem i kuchafiem, knihkupcem i vojákem, uãitelem jazykÛ a che-
mie, dokonce muÏem spravedlnosti i zlodûjem. Ale pfiedev‰ím
jsem byl uznávan˘m alchymistou, a ne jen tak ledajak˘m. Byl
jsem nejvíce uznávan˘m alchymistou v‰ech dob. Nejmocnûj‰í
králové a vládcové Ïádali mé sluÏby a rady, ale také sám papeÏ
vyuÏíval m˘ch znalostí. Dovedl jsem totiÏ promûnit bûÏné kovy ve
zlato nebo obyãejné kamení v nejvzácnûj‰í drahokamy. 

Tato kniha se mi velice líbila, protoÏe byla plná pfiekvapení, zá-

had a napûtí. Pfii ãtení mû velmi bavilo pfiedstavovat si v‰echna

ta kouzla a postavy. Nechtûla jsem ji pfiestat ãíst. Doufám, Ïe se

vám bude líbit stejnû tak jako mnû. 

Ivana Hofiínková, 9. B, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
(Scott, Michael. Alchymista: Tajemství nesmrtelného Nikolase
Flamela. 1. vyd. Praha: KniÏní klub, 2008. 400 s.)

Alchymista: Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

2.–28. 2. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Inge Kosková a Jan Na‰

2.–28. 2. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Fotografie Ludvíka Gryma

8. 2.  18:00  SVâ R˘mafiov
Koncert: Jan Kavka trio

9. 2. RyÏovi‰tû
Masopust se zábavou

9. 2.  18:00 SVâ R˘mafiov
Ples Gymnázia a SO· R˘mafiov

11. 2.  16:00  M. knihovna R˘mafiov
VernisáÏ: MÛj rok 2018

11. 2. – 15. 3.  M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: MÛj rok 2018

12. 2.  15:00  M· Revoluãní
Semináfi pro rodiãe pfied‰kolních dûtí

12. 2.  17:00  M. knihovna R˘mafiov
Beseda s Bohumilem Macháãkem

15. 2.  20:00  SVâ R˘mafiov
Jifiinkov˘ taneãní veãer

15. 2.  21:00  Dj Stanley Club 13
âesnekfest – koncert

16. 2.  15:00  Velká ·táhle, Ma‰karní bál pro dûti

16. 2.  20:00  Velká ·táhle, bál pro dospûlé

22. 2.  KD Horní Mûsto
Ma‰karní bál pro dospûlé

23. 2.  OÚ Dolní Moravice
Karneval M· a Z·

23. 2. 20:00 KD Stará Ves
Hasiãsk˘ ples 

23. 2.  KD Bfiidliãná
Spoleãensk˘ ples

26. 2.  19:00  MD R˘mafiov
Divadlo: Bosé nohy v parku

2. 3.  KD Horní Mûsto
Oslava MDÎ

2. 3.  16:00  M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Terezka Divi‰ová a Karel ·tûdr˘

2.–31. 3.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Terezka Divi‰ová a Karel ·tûdr˘

7. 3.  17:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: SoutûÏní fotografie Jak vidím Jeseníky

7.–31. 3.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: SoutûÏní fotografie Jak vidím Jeseníky

Pfiehled kulturních akcí – únor/bfiezen 2019
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Pfiesnû po osmi letech se do Galerie Octopus vrátili dva v˘znamní morav‰tí
v˘tvarníci – Inge Kosková z Olomouce a Jan Na‰ z Hnûvotína u Olomouce. 
V sobotu 2. února byla v Galerii Octopus za velkého zájmu náv‰tûv-

níkÛ zahájena v˘stava kreseb Inge Koskové (*1940) a dfievûn˘ch

skulptur Jana Na‰e (*1948). Oba v˘tvarníci jsou dlouholet˘mi pfiáte-

li, ktefií z dÛvodu my‰lenkového souznûní (nebo tfieba i zaujetí pro jó-

gu) spolu ãasto vystavují. Jejich díla se proto v˘bornû podporují, ve-

dou poklidn˘ dialog. Nûkdy máme pocit, jako by kresebné zápisy 

autorky pfiecházely do trojrozmûrné podoby z topolového a jasano-

vého dfieva a naopak.

Zatímco pfied osmi lety Inge Kosková v R˘mafiovû vystavovala figu-

rální kompozice, tentokrát vybrala práce abstraktní, vycházející pou-

ze z pocitÛ a emocí. V malém sále visí neobvykl˘, ba jedineãn˘ cy-

klus Tûlov˘ch pocitÛ, v nichÏ autorka zobrazila bolesti orgánÛ nebo

prostû zaznamenala pocit uvûdomûní si jednotliv˘ch ãástí svého tûla.

Sama napsala: „Vracím se k ãlovûku ‚zevnitfi‘ / v uvolnûní se soustfie-
dím / zachycuji proudûní energií ve svém tûle – / pohyby dechu, tla-
ku, bolesti, chladu… / jejich intenzitu a smûr.“
Druhou skupinu prací, jimiÏ se v posledních letech autorka intenziv-

nû zab˘vá, tvofií kresebné zaznamenávání zpívajících hlasÛ a hudby.

Zobrazením hudby se zab˘valo nemálo umûlcÛ, pfiipomeÀme alespoÀ

Jitku Válovou ãi Olgu Karlíkovou, která zaznamenávala zpûv ptákÛ.

KaÏdá z nich v‰ak k úkolu pfiistoupila zcela osobit˘m zpÛsobem.

Inge Kosková perem ãi dfiívkem a tu‰í, pfiípadnû tuÏkou a uhlem zná-

zornila Janáãkovy opery, Beethoveny sonáty i operní árie Marie

Callas ãi Giuseppa Sabatiniho formou nûkdy husté sítû ãar a ãárek,

jindy lapidárním a minimálním záznamem, jak skladba ãi hlas vyÏa-

dovaly. To v‰e v‰ak muselo projít autorãin˘m pln˘m vnímáním

a proÏitím, jak se náv‰tûvníci mohou pfiesvûdãit v dokumentu promí-

taném na v˘stavû.

V̆ rok, Ïe kresby Koskové jako by pfiecházely v sochy Jana Na‰e, má

pouze zdÛraznit spoleãné duchovní zaloÏení obou umûlcÛ. Nicménû

kromû snÛ a zkoumání pfiírody se Na‰ ve sv˘ch dílech inspiruje

i kresbami Koskové. Jeho nejãastûj‰ím námûtem je znázornûní andû-

lÛ, kfiídel ãi nejrÛznûj‰ích pfiírodních sil (napfi. Smûfiování, Vlnûní,
Vytrysknutí, VyrÛstání aj.). PfiestoÏe v katalozích a na nûkter˘ch v˘-

stavách je nucen dílÛm a objektÛm pfiidûlovat názvy, sám fiíká, Ïe pro

diváka nesmí b˘t vÛbec podstatné, záleÏí pouze na nûm, co v daném

díle uvidí. Autorovy sochy jsou typické uÏitím kontrastu mezi velkou

opracovanou hmotou kmene stromu, symbolizující pevn˘ a statick˘

prvek, a jemnou síÈovinou odkornûn˘ch ratolestí, jeÏ naopak zastu-

pují sílu pohybu a zmûny, tedy prvek dynamick˘. Dfievo jako materi-

ál si autora získalo také sv˘mi léãebn˘mi úãinky a energií.

Miroslav Koval, v˘tvarník a kurátor Galerie Jifiího Jílka v ·umperku,

ve svém úvodním slovu zdÛraznil: „Oba patfií k vzácnû vyrovnan˘m,
jak˘ch je podobnû málo. Sympatická stfiídmost je jim vlastní obûma.
Spoleãná v˘stava je ‰Èastn˘m nápadem – je harmonick˘m souznûním.“
V̆ stava potrvá do 28. února.

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: Adam Rybka

Harmonické souznûní Inge Koskové a Jana Na‰e

V sobotu 2. února byla spoleãnû s v˘stavou Inge Koskové a Jana Na‰e zahá-
jena v˘stava fotografií Ludvíka Gryma v komorním prostoru galerie Pran˘fi.
Zachycuje více neÏ dvouletou historii projektu Brundibár z ghetta.
Smutnû proslulou dûtskou operu Brundibár napsal v roce 1938 ães-

koslovensk˘ skladatel ãesko-nûmecko-Ïidovského pÛvodu Hans

Krása s libretistou Adolfem Hoffmeisterem. Autofii zam˘‰leli insce-

naci opery pfiihlásit do soutûÏe vypsané ãeskoslovensk˘m minister-

stvem ‰kolství a osvûty, která se v‰ak kvÛli vypuknutí války neusku-

teãnila. Poprvé tak byla opera provedena tajnû v roce 1941 v Ïidov-

ském sirotãinci v Praze na Hagiboru (hudebnû fiídil Rudolf Schächter,

reÏie a návrh kost˘mÛ Franti‰ek Zelenka).

V srpnu 1942 byl Hans Krása deportován do koncentraãního tábora

v Terezínû, kde se v˘znamnû podílel na organizaci kulturního Ïivota.

V nepfiívûtivém a neustál˘m strachem a nejistotou naplnûném pro-

stfiedí zkomponoval dal‰í skladby a s dûtmi secviãil svého

Brundibára, jenÏ byl v terezínském tábofie reprízován více neÏ pade-

sátkrát. Jak napsal Norbert Fr˘d: „V Terezínû patfiil Brundibár k ob-
ligátním pozoruhodnostem. Tisíce lidí sly‰elo jeho melodie, stovky
dûtí proÏily pfii zkou‰kách a pfiedstaveních nejsilnûj‰í dojmy sv˘ch
krátk˘ch ÏivotÛ.“ – Hans Krása byl v fiíjnu 1944 poslán na smrt do

plynové komory v Osvûtimi. 

Po více neÏ sedmdesáti letech, v lednu 2015, zahájila skupina na-

d‰encÛ tvofiená profesionálními umûlci, pedagogy a pfiíznivci divadla

projekt Brundibár z ghetta, jehoÏ cílem bylo vytvofiit novou inscena-

ci Krásovy opery, a to zapojením romsk˘ch dûtí z tzv. brnûnského

Bronxu. Jedna z organizátorek Ruth Konvalinková vysvûtluje, Ïe

projekt mûl b˘t v˘razem „hlubokého znepokojení nad skuteãností, Ïe
je‰tû sedmdesát let po skonãení války jsou stále zcela bûÏnou souãás-
tí na‰eho svûta vylouãené lokality, v nichÏ Ïijí lidé z okraje spoleã-
nosti a z nichÏ musí vyrÛstat dûti“. 

Brundibár z ghetta v r˘mafiovském muzeu

Inge Kosková (vlevo), Miroslav Koval a Jan Na‰ (úplnû vpravo) pfii
zahájení v˘stavy

Ludvík Grym vysvûtluje pfiíbûhy sv˘ch fotografií
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Duchovním otcem projektu byl operní pûvec Josef ·karka. Premiéra

pfiedstavení (pod vedením renomované operní reÏisérky Lindy

Keprtové) se uskuteãnila na festivalu Ghettofest v produkci Katefiiny

Geislerové v Divadle na Orlí v ãervnu 2015. Od té doby cel˘ t˘m tvo-

fien˘ dûtmi z brnûnského ghetta a fiadou v˘znamn˘ch osobností (napfi.

dirigentem Brno Contemporary Orchestra Pavlem ·najdrem, sólistkou

a multiinstrumentalistkou Veronikou Barto‰ovou ad.) uskuteãnil nûko-

lik repríz, tfieba na letním festivalu v Boskovicích, pfii vzpomínkovém

aktu u pfiíleÏitosti Dne obûtí holocaustu ãi v divadle Minor v Praze.

„Bûhem intenzivní pfiípravy pfiedstavení se dûti seznámily a spolu-
pracovaly s vynikajícími umûleck˘mi osobnostmi. Zúãastnily se také
fiady doprovodn˘ch aktivit, besed, náv‰tûv kina ãi v˘stavy. Na projekt

Brundibár z ghetta jsme navázali pravidelnou ãinností, která se za-
kládá na kaÏdot˘denních setkáních a pfiibliÏnû osmi víkendov˘ch ãi
prázdninov˘ch soustfiedûních roãnû,“ shrnují organizátofii.

PrÛbûh celého projektu zachycuje soubor emotivních fotografií

Ludvíka Gryma, kter˘ v R˘mafiovû v roce 1980 ukonãil gymnazijní

studia, v roce 1985 pak absolvoval fakultu architektury v Brnû, kde

v souãasné dobû profesnû pÛsobí. K Brundibárovi se dostal náhodou,

nechtûl v‰ak akci zachytit dokumentaãním zpÛsobem, n˘brÏ pfiedat 

emoce, zejména radost a nûkdy i smutek v‰ech zúãastnûn˘ch. 

V̆ stava v galerii Pran˘fi r˘mafiovského muzea potrvá do 28. února. 

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Foto: Adam Rybka

I v leto‰ním roce se ãtenáfii mohou tû‰it na seriál Mûstského muzea

R˘mafiov PfiírÛstek do sbírek. Muzejní sbírka, zpracovávaná odbor-

níky a evidovaná u Ministerstva kultury âR, totiÏ není sbírkou sou-

kromou, n˘brÏ nás v‰ech. BadatelÛm, studentÛm ãi milovníkÛm his-

torie jsou její pfiedmûty a dokumenty po zaregistrování zpfiístupnûny

ke studiu. Muzejní exponáty jsou taktéÏ pfiedstavovány vefiejnosti na

nejrÛznûj‰ích v˘stavách. Nejde tedy o sbírku mrtvou, o pouhé „skla-

di‰tû“, n˘brÏ o sbírku Ïivou, vypovídající o Ïivotû na R˘mafiovsku od

zaloÏení mûsta aÏ do souãasnosti. 

R˘mafiovské muzeum nemá finanãní prostfiedky na pravidelné nákupy

pfiedmûtÛ do sbírek. Je proto odkázáno zejména na dary obãanÛ. Ne

v‰echny pfiedmûty pfiinesené do muzea v‰ak mohou b˘t zapsány. Aby

nevznikalo ono skladi‰tû, n˘brÏ kvalitní a odbornû budovaná sbírka,

je nutné peãlivû vybírat. Jsme vÏdy rádi, kdyÏ k nám pfiijdou dobro-

volní dárci s úmyslem nûco muzeu vûnovat ãi alespoÀ zkonzultovat. 

Leto‰ní seriál zahájíme trojicí (ãi spí‰e ãtvefiicí) obrazÛ místních svá-

teãních malífiÛ, jeÏ muzeu vûnovala paní Franti‰ka Bielská. Ta mu-

zejní sbírku obohatila uÏ v roce 2017 obrazem zimní harrachovské

krajiny BoÏko Vardiãe (více v RH 14/2017), malífie, kter˘ se stejnû

jako autofii novû darovan˘ch obrazÛ – Marie Mûfiínská, Stanislav

·imr a Mojmír Prá‰il – malování vûnoval jako diletant (ve smyslu 

ital. diletto – potû‰ení, radost, poÏitek, zábava), v oboru nevzdûlán

a pouze ve svém volném ãase. PfiestoÏe jejich v˘sledky nemÛÏeme 

oznaãit za mistrovská díla, do sbírek regionálního muzea právem pat-

fií. Dokumentují totiÏ oblast tráve-

ní volného ãasu v 2. polovinû 

20. století (zejména v období nor-

malizace), pro kterou je typická

podpora lidové ãi amatérské tvor-

by. Ta b˘vala prezentována na ve-

fiejn˘ch v˘stavách, jak dokresluje

napfi. V̆ stava obrazÛ lidov˘ch v˘-
tvarníkÛ r˘mafiovského okresu,

která v R˘mafiovû probûhla uÏ

v roce 1954, dal‰í pak v letech

1955 a 1957. Jak konstatoval kro-

nikáfi, „i kdyÏ nûkteré práce byly
slabé, v˘stavka se tû‰ila znaãné-
mu zájmu“.

Ani na jedné z pfiehlídek nevysta-

vovala Marie Mûfiínská (*31. led-

na 1925, Pre‰ov, Slovensko –

†30. ãervence 1989, R˘mafiov),

která se snad z dÛvodu nezájmu ãi

ze skromnosti sv˘mi díly nikdy

vefiejnû neprezentovala; pouze ji-

mi obdarovávala pfiátele a známé. 

Narodila se na Slovensku, po roce

1938 s rodiãi a sourozenci pfiesíd-

lila do Ivanovic na Hané, kde se

seznámila s Marií ·Èastnou, po-

zdûj‰í akademickou malífikou

a manÏelkou malífie Bohumila

Matûjíãka. Ta – o pût let star‰í – ji ve v˘tvarné tvorbû od poãátku pod-

porovala a do jisté míry i vedla, na rozdíl od ní v‰ak Marie Mûfiínská

z finanãních dÛvodÛ nemohla malbu studovat (v té dobû byli na stu-

diích uÏ její dva bratfii) a vyuãila se klobouãnicí. Rodina se po roce

1945 usadila v R˘mafiovû. Zde uÏ jako manÏelka a matka nastoupila

do Hedvy, kde pracovala jako dûlnice aÏ do odchodu do penze.

Ve volném ãase se vûnovala dûtem a svému koníãku – malování.

Milovala také operu a operetu. Nejãastûji zobrazovala krajinu a kyti-

ce ve vázách, v‰echny námûty pfiitom vycházely z vidûné zku‰enos-

ti. Motivy z Ivanovic, JeseníkÛ ãi pfiímo z R˘mafiova vÏdy byly, jak

zdÛraznila její dcera Marie Filipãíková, autorkou procítûny a proÏity.

Nejradûji tvofiila olejov˘mi barvami, zanechala po sobû v‰ak i pÛso-

bivé pastely ãi malované talífie s kvûtinov˘m dekorem. Údajnû se 

zúãastnila i soutûÏe na návrh obalu pracího prostfiedku, kterou vyhrála.

Obraz vûnovan˘ muzeu pfiedstavuje pohled na rybník ãi jezero, z je-

hoÏ hladiny se vynofiuje

ostrÛvek s osamûl˘m stro-

mem; osamûlost jarní ãi

podzimní krajiny umocÀují

tfii vodní ptáci (ãápi ãi vo-

lavky), ktefií právû vzlétli

a vzdalují se. Olej nanese-

n˘ na hrubé stranû sololitu

(aby evokoval plátno) 

údajnû zobrazuje motiv

z Hané. JelikoÏ nenese

vroãení, pouze signaturu

autorky, mohli bychom jej

podle této informace dato-

vat pfied rok 1945. 

Mojmíru Prá‰ilovi (*20. 

únor 1928, PetrÏalka, Slo-

vensko – †25. bfiezen 1997,

R˘mafiov) byl v roce 2015

PfiírÛstek do sbírek
Únor: Obrazy r˘mafiovsk˘ch sváteãních malífiÛ

Mojmír Prá‰il: Kytice, 1984

Marie Mûfiínská: Krajina s ptáky, nedatováno

Stanislav ·imr: Kytice, nedatováno
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vûnován medailon v celobarevném ãísle R˘mafiovského horizontu
(22/2015). PfiipomeÀme, Ïe je spojován s Dolní Moravicí, první ob-

raz namaloval ve sv˘ch ãtyfiiceti letech, kdy se také zaãal v malífi-

sk˘ch technikách vzdûlávat na lidové ‰kole umûní. Nejradûji maloval

krajiny a kytice, zanechal po sobû i nûkolik portrétÛ ãi drobn˘ch de-

korativních kreseb. Kytici, vûnovanou paní Bielskou, autor vytvofiil

technikou tempery a datoval ji rokem 1984. Je namalována rychl˘mi

a krátk˘mi tahy ‰tûtce. 

O Stanislavu ·imrovi (*1924, Ústí nad Orlicí – †1990, R˘mafiov)

mÛÏeme fiíci, Ïe byl z tûchto tfií malífiem nejpouãenûj‰ím. Do

R˘mafiova pfii‰el v roce 1952 na umístûnku jako absolvent textilní

prÛmyslové ‰koly v Ústí nad Orlicí, kde získal kvalitní kreslífiskou

prÛpravu. AÏ do roku 1987 pracoval jako vedoucí textilní desinatér

v Hedvû. Sklon k v˘tvarnictví patrnû zdûdil po otci, jenÏ byl údajnû

guvernantem vyuãujícím umûní a jazyky na dvofie ruského cara

Mikulá‰e II. Stanislav ·imr si oblíbil malbu olejem, tomu ale jistû

pfiedcházelo peãlivé studium kresby. Z námûtÛ nejradûji zobrazoval

krajinu, kytice, ale troufnul si i na portrét. 

To, Ïe mÛÏeme na obraze s bohatou luãní kyticí ve váze identifikovat

jednotlivé druhy rostlin (kopretiny, vratiãe, zvonky, karafiáty ad.),

dokazuje, Ïe si autor po klasickém zpÛsobu sestavil záti‰í s vázou

a kvûtinami.

KdyÏ ov‰em malbu obrátíme, zjistíme, Ïe je namalovaná na kartonu

nesoucím precizní architektonickou studii ‰koly v R˘mafiovû od 

autora, jenÏ se podepsal jako Christoph. Nûmecké nápisy a stylová

blízkost dobovému architektonickému stylu funkcionalismu svûdãí

o dobû vzniku nûkdy mezi 20. a 30. lety 20. století. Zda jde o sku-

teãn˘ návrh plánované novostavby, ãi o studijní deskriptivní cviãení, je 

otázkou budoucího bádání. 

Dárkyni Franti‰ce Bielské mnohokrát dûkujeme!

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Zdroje: Kronika mûsta R˘mafiova z let 1954, 1955 a 1957;
R˘mafiovsk˘ horizont 22/2015.
Rozhovor s Franti‰kou Bielskou, Marií Filipãíkovou a Ivanem ·imrem.)

Zadní strana obrazu S. ·imra, architektonická studie ‰koly
v R˘mafiovû, 20.–30. léta 20. stol.

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@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Od 1. února do 15. bfiezna otevfieno:

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 korun 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.

1. pololetí 2019:

12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

pondûlí 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

úter˘ 14:00–20:00

stfieda 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

ãtvrtek 14:00–20:00

pátek 14:00–20:00

sobota 9:00–20:00

nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.
Zimní stadion – bruslení pro vefiejnost

po, út, ãt, ne 14:00–16:30

st, pá 14:00–17:30

sobota 14:00–16:30

19:00–21:30

(Zmûna vyhrazena v závislosti na klimatick˘ch podmínkách. 

Aktuální informace o bruslení vefiejnosti 

jsou na webové stránce www.mestskesluzby.cz)

-02-2019  6.2.2019 15:07  Stránka 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 2/2019

19

Kniha je mezi dárky tím, ãím je pro nás ¤íp mezi horami, Vltava mezi fiekami a lípa mezi stromy. Franti‰ek Nepil

(Nejen) literární v˘roãí
2. 2. 1849 nar. Pavol Országh Hviezdoslav, slovensk˘ spisovatel

a pfiekladatel (zemfi. 8. 11. 1921) – 170. v˘roãí narození 

2. 2. 1889 nar. Emil Vachek, novináfi, spisovatel a filmov˘ kritik

(zemfi. 1. 5. 1964) – 130. v˘roãí narození 

2. 2. 1929 nar. Vûra Chytilová, filmová reÏisérka a scenáristka

(zemfi. 12. 3. 2014) – 90. v˘roãí narození 

8. 2. 1849 zemfi. France Pre‰eren, slovinsk˘ básník (nar. 

3. 12. 1800) – 170. v˘roãí úmrtí 

10. 2. 1879 zemfi. Honoré Daumier, francouzsk˘ v˘tvarník (nar.

26. 2. 1808) – 140. v˘roãí úmrtí 

10. 2. 1929 nar. Franti‰ek Nepil, prozaik a scenárista (zemfi. 

8. 9. 1995) – 90. v˘roãí narození 

11. 2. 1829 zemfi. Alexandr Sergejeviã Gribojedov, rusk˘ spiso-

vatel (nar. 15. 1. 1795) – 190. v˘roãí úmrtí 

11. 2. 1869 nar. Else Lasker-Schülerová, nûmecká spisovatelka

(zemfi. 22. 1. 1945) – 150. v˘roãí narození 

12. 2. 1809 nar. Charles Darwin, anglick˘ pfiírodovûdec (zemfi. 

19. 4. 1882) – 210. v˘roãí narození 

12. 2. 1919 nar. Zdenûk Lorenc, spisovatel a pfiekladatel (zemfi. 

14. 10. 1999) – 100. v˘roãí narození 

13. 2. 1769 nar. Ivan Andrejeviã Krylov, rusk˘ bajkáfi (zemfi. 

21. 11. 1844) – 250. v˘roãí narození 

17. 2. 1929 nar. Chaim Potok, americk˘ prozaik a rabín (zemfi. 

23. 7. 2002) – 90. v˘roãí narození

18. 2. 1879 nar. Paul Klee, ‰v˘carsk˘ v˘tvarník (zemfi. 29. 6. 1940)

– 140. v˘roãí narození

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

22. 2. Den sesterství – celosvûtov˘ svátek skautÛ, v˘roãí
narození zakladatelÛ skautingu, manÏelÛ Baden-
Powellov˘ch

23. 2. 1899 nar. Erich Kästner, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 

29. 7. 1974) – 120. v˘roãí narození 

24. 2. 1979 zemfi. Jan Otãená‰ek, prozaik a scenárista (nar. 

19. 11. 1924) – 40. v˘roãí úmrtí 

24. 2. 1994 zemfi. Ladislav MÀaãko, slovensk˘ prozaik a publicis-

ta (nar. 28. 1. 1919) – 25. v˘roãí úmrtí

25. 2. 2009 zemfi. Hana Bofikovcová, autorka próz pro dûti a mlá-

deÏ (nar. 4. 6. 1927) – 10. v˘roãí úmrtí

Citát:

Nová otvírací doba knihovny:
Po 8:00–17:00 St zavfieno ât 8:00–17:00
Út 8:00–17:00 Pá 8:00–16:00

www.knihovnarymarov.cz
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Hostem r˘mafiovské knihovny bude v úter˘ 12. února v 17 hodin
spisovatel, kuchafi a tulák Bohumil Macháãek (1956), rodák z jiho-

ãeského Písku, nyní Ïijící ve Fr˘dku-Místku. Bude vyprávût o svém

vztahu k Nízkému Jeseníku, zvlá‰tû k Sovinecku, a také o tom, jak se

putuje po Spojen˘ch státech mexick˘ch bez cestovky. Povídání

o Mexiku doprovodí fotografiemi. Jako bonus pfieãte nûco ze sv˘ch

knih. Dosud vydal Mofie za zahradou (1998), Horká ãokoláda
(2012), V ka‰tanovém listí (2015 – s I. ·ugárkovou) a 2022/Mûsto na
konci ãasu (2017). ZN
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Bohumil Macháãek 
bude hostem knihovny V lednovém ãísle RH jsme pfiedstavili pravidla leto‰ní âtenáfiské v˘-

zvy, akce, kterou kaÏdoroãnû vyhla‰uje Databáze knih. Zapojit se do

ní stále mÛÏe kdokoliv, kdo rád ãte a nebojí se pojmout v˘bûr ãtiva

jako hru. Staãí pfieãíst dvacet kniÏních titulÛ podle dvaceti pokynÛ,

mezi nimiÏ jsou kritéria ryze technická (napfi. kniha s lich˘m poãtem

stránek), ale i tematická, která mohou dát trochu pfiem˘‰lení a pátrá-

ní. Kdo si na pln˘ poãet knih netroufá, mÛÏe si s námi vyzkou‰et mír-

nûj‰í verzi a vybrat alespoÀ deset titulÛ. Pro zájemce ve finále uspo-

fiádáme setkání v „literárním salónu“.

V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pro inspiraci pfiedstavíme knihu, kte-

rou se pfiipojujeme k v˘zvû, a nabídneme nûkolik dal‰ích tipÛ z na-

‰eho fondu. MÛÏete si nechat poradit i pfiímo v knihovnû, kníÏky na

v˘bûr jsme pro zájemce uÏ pfiichystali. Knihovnice

âtenáfiská v˘zva

V‰echna jitra svûta moÏná znáte ve filmové podobû; v roce 1991 (ve

stejném roce, kdy kniha vy‰la) natoãil reÏisér Alain Corneau podle

novely Pascala Quignarda stejnojmenn˘ film s Gérardem Depardieu

v jedné z hlavních rolí. Do ãe‰tiny byla kníÏka esejisty Quignarda

pfieloÏena v roce 1998, jako první z jeho díla.

Právû díky filmu se útlá novela dostala i ke mnû – a díky âtenáfiské v˘-

zvû, v níÏ se letos objevilo kritérium „kniha, ve které hraje dÛleÏitou

roli hudební nástroj“. V tomto pfiípadû je to viola da gamba, historick˘

smyãcov˘ nástroj jako stvofien˘ pro vyjádfiení emocí, zejména smutku

a melancholie. Hra na gambu se li‰í od hry na dne‰ní violu, gamba se

drÏí mezi koleny opfiená o zem, podobnû jako violoncello. Stejnû jako

dnes violoncello b˘vala gamba v dobû renesance a baroka oblíben˘m

sólov˘m nástrojem, zejména ve Francii. Nejv˘znamnûj‰ími tvÛrci

a zároveÀ hráãi na ni byli Jean de Sainte-Colombe a Ïák slavného

Lullyho Marin Maraise, hrdinové Quignardovy novely.

Rozezvuãet violu da gamba je fyzicky nároãné a samotná pozice hrá-

ãe, kter˘ nástroj tfiímá témûfi jako partnera pfii milostném objetí a pfie-

dává mu bûhem hry ãást své energie, ãiní z gamby pfiedmût jakoby

nadan˘ vlastním Ïivotem, vlastní du‰í. Viola je pro ovdovûlého pana

de Sainte-Colombe jedin˘m objektem citÛ, stane se zástupcem jeho

zemfielé Ïeny, a naopak její duch (ãi pfielud) pfiichází k hudebníkovi

pouze pfii hfie na violu: „Proã pfiicházíte jen nûkdy? Proã nepfiijdete
pokaÏdé?“ „Nevím,“ odpovûdûl stín s uzardûním. „Pfii‰la jsem, pro-
toÏe mû dojalo, co jste hrál.“
Nástroj je pro pana de Sainte-Colombe náhradníkem milované osoby

i prostfiedníkem komunikace s ní a hudba sama zvlá‰tním jazykem,

jímÏ lze hovofiit, kdyÏ lidská fieã selhává. „MÛj smutek nelze vyjádfiit
slovy,“ fiíká hudebník lapidárnû. Právû takov˘ je styl celé novely –

struãn˘, stroh˘, opro‰tûn˘ od v‰ech kudrlinek. Quignard témûfi ne-

pouÏívá pfiívlastky, jeho vûty jsou jednoduché, epické, na malém pro-

storu (kapitoly mívají dvû ãi tfii stránky a kniha celá 102 stran) doká-

Ïe pokroãit daleko v dûji a ve v˘sledku zachytit celé roky Ïivota hlav-

ních postav. V‰echna jitra svûta zvládnete pfieãíst za jedin˘ veãer, 

(pokraãování na str. 25)

Kniha, ve které hraje dÛleÏitou roli hudební nástroj
Pascal Quignard: V‰echna jitra svûta
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Vycházíme vstfiíc pfiání ãtenáfiÛ R˘mafiovského horizontu, na které se jiÏ nedostalo vydání ã. 01/2019 s jízdními fiády – odjezdy autobusÛ a vla-

kÛ z R˘mafiova, a uvefiejÀujeme je opûtovnû. V tabulce jízdních fiádÛ jsou proti pfiedchozímu vydání navíc uvedeny dva víkendové spoje

z R˘mafiova na Skfiítek a zpût. JiKo

N o v é j í z d n í fi á d y 2 0 1 8/2 0 1 9
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stejnû jako zhlédnout zmínûn˘ film. Ten je mimochodem natolik vûr-

n˘ pfiedloze, Ïe se zdá, Ïe Quignard psal novelu pfiímo jako náãrt

k filmové verzi. 

Hlavním tématem novely je vztah k hudbû; u starého mistra je aÏ spi-

rituální, u jeho Ïáka a konkurenta Maraise utilitární, stejnû jako jeho

vztahy k lidem (tfieba k dcerám de Sainte-Colomba). Hudbu vnímá

jako prostfiedek pro získání vûhlasu. Zatímco de Sainte-Colombe své

geniální skladby nezapisuje do notov˘ch záznamÛ, Ïije v ústraní a té-

mûfi nekoncertuje, ambiciózní Maraise se prosadí na dvofie Ludvíka

XIV. „Vy, pane, se líbíte viditelnému králi. Líbit se mi nevyhovovalo.
Já kynu, to vám pfiísahám, já kynu rukou vûcem neviditeln˘m.“
âetba Quignardovy novely je strhující záÏitek, uÏ tím, jak rychle je-

jí dûj plyne a kolik toho dokáÏe sdûlit beze slov. Film pak navíc na-

bízí moÏnost sly‰et nádhernou barokní hudbu. ZN

Franti‰ek Hrubín: Romance pro kfiídlovku

Jaromír Pelc: Láska je kytarové sólo

Wladyslaw Szpilman: Pianista

Noah Gordon: ·aman

Günter Grass: Plechov˘ bubínek

Josef ·kvoreck˘: Scherzo capriccioso

Jilly Cooperová: Houslistka

Viktor Dyk: Krysafi

Dal‰í tipy na kníÏky, ve kter˘ch hraje dÛleÏitou roli hudební nástroj:

V pátek 18. ledna

probûhl ve vel-

kém sále SVâ

R˘mafiov ‰est-

náct˘ v˘roãní ples Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû. K tanci

a poslechu hrála osvûdãená populární skupina Alternativa, ples zpest-

fiilo pfiedtanãení studentÛ r˘mafiovsk˘ch stfiedních ‰kol pod vedením

taneãních mistrÛ Filipa Bûlíka a Veroniky ¤íhové a vystoupení kli-

16. spoleãensk˘ ples Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Organizace a spolky

-02-2019  6.2.2019 15:07  Stránka 25



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2019

26

entÛ sociálnû terapeutické dílny Bufiinka pod vedením Zuzany

·tefelové. Závûr patfiil skupinám orientálních tancÛ Neila a Medusa,

které pÛsobí pfii SVâ R˘mafiov pod vedením Lucie La‰tÛvkové

a Martiny Kohoutkové. Samozfiejmostí bylo v˘teãné obãerstvení

a více neÏ bohatá tombola.

Velice nás tû‰í, Ïe mezi r˘mafiovskou vefiejností nadále pfietrvává zá-

jem o tuto reprezentativní akci, coÏ se pfiíznivû projevuje nejen na 

úãasti, ale i na finanãním v˘tûÏku plesu. Peníze budou pouÏity na

zkvalitnûní ãinnosti stfiediska.

Srdeãnû proto dûkujeme v‰em lidem, ktefií na ples pfii‰li a podpofiili

dobrou vûc, stejnû jako tûm, kdo se podíleli na zaji‰tûní jeho hladké-

ho prÛbûhu, hlavnû na‰im obûtav˘m dobrovolníkÛm, zamûstnancÛm

Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû, r˘mafiovsk˘m dobrovoln˘m

hasiãÛm a partnerovi OSA. Také bychom chtûli podûkovat podnika-

telÛm a dárcÛm, ktefií pfiispûli vûcn˘mi i jin˘mi dary do v˘herního lo-

sování lístkÛ. Ilona Nyíri

Mikroregion R˘mafiovska se mÛÏe chlubit krásnou pfiírodou, na kte-

rou láká náv‰tûvníky. Aby i v zimû bylo moÏné zhlédnout rÛzné pfií-

rodní zajímavosti a dostat náv‰tûvníka do míst s krásn˘mi v˘hledy, je

pfiipravena síÈ lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras od Tvrdkova pfies Horní

Mûsto, R˘mafiov, Starou Ves, Dolní Moravici, Malou Morávku aÏ do

vrcholové ãásti JeseníkÛ v okolí Pradûdu.

Na údrÏbu tûchto tras v zimní sezónû 2018/2019 získaly obec Horní

Mûsto, Ski klub RD R˘mafiov, Sportovní klub Policie Olomouc, obec

Malá Morávka a Ing. Josef Sekula podporu od Moravskoslezského

kraje. Na R˘mafiovsku budou díky této podpofie pfiipraveny také bûÏ-

kafiské okruhy nad Lomnicí a mûstem Bfiidliãnou, které bude pro zá-

jemce udrÏovat obec Lomnice a Klub biatlonu Bfiidliãná.

Dûkujeme v‰em úspû‰n˘m ÏadatelÛm, Ïe vûnují svÛj ãas této nároã-

né práci. Pomáhají tak rozvoji volnoãasov˘ch aktivit obãanÛ a také

cestovního ruchu v na‰em regionu. Ing. Nikola Pohanûlová
manaÏer SdruÏení obcí R˘mafiovska

R˘mafiovsko 
– ideální místo pro bûÏkafie

VáÏení spoluobãané, 

první lednové dny jiÏ ne-

odmyslitelnû patfií Tfiíkrá-

lové sbírce pofiádané Cha-

ritou âeská republika.

Sbírka poãátek roku pro-

vází uÏ dlouh˘ch 19 let a je stále úspû‰nûj‰í. V R˘mafiovû se letos dí-

ky ‰tûdrosti dárcÛ podafiilo koledníkÛm nashromáÏdit ãástku 

9 547 korun, která pomÛÏe potfiebn˘m a podpofií charitní dílo. 

V R˘mafiovû nám s koledováním velmi ochotnû pomáhají skauti pod ve-

dením manÏelÛ ·imkov˘ch. Pfiesto hledáme i dal‰í koledníky v jednotli-

v˘ch obcích, tedy i v R˘mafiovû. Pokud se budete chtít osobnû úãastnit

koledování, neváhejte nás kontaktovat, budeme velmi rádi za jakoukoliv

pomoc. Kontakt najdete na www.svmartin.charita.cz. Dûkujeme.

V̆ tûÏek sbírky bude rozdûlen takto: 80 % vykoledované ãástky po-

mÛÏe potfiebn˘m v regionu – 65 % ãástky se vrací do místní Charity

sv. Martina na realizaci jejích zámûrÛ, 15 % pfiipadne na projekty

Diecézní charity ostravsko-opavské. âást v˘nosu pomÛÏe prostfied-

V R˘mafiovû probûhla Tfiíkrálová sbírka
Velice dûkujeme za Va‰e otevfiené dvefie i srdce

V R˘mafiovû pomohli s koledováním skauti pod vedením manÏelÛ
·imkov˘ch
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nictvím Charity také lidem v tísni v zahraniãí (napfi. na Ukrajinû). 

Charita sv. Martina pouÏije vykoledovanou ãástku na provozní náklady

peãovatelské sluÏby, která mÛÏe pomoci i pfiímo v R˘mafiovû. Charita

sv. Martina plánuje rozvoj terénní zdravotnické péãe a nákup nov˘ch

zdravotnick˘ch pomÛcek do své pÛjãovny dle poÏadavkÛ klientÛ.

„Rostoucí zájem o Tfiíkrálovou sbírku nás tû‰í a zároveÀ zavazuje.
Stejnû jako loni jsme v prÛbûhu koledování je‰tû dopeãeÈovali po-
kladniãky, coÏ je vÏdy pozitivní signál. Je povzbudivé, Ïe se nám dafií
nejen vysbírat vy‰‰í ãástku, která pomáhá potfiebn˘m, ale hlavnû, Ïe
vyráÏí do ulic stále více kolednick˘ch skupinek, které rozná‰ejí poÏe-
hnání do na‰ich domovÛ. Dokazuje to, Ïe solidarita mezi lidmi má
v R˘mafiovû své místo. Dûkujeme v‰em dárcÛm a koledníkÛm,“ 
shrnula Katefiina Babi‰ová z Charity sv. Martina.

V roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé v r˘-

mafiovském a bruntálském regionu. Va‰e ‰tûdrost nás mile pfiekvapi-

la, vykoledovali jsme celkem 338 937 korun v roce 2017, v roce 2018

to bylo jiÏ 405 225 korun. Peníze za rok 2018 jsme pouÏili na nákup

‰esti elektrick˘ch polohovacích postelí, dvou invalidních vozíkÛ, tfií

chodítek a mobilního WC. Zakoupili jsme na splátky automobil pro

charitní o‰etfiovatelskou sluÏbu (terénní zdravotní sluÏbu) a dofinan-

covali ztrátovost provozu peãovatelské sluÏby. Letos Charita sv.

Martina na celém Bruntálsku vykoledovala celkem 474 268 korun.

Mgr. Eva Macková, fieditelka Charity sv. Martina

Koledníci chodili po chalupách v regionu 

Letos 16. ledna ubûhlo 50 let od chvíle, kdy se v Praze student Jan

Palach upálil na protest proti okupaci âeskoslovenska vojsky

Var‰avské smlouvy. Na následky popálenin o tfii dny pozdûji zemfiel

a 25. ledna se konal jeho pohfieb. Smuteãní shromáÏdûní v tent˘Ï den

probûhlo i v R˘mafiovû. 

V dobû vykonání svého ãinu byl Jan Palach dvacetilet˘m studentem

filosofické fakulty na Univerzitû Karlovû v Praze. Jako student pod-

poroval reformy, které v prÛbûhu roku provádûla Komunistická stra-

na âeskoslovenska pod vedením generálního tajemníka Alexandra

Dubãeka. Invaze vojsk pûti státÛ Var‰avské smlouvy z 20. srpna 1968

pro nûj, stejnû jako pro vût‰inu obyvatel zemû, byla velkou ránou. 

Byl ale rovnûÏ zklamán pasivitou a letargií, do níÏ obyvatelstvo ze-

mû upadlo, kdyÏ s v˘jimkou nûkolika boufiliv˘ch dnÛ na konci srpna

1968 neprojevilo v˘raznûj‰í odpor vÛãi okupaãním vojskÛm. Zapojil

se proto do rÛzn˘ch protestních akcí, povzbuzen zfiejmû i náv‰tûvou

Francie na podzim 1968. Zde se dozvûdûl více o studentsk˘ch a ce-

lospoleãensk˘ch nepokojích, které zemí zmítaly na jafie téhoÏ roku,

zpÛsoben˘ch nespokojeností s vládou prezidenta de Gaulla, ‰patnou

Obyvatelé R˘mafiova si pfiipomnûli v˘roãí tragického úmrtí Jana Palacha

Pfiipomínáme si

Smuteãní prÛvod studentÛ a profesorÛ r˘mafiovského gymnázia 25. ledna 1969, foto: Bohumil ·véda
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hospodáfiskou situací a vysokou nezamûstnaností ve Francii. I stu-

denti v âeskoslovensku se v listopadu pokusili vyburcovat obyvatel-

stvo skrze stávku. Jan Palach se do tûchto aktivit zapojil. Akce v‰ak

nemûla pfiíli‰ velk˘ ohlas, neboÈ média o ní neinformovala a StB mû-

la situaci pod kontrolou.

Proto se Palach rozhodl k radikálnûj‰ímu projevu nesouhlasu.

Inspiraci opût na‰el v zahraniãí, tentokrát ve Vietnamu, odkud po ce-

lá 60. léta chodily zprávy o sebeupálení nûkolika mnichÛ na v˘raz

odporu k taÏení proti buddhistick˘m chrámÛm na území jiÏního

Vietnamu. Dne 16. ledna 1969 se Jan Palach na Václavském námûstí

v Praze polil hofilavinou a zapálil. Na následky rozsáhl˘ch popálenin

o tfii dny pozdûji zemfiel, 25. ledna se pak konal jeho pohfieb.

Smuteãního prÛvodu se zúãastnilo nûkolik desítek tisíc lidí. Pohfiben

byl na Ol‰ansk˘ch hfibitovech. 

Smrt mladého ãlovûka si pfied 50 lety pfiipomnûli i studenti r˘mafiov-

ského gymnázia, ktefií v sobotu 25. ledna 1969 uskuteãnili smuteãní

prÛvod. Akce je zdokumentovaná na tfiech fotografiích Bohumila

·védy. Záznamy o ní se nacházejí v kronice mûsta R˘mafiova a ‰kol-

ní kronice gymnázia. Franti‰ek Vychodil, mûstsk˘ kronikáfi, kter˘ byl

velk˘m stoupencem Dubãekov˘ch reforem a kter˘ detailnû popsal

prÛbûh srpnov˘ch událostí v R˘mafiovû, se tentokrát, vlivem nastupu-

jící normalizace a cenzury, omezil na struãnûj‰í zprávu: „25. 1. – Bu-
dova stfiední ‰koly – studenti i dospûlí se se‰li na smuteãním shro-
máÏdûní k uctûní památky tragicky zesnulého Jana Palacha.
Zúãastnilo se na 50 studentÛ a dospûl˘ch.“ Sdílnûj‰í je záznam

v gymnaziální kronice: „MládeÏnické hnutí bylo rozpu‰tûné a nebylo
centrálnû organizováno, tfiebaÏe se studenti ve velk˘ch mûstech sna-
Ïili zasahovat do politického Ïivota. Nûkolikrát byly vyvolány stávky,
zvlá‰tû na vysok˘ch ‰kolách. […] Pokusili se (studenti r˘mafiovského

gymnázia – pozn. autora) také o stávku, ale tato snaha byla profe-
sorsk˘m sborem v zárodku potlaãena. Urãitou odezvu mezi na‰imi
studenty mûlo sebevraÏedné upálení vysoko‰koláka Jana Palacha
v Praze na Václavském námûstí. Studenti byli opût vyz˘váni ke stáv-
ce. Zabránili jsme jí a bylo povoleno jen vzpomínkové shromáÏdûní
mimo vyuãování ve volnou sobotu.“ Kromû studentÛ byli v prÛvodu

pfiítomni i nûktefií pedagogové, napfi. fieditel gymnázia Jan Slab˘ ãi

profesofii Stanislav Vitásek a Ctirad Boda. Ke smuteãnímu prÛvodu

a shromáÏdûní se ale pfiipojilo i nûkolik obãanÛ R˘mafiova, ktefií ne-

byli pfiímo spojeni s gymnáziem. 

Padesát let od pohfibu Jana Palacha se obyvatelé R˘mafiova opût se‰li

na námûstí, tentokrát u sochy Jana Nepomuckého, aby si obûÈ mla-

dého studenta pfiipomnûli. Mezi shromáÏdûn˘mi byla souãasná fiedi-

telka Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov Zdena Kova-

fiíková a fieditelka Mûstského muzea R˘mafiov RÛÏena Zapletalová.

Zavzpomínat pfii‰el téÏ autor tfií jedin˘ch znám˘ch fotografií prÛvo-

du r˘mafiovsk˘ch studentÛ Bohumil ·véda ãi historik Jifií Karel. Po

krátké vzpomínkové fieãi zapálili pfiítomní svíãku a vûnovali tichou

vzpomínku mladému ãlovûku, kterému nebyl osud jeho zemû lho-

stejn˘.

Sv˘m ãinem se Jan Palach snaÏil vyburcovat národ. Komunistick˘

reÏim ale mûl v lednu 1969 ve‰keré dûní v zemi znovu plnû pod kon-

trolou. Zdálo by se tedy, Ïe byla Palachova obûÈ zbyteãná. Není tomu

tak. Jeho skutek zÛstal uchován v pamûti a o dvacet let pozdûji, v led-

nu 1989, bûhem tzv. Palachova t˘dne, pfierostly akce k uctûní jeho

památky ve velké demonstrace proti komunistické diktatufie. ReÏim

proti demonstrantÛm tvrdû zakroãil. ·lo v‰ak o první známku toho,

Ïe totalitû dochází dech, coÏ se potvrdilo o deset mûsícÛ pozdûji, v li-

stopadu 1989.

âest památce Jana Palacha a v‰ech obûtí komunistického reÏimu. 

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Zdroje: Kronika mûsta R˘mafiova, ·kolní kronika Gymnázia
R˘mafiov, vzpomínky Bohumila ·védy, vzpomínky Jifiího Karla.)

Tichou vzpomínkou a zapálením svíce si obyvatelé R˘mafiova 25. led-
na 2019 na námûstí pfiipomnûli smrt studenta Jana Palacha, foto: JiKo

âasto se setkávám s tím, Ïe lidé pod horami nechápou, proã se zby-

teãnû vydáváme nebezpeãí a nejdeme radûji pracovat pro obÏivu ro-

diny. Pro nû je nebezpeãné nesehnat dostatek prostfiedkÛ a jídla pro

chod Ïivota. My si mÛÏeme koupit v‰e v supermarketu, a kdyÏ má-

me prostfiedkÛ nadbytek, tak prostû jedeme na hory. K tomu potfiebu-

jeme kapku odvahy, zdravého rozumu a ‰tûstí. 

Alpsk˘ double – 1. díl (1/2)

Z R˘mafiova do svûta

V údolí u mûsta Cervinia Cestou na chatu Carrel
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S pfiítelkyní Julií jsme se v ãervenci minulého roku vydali na dvû 

ikonické alpské ãtyfitisícovky – Matterhorn a Mont Blanc. Nejsou to

nejtûÏ‰í horolezecké cíle, které jsme kdy zdolali. Zato jsou pohledo-

vû vdûãné a v mnoha „to do“ seznamech jsou na prvních pfiíãkách.

Tyto „must see“ (musí‰ vidût) kopce jsme mûli v plánu absolvovat

sviÏn˘m tempem bûhem deseti dnÛ.

Auto ·rotík obtûÏkáno potfiebn˘m vybavením smûfiuje pfies

Nûmecko, Rakousko aÏ do italského údolí Aosty. Malebné údolí za-

konãené mûsteãkem Cervinia je v˘chozím bodem pro normální v˘-

stupovou cestu na Matterhorn z italské strany. „Normálkou“ na

Matterhorn chodí nûkolik skupin lidí: horolezci, pro které je hora

„povinností“, nad‰ení turisti, snílci a exoti.

Poãítáme s klasick˘m modelem v˘stupu. TakÏe první den vystoupí-

me pohodov˘m tempem na bivakovací chatu Carrel. Druh˘ den ab-

solvujeme vrcholov˘ útok s návratem na chatu a tfietí den

s úsmûvem na tváfii pÛjdeme dolÛ na zelené louãky plné kra-

viãek a koníkÛ.

Nenecháváme se svést krásn˘mi v˘hledy a impulzivním roz-

hodováním. Je tfieba b˘t na pozoru a v‰e peãlivû promyslet.

Nad‰ení smí‰ené se ‰patn˘m poãasím dokáÏe z jinak pohodo-

vého v˘stupu udûlat seriózní bojovku. 

Brzk˘ ranní start zvládáme s ovesnou ka‰í na pohodu a vystu-

pujeme voln˘m tempem na bivakovací chatu Carrel do v˘‰ky

3835 metrÛ. Potkáváme ãeskou skupinu, která dnes dala pokus

o vrchol, ale kvÛli pozdnímu nástupu to otoãila. Na kopci jsou

pr˘ je‰tû ãtyfii Ukrajinci, ktefií to asi dnes vylezou aÏ nahoru.

Mráãky hrají na honûnou a na chatû nacházíme ãtyfii spacáky

od lezcÛ na kopci. VyhlíÏíme je a asi v ‰est hodin jdeme spát.

Silné poryvy vûtru a bubnování na pfiístfie‰ek nám nedávají

moc nadûjí na klidnou noc. K tomu v‰emu myslíme na lidi,

ktefií jsou nûkde nahofie. Okolo desáté hodiny, uÏ za tmy, sly-

‰íme vrtulník. Tak pfiece si zavolali taxík, honí se mi hlavou.

Musíme hned zalehnout, protoÏe ráno vyráÏíme brzo.

Vítr lomcuje chalupou a vstávání jde skoro samo.

Vykoukneme ven v plné polní, ale bûhem pár sekund se otáãí-

me na patû zpût do tepla. Pfii veãerní boufice napadlo 30 cm

krup, stûna je pokryta ledovou glazurou a ochladilo se. V ‰est

ráno opût létá u vûÏí nad chatou vrtulník. Tentokrát úspû‰nû

nalézá pasaÏéry a odlétá do údolí. Scházíme dolÛ zbûsil˘m

tempem bez vrcholu.

Co se stalo? Vafiíme, uÏíváme si tepla dole v údolí a potkává-

me âechy, které jsme poznali pfii jejich sestupu. Boufika je sti-

hla u Lvích schodÛ. Trochu nesmûle vyprávûli, jak pfii sestupu

zabloudili, promokli a zavolali si na záchranu vrtulník.

BohuÏel se k nim dostala i ‰patná zpráva. âtvefiice, která mu-

sela bivakovat na kopci – dva kluci a dvû holky – mûla tûÏkou

noc. Jednu dívku zasáhnul blesk a nepfieÏila to. Zamrazilo nás

a my‰lenky na událost zaãaly znesnadÀovat rozhodování. Ale

není tfieba upadat na duchu. Dobré jídlo a dva dny lezení na

sportovních skalách v údolí pomohly. 

Dal‰í ráno ‰lapeme známou cestou vstfiíc chatû Carrel. Na cha-

tû jiÏ nejsme sami, spoleãnost nám dûlají Rusové, Italové

a Slováci. Druh˘ den za brzkého budíãku jdeme vstfiíc úspû‰-

nému v˘stupu na vrchol. Je‰tû za tmy procházíme okolo míst,

kde se bivakující schovávali. ZÛstalo tam po nich krátké lano

a zmrzlá PET láhev s vodou. 

Technicky nároãné úseky jsou zaji‰tûny fixními konopn˘mi

lany a fietûzy, které usnadÀují postup. Julia cení zuby pfii po-

hledu na snûÏné traverzy a ledové hfiebínky. Cupitáme vstfiíc

kfiíÏi na italské stranû Matterhornu. Krásné v˘hledy z této ãtyfi-

boké pyramidy se dají pfiiblíÏit fotkami, coÏ se nedá fiíct o zi-

mû, která zde panuje. Air taxi s pozorovateli této ãtyfiboké

krásky oblétává vrchol v pravideln˘ch intervalech.

Sestup za pomoci nûkolika desítek krátk˘ch slanûní je hraãka.

Na chatû u teplého ãaje pfiedznamenává zástup lidí periodu

pûkného poãasí. Následující den su‰e sestupujeme vy‰lapanou

dálnicí k chatû. Den je ve znamení slunce a zelen˘ch luk s kra-

viãkami.

VÏdy se snaÏím na na‰ich v˘letech eliminovat rizika spojená

s pobytem v horách. Na takto oblíben˘ch a ikonick˘ch kop-

cích je vidût leccos. Pozdní nástup není pro kaÏdého. Kilian

Jornet pfii rychlov˘stupu na Matterhorn nastupoval ve tfii od-

poledne dole v údolí a nahofie byl za hodinu a 52 minut. Je to

borec, kter˘ mûl poãasí zfiejmû vyladûné. Nám pozem‰lapkÛm

nezb˘vá neÏ si dávat pozor a myslet na zadní vrátka. 

(Pokraãování pfií‰tû.) Luká‰ Ondrá‰ek

Druh˘ pokus o zdolání Matterhornu, v údolí mûsto Cervinia

Vrcholovka Matterhornu

Matterhorn – slanûní Fota: archiv autora
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MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úfiad

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

e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná vydává 

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

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

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení
na pozici

referenta/referentky stavebního úfiadu, silniãního správního úfiadu, Ïivotního prostfiedí

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 3. 2019 nebo dohodou
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

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

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

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

Dal‰í poÏadavky:
• kvalifikaãní poÏadavky dle § 13a zákona ã. 183/2006 Sb., stavebního zákona,
• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení: v zákonû ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním fiádu (stavební zákon), a jeho provádûcích pfiedpisech, zákonû ã. 500/2004 Sb., správním fiádu, a zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, 
• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy na úseku stavebního úfiadu,
• odborné zpracování rozhodnutí a opatfiení podle zákona ã. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znûní a provádûcích pfiedpisÛ,
• vedení kompletní agendy na úseku ochrany pfiírody a krajiny podle zákona ã. 114/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ – povolová-

ní kácení dfievin rostoucích mimo les, a zákona ã. 201/2012 Sb., o ochranû ovzdu‰í,
• v˘kon silniãního správního úfiadu ve vûcech místních komunikací a vefiejnû pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací podle zákona

ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
• zpracování podkladÛ pro vefiejné zakázky a dotace, pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení.

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˘bûro-

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

n˘ 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 22. 2. 2019,
• obálku oznaãte „V̆ bûrové fiízení – neotvírat“.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 22. února 2019 do 10:00

Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude
uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.).
Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po skonãe-
ní v˘bûrového fiízení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému fiízení vráceny.

Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice MûÚ Bfiidliãná, v. r.

Z okolních obcí a mûst
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V první ãásti cyklu R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v ci-
zích muzeích a sbírkách jsme se zab˘vali pfiedmûty ze sbírek r˘ma-

fiovského muzea v dne‰ním Muzeu uÏitého umûní ve Vídni (MAK)

a ukázali jsme na jejich progresivní, avantgardní a uÏitkov˘ charak-

ter. Dal‰ím muzeem, kter˘m se z hlediska r˘mafiovsk˘ch pfiedmûtÛ

budeme zab˘vat, je Moravské zemské muzeum (MZM) v Brnû, kte-

ré bylo zaloÏeno dekretem císafie Franti‰ka I. dne 29. ãervence 1817

jako zemské muzeum (Das Mährische Landesmuseum), nesoucí v‰ak

jméno zakladatele – Kaiser-Franz-Museum.

Moravské zemské muzeum mûlo od svého poãátku ideu shromaÏìo-

vat sbírky z celého markrabství moravského, tedy i z R˘mafiova a je-

ho okolí. V̆ znamného pokroku sbírkotvorné ãinnosti dosáhlo jiÏ za

Rakouska-Uherska. Po pádu Rakouska, za první republiky, dochází

bûhem pÛsobení prvního ãeskoslovenského fieditele Moravského

zemského muzea dr. Jaroslava Helferta (1883–1972), kter˘ byl od ro-

ku 1909 muzejním sekretáfiem a správcem Oddûlení moravské lido-

vûdy a v˘tvarného umûní, k systematickému zpracovávání a vyhle-

dávání materiálÛ za úãelem vytvofiení MZM jakoÏto badatelského

a vûdeckého centra celé zemû. V té dobû se shromaÏìoval jak˘koliv

pamûtihodn˘ materiál i z R˘mafiovska.

Dle souãasn˘ch pracovníkÛ MZM v‰ak vzhledem k nûkolikastupÀové

katalogizaci materiálÛ muzea a jejich dne‰nímu uskladnûní v exter-

ních, mimobrnûnsk˘ch prostorách je dohledání pfiedmûtÛ

z R˘mafiovska velmi nároãné. Sbírkov˘ fond muzea navíc v˘raznû po-

znamenal poÏár zámku v Mikulovû pfii prÛchodu fronty 22. dubna

1945. V zámku bylo evakuováno velké mnoÏství pfiedmûtÛ z muzej-

ních zemsk˘ch sbírek. V Mikulovû také do‰lo ke ztrátám knih pochá-

zejících z majetku janovick˘ch HoffmannÛ z Grünbüchlu a Strechau.

Pokud se podíváme do star‰ích materiálÛ, napfi. rakousko-uhersk˘ch

muzejních periodik, dne‰-

ní Moravské zemské mu-

zeum obdrÏelo vzácn˘

a i pro habsburskou fií‰i

v˘znamn˘ nález jedineã-

nû zdobeného glazované-

ho svûtle hnûdého dÏbá-

nu, datovaného do 13. sto-

letí a nalezeného v Re‰o-

vû spoleãnû s pokladem

mincí brakteátÛ. Ve v˘‰-

ce náhubku dÏbánu se

kolem ramene ucha vine

medailonová stuha s po-

stavou biskupa, zatímco

okraj keramiky nese pá-

sov˘ motiv z pozdnû ka-

rolínského období, cha-

rakteristick˘ ‰ikm˘mi r˘-

hami. DÏbán obsa-

hoval poklad min-

cí, pfiedev‰ím vzác-

n˘ch brakteátÛ

z 13. století. Tyto

materiály dnes bo-

huÏel jiÏ nejsou

v inventáfii muzea

ani ve sbírce mincí.

Cenná zÛstává ce-

lozemská doku-

mentace stavu ze-

mû na dobov˘ch

pohlednicích z Ra-

kouska-Uherska

a první republiky.

Sbírky MZM obsa-

hují rozsáhlou iko-

nografickou doku-

mentaci Moravy,

hodnotná je pfiede-

v‰ím rozsáhlá ar-

chivní sbírka po-

hlednic z let 1890–1914 a 1939–1945, ale i nûkter˘ch let pováleãn˘ch. 

Do seznamu zachovan˘ch pohlednic vybíráme nejcharakteristiã-

tûj‰í zobrazení R˘mafiova a nûkter˘ch míst R˘mafiovska, napfií-

klad pohled na námûstí s radnicí R˘mafiova z let 1890 aÏ 1914;

celkov˘ pohled na Alfrédovu chatu a dal‰í. Z kniÏních titulÛ dr-

Ïen˘ch v historick˘ch sbírkách Moravského zemského muzea vy-

bíráme napfi. pováleãnou publikaci Budujeme pohraniãí (Zpráva

o ãinnosti okresní správní komise v R˘mafiovû 1945–1946,

R˘mafiov, leden 1946), zab˘vající se situací po válce. V roce

1930 v okrese R˘mafiov Ïilo 27 584 obyvatel, z toho 461 âechÛ;

za okupace Ïilo v R˘mafiovû jen 30 totálnû nasazen˘ch âechÛ,

zbytek obyvatelstva byl nûmeck˘. Pfiedsedou okresní správní ko-

mise byl Rudolf Polame. V prvních dnech po osvobození se

o bezpeãnost obãanÛ starala Národní garda tvofiená z pûti âechÛ

a sedmi jugoslávsk˘ch partyzánÛ. Internaãní tábor byl vytvofien

v Janovicích; následuje kapitola o zji‰Èování nûmeckého majetku

a závûr se vûnuje rozvoji zemûdûlství – pfies nepfiíznivé podmín-

ky úspû‰nému. 

Charakter tzv. zemského muzea v Brnû tvofiilo shromaÏìování pfied-

mûtÛ z teritoria muzeu svûfienému (pohlednic, fotografií). Sbírky

z R˘mafiovska v dne‰ním MZM jsou v‰ak torzovité vlivem nepfiíznû

doby, váleãn˘ch útrap a ãasté personální v˘mûny jak za první repub-

liky, tak po válce. Zemské muzeum shromaÏìovalo jen pfiedmûty,

které dle správcÛ a kustodÛ muzea zasluhovaly reprezentace a dal‰í-

ho setrvání (jako napfi. nález z Re‰ova). Jak ukáÏeme pfií‰tû, r˘ma-

fiovské muzeální sbírky se podstatnû lépe zachovaly v muzeu

v Olomouci (KVMOL) nebo Mikulovû (RMM). 

Petr Balcárek, Ph.D.
(Literatura: Walcher Alfred von Molthein. Beitrage zur Geschichte
Mittelalterlicher Gefässkeramik II. In: Mittheilungen des k. k.
Österrechischen Museums für Kunst und Industrie. Monatsschrift für
Kunst und Gewerbe, vyd. K. k. Österreichisches Museum für Kunst
und Industrie XIII (1910), Heft 6–7, s. 414, obr. 94.
Zásluhy za poskytnuté informace patfií spoleãnû s podûkováním
zvlá‰tû: Mgr. Jifiímu Mitáãkovi, Ph.D., generálnímu fiediteli
Moravského zemského muzea; PhDr. Janu Bfieãkovi, vedoucímu
Historického odd. MZM; dr. A. Humpolové, ved. arch. sbírek MZM;
Mgr. Dagmar Grossmannové, Ph.D., vedoucí numismatického oddû-
lení, Moravské zemské muzeum, Historické muzeum, Zeln˘ trh 6, 659
37, Brno, a emeritnímu vedoucímu MMR Mgr. Jifiímu Karlovi.)

R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích muzeích a sbírkách
2. Moravské zemské muzeum (MZM)

Z historie

Nález z Re‰ova, glazovan˘ svûtlehnûd˘ dÏbán, ke-
ramika s vyobrazením biskupa v medailonovém
pásu, uvnitfi byl poklad mincí z 13.–15. století,
dfiíve ve sbírce Moravského zemského muzea

Císafi Franti‰ek I. a jím zaloÏené zemské muzeum v Brnû
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VraÈme se na hfieben Keprnické hornatiny. Poslední vysokou horou,

která nás na této cestû ãeká, je ta nejnav‰tûvovanûj‰í – 1351 metrÛ

vysok˘ ·erák. Z Keprníku sem vede cesta pfies sedlo, ze kterého od-

boãuje klikatící se modfie znaãená stezka, po níÏ se na vrchol ·eráku

mohou vydat i milovníci cyklistiky. Cesta zaãíná v Bûlé pod

Pradûdem a je to jedna z nejprud‰ích cyklotras v Jeseníkách. Vysoká

náv‰tûvnost této hory má v‰ak své dÛvody jinde.

UÏ v roce 1888 byla pfies Ramzovské sedlo pod touto horou protaÏe-

na Ïeleznice vedoucí z Hanu‰ovic do tehdy prusk˘ch Glucholaz.

Moravskoslezsk˘ sudetsk˘ horsk˘ spolek z Jeseníku, kter˘ vznikl ve

stejném roce, si vytyãil jako jeden z prvních úkolÛ postavení horské

turistické chaty právû na vrcholu ·eráku.

Nejprve byla na vrcholu hory postavena malá útulna. NejenÏe nesta-

ãila zájmu turistÛ, ale na poãátku 90. let 19. století vyhofiela. Krátce

nato byla na místû útulny zahájena stavba mnohem bytelnûj‰í a pro-

stornûj‰í horské chaty. Byla dána do provozu v roce 1894. Nová stav-

ba z kamene mûla natrvalo odolávat zubu ãasu a nevlídnému povût-

fií, obvyklému v této krajinû. Vrchol hory sk˘tal nádhern˘ rozhled jak

na slezskou, tak na moravskou stranu. Nacházel se totiÏ na pradávné

zemské hranici. Dodnes o ní podávají dÛkaz hraneãníky, které ji v ce-

lé délce vymezovaly. Vrcholov˘ hraneãník, vedle státní triangulace,

nese pofiadové ãíslo 115. Ke slezské stranû jsou pak vidût písmena

BB. Znaãila, Ïe pfiilehlé území patfií vratislavskému biskupství. Na

moravskou stranu jsou obrácena písmena FL, znaãící majetkovou

pfiíslu‰nost k panství Lichten‰tejnÛ. 

Chata mûla v˘znamného zastánce. Byl jím vratislavsk˘ biskup kníÏe

Georg kardinál Kopp, kter˘ patfiil mezi nad‰ené pfiíznivce cestování

po horách. Díky tomu dostal Spolek stavební pozemek darem od bis-

kupské správy v Javorníku. Ta také poskytla nejpotfiebnûj‰í stavební

materiál, zejména lomov˘ kámen. Na poãest biskupa chata dostala

jméno Georgshütte – Jifiího chata, které nese dodnes.

V̆ chodní svah ·eráku sk˘tal ideální chránûné místo. Projekt vypra-

coval mûstsk˘ stavební inÏen˘r Karel Götz z Krnova. Vlastní stavby

se ujal stavitel Franz Gröger z Fr˘valdova. Chata v nadmofiské v˘‰ce

1325 m mûla uvnitfi prostornou hostinskou místnost a provozní pro-

story, v patfie pak jedenáct pokojÛ. K osvûtlení slouÏily petrolejové

lampy. V dobovém tisku je napsáno: „... moÏno tu umístiti asi 

60 osob na 25 postelích, 25 matracích a deseti slamnících.“ Ne‰lo te-

dy o Ïádn˘ pfiepych.

Chata kupodivu pfieÏila nejen obû svûtové války, ale také následn˘

odsun pÛvodních obyvatel. Zájem turistÛ o ni byl stále velk˘. Po zá-

niku chaty u Vfiesové studánky zÛstala jedinou v oblasti Keprnického

masivu. V roce 1981 byla na západní stranu vrcholu ·eráku dovede-

na z Ramzové turistická lanovka slouÏící zároveÀ lyÏafiÛm. Byla to

tehdy jediná lanovka v Jeseníkách, a tak pfiíliv turistÛ je‰tû vzrostl.

Dodnes patfií Jifiího chata k nejnav‰tûvovanûj‰ím v tûchto horách.

Chata v‰ak není jen turistick˘m lákadlem. Sídlí zde meteorologická

stanice a díky ní se mÛÏe prostfiednictvím webové kamery kaÏd˘, kdo

je na síti, podívat, jak je na ·eráku právû teì. U chaty je od roku 2003

dal‰í zvoniãka, opût dílo milovníkÛ hor, ktefií tuto stavbu pozdûji

vztyãili také u ·v˘cárny. A je‰tû jedna pozoruhodnost: Na které hofie

si mÛÏete poruãit toãené pivo, které se jmenuje právû po ní? Na

·eráku ano, a kdyÏ máte ‰tûstí, nabídnou vám i speciál, kter˘ má

pfiesnû 13,51 stupnû, tedy tolik, kolik je nadmofiská v˘‰ka této hory.

·erák je rovnûÏ kfiiÏovatkou cest. Ta nejpohodlnûj‰í vede dodnes zmí-

nûnou lanovkou, k jejíÏ horní hranici turistu dovede od chaty Ïlutá tu-

ristická znaãka obkruÏující vrchol ze severu. Její druh˘ smûr mífií prud-

k˘m klesáním v serpentinách dolÛ k rozcestí nad skiareálem Miroslav

nad Dolní Lipovou a pak dál aÏ k jesenickému autokempu. Moc lidí tu-

dy nechodí, ale je to nádherná stezka vedoucí panenskou pfiírodou.

O modré znaãce vedoucí do Bûlé uÏ jsem se zmiÀoval. BlíÏí se k jed-

né zvlá‰tnosti ·eráku a Keprníku – rozestavûnému pásmu opevnûní,

které mûlo chránit Moravu pfied útokem ze severu v dobû vzestupu

hitlerovského fa‰ismu. Vojen‰tí plánovaãi vûdûli, Ïe stfieÏit Jesenicko

není moÏné, a tak se rozhodli umístit linii opevnûní právû na úboãí

hor. Do obsazení Sudet se v‰ak podafiilo dokonãit jen pás lehk˘ch ob-

jektÛ, tzv. fiopíkÛ, kolem silnice v údolí fieky Bûlé. Mûl zde vzniknout

soubor tûchto lehk˘ch staveb doplnûn˘ch o ãtrnáct pûchotních srubÛ,

které v‰ak uÏ nebyly postaveny. Doma‰ovsk˘ uzávûr, jak se tomuto

místu fiíkalo, tak zÛstal z velké ãásti jen v plánech.

Druhou ãást linie opevnûní stavûli prvorepublikoví generálové mezi

OstruÏnou a Brannou. Pokud sestoupíte z ·eráku na mezistanici la-

novky âerÀava a vydáte se do OstruÏné po modré turistické znaãce,

cesta vede právû kolem tohoto opevnûní, které bylo zãásti dokonãe-

no. Pfies âerÀavu vede asi nejfrekventovanûj‰í pû‰í trasa mífiící ze

·eráku do údolí, smûrem k Ramzové. Tûsnû pfiedtím, neÏ pfiekfiíÏí

sjezdovku vedoucí z mezistanice lanovky, minou pozorní turisté ma-

l˘ pramínek vody pr˘‰tící ze studánky u cesty. Té se fiíkalo odnepa-

mûti Dobrá voda. Lidé si vydatného a osvûÏujícího pramene velmi

váÏili, a tak zde vyrostla malá kapliãka. Dnes je vût‰í ãást pramene

svedena do vodojemu a zásobuje velkou ãást Ramzové.

Z ·eráku k Obfiím skalám a VraÏednému potoku

Kam na v˘let

Chata na ·eráku, 1898 Foto: archiv redakce

Chata na ·eráku, 1947–8 Foto: archiv redakce Obfií skály cestou z ·eráku
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Jak˘msi logick˘m pokraãováním hfiebene je v‰ak poboãn˘ vrchol

·eráku, na nûjÏ z hory prudce klesá mlázím modfie znaãená cesta.

Oním vrcholem, ãi spí‰e neuvûfiitelnou skalní hradbou, jsou Obfií ská-

ly. Náv‰tûvníci ani obyvatelé obcí pod horami si dnes uÏ snad ne-

uvûdomují, Ïe tato 10–16 metrÛ vysoká skalní hradba v nadmofiské

v˘‰ce 1082 m byla je‰tû v 70. letech 20. století ukrytá v hustém lese.

Podobn˘ch skalních útvarÛ je zde více, ale Obfií skály se i díky vûtr-

né kalamitû, která pÛvodní porost zniãila, staly jednou z dominant

zdej‰í krajiny. Jsou totiÏ viditelné zdaleka a nabízejí velmi krásné v˘-

hledy do okolí. Jsou odtud vidût zalesnûné Rychlebské hory, pásmo

Králického SnûÏníku, vûtrná elektrárna v OstruÏné a za jasného po-

ãasí i znaãná ãást polské roviny.

Za bizarní podobu Obfiích skal mÛÏe zvûtrávání zdej‰ího svoru, kte-

ré vytvofiilo skalní hfiiby a dal‰í podivuhodné tvary. Pokud ãlovûk

prochází pod Obfiími skalami smûrem dolÛ, má pocit, jako by zde

dávn˘ obr postavil kamennou hradbu. Snad proti divok˘m vûtrÛm od

Baltu, které zdej‰ím sedlem pronikají do vnitrozemí.

Právû cestou dolÛ se turista dostane nejprve na ‰irokou lesní cestu

a pak jiÏ zelená turistická znaãka zamífií dolÛ do údolí VraÏedného

potoka. Název napovídá, Ïe místo nemûlo dobrou povûst. A to se je‰-

tû po nûjaké chvíli ãlovûk prochází po dnû Mordové rokle. Jde o po-

zÛstatek dávné váleãné historie. Za tfiicetileté války zdej‰í kraj ãasto

trpûl prÛchody protestantsk˘ch armád, zejména ·védÛ, ze Slezska na

Moravu. Ramzovské sedlo pfiedstavovalo ideální místo k cestû do

moravského vnitrozemí. Lidé z horní ãásti Lipové se tak radûji pfied

procházejícími bojÛvkami ukr˘vali v lesích. Jednou se ukryli právû

v Mordové rokli u VraÏedného potoka, kdosi v‰ak jejich úkryt pro-

zradil a nájezdníci vpadli vesniãanÛm do zad. ·védové pobili v‰ech-

ny, kdo nestaãili utéct hloubûji do lesa. Mrtv˘ch bylo tolik, Ïe vodu

potoka zbarvila krev do ruda. Od té doby se tûmto místÛm lidé vy-

h˘bali. Tvrdilo se, Ïe tudy v noci procházejí du‰e nevinn˘ch obûtí.

Pû‰ina vedoucí údolím nakonec z rokle vystoupí a zamífií do

Ramzové, ale VraÏedn˘ potok mífií k silnici do Jeseníku, kde se sté-

ká s Ramzovsk˘m potokem. Právû tady lidé pfiekonali strach z du‰í

zemfiel˘ch a vyrábûli sklo. Na konci 18. století zde nechal vratislav-

sk˘ biskup Hohenlohe-Bartenstein zbudovat sklárnu, kterou v roce

1804 pronajal ãeskému skláfii Josefu Kaplánkovi ze Stfiemo‰ic.

Smlouva byla uzavfiena na 36 let a roãní poplatek za uÏívání sklárny

byl 100 zlat˘ch. Kolem sklárny stály tfii domy, v nichÏ v roce 1836

bydlelo 49 lidí. Na star˘ch mapách jsou zaznamenány tyto domy je‰-

tû stojící. V roce 1846 bylo ve sklárnû ‰est pecí a vyrábûlo se zde ta-

bulové, lité a zelené sklo. Sklárna byla jediná v celém Slezsku a vy-

robila 1600 kop skla roãnû.

Po huti a domech uÏ nic nezbylo. Je‰tû pfied pár lety po nich nebylo

ani stopy, aÏ jednoho podzimního odpoledne jsem tudy kráãel na

houby a sklouzl do rokliny u potoka. Z hrabanky se vykoulelo mnoÏ-

ství skláfiského odpadu. DÛkaz toho, Ïe jesenická krajina sice stopy

lidské ãinnosti zakr˘vá, ale staãí málo a opût je vydá.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: Vladimír Lehk˘

VraÏedn˘ potok pod ·erákem ZádrÏná hráz na VraÏedném potoce

Pfii toulkách zimní krajinou se ãlovûku a jeho oku nabízí mnoho za-

jímav˘ch, mrazivou zimou vytvofien˘ch scenérií. Já nejradûji chodím

ãasnû zrána, mráz kolem mínus deseti, vycházející slunce, krajina po-

nofiená do ledového ticha, jen kfiupající sníh pod podráÏkami bot na-

ru‰uje zimní klid. Slunce se snaÏí vyklubat z polojasné oblohy, v dál-

ce ojedinûle zaslechnu písknutí kánû lesní vyhledávající kofiist, kfiik

krkavcÛ pfii zaãínajícím toku a do toho obãasné skolení li‰ek, kter˘m

právû probíhá kaÀkování. Postupnû se pfiidávají h˘lové, s˘korky, ob-

ãas zahlédnu pfielétnout strakapouda a sojky jsou sly‰et snad z kaÏ-

dého lesního zákoutí, to uÏ se blíÏí témûfi polední ãas.

Zimní den v revíru

Zajímavosti z pfiírody

H˘l obecn˘ Srnãí
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Zakrmím v krmeleãku a u nejbliÏ‰ích kefiÛ zasednu na hodinku, moÏ-

ná dvû na sedaãku, kterou stále nosím s sebou. Kalí‰ek horkého ãaje

z termosky pfiíjemnû osvûÏí a pfiitom pozoruji drobné ptactvo poleto-

vat z kefie na kefi a na vy‰‰ích travních stéblech, která stále nabízejí

dost semínek, aby mohla zasytit hrdla mal˘ch pûvcÛ. Fotoaparát

chystám na stativ. Nedá mi to, je ‰ance na dobr˘ snímek, aÈ jiÏ srnãí-

ho nebo nûjakého malého opefieného tvora. 

Pfiece jen chystání fotoaparátu nebylo zbyteãné. Nedaleko meze po-

rostlé rÛzn˘mi dfievinami se pomalu blíÏí srnec. Sem tam se zastaví,

nûco málo ukousne z kefiÛ a pokraãuje pfii mezi smûrem ke mnû. Má

jiÏ dobfie nasazeno a já si pfieji, aby pfii‰el na dosah teleobjektivu.

Taková situace ve mnû vÏdycky vyvolá loveckou horeãku. Po chvil-

ce se uklidÀuji, zvûãÀuji nadûjného srnce, kter˘ neru‰enû prochází

pfiede mnou. Po del‰ím ãase mizí v protûj‰ím lese.

Sedím dál, znovu si naliji ãaj, domÛ se mi nechce, je slunn˘ den, bez-

vûtfií, ‰koda toho nevyuÏít. Co tak rozjímám, do vysok˘ch trav pfii-

létnou h˘lové. Mám radost. I kdyÏ jsou daleko, fotku pofiizuji, aspoÀ

dokument bude. V dálce zaslechnu skolení li‰ky, s napûtím a velice

pomalu se otáãím tím smûrem. Po pár minutách ‰elmu vidím, hleda-

jící li‰ák se v protûj‰ím svahu opatrnû a s ve‰kerou obezfietností zfiej-

mû pokou‰í najít druÏku. Vzdálenost na dobrou fotku to zrovna není,

pouze na dokumentaãní foto. Jakmile zvûãním li‰ãí nádheru, vchází

do lesního porostu a jen skolením mi sdûluje smûr pochodu.

Je ãas sbalit vûci a vydat se k domovu. Slunce se pomalu sklání k hori-

zontu, mráz zesiluje a nepfií-

jemnû zalézá pod obleãení.

âekají mne zhruba tfii kilo-

metry pochodu lesem a pak

uÏ jen sebûhnout z kopce do

vsi, pod rozsvícené pouliãní

lampy. V lese, v okraji zasnû-

Ïené paseky, postfiehnu tfii ku-

sy srnãího. ·tûstí Ïe jsem nesl

fotoaparát v ruce. Zakleknutí

jsem zvládl ve zlomcích vte-

fiin; neÏ se vedoucí srna vzpa-

matovala, mûl jsem je na kar-

tû. Zvedám se, spokojen po-

pojdu pár krokÛ a hle! Sojka

poskakuje kolem pafiezu a nû-

co hledá pod snûhem. Zblikla

mû, pro mou radost na chvil-

ku zapózovala na pafiízku

a dopfiála mi jednu fotografii,

uÏ na definitivní rozlouãenou

s touto úÏasnou lednovou vy-

cházkou. 

Fota a text: Václav Va‰íãek Strakapoud velk˘ – sameãek

Ovocnafiení v horách s sebou nese fiadu v˘zev, z nichÏ mnohé jsme si

jiÏ pfiedstavili v pfiedchozích dílech. Jednou z nich je, jak ochránit

svou celoroãní práci pfied pozdními kvûtnov˘mi mrazy. Mnohdy jde

o jednu ãi nûkolik málo nocí, kdy teplota klesne je‰tû naposledy pod

nulu, a na‰e snaha tak mÛÏe b˘t bûhem jediné noci zmafiena. Jedním

z hlavních opatfiení, jak toto riziko sníÏit, je peãlivá volba odrÛdy.

Nabízí se dnes jiÏ osvûdãen˘ Angold. Jeho vznik je zajímav˘m pfií-

kladem chytré kombinace rodiãÛ. Matka, Antonovka, je stará ruská

odrÛda, velmi otuÏilá, odolná chorobám a nenároãná na pûstování, 

av‰ak dosti podfiadné chuti. Naproti tomu otec, Golden Delicious, je

snad celosvûtovû nejznámûj‰í a nejpûstovanûj‰í odrÛdou. Vyniká mi-

mofiádnou chutí, kvalitou duÏniny, lákav˘m tvarem i barvou, bohatou

násadou. Trpí v‰ak v˘raznû chorobami a ‰kÛdci a je málo mrazu-

vzdorná. Pro kvalitní dozrání navíc potfiebuje dlouhou pûstitelskou

sezónu s dostatkem sluneãního svitu. Jejich potomek Angold zdûdil

nûco z chuti a krásy Goldena a zároveÀ odolnost po Antonovce. Jako

jediná jabloÀová odrÛda mi pfieãkal pfied pár lety hluboké kvûtnové

mrazy a zaplodil „jako by se nechumelilo“.

21) Angold
PÛvod: vy‰lechtûn ve V·ÚO v Holovousích z kfiíÏení Antonovka

x Golden Delicious. 

Strom: roste stfiednû bujnû, vûtve mají pfiimûfien˘ plodonosn˘ obrost,

tvar koruny je rozloÏit˘, dobfie plodí i na vzrÛstn˘ch podnoÏích.

Plodnost: raná, vysoká, pravidelná.

PoÏadavky: pûstitelsky nenároãná a kvalitní zimní odrÛda s odol-

ností proti nemocem, velmi vhodná pfiedev‰ím pro ekologické systé-

my pûstování jablek s omezením nebo vylouãením chemick˘ch po-

stfiikÛ. OdrÛda je vhodná pro v‰echny pûstitelské tvary i podnoÏové

typy, je málo nároãná na v˘chovn˘ a tvarovací fiez. 

Plod: velk˘, kulovitû kuÏelovit˘, slupka je hladká, lesklá, stfiednû

tlustá, zelenavû Ïlutá, z 50 aÏ 80 % pfiekrytá jasnû ãervenou krycí bar-

vou nanesenou ve formû Ïíhání a mramorování, duÏnina je krémová,

chruplavá a velmi ‰Èavnatá, chuÈ je harmonická, navinule sladká aÏ

sladká. Sklízí se v druhé polovinû záfií nebo zaãátkem fiíjna, konzum-

ní zralost v bûÏném sklepû trvá od listopadu do dubna.

·patné vlastnosti: prÛmûrná chuÈ.

Dobré vlastnosti: nenároãnost, mimofiádná odolnost vÛãi mrazu

a chorobám, nepfieplozuje. Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: jirivyslouzil.cz/databaze_ovoce/angold/; 

ww.vsuo.cz/articles/45/Vysledky_degustace_jablek/)

Ovocnické rozhledy

Bûhem ledna se v kraji objevil vût‰í poãet nakaÏen˘ch spalniãkami neÏ za cel˘
minul˘ rok. Kraj proto spoleãnû s Krajskou hygienickou stanicí svolal pracovní
schÛzku, bûhem které byla zkoordinována ve‰kerá nutná opatfiení, aby se ‰ífie-
ní nákazy zastavilo. 
„Za cel˘ loÀsk˘ rok jsme mûli v regionu hlá‰eno ‰est pfiípadÛ spalniãek.
Letos uÏ máme deset nakaÏen˘ch. Na tento fakt je nutné proaktivnû re-
agovat a udûlat maximum pro to, aby se epidemie zastavila. Ve spolu-
práci s Krajskou hygienickou stanicí jsme v minulém t˘dnu do v‰ech ne-

mocnic a zdravotnick˘ch zafiízení rozeslali konkrétní závazné pokyny,
v pondûlí 28. ledna jsme se na krajském úfiadû se‰li se zástupci v‰ech
lÛÏkov˘ch nemocnic, abychom se shodli na spoleãném postupu,“ uvedl

námûstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer a doplnil, Ïe

z deseti leto‰ních nakaÏen˘ch je ‰est dospûl˘ch ve vûku 26 aÏ 56 let

a ãtyfii neoãkované dûti. 

„Svolali jsme zástupce v‰ech nemocnic v regionu, tedy na‰ich pfiíspûv-
kov˘ch organizací, ale také nemocnic, které kraj nezfiizuje. V této situa-

Moravskoslezsk˘ kraj koordinuje opatfiení kvÛli spalniãkám

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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S nachlazením, r˘mou ãi virózou se v zimním ob-
dobí setká témûfi kaÏd˘. Mnozí spatfiují preventiv-
ní opatfiení ve vitamínech a sahají po ovoci nebo
po volnû prodejn˘ch vitamínov˘ch pfiípravcích.
Kolik vitamínÛ tyto preparáty vlastnû obsahují?
Lze se jimi pfiedávkovat? A zkoumali jste nûkdy,
zda obsahují nevítaná éãka?
Vitamíny hrají zásadní roli v metabolismu

i v imunitním systému. Dennû je získáváme

z mnoha zdrojÛ, porci vitamínÛ dodávají tfieba

brambory, ofiechy, rostlinné oleje, maso a ryby. 

UÏívání suplementÛ má smysl v pfiípadech,

kdy lidé trpí chronick˘m nedostatkem urãité-

ho vitamínu nebo minerálu v dÛsledku ne-

moci. Napfiíklad celiakie je spojena s nedo-

statkem vitamínÛ A a D. Vitamín B12 zase

pomáhá pfii léãbû chudokrevnosti. Vûdecké

studie se v‰ak shodují, Ïe pro zdravého ãlo-

vûka, kter˘ jí vyváÏenou a pestrou stravu, je

pfiirozen˘ pfiíjem dostateãn˘.

âasopis dTest porovnal etikety 33 rÛzn˘ch

vitamínov˘ch pfiípravkÛ a zjistil, Ïe vût‰ina

z nich zaji‰Èuje minimálnû 100 % doporuãe-

ného denního pfiíjmu vitamínÛ. V˘jimku

pfiedstavují nûkteré multivitamínové smûsi.

Ostatní pfiípravky dávají zdravému ãlovûku

více, neÏ potfiebuje. „V̆ jimkou nejsou troj-

násobné dávky, v nûkolika pfiípadech ‰lo do-
konce o více neÏ desetinásobky. Napfiíklad
Sanofi B-Komplex forte nabízí 1364 % dopo-
ruãeného denního pfiíjmu vitamínu B1,“
uvádí Hana Hoffmannová, ‰éfredaktorka ãa-

sopisu dTest. A dodává: „Nelze obecnû fiíci,
Ïe ãím více vitamínÛ, tím lépe. UÏ vÛbec to
neplatí pfii kaÏdodenním uÏívání doplÀkÛ.
Pokud na nû spoléháte, pokuste se ohlídat,
kolik vitamínÛ dennû pfiijmete. Procentuální
pokrytí denního pfiíjmu najdete v tabulce v˘-
Ïivov˘ch hodnot daného produktu.“
Pfiehnanû vysoké denní dávky vitamínÛ – tfií,

ãtyfi a vícenásobné – nemají pfiíli‰ velk˘ smy-

sl. Tûlo dokáÏe vyuÏít jen omezené mnoÏství,

u nûkter˘ch vitamínÛ navíc pfii dlouhodobém

vysokém pfiíjmu hrozí riziko hypervitaminózy,

tedy pfiedávkování. NejzávaÏnûj‰í je situace

v pfiípadû látek rozpustn˘ch v tucích, zejména

vitamínÛ A a D. Tûlo totiÏ tyto slouãeniny ne-

dokáÏe jednodu‰e vylouãit, a proto se v nûm

hromadí. Nadmûrné mnoÏství vitamínu D se

projevuje zaÏívacími potíÏemi, bolestmi hlavy,

zmateností, kfieãemi ãi srdeãní arytmií. V pfií-

padû retinolu (vitamín A) mohou b˘t neÏádou-

cí úãinky jak mírné – únava, apatie, bolesti

hlavy ãi zvracení, tak závaÏnûj‰í – zvût‰ení ja-

ter, pfiípadnû zástava tûlesného rÛstu. Zvlá‰È

nebezpeãné je pfiedávkování retinolem u tûhot-

n˘ch Ïen, mÛÏe totiÏ po‰kodit v˘voj plodu.

U vitamínÛ rozpustn˘ch ve vodû nejsou ná-

sledky nadmûrného pfiíjmu tak závaÏné, pro-

toÏe je tûlo dokáÏe vylouãit. Znamená to

v‰ak zv˘‰enou zátûÏ pro ledviny. Problémy

zpÛsobuje pfiemíra nûkter˘ch vitamínÛ sku-

piny B. Nadbytek niacinu vede k poruchám

jater, pfiemíra pyridoxinu (B6) se zase proje-

vuje neurologick˘mi potíÏemi.

Vlastní úãinné látky navíc tvofií pouze men‰í

ãást tabletky vitamínov˘ch pfiípravkÛ.

Zbytek reprezentují plnidla, regulátory kyse-

losti a dal‰í pfiídatné látky. ¤ada v˘robkÛ ob-

sahuje náhradní sladidla, napfiíklad aspartam,

cyklamát, sacharin nebo sukralózu.

„Narazili jsme i na azobarviva. Ta se pouÏí-
vají k vytvofiení v˘raznû syt˘ch odstínÛ a b˘-
vají dávána do souvislosti s hyperaktivitou
u dûtí. Obsahuje je léãiv˘ pfiípravek
Celaskon âerven˘ pomeranã. BohuÏel coby
léãivo nemusí na rozdíl od potravin deklaro-
vat sloÏení na obalu a zákazník se o pfiítom-
nosti azobarviva dozví aÏ v pfiíbalovém letá-
ku,“ konstatuje Hana Hoffmannová.

Vût‰ina volnû prodejn˘ch vitamínov˘ch pfií-

pravkÛ patfií mezi doplÀky stravy. „To zna-
mená, Ïe podléhají bûÏn˘m potravináfisk˘m
pfiedpisÛm a nemusejí podstupovat klinické
studie úãinnosti jako léky. Staãí, kdyÏ obsa-
hují v‰e, co deklarují na obalech,“ vysvûtlu-

je Hoffmannová.

Vanda Jaro‰ová, dTest

UÏiteãná informace

Vitamínové pfiípravky: ãím více, tím lépe?

ci je dÛleÏité, aby byla ve‰kerá opatfiení systematická a koordinovaná.
Jedním z pfiíkladÛ je dobrá informovanost. Proto jsou ve v‰ech ãekár-
nách a zdravotnick˘ch zafiízeních rozvû‰eny letáky, které o spalniãkách
informují a podrobnû vysvûtlují jejich projevy. Pokud má nûkdo pfiízna-
ky, jako vyráÏku spojenou s horeãkou nebo zánût spojivek, nemûl by do
zdravotnického zafiízení vstupovat a mûl by b˘t pro jistotu okamÏitû pfie-
místûn na nejbliÏ‰í infekãní oddûlení,“ vysvûtil námûstek hejtmana kra-

je Martin Gebauer s tím, Ïe pokud lidé tyto projevy na sobû zpozorují,

mûli by se drÏet stranou od dal‰ích lidí. „Nemûli by ani jet ke svému
praktickému lékafii, ale radûji pfiímo na infekãní oddûlení. Zamûstnanci
na infekãním jsou dobfie informovaní a s tûmito pacienty poãítají. Urãitû
se v mnoha pfiípadech ukáÏe, Ïe se o spalniãky nejedná, pfiesto je toto
preventivní opatfiení na místû,“ fiekl Martin Gebauer.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

V závûru minulého roku uspofiádalo SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje slavnostní galaveãer Region pro sebe, v rámci kterého byly ocenûny
nejv˘znamnûj‰í spoleãnosti pfiispívající k rozvoji Moravskoslezského kraje.
V kategorii Velk˘ podnik bylo ocenûní udûleno spoleãnosti Al Invest

Bfiidliãná, a. s. Cenu z rukou prezidenta sdruÏení Pavla Barto‰e

a pfiedsedy krajské hospodáfiské komory MSK Jana Bfieziny pfievzal

v˘konn˘ fieditel spoleãnosti Jifií VítÛ.

„Pfiedstavitelé kraje samozfiejmû vnímají aktuální rozpoloÏení v na-
‰em regionu. Velmi rizikov˘ stav kolem dolÛ, dal‰í v˘znamné spoleã-
nosti s velkou tradicí fie‰í svou existenci a nejvût‰í huÈ bude také mû-
nit majitele. O to více pak vyniká prosperující spoleãnost v rukou ães-
kého majitele, která investuje do nov˘ch technologií a plánuje v˘-
znamné investice do roz‰ífiení v˘roby,“ fiekl v˘konn˘ fieditel 

Al Investu Jifií VítÛ. Zdroj: www.alinvest.cz

Al Invest Bfiidliãná obdrÏel v˘znamné ocenûní

Prostor pro firmy a podnikatele
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V sobotu 19. ledna se konal
v R˘mafiovû jiÏ tfietí roãník závo-
du v motoskijöringu, pofiádan˘
firmou V&J Doprava Zemní prá-
ce Vlastimila Stra‰íka.
Závod se jel na autokrosové

trati za firmou Styrotrade. Na

start se postavilo ãtyfiicet posádek z celé âeské republiky. Jezdci zá-

vodili ve tfiech kategoriích – Hobby, Profi a Veterán. Na závûr se jel

klasick˘ motokros. Sluneãné poãasí a velká úãast divákÛ pfiispûly

k v˘borné atmosféfie závodu, kter˘ má rok od roku stále více pfiíz-

nivcÛ.

Pofiadatelé dûkují v‰em, ktefií se na pfiípravû závodu podíleli, zejmé-

na sponzorÛm, jmenovitû panu J. Rotterovi a M. ·ubovi za zapÛjãe-

ní tratû. Tû‰íme se na pfií‰tí roãník r˘mafiovského motoskijöringu,

v nûmÏ hlavní roli hraje kvalitní motorka se zku‰en˘m a dobfie pfii-

praven˘m jezdcem a lyÏafiem.

Jana Sitafiová a Vlastimil Stra‰ík, fota: Miroslav ·koda

Tfiída Hobby:
1. Filip Strmiska – Michal PavlÛ (Klá‰terec n. Ohfií)

2. Josef Podzimek – Patrik Kosek (Baãa team – Tûchonín)

3. Michal Brandejs – Daniel Bûlou‰ek (Klá‰terec n. Ohfií)

Tfiída Veterán:
1. Jaroslav Jano‰ – Radek ·a‰inka (R˘mafiov – Horní Mûsto)

2. Vlastimil Stra‰ík st. – Adam Kappel (Skály)

3. Petr Martínek – Milan ¤ehák (Krnov)

Tfiída Profi:
1. Pavel ·a‰inka – Franti‰ek ·kuta (Horní Mûsto)

2. Vlastimil Stra‰ík ml. – Miroslav Chovanec (R˘mafiov)

3. Oldfiich Musil – David Chovanec (R˘mafiov)

Voln˘ motokros:
1. Pavel ·a‰inka (Horní Mûsto)

2. Radek Kirchner (Peãkov)

3. Jaroslav Jano‰ (R˘mafiov)

Motoskijöring se jel v R˘mafiovû potfietí

V sobotu 12. ledna probûhl na umûlé ledové plo‰e v R˘mafiovû ho-

kejov˘ turnaj pfiípravek (roãníku 2010) za úãasti domácích HC SVâ

Vlãata R˘mafiov a hostÛ z HC Bruntál a HC ·ternberk. S ohledem na

vûk hráãÛ se hrálo pouze v jedné tfietinû kluzi‰tû kaÏd˘ s kaÏd˘m bez

ohledu na v˘sledek. 

V˘sledná tabulka:
1. HC ·ternberk

2. HC Bruntál

3. HC SVâ Vlãata R˘mafiov

Turnaj pfiípravek probûhl ve velmi dobrém duchu. Ne‰lo o v˘sledky,

ale o to, Ïe i v R˘mafiovû a Bruntále se najdou nadûjní hokejisté.

Dal‰í turnaj v ledním hokeji byl odehrán v sobotu 19. ledna rovnûÏ

na zimním stadionu v R˘mafiovû. Turnaje se zúãastnili star‰í Ïáci

(roãník 2008) ze stejn˘ch t˘mÛ jako v pfiedchozím turnaji (HC

SVâ Vlãata R˘mafiov, HC Bruntál a HC ·ternberk). Tentokrát se tur-

naj hrál na celé ledové plo‰e.

R˘mafiovsk˘ hokejov˘ turnaj mládeÏnick˘ch druÏstev

Sport

Jezdci jsou pfiipraveni ke startu 
Na trati bojuje Vlastimil Stra‰ík ml. s ãíslem 33 a lyÏafi Miroslav
Chovanec

V˘sledková listina
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·tûpán Filip se zaãal parkúrovému jezdectví vûnovat ve sv˘ch sedmi

letech. Ve chvíli, kdy se ukázalo, Ïe je opravdu talentovan˘, zaãal

pravidelnû trénovat a závodit. Vzhledem ke v‰em soustfiedûním, zá-

vodÛm a nároãnému cestování ovlivnilo toto rozhodnutí vût‰inu vol-

ného ãasu jeho i celé rodiny. Tomu, aby mohl ·tûpán závodit, pfied-

cházelo mimo jiné získání licence, která vyÏaduje znalost teorie

i pfiedvedení samotného parkúrového skákání. Nejdfiíve bylo nutné

zvládnout licenci zamûfienou na poníky, pozdûji na velké konû.

O tom, Ïe rozhodnutí vûnovat se tomuto sportu bylo správné, svûdãí

to, Ïe se uÏ ve sv˘ch devíti letech stal mistrem republiky v parkúro-

vém skákání. Úspûch byl velk˘m povzbuzením pro ·tûpána i cel˘

t˘m. Úspûchy a pfiedev‰ím radost, která se sportem souvisí, jdou ru-

ku v ruce s abnormálním plánováním volného ãasu. V uplynulém ro-

ce cestoval t˘m vãetnû koní i do zahraniãí. Do Francie se cestovalo

1 400 km, do Polska 900 km, do Rakouska 800 km atd. KvÛli zvífia-

tÛm se musí vyjíÏdût s ãasov˘m pfiedstihem. KÛÀ by mûl mít ãas na

rekonvalescenci, která se nedá vÏdy odhadnout. 

V uplynulé sezónû ·tûpán absolvoval kromû pravideln˘ch tréninkÛ

a nároãn˘ch soustfiedûní ve Zduchovicích na Pfiíbramsku také závody

v polském Leszne, závody CSIO v Lamperchtshausenu v Rakousku

a nejvy‰‰í mezinárodní závod pro kategorii dûtí 12–14 let CSIO ve

Zduchovicích. Úspû‰nû se úãastnil MâR dûtí na velk˘ch koních

v Martinicích a souãasnû MâR pony ve Zduchovicích. Zvládl komplet-

ní sezónu pony v kategorii dûtí 12–14 let a souãasnû kategorii dûtí na

velk˘ch koních 12–14 let. Z uvedeného je patrné, Ïe u ·tûpána Filipa

jde úspûch ruku v ruce s tvrdou dfiinou, nároãnou ãasovû i finanãnû.

DÛleÏit˘m okamÏikem uplynulé sezóny byla úãast v nominaãním zá-

vodû na Mistrovství Evropy Spring Junior Cup Podûbrady, kde se se

sv˘m druÏstvem umístil na 2. místû. Splnûní snu o reprezentování

âeské republiky na mistrovství Evropy se pfiiblíÏilo. 

V jaké kategorii v souãasné dobû reprezentuje‰? 
Zatím patfiím do kategorie dûtí od 12 do 14 let.

Je‰tû donedávna jsi jezdil na ponících, ale v uplynulé sezónû uÏ i na
velk˘ch koních. To musí b˘t nároãné…
Ano, je‰tû pfied dvûma tfiemi lety jsem jezdil na ponících. V poslední

sezónû jsem jezdil na ponících, ale souãasnû i na velk˘ch koních.

Prioritou bylo dostat se do evropské reprezentace na velkém koni. 

Urãitû se nedá zapomenout na prvního konû, se kter˘m jsi závodil,
a na první úspûch.
Poprvé jsem stál na stupni vítûzÛ v ·umperku s poníkem Merci.

Jaká jsou kritéria, která rozhodují o v˘sledném pofiadí v parkúro-
vém skákání? 
V parkúru jsou rÛzné typy soutûÏí. Napfiíklad soutûÏ, kdy se poãítá

celkov˘ ãas a poãet chyb. Kdo má nejlep‰í ãas, ten vyhrál. Dále se

jezdí soutûÏ na rozeskakování, kdy se poãítají shozené pfiekáÏky. Ti,

ktefií nemají Ïádnou chybu, postupují na rozeskakování (zkrácen˘

parkúr), kde se poãítají chyby i ãas. Vyhrává nejrychlej‰í s nejniÏ‰ím

poãtem chyb.

Jak je to s pofiadím pfiekáÏek? Zaujalo mû, Ïe i bûhem závodÛ se nû-
kdy mûní pofiadí pfiekáÏek a ty jako jezdec si musí‰ zmûnu zapama-
tovat a bûhem závodu konû správnû vést.
S prstem v nose v‰echno zvládám.

KÛÀ je pro tebe pfii závodûní velk˘m parÈákem. Koneãn˘ v˘sledek
urãitû ovlivÀuje i jeho nálada apod. Jak probíhá pfiíprava zvífiete na
závod?
Konû musíme pfiipravit i psychicky, protoÏe na závodech jsou samo-

zfiejmû diváci, ktefií vstávají, baví se, fandí… KÛÀ nesmí b˘t lekav˘,

musí se umût soustfiedit spoleãnû s jezdcem na pfieskakování jednot-

Ohlédnutí parkúrového jezdce ·tûpána Filipa za uplynulou sezónou

V˘sledky jednotliv˘ch zápasÛ:
HC SVâ Vlãata R˘mafiov – HC Bruntál 7:2

HC Bruntál – HC ·ternberk 0:13

HC SVâ Vlãata R˘mafiov – HC ·ternberk 3:4

Velmi tûsn˘ v˘sledek odehráli r˘mafiov‰tí mladí hokejisté proti 

HC ·ternberk, nakonec po pûkném vyrovnaném zápase podlehli pár

minut pfied koncem o jednu branku.

Koneãná tabulka:
1. HC ·ternberk 

2. HC SVâ Vlãata R˘mafiov

3. HC Bruntál

Nejlep‰ím stfielcem turnaje se stal domácí hráã Jan Zapletal (5 gólÛ)

a nejlep‰ím brankafiem Josef MojÏí‰ z HC ·ternberk. 

Turnaje 12. ledna se zúãastnili tito hráãi: Jakub Drá‰il, Viktor

Hlock˘, Denis Kavka, Vojtûch Kroutil, Antonín O‰lej‰ek, Jan Pilát,

Adam Ptáãek, Max Sedláãek, Josef SviÏela a Martin Vavfiiãka.

Na turnaji 19. ledna hráli: Václav âernín, Viktor Hlock˘, Nikolas

Kavka, Josef Mikeska, Miroslav Mu‰álek, Sebastian Oli‰, Eathan

Pospí‰il, Erich Schreiber, Daniel Szukalski, Martin Vavfiiãka, Filip

Vymazal, Jan Zapletal. 

Martin Ftáãek
Fota: Leona Hlocká

R˘mafiovská hokejová liga muÏÛ
Odehrané zápasy:
HC Kovo‰rot R˘mafiov – HC Predators Bfiidliãná 8:6

SK Slovan A R˘mafiov – SK Slovan B R˘mafiov 1:7

HC St. páni R˘mafiov – HC Vikingové R˘mafiov 11:4

SK Slovan A R˘mafiov – SK Slovan B R˘mafiov 1:4

HC Horní Mûsto – HC Kovo‰rot R˘mafiov 5:5

HC Vikingové R˘mafiov – SK Slovan A R˘mafiov 1:5

SK Slovan R˘mafiov – HC Kovo‰rot R˘mafiov 7:4

HC Horní Mûsto – SK Slovan R˘mafiov 2:11

HC Kovo‰rot R˘mafiov – HC Vikingové R˘mafiov 8:3

HC St. páni R˘mafiov – SK Slovan A R˘mafiov 3:12

HC Predators Bfiidliãná – SK Slovan B R˘mafiov 2:2

Neuplná tabulka RHL:

Pofiadí Team Zápasy V˘hry Remízy Prohry Bilance Body

1. HC Kovo‰rot 9 6 2 1 60:31 14

2. SK Slovan B 8 6 1 1 50:21 13

3. SK Slovan A 8 5 1 2 53:22 11

4. HC Horní Mûsto 5 2 1 2 29:28 5

5. HC Stafií páni R˘mafiov 7 2 0 5 26:54 4

6. HC Predators Bfiidliãná 5 1 1 3 18:25 3

7. HC Vikingové R˘mafiov 8 0 0 8 19:74 0

Martin Ftáãek

rozhovor
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liv˘ch pfiekáÏek. V nûkter˘ch úsecích závodu jsou diváci docela blíz-

ko, a to ho nesmí vyvést z míry. Pfii závodech také hraje hudba. Stává

se, Ïe pofiadatel správnû neodhadne konec parkúru, dojde ke zmûnû

hlasitosti hudby, kÛÀ se lekne, spustí nohy, dojde ke kontaktu s pfie-

káÏkou v tom lep‰ím pfiípadû, v tom hor‰ím mÛÏe upadnout.

Z tv˘ch slov cítím, Ïe vzniká velké pfiátelství konû a ãlovûka a Ïe
o v˘sledcích rozhoduje i to, jak jste na sebe napojeni. Vidí‰ se s ko-
nûm i ve dnech, kdy netrénuje‰?
Ano, i ve dnech, kdy netrénujeme, se s konûm, kter˘ se jmenuje

Cascar, vidíme. Na závodech i ve dnech, kdy nezávodíme nebo ne-

trénujeme, o mnû kÛÀ musí vûdût. Základem je nejenom ãist˘ box,

potrava atd. Vztah mezi námi se upevÀuje mou pfiítomností, pozor-

ností, pohlazením, pamlskem. Za konûm chodím témûfi dennû.

·tûpáne, jsi mistrem republiky za rok 2014. Za nejvût‰í úspûch 
uplynulé sezóny by se mohla povaÏovat tvoje reprezentace 
na ME v ãervenci loÀského roku. Ty, tvÛj kÛÀ i cel˘ tvÛj t˘m jste ab-
solvovali nároãnou cestu do Fontainebleau ve Francii, kde závodi-
lo ve tvé kategorii 110 koní. Byl to tvÛj první velk˘ závod, získal jsi
obrovské zku‰enosti a umístûní v polovinû startovacího pole roz-
hodnû není neúspûchem. Co pfiedcházelo tomu, abys byl na mist-
rovství Evropy nominován?
Museli jsme absolvovat v‰echny pfiedem urãené závody a zvládat da-

nou v˘‰ku pfiekáÏek, kterou urãuje federace. V mé kategorii jde

o v˘‰ku 130 cm.

Jak˘ to byl pocit reprezentovat ve 13 letech republiku na mistrovství
Evropy a kolik vás tam z âeské republiky bylo?
Ve své kategorii jsem byl mezi pûti ãesk˘mi nominovan˘mi parkúro-

v˘mi jezdci. Mistrovství Evropy trvalo t˘den. První den závodÛ jsem

byl nervózní, pfiece jenom jsem si zvykal na velké kolbi‰tû a na jiné

pfiekáÏky. Dal‰í dny uÏ tréma opadla a bylo to mnohem lep‰í. První

den byl mÛj kÛÀ nemocn˘, mûl po dlouhé cestû teplotu, mûli jsme

velkou starost, aby se uzdravil a pro‰el veterinární pfiejímkou.

Ulevilo se nám, kdyÏ se kÛÀ uzdravil, a den ode dne byly závody lep-

‰í a lep‰í.

Myslím, Ïe hodnû vystihuje povzbuzení trenéra celé ãeské reprezen-
tace. Mohl bys slova trenéra ãtenáfiÛm krátce pfiiblíÏit?
Trenér ãeské reprezentace zdÛrazÀoval, abychom si, kromû snahy co

nejlépe reprezentovat, závodûní na evropské pÛdû také uÏívali. UÏ to,

Ïe jsme byli v rámci na‰í republiky nominováni, je velk˘ úspûch, za

kter˘m se skr˘vá velká práce, a aÈ to necháme plynout.

Mistrovstvím Evropy ve Francii v ãervenci loÀského roku tvoje re-
prezentace neskonãila. Na pfielomu srpna a záfií jsi reprezentoval
republiku v závodû CSIO Baltica Cup Cienkocinko v Polsku
u Baltického mofie. Jak se ti tam dafiilo?
Byl jsem vybrán jako jeden ze ãtyfi nejlep‰ích reprezentantÛ za

âeskou republiku a v kategorii druÏstev jsme se v Poháru národÛ 

umístili na 2. místû. V jednotlivcích jsem obsadil jako nejlep‰í âech

s konûm Cascarem 4. místo.

Jaká jsou tvá pfiání do dal‰í parkúrové sezóny?
Jedna sezóna skonãila a plynule jsme pfie‰li do dal‰í. V té uplynulé

jsem jezdil kategorii poníkÛ i velk˘ch koní. Letos se budeme sou-

stfiedit pfiedev‰ím na velké konû, na kter˘ch se mÛÏe závodit 

od 12 let. UÏ zaãala reprezentaãní soustfiedûní, v bfieznu zaãínají kva-

lifikaãní závody. Na‰ím cílem je dostat se opût na mistrovství

Evropy, které letos bude v Holandsku, a co nejlépe se umístit.

Nezb˘vá, neÏ popfiát ·tûpánovi i v‰em, bez kter˘ch by se reprezentace

na tak vysoké úrovni nedala realizovat, hodnû elánu, trpûlivosti, ‰tûstí

pfii závodech a hlavnû radosti, která z tohoto krásného sportu plyne. 

Petra Jaro‰evská, fota: Jana Sãigelová, fotoagentura Dill

Stejnû jako ‰koláci, ktefií jiÏ absolvovali polovinu ‰kolního roku, má i ‰achov˘
oddíl Jiskra R˘mafiov za sebou první polovinu sezóny 2018–2019. Je proto
naãase zhodnotit své dosavadní pÛsobení a vystavit si „pololetní vysvûdãení“.
Jiskra sezónu odstartovala v prÛbûhu záfií, kdy se po prázdninové pfie-

stávce opût rozjel ‰achov˘ krouÏek SVâ R˘mafiov. Novinkou oproti

loÀskému roku je, Ïe se díky spolupráci se Z· R˘mafiov podafiilo za-

pojit do projektu ·achy do ‰kol. Tento projekt krajÛ a M·MT má za

cíl propagovat na základních ‰kolách královskou hru a zlep‰it tak v˘-

sledky hlavnû v matematice. Díky projektu pfiibylo v ‰achovém krouÏ-

ku mnoho nov˘ch nadûjí a kaÏd˘ pátek se jej úãastní 13–17 ÏákÛ.

V fiíjnu r˘mafiovsk˘ oddíl úspû‰nû zorganizoval ‰achovou Velkou ce-

nu R˘mafiova, vÛbec první turnaj ze seriálu okresních Velk˘ch cen,

kde Ïáci bojují nejen v jednotliv˘ch ‰achov˘ch kláních, ale i v cel-

kovém pofiadí seriálu. V listopadu a prosinci potom mladé ‰achisty

ãekaly Velké ceny Bruntálu a Mûsta Albrechtic.

Na v‰ech tfiech turnajích bojoval stateãnû v kategorii star‰ích ÏákÛ

Tomá‰ ¤outil, kter˘ pfiedvádûl kvalitní hru a patfiil tak k ‰ir‰í hráãské

‰piãce. Tahounem v‰ak byli Ïáci mlad‰í. Roman SvatoÀ ukázal obrov-

ské zlep‰ení oproti loÀské sezónû a pokaÏdé byl v konkurenci 30–50

ÏákÛ v první desítce. V malém odstupu za ním se umisÈoval Josef

Jureãek. Milan Ham‰ík a novû i duo Patrik Gruss a Erich Schreiber ta-

ké pfiedvedli rostoucí formu, ale prozatím hlavnû sbírali zku‰enosti.

Posledním kláním pfied Vánocemi byl OP ‰kol v ‰achu, kam vyslala 

·achová Jiskra má za sebou první polovinu leto‰ní sezóny
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Z· R˘mafiov dvû druÏstva. âtyfilístek mlad‰ích ÏákÛ ve sloÏení Josef

Jureãek, Roman SvatoÀ, Milan Ham‰ík a Patrik Gruss dosáhl na v˘bor-

né 5. místo, zku‰ené kvarteto ÏákÛ star‰ích – Marek ·uba, Tomá‰ ¤outil,

Marek Seitl a Matûj Papaj – bylo dokonce je‰tû o jednu pfiíãku lep‰í.

Zatím poslední Velká cena se odehrála symbolicky v den pololetních

prázdnin 1. února v pfiíjemném prostfiedí Z· Holãovice. I kdyÏ mûl

tentokrát r˘mafiovsk˘ ‰achov˘ oddíl reprezentanty jen v kategorii

mlad‰ích ÏákÛ, byla to zastávka velmi vydafiená. V konkurenci bez-

mála 60 hráãÛ (ve v‰ech kategoriích jich bylo dohromady 106) se

bl˘skl Milan Ham‰ík 5 body a 9. místem, ãímÏ dalece pfiekonal své

dosavadní nejlep‰í umístûní. Za ním na 11. místû skonãil Patrik

Gruss, kter˘ byl teprve na svém tfietím turnaji. Nezklamali ani 

21. Roman SvatoÀ a 26. Josef Jureãek. Posledním zástupcem

R˘mafiova byl Erich Schreiber, kter˘ hodnû potû‰il trenéry 3 body

a 42. místem. Erich je nováãkem, kter˘ se ‰achu vûnuje teprve od zá-

fií. Ukázal tedy, jak dalekou cestu od té doby urazil.

Co se t˘ãe soutûÏí dospûl˘ch, „A“ t˘m Jiskry bojuje v krajské soutû-

Ïi, kde se drÏí na pfiíãkách v popfiedí tabulky a snaÏí se o zisk medai-

lov˘ch pozic. T˘m „B“ pro leto‰ní sezónu pozbyl loÀsk˘ch medailo-

v˘ch ambicí v okresním pfieboru na úkor zapojení talentovan˘ch Ïá-

kÛ. Kromû zku‰eného tria Erik Gruss, Tomá‰ ¤outil a Marek ·uba,

ktefií byli jiÏ loni platnou souãástí t˘mu, sbírají zku‰enosti novû

i Roman SvatoÀ a Josef Jureãek. Na turnajích v rapid ‰achu repre-

zentovali R˘mafiov Martin Slovák, Vlastislav Fojtík a Lubomír Drtil.

Do druhé poloviny sezóny má Jiskra vysoko nasazenou laÈku 

a ambici navázat na úspû‰n˘ první pÛlrok nejen v rámci soutûÏí druÏ-

stev nebo turnajÛ jednotlivcÛ, ale také pfii v˘chovû budoucích ‰acho-

v˘ch nadûjí. Za ·O Jiskra R˘mafiov Luká‰ Pavlásek
Fota: http://sachy.svcrymarov.cz/

Star‰í fotbalová pfiípravka se po polovinû mistrovské sezóny nachází bez
prohry na prvním místû. Svá dvû poslední utkání sehráli chlapci na konci fiíj-
na minulého roku s kluky z Bruntálu a obû utkání o gól vyhráli.
Na prvních tfiech místech v tabulce stfielcÛ máme dva hráãe: Tomá‰e

Vychodila (31 gólÛ) a Radima Pfiecechtûla (28 gólÛ). Po tûchto utká-

ních jsme si dali 14 dní pauzu na odpoãinek a pak se v pÛlce listopa-

du pfiesunuli do tûlocviãny Z· na ulici 1. máje. Tréninkové jednotky

máme v pondûlí a v pátek.

Pro halovou sezónu je naplánováno deset turnajÛ a jeden triangl tur-

naj na umûlé trávû v Olomouci. Z tûchto turnajÛ byly jiÏ ãtyfii ode-

hrány. Na turnajích ve ·ternberku jsme se umístili na tfietím, ãtvrtém

a pátém místû. Dále jsme se zúãastnili velice kvalitnû obsazeného

turnaje v Olomouci, na kterém jsme obsadili páté místo. Prozatím se

nám v˘sledkovû tolik nedafií jako v minulém roce. Kluci jsou hernû

konkurenceschopní, ale na rozdíl od minulého roku nedáváme mno-

ho gólÛ, coÏ nás stojí lep‰í umístûní. Kluky ãeká je‰tû nûkolik turna-

jÛ, v nichÏ jak v‰ichni doufáme, se budou více gólovû prosazovat. 

V lednu byl cel˘ t˘m za vzornou docházku a reprezentaci mûsta po-

zván do wellness hotelu Slunce a na bowling s veãefií. Cel˘ t˘m si to

pofiádnû uÏil.

TurnajÛ se zúãastnili: Donncha Birchall, Miroslav Mu‰álek, Radim

Pfiecechtûl, Tomá‰ Vychodil, Petr Hance, Jan Mihál, Michal Kubík,

David Tomíãek, Martin Vavfiiãka, Ludûk ·imko, Robert Casciani.

Dále do t˘mu patfií noví ãlenové: ·imon PeÀáz, Tomá‰ Mazánek,

Michal Mazánek, Jifií V‰etiãka a Vojtûch Mikeska. 

Chtûl bych podûkovat v‰em rodiãÛm, ktefií vozí své dûti na turnaje. 

Radim Pfiecechtûl
Fota: Petra Pfiecechtûlová

Star‰í fotbalová pfiípravka v polovinû zimní halové sezóny

Hokejoví fanou‰ci se mají na co tû‰it. University Shields Olomouc a Diplomats
Pressburg z Bratislavy, dva t˘my univerzitní hokejové ligy, se proti sobû po-
staví na r˘mafiovském zimním stadionu. Své síly pomûfií v nedûli 10. února
od pûti hodin odpoledne. 
Evropská univerzitní hokejová liga existuje od roku 2013. Její vede-

ní si pokládá za hlavní cíl smísit hokej s univerzitním vzdûláním.

Pfiedev‰ím se snaÏí zmen‰it propast mezi juniorsk˘m a profesionál-

ním hokejem, aby se hráãi z niÏ‰í ligy mohli dále rozvíjet, i kdyÏ se

jim nevydafií posun do té vy‰‰í. V‰echny pfiitom pohání hlavnû touha

hrát; nedostávají Ïádné dary ani penûÏní odmûny. 

T˘m University Shields, tvofien˘ pfiedev‰ím studenty Univerzity

Palackého v Olomouci, je souãástí této ligy druhou sezónu. Na ledû

si hráãi uÏijí spoustu zábavy, za vznikem a fungováním t˘mu je

ov‰em tvrdá dfiina. KvÛli nedostatku ledov˘ch ploch hrají svá domá-

cí utkání na stadionu v Uniãovû. Pronájem ledové plochy i cestování

s sebou nese vysoké náklady, sportovci se tak stále snaÏí hledat spon-

zory. Minulou sezónu skonãili ve své divizi pfiedposlední, jejich cí-

lem je se zlep‰ovat a posouvat se dál. 

Desátého února to v R˘mafiovû nebudou mít lehké. âeká je siln˘ sou-

pefi v podobû hráãÛ Diplomats Pressburg. Ti ukonãili minulou sezó-

nu jako finalisté v play off v˘chodní divize.

Michaela NároÏná

Na zimním stadionu v R˘mafiovû se pfiedstaví t˘my univerzitní hokejové ligy
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VI. roãník zimního DuKo triatlonu R˘mafiov
Pofiadatel: Triatlon klub DuKo R˘mafiov

Datum konání: sobota 23. února 2019

Místo startu: R˘mafiov, aréna Flemda

Prezence: 11:00–12:00 v místû startu

¤editel závodu: Durman Vlastislav

Hlavní rozhodãí: Durmanová Eva

Tratû:
V‰echny kategorie: horské kolo bûÏky bûh

12 km 6 km 5 km

Kategorie:
M 18 – muÏi: 18–29 roã. 2001–1990

M 30 – muÏi: 30–39 roã. 89–80

M 40 – muÏi: 40–49 roã. 79–70

M 50 – muÏi: 50–59 roã. 69–60

M 60 a více – muÏi: 60 a více roã. 59 a ménû

Z18 – Ïeny: 18–34 roã. 2001–1985

Z35 – Ïeny: 35 a více roã. 84 a ménû

S – ‰tafety: nad 15 let roã. 2004 a ménû

Start: 12:10 (v‰echny kategorie)

Startovné: v‰echny kategorie 200 Kã

‰tafety 300 Kã

Pfiihlá‰ky: pfii prezenci dle ãasového rozvrhu

e-mailem na duko@durmankola.cz

Upozornûní: Pfii nedostatku snûhu bude závod odvolán do 21. 2.
Proto v elektronické pfiihlá‰ce uveìte tel. kontakt. Stav snûhu je moÏ-

no sledovat na webkamefie Ski klubu RD R˘mafiov. 

Obãerstvení obdrÏí kaÏd˘ úãastník závodu po dobûhu. Vítûzové ka-

tegorií získají pohár. 

Pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla triatlonu. 

Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce.

KaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí.

Soukromá fiádková inzerce
• Malá popová kapela hledá do sv˘ch fiad zpûvaãku. Nabídky

mÛÏete volat na telefonní ãíslo: 605 549 497.
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SOUKROMÁ
¤ÁDKOVÁ INZERCE

JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 8. 3. 2019
Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

1. 3. 2019  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

3/2019
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Europoslankynû bojuje za práva lidí 
se zdravotním postiÏením

KromûfiíÏská europoslankynû MUDr. Olga Sehnalová je vefiejnosti

známa hlavnû jako neúnavná bojovnice proti dvojí kvalitû potravin,

rÛzn˘m ‰mejdÛm nebo také za lep‰í dopravní bezpeãnost v EU.

Ménû známá je její ãinnost v Evropském parlamentu ve prospûch

lidí se zdravotním postiÏením.

Paní doktorko, co pro lidi s postiÏením dûlá Evropsk˘ parlament?
Málokdo si uvûdomuje, Ïe mnoho na první pohled samozfiejm˘ch

ãinností, jako je sledování televize nebo ãtení obrazovky poãítaãe,

je pro fiadu lidí s postiÏením problém. Nebo si zavolat záchranku,

kdyÏ potfiebujete pomoc. O tom, Ïe cestování vefiejnou dopravou,

tfieba vlakem, znamená kvÛli nutnosti asistence plánovat si cestu

nûkolik dní dopfiedu, vûdí lidé se zdravotním postiÏením také své.

K tomu v‰emu jsme v poslední dobû pfiijali nûkolik dÛleÏit˘ch zá-

konÛ, které uÏ brzy zlep‰í Ïivot lidí se zdravotním postiÏením u nás

doma i v celé EU. Jsem ráda, Ïe jsem mohla fiadu prospû‰n˘ch zmûn

prosadit, tfieba zkrácení doby nutné pro objednání asistenãních slu-

Ïeb na Ïeleznici, bezbariérové bankomaty ãi automaty na jízdenky.

Zapomenout nesmím na jednotnou Evropskou kartu zdravotního

postiÏení, která usnadní cesty do zahraniãí. Snad ji brzo zavede

i âeská republika, jinde v EU uÏ funguje. 

Vûdí o tom, co se pfiipravuje, lidé u nás doma?
Jsem v Evropském parlamentu pfiedsedkyní poslanecké skupiny,

která se právy lidí s postiÏením zab˘vá, takÏe jsem samozfiejmû

v dennodenním kontaktu s rÛzn˘mi organizacemi zdravotnû posti-

Ïen˘ch z celé Evropy, vãetnû tûch z domova. Pofiádám s nimi rÛz-

ná setkání, jak v âeské republice, tak v Bruselu. Takovéto konzul-

tace jsou pro mne velice uÏiteãné. Je to práce, která má smysl.

Vendula Karásková
asistentka MUDr. Olgy Sehnalové, MBA

poslankynû Evropského parlamentu
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