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Jak jsme volili do Evropského 
parlamentu

Atletika R˘mafiov zahájila ãinnost, první
akce pfiilákala mnoho nad‰encÛ

Diakonie âCE ani letos 
nezapomnûla popfiát ke Dni matek

Studenti pro‰li mûstem 
pfii tradiãním Majálesu

Leto‰ní Jesenická magistrála provûfiila
pfiipravenost jezdcÛ v nároãném terénu

ročník XXI.
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V pátek 24. kvûtna zorganizovalo Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov
tradiãní Majáles – studentskou slavnost spojenou s prÛvodem mûstem. 
Leto‰ní Majáles studenti tematicky zamûfiili na fiemesla ãi povolání.

Iniciativu nad organizací studentského veselí pfievzaly sexta a septi-

ma. Pfii prÛvodu mûstem bylo moÏné zahlédnout nápadité masky ãi

stejnokroje, aÈ jiÏ vojenské, hasiãské, zdravotního personálu ãi úkli-

dové ãety. Nûkdy prÛvod spí‰ neÏ studentskou recesi pfiipomínal de-

monstraci za práva Ïen na matefiské ãi poÏadavky odborového svazu.

Závûreãné koleãko prÛvodu kolem radnice dávalo tu‰it, oã studentÛm

za okamÏik pÛjde. Sefiazeni do pÛlkruhu dávali hlasitû najevo, Ïe si

Ïádají klíãe od mûsta. Místostarostka Lenka Vavfiiãková pfiedala

Alexandfie Záhorové ze sexty a Franti‰ku Tomovovi ze sekundy sym-

bolick˘ klíã od mûsta a poté se prÛvod vydal do Flemmichovy za-

hrady, kde studenti plnili vûdomostní i zábavné úkoly. JiKo

Studenti pfievzali klíãe od mûsta pfii tradiãním Majálesu
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Ve dnech 24.–25. kvûtna se kona-
ly v pofiadí uÏ deváté volby do
Evropského parlamentu. Volby se
opakují kaÏd˘ch pût let, v âesku se
volilo teprve poãtvrté. âesko má
zastoupení 21 poslancÛ.
Vítûzem ãtvrt˘ch voleb do

Evropského parlamentu v âeské republice se stalo podle oãekávání

ANO Andreje Babi‰e. Získalo 21,2 procenta hlasÛ a ‰est mandátÛ.

Zatímco v obci Sloupno na Havlíãkobrodsku získal vítûz voleb pfies

73 procent hlasÛ, napfiíklad v Jifiíkovû na Bruntálsku nebo v jihoães-

k˘ch Hartmanicích pro nûj nehlasoval nikdo. Úspûch slaví také hnu-

tí SPD Tomia Okamury, které získalo dva mandáty. V minul˘ch vol-

bách pfiitom Okamurovo hnutí (tehdy to byl Úsvit pfiímé demokracie)

neuspûlo. Poprvé budou mít v Evropském parlamentu své zástupce,

a to tfii, také ãe‰tí Piráti.

Úãast voliãÛ byla témûfi o deset procentních bodÛ vy‰‰í neÏ pfied pû-

ti lety. V âesku pfii‰lo tentokrát k urnám 28,72 procenta voliãÛ.

Hranici pro vstup do Evropského parlamentu pfiekonalo stejnû jako

v minul˘ch volbách sedm politick˘ch subjektÛ: ANO (21,2 % 

– 6 mandátÛ), ODS (14,5 % – 4 mandáty), Piráti (14 % – 3 mandá-

ty), STAN – TOP 09 (11,7 % – 3 mandáty), SPD (9,1 % – 2 mandá-

ty), KDU-âSL (7,2 % – 2 mandáty) a KSâM (6,9 % – 1 mandát).

Propadla se tedy vládní sociální demokracie, která v minulém obdo-

bí mûla ãtyfii mandáty. Mezi 21 nov˘mi europoslanci je 7 Ïen, návrat

do velké politiky slaví nûkdej‰í ministr obrany za ODS Alexandr

Vondra, jenÏ získal mandát díky pfiednostním hlasÛm voliãÛ.

Za jednotlivé politické subjekty budou v Evropském parlamentu roz-

hodovat Dita Charanzová (Ano), Martina Dlabajová (ANO), Martin

Hlaváãek (ANO), Radka Maxová (ANO), Ondfiej Knotek (ANO),

Ondfiej Kovafiík (ANO), Jan Zahradil (ODS), EvÏen To‰enovsk˘

(ODS), Veronika Vrecionová (ODS), Alexandr Vondra (ODS),

Marcel Kolaja (Piráti), Markéta Gregorová (Piráti), Mikulá‰ Peksa

(Piráti), Jifií Pospí‰il (STAN – TOP 09), Stanislav Polãák (STAN 

– TOP 09), Ludûk Niedermayer (STAN – TOP 09), Ivan David

(SPD), Hynek Bla‰ko (SPD), Tomá‰ Zdechovsk˘ (KDU-âSL),

Michaela ·ojdrová (KDU-âSL) a Katefiina Koneãná (KSâM). 

Pokud se podíváme do tabulky spádového obvodu R˘mafiovska

a SdruÏení obcí R˘mafiovska, zjistíme, Ïe procentuálnû nejpoãetnûj‰í

skupina oprávnûn˘ch voliãÛ pfii‰la k volební urnû v Tvrdkovû (33,84

%), nejvíce hlasÛ pak odevzdali voliãi v R˘mafiovû (1459), z toho

‰estadvacet bylo neplatn˘ch. V R˘mafiovû volilo 21,06 % oprávnû-

n˘ch voliãÛ. VÛbec nejniÏ‰í volební úãast zaznamenala obec

RyÏovi‰tû, kde pfii‰lo k urnám pouze 18,42 % voliãÛ, a Horní Mûsto

s 18,80% úãastí ve volbách.

Jak jsme volili 
do Evropského parlamentu

Aktuálnû z mûsta V tomto ãísle najdete
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V samotném R˘mafiovû volili obãané ve dvanácti okrscích, pfii-

ãemÏ nejniÏ‰í úãast zaznamenala volební komise v okrsku 

ã. 4 (volební místnost v Základní ‰kole na ·kolním námûstí), ur-

ãeném voliãÛm bydlícím v ulicích Horní, Jungmannovû, Národní

2–15, Pfiíkopy, na námûstí Míru a ·kolním námûstí. Z 833 voliãÛ

jich pfii‰lo jen 118 (14,17 %). Nejvy‰‰í poãet voliãÛ 36 (31,86 %)

ze 113 pfii‰el do okrsku ã. 9 (volební místnost „Koliba“

v Ondfiejovû) pro voliãe s trval˘m pobytem v místní ãásti Ondfiejov. 

Na R˘mafiovsku se vítûzem voleb stalo ANO 2011, jemuÏ dalo hlas 

852 voliãÛ (31,01 %), následovalo hnutí SPD Tomia Okamury 

s 336 hlasy (12,23 %), dále KSâM s 295 hlasy (10,73 %), âeská pirát-

ská strana s 284 hlasy (10,33 %), ODS s 241 hlasy (8,77 %), koalice

STAN – TOP 09 se 175 hlasy (6,37 %) a âSSD se 156 hlasy (5,67 %).

JiKo, zdroj: www.volby.cz a www.irozhlas.cz 

MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ 

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

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

na pozici redaktora elektronick˘ch médií

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. záfií 2019, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 11. platová tfiída – v souladu se zá-

konem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem

práce, a nafiízením vlády ã. 341/2017

Sb., o platov˘ch pomûrech zamûst-

nancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a sprá-

vû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém za-

mûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky:
• vzdûlání: minimálnû stfiedo‰kolské s maturitní zkou‰kou; vy‰-

‰í odborné nebo vysoko‰kolské Ïurnalistického nebo lingvis-

tického zamûfiení v˘hodou,

• praxe v ti‰tûn˘ch nebo elektronick˘ch médiích v˘hodou,

• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupová-

ní a odolnost vÛãi stresu, odpovûdnost a preciznost, dÛslednost

pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, organizaãní schopnosti,

• znalost nejménû jednoho cizího jazyka na komunikaãní úrovni,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC,

• schopnost kultivovaného psaného projevu,

• pfiehled o regionálním dûní,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou,

• znalost principÛ a fungování vefiejné správy v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• tvorba mediální politiky mûsta,

• zastupování mûsta smûrem k vefiejnosti a sdûlovacím pro-

stfiedkÛm na základû komunikace se zastupiteli a vedením

mûsta, se zamûstnanci mûsta a s externími subjekty,

• naplÀování obsahu a komunikace prostfiednictvím platformy

Mobilní rozhlas + sociální sítû, 

• pfiíprava podkladÛ pro publikování v ti‰tûn˘ch i elektronic-

k˘ch médiích,

• jednodu‰‰í v˘tvarná, grafická, fotoreportérská a technická

práce;

• pfiedávání podnûtÛ získan˘ch prostfiednictvím Mobilního roz-

hlasu kompetentním osobám,

• budování pfiíznivé image mûsta R˘mafiova, cílená redakãní prá-

ce podílející se na pojmenovávání a potírání negativních jevÛ

ve mûstû,

• poskytování informací hromadn˘m sdûlovacím prostfiedkÛm

a zpravodajsk˘m agenturám, 

• organizaãní zaji‰Èování zahraniãních kontaktÛ a pobytu ofici-

álních zahraniãních delegací,

• koordinace a podílení se na pfiípravû v˘znamn˘ch kulturnû-

spoleãensk˘ch akcí mûsta.

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

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení po-

bytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch

znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘-

bûrového fiízení,

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

zích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bez-

úhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad

domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m pro-

hlá‰ením,

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

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí

Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání

nejpozdûji 31. ãervence 2019.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. Plné znûní vãetnû Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a dostupné ke sta-

Ïení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT za-

slány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru

‰kolství a kultury Mûstského úfiadu R˘mafiov Bc. Leona Pleská, tel.: 554 254 160.

Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:   31. ãervence 2019
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Dne 13. kvûtna Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje spustil 3. v˘-

zvu k pfiedkládání Ïádostí o dotaci na v˘mûnu kotlÛ. O dotaci byl ne-

vídan˘ zájem, bûhem tfií hodin se pfiihlásilo 9 230 obãanÛ.

PÛlmiliarda, kterou má kraj na ekologické kotle k dispozici, „zmize-

la“ bûhem 54 vtefiin. Tato suma pokryje odhadem 3 500 Ïá-

dostí. „Na‰e propoãty i oãekávání se naplnily. Zájem o kotlíkové do-
tace v Moravskoslezském kraji je obrovsk˘ a nepochybnû k tomu pfii-
spûl i ná‰ nov˘ program kotlíkov˘ch pÛjãek pro domácnosti,“ ozná-

mil ministr Ïivotního prostfiedí Richard Brabec, kter˘ pfiislíbil dal‰í

nav˘‰ení o minimálnû 500 mil. korun. „V̆ mûna star˘ch kotlÛ, které
jsou zdrojem prachu a rakovinotvorného benzoapyrenu, je pro na‰e
ministerstvo i tuto vládu naprostá priorita. âím dfiíve staré kotle vy-
mûníme, tím dfiíve budeme d˘chat ãist‰í vzduch,“ dodal ministr.

Pokud by stát alokaci nav˘‰il a kraj mûl na v˘mûnu kotlÛ celou mi-

liardu, mohlo by b˘t ve 3. kole kotlíkov˘ch dotací vyhovûno odha-

dem 8 200 Ïádostí.

Mûstu R˘mafiovu se podafiilo oslovit 44 ÏadatelÛ o dotaci, ktefií by

chtûli od mûsta Ïádat o kotlíkovou pÛjãku. Z toho 22 ÏadatelÛ má Ïá-

dost s pofiadov˘m ãíslem do 3 500 a s nejvût‰í pravdûpodobností do-

taci získají jiÏ z první alokované ãástky (500 mil. korun). Dal‰ích 

18 ÏadatelÛ má pofiadové ãíslo Ïádosti do 7 000 a mûli by dosáhnout

na dotaci v pfiislíbené druhé alokaci, 4 Ïadatelé jsou umístûni nad po-

fiadov˘m ãíslem 7 000, pfiiãemÏ zatím není moÏné odhadnout, zda po-

staãí slíbené nav˘‰ení alokace i na tyto Ïádosti. 

Ze 44 obãanÛ na‰eho mûsta, ktefií projevili zájem o kotlíkovou pÛjã-

ku, podalo 7 Ïádost o dotaci na tepelné ãerpadlo, 20 o dotaci na ko-

tel na biomasu a 17 o dotaci na plynov˘ kondenzaãní kotel. Kromû

obãanÛ, ktefií projevili zájem o pÛjãku, podalo Ïádost o dotaci dal‰ích

33 R˘mafiovanÛ. Nyní probíhá kontrola podan˘ch Ïádostí ze strany

Moravskoslezského kraje a v pfiípadû nejasností budou Ïadatelé vy-

zváni k doplnûní.

Mûsto R˘mafiov pfiipravuje Ïádost o dotaci na kotlíkové pÛjãky, kte-

rá se podává u Státního fondu Ïivotního prostfiedí (SFÎP). Aktuálnû

se upfiesÀují zámûry v oblasti Ïivotního prostfiedí, které by mûsto

chtûlo financovat právû z prostfiedkÛ kotlíkov˘ch pÛjãek. Jakmile ob-

ãané kotlíkovou pÛjãku mûstu vrátí, bude mít moÏnost tyto prostfied-

ky pouÏít na realizaci adaptaãních projektÛ reagujících na zmûnu kli-

matu a vedoucích ke sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ, zvy‰ování

energetické úãinnosti, dosahování úspor energie apod. Je v‰ak nutné,

aby mûsto mûlo takové zámûry jiÏ pfiipravené. V opaãném pfiípadû by

muselo prostfiedky poskytnuté na finanãní pÛjãky obãanÛm vrátit

zpût Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí.

Mûsto R˘mafiov poãítá s tím, Ïe kotlíkovou pÛjãku by poskytlo pfií-

padnû dal‰ím zájemcÛm, ktefií mûsto zatím nekontaktovali a podali si

Ïádost o dotaci samostatnû. V rámci Ïádosti o dotaci na SFÎP je pro

tyto pfiípady pfiipravena rezerva.

K zodpovûzení dal‰ích dotazÛ kontaktujte prosím odbor regionálního

rozvoje (Petr Kudela, DiS.). 

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Za lep‰ím ovzdu‰ím: O kotlíkovou dotaci byl velk˘ zájem

Vedení mûsta a obãané uctili památku padl˘ch osvoboditelÛ

V úter˘ 7. kvûtna odpoledne si starosta Ludûk ·imko s místostarostkou Lenkou Vavfiiãkovou, zástupci místní organizace KSâM a obãany mûs-
ta pfiipomenuli ãtyfiiasedmdesáté v˘roãí osvobození R˘mafiova na konci 2. svûtové války, které pfiipadá na 8. kvûtna. PoloÏili kytice k památ-
níku osvoboditelÛ v parku pfied b˘valou Jednotou a poklonili se památce padl˘ch vojákÛ i civilistÛ. JiKo
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na zasedání 
zastupitelstva mûsta,

které se bude konat v fiádném termínu

ve ãtvrtek 27. ãervna 2019
v 17:00

ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

na OkruÏní ulici v R˘mafiovû

Program:
Zpráva o ãinnosti 

pfiíspûvkov˘ch organizací ve mûstû

Aktuální zpráva o hospodafiení mûsta,

rozpoãtová opatfiení

Zpráva o ãinnosti kontrolního a fi-

nanãního v˘boru za 1. pololetí 2019

Ing. Ludûk ·imko, starosta, v. r.

Pozvánka

Separovat i zbytky z kuchynû a zahrady, které lze je‰tû dále zpracovat, se
stále uãíme. Pfiitom tzv. bioodpad tvofií aÏ pûtinu objemu na‰ich popelnic, za
jejichÏ svoz platíme.
V‰e, co má pfiírodní základ a co se v pfiírodû samo rozloÏí – tak lze vel-

mi zjednodu‰enû definovat bioodpad. Tvofií ho jednak kuchyÀské od-

pady (zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, pytlíky s ãajem apod.),

jednak odpady vznikající pfii údrÏbû zelenû (zbytky rostlin, ostfiíhan˘

Ïiv˘ plot, ofiezané malé vûtvû, posekaná tráva nebo shrabané listí). 

Jak bioodpad tfiídit?
Bioodpad lze tfiídit rÛzn˘mi zpÛsoby. Pfiib˘vá tûch, ktefií si na sv˘ch

zahrádkách zakládají kompost, kam v‰echen „zelen˘“ odpad dávají.

Vím i o bytovém domû, kde si pofiídili spoleãn˘ kompostér a kompost

vyuÏívají smíchan˘ se substrátem do truhlíkÛ na balkony. TipÛ, jak

jednodu‰e zaãít, je spousta. Od ledna 2015 mají obce povinnost zaji-

stit mimo jiné sbûr biologicky rozloÏitelného odpadu rostlinného pÛ-

vodu. R˘mafiov má po mûstû rozmístûny nádoby na bioodpad, vlast-

ní i kompostárnu, takÏe si s dobfie vyseparovan˘m bioodpadem umí

poradit. Fajn‰mekfii si mohou doma sestavit mal˘ vermikompostér

(„ÏíÏalí kompostér“). 

Proã tfiídit bioodpad?
Tfiídûním bioodpadu ‰etfiíme místo v popelnici na smûsn˘ odpad,

a tím i vlastní peníze v podobû poplatku za svoz komunálního odpa-

du. Existují ale i dal‰í dÛvody. Tfieba fakt, Ïe bioodpady uloÏené na

skládce pfii svém rozkladu uvolÀují velké mnoÏství metanu a oxidu

uhliãitého, tedy skládkové plyny. Tomu se snaÏí Ministerstvo Ïivot-

ního prostfiedí zabránit omezováním ukládání bioodpadÛ na skládky,

blíÏí se rychle i doba, kdy skládkování bioodpadu na skládkách bude

zcela zapovûzeno. 

Tfiídûní bioodpadu – rady a tipy na umístûní nádoby na bioodpad
doma
Je jen na vás, zda bude nádoba na bioodpad závûsná, volnû stojící na lin-

ce, vedle kuchyÀské linky nebo pod ní (napfi. pod dfiezem), pfiíp. zda bu-

de souãástí kuchyÀsk˘ch dfiezÛ. V kaÏdém pfiípadû je ideálním místem

pro nádobu na bioodpad kuchyÀ. DÛvod je nasnadû – jelikoÏ znaãná ãást

bioodpadu pochází právû z kuchynû a vzniká pfii pfiípravû jídel, nádobu

na bioodpad budete mít vÏdy po ruce. Zkuste ji proto umístit poblíÏ mís-

ta, kde pfiipravujete jídlo a kde si zároveÀ rovnou mÛÏete um˘t ruce.

Pfii jakémkoliv tfiídûní je dÛleÏité dodrÏovat pravidla, co a jak tfiídit,

pak to skuteãnû má smysl. 

Ing. Irena Orságová, Mûstské sluÏby R˘mafiov. Zdroj: EKO-KOM, a. s.

Jak správnû naloÏit s bioodpadem?
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Mûsto nechalo opravit po‰kozen˘ kfiíÏ u kostela Narození Panny Marie
v Jamarticích.
KfiíÏ je mramorov˘, spoãívá na ãtyfistupÀovém podstavci. Ve stfiední

ãásti podstavce je na pfiední stranû zahloubené zrcadlo ãtvercového

tvaru s profilovan˘m rámem. Uprostfied zrcadla je zahloubená nika

s reliéfem Panny Marie Bolestné. Stfiední ãást podstavce je ukonãena

nástavcem ve tvaru ‰títu, uprostfied ‰títu je zahloubena kruhová nika

s reliéfnû zobrazen˘mi symboly eucharistie. Ve spodní ãásti je ‰pat-

nû ãiteln˘ nûmeck˘ nápis patrnû se jmény donátorÛ a datací vzniku

této památky (asi v devadesát˘ch letech 19. století).

Pfii bfieznové vichfiici se ulomila celá horní ãást kfiíÏe s litinovou po-

stavou Krista a spadla do sousedící zahrady, bylo tedy tfieba novû vy-

fie‰it umístûní kfiíÏe na podstavec. Souãasnû byl cel˘ objekt oãi‰tûn

a konzervován.

Práce provedla firma pana Svatopluka Bedfiicha z Lomnice za celko-

vou ãástku 48 800 korun vã. DPH. Zdroj: webové stránky mûsta

Jamartick˘ kfiíÏek je znovu na svém místû

Závod míru U23 Grand Prix Priessnitz spa 2019 bude mít 6.–9. ãervna své
jiÏ sedmé pokraãování. Na silnice Jesenicka pfiijedou bojovat o body do po-
fiadí Svûtového poháru nejlep‰í jezdci svûta kategorie do 23 let v podniku se-
riálu Nations‘ Cupu Mezinárodní cyklistické unie (UCI). 
„Jako by to bylo vãera, kdy jsme se rozhodli obnovit Závod míru. Ne
v‰ak pro jezdce elitní kategorie, ale pro kategorii do 23 let. Bylo
mnoho lidí, ktefií nám to rozmlouvali, ale ‰li jsme za sv˘m cílem.
Zrazovali nás, Ïe v kraji Jesenicka nebude zájem. Opak je ale prav-
dou. ÚÏasn˘ kraj, skvûlá podpora mûst a obcí, v‰ichni vzali Závod
míru za svÛj. Prostû tento podnik patfií do JeseníkÛ a na Moravu,“ fií-

ká Jaroslav Va‰íãek ze spoleãnosti Jesenická cyklistická, z. s. „A dnes
bez debat patfií Závod míru mezi dva nejvût‰í závody v kategorii cyk-
listÛ do 23 let na svûtû. Tour de l‘Avenir a Závod míru v Jeseníkách
diktují tempo svûtové cyklistiky do 23 let.“
Leto‰ní rok pfiichází s mnoha novinkami: „Tro‰ku jsme pfiitvrdili
a musím fiíci, Ïe to bude ku prospûchu závodu. Máme nové horské
prémie Tfieme‰ek, Jelení a Kostelní vrch, a ty spolu s tûmi z minul˘ch
let dostateãnû provûfií leto‰ní peloton. Podafiilo se nám ve spoluprá-
ci s UCI vyfie‰it moÏnost startu je‰tû jednoho na‰eho reprezentaãního
v˘bûru, kter˘ pojede pod hlaviãkou V̆ bûr âech a Moravy. A co na‰i
reprezentanti? DorÛstají nám skvûlí jezdci a budou potfiebovat di-
váckou podporu. Jeden z nejlep‰ích svûtov˘ch juniorÛ Karel Vacek
pfiestoupil do muÏÛ a v Jeseníkách bude jiÏ od 2. ãervna, druhou ães-
kou nadûjí je v podstatû domácí Jakub Otruba.“
Startovní listina je jako vÏdy nabitá, ze svûtové ‰piãky prakticky nikdo

nechybí. Dorazí i druh˘ t˘m Africa Tour Maroko, uvidíme, jak budou

jeho jezdcÛm Jeseníky vyhovovat. V cílov˘ch mûstech, a tedy

i v R˘mafiovû, je pfiipraven bohat˘ program – pro dûti budou pfiiprave-

ny skákací hrady a soutûÏe o hodnotné ceny, v rámci kulturního progra-

mu vystoupí rocková skupina Premier a budou zaji‰tûny i dal‰í atrakce.

O souãasné prestiÏi Závodu míru svûdãí, Ïe Mezinárodní cyklistická 

unie jiÏ v pfiedstihu pfiidûlila statut závodu Nations‘ Cup i pro rok 2020,

a to v termínu 4.–7. ãervna 2020. Zdroj: webové stránky mûsta

Závod míru opût v R˘mafiovû

Vítání dûtí
V nedûli 16. ãervna se od 14:00 uskuteãní v koncertním sále Základní umûlecké ‰koly druhé leto‰ní vítání dûtí do svazku obce 

za úãasti zástupcÛ mûsta a ãlenÛ komise pro spoleãenské záleÏitosti. JiKo
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Autobusov˘ dopravce Transdev Morava, s. r. o., upozorÀuje obãany

R˘mafiovska na omezení v autobusové dopravû související s pofiádá-

ním cyklistického Závodu míru v pátek 7. ãervna 2019 v dobû od
15:00 do 18:00.
V uvedenou dobu bude uzavfien úsek centrum R˘mafiova, II/370

R˘mafiov – Skály – III/37017 Stfiíbrné Hory – III/37019 Edrovice 

– R˘mafiov, coÏ s sebou ponese následující:

Zastávka R˘mafiov, autobusové stanovi‰tû bude v této dobû pfiesu-

nuta podle jednotliv˘ch linek na tyto zastávky:

854873 (Bruntál – Václavov – R˘mafiov – Sobotín, Rudoltice) na za-

stávku R˘mafiov, Opavská, Hedva;

854878 (R˘mafiov – Malá Morávka, Karlov) na zastávku R˘mafiov,

Opavská, Hedva;

854877 (R˘mafiov – Bfiidliãná – Bruntál) na zastávku R˘mafiov, 

8. kvûtna, kfiiÏovatka;

854921 (R˘mafiov – Bfiidliãná – Olomouc) na zastávku R˘mafiov, 

8. kvûtna, kfiiÏovatka;

854880 (R˘mafiov – Stará Ves, Îìársk˘ Potok) na zastávku

R˘mafiov, 8. kvûtna, kfiiÏovatka, obousmûrnû pojede po I/11

na zastávku R˘mafiov, Janovice, zámek a dále po trase linky;

pfiesunuty budou také zastávky R˘mafiov, Sokolovská, KB,

dále R˘mafiov, Edrovice a rovnûÏ R˘mafiov, Janovice,

Dûtsk˘ domov;

854912 (R˘mafiov, Jifiíkov, Sovinec – ·ternberk) na

zastávku R˘mafiov, tfi. HrdinÛ;

854922 (R˘mafiov – Tvrdkov, Ruda – Uniãov) – spoj ã. 24 vyãká

v zastávce Horní Mûsto, kulturní dÛm od 15:49, spoje 19,
21, 22, 25, 26, 28 NEJEDOU!, spoj 23 pojede ihned po 

ukonãení uzavírky;

950154 (Jeseník – Olomouc – Pfierov) na zastávku R˘mafiov, 

tfi. HrdinÛ;

930201 ·umperk – Bruntál – Opava – Ostrava na zastávku R˘mafiov,

Opavská, Hedva.

Upozornûní na v˘luky autobusÛ v dobû konání Závodu míru

MÛÏeme o nûãem ãíst, mÛÏeme toho mnoho vidût ve filmech, mÛÏe-

me o mnohém cokoliv… Ale nic nenahradí mrazivé zachvûní v oka-

mÏicích bezprostfiedního kontaktu s minulostí zaslechnutého z vy-

právûní toho, kdo osobnû v‰e proÏil, kdo tûmi dávn˘mi ãasy osobnû

pro‰el a komu nezmizelo nic ze vzpomínek. Taková pfiíleÏitost se na-

skytla ÏákÛm devát˘ch roãníkÛ, tedy posluchaãÛm mlad‰ím o gene-

race. V pátek 26. dubna pfiijala pozvání mezi nû paní Anna Hladká

z Dolní Moravice, která se pfies poãáteãní nejistotu s Ïáky podûlila 

o své vzpomínky na poslední okamÏiky války. Vyprávûla pfiedev‰ím 

o tom, co následovalo pro ãlovûka s nûmeckou národností (se stigma-

tem zla a odsouzení) v období bolestného odsunu. Po krátkém úvodu

pfii‰lo na otázky, které paní Hladké ani na okamÏik neubraly nic 

z úsmûvu a závidûníhod-

ného optimismu. ZdÛ-

raznila, Ïe i pfies osudy ne

vÏdy veselé mûla krásn˘

Ïivot, Ïe je ‰Èastná za svo-

ji rodinu, Ïe i Ïivot s pfie-

káÏkami stojí za to. By-

lo zajímavé poslouchat 

a uvûdomovat si, jak slo-

Ïité mohlo b˘t obyãejné

bytí v kontrastu s moÏná

bezstarostnou souãasnos-

tí. Jak cenné je v tento 

okamÏik naslouchat li-

dem, ktefií stále je‰tû mají

co vyprávût. Fota a text:
Mgr. Ivo Janou‰ek

Vzpomínky stále Ïivé

Jak velí zavedená tradice, s pfiíchodem jara a pûkn˘ch sluneãních dní vyrá-
Ïíme na v˘let do polského Ozimku nebo naopak dûti z Ozimku pfiijíÏdûjí k nám.
25. dubna jsme se opût ocitli v roli hostitelÛ.

Tentokrát ‰lo o setkání na‰ich druÏebních ‰kol v rámci projektu Hory

a lidé oãima dûtí / Góry i ludzie oczami dzieci, kter˘ je spolufinan-

cován z prostfiedkÛ Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt

Náv‰tûva pfiátel z Polska

·kolství
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Dne 17. dubna 2019 se v Jeseníku konala ãesko-polská konference.

Pozvan˘m hostÛm zde bylo pfiedáno ocenûní za dlouholet˘ rozvoj spo-

lupráce a pfiátelsk˘ch ãesko-polsk˘ch vztahÛ v rámci projektÛ vyhla-

‰ovan˘ch Euroregionem Pradûd. Jednou z ocenûn˘ch osobností byla

i Mgr. Petra MíÏová, která v rámci této spolupráce zorganizovala na tfii-

cet v˘mûnn˘ch setkání ÏákÛ na‰í ‰koly a ÏákÛ ze spfiáteleného Ozimku.

Rád bych paní kolegyni Petfie MíÏové podûkoval za reprezentaci

Základní ‰koly R˘mafiov, Jelínkova 1 v projektech Euroregionu Pradûd

a popfiál hodnû ‰tûstí a sil do budoucích plánovan˘ch projektÛ.

Mgr. Jan Jablonãík, fieditel Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Podûkování

má dvû ãásti a tato dubnová, jarní, byla ladûná sportovnû. Na‰e ‰ko-

la je rovnûÏ úspû‰nou pofiadatelkou okresního kola Odznaku v‰e-

strannosti olympijsk˘ch vítûzÛ, projektu pro dûti se zájmem o pohyb

a sport, a tak jsme chtûli kamarádÛm z Polska toto klání pfiiblíÏit. Ti

jiÏ od podzimu trénovali disciplíny, které jsme jim pfiedvedli, aby se

s námi mohli zúãastnit symbolického pfiedkola a zmûfiit si svou zdat-

nost dle parametrÛ této soutûÏe.

Ve ãtvrtek, po pfiivítání, jsme se vydali na ekofarmu do Stránského,

kde jsme zhlédli makety technick˘ch staveb pohánûn˘ch vodou, 

ukázku proãesávání vlny na bubnové ãesaãce, které jsme si mohli 

i sami vyzkou‰et, ale hlavnû spoustu hospodáfisk˘ch zvífiat – konû,

krávy a stádo ovcí utû‰enû rozrostlé o leto‰ní témûfi ãtyfii desítky jeh-

Àat. Zúãastnili jsme se také v˘roby s˘ra, a byl moc dobr˘!

Po spoleãném obûdû jsme si vy‰lápli na Uhlífisk˘ vrch, odkud je krás-

ná vyhlídka do ‰irého okolí na jesenické hory. To byl kouzeln˘ po-

hled hlavnû pro na‰e pfiátele z Ozimku, jejichÏ mûsteãko leÏí v rovi-

nû. Hory jsme si hned vyfotili a namalovali. Slunce hfiálo a vÛbec se

nám nechtûlo odcházet, ale blíÏila se pátá a my mûli zamluveny vod-

ní radovánky v aquacentru v Bruntále.

V pátek 26. dubna ráno bylo jiÏ v‰e pfiipraveno, vãetnû poãasí, které

bylo stejnû krásné, ne-li krásnûj‰í, jako pfiede‰lého dne. Pro kluky 

a holky byl na ‰kolním atletickém stadionu pfiichystán pûtiboj, zahr-

nující dvouminutové pfieskoky pfies ‰vihadlo a klikování, hod medi-

cinbalem, trojskok a na závûr volitelná disciplína – bûh na 1000 met-

rÛ nebo driblink s míãem.

SoutûÏilo se ve smí‰en˘ch ãesko-polsk˘ch druÏstvech vÏdy po 

6–7 závodnících, do kter˘ch byli spravedlivû vybráni kluci i holky

rÛzného vûku. V̆ bornû jsme si to uÏili a ponûkud utrmáceni jsme po

ukonãení sportovní ãásti dne spoleãnû poobûdvali, abychom se odpo-

ledne opût se‰li ve ‰kole k slavnostnímu vyhlá‰ení vítûzÛ a pfiedání

cen. Pak ale nezbylo neÏ se rozlouãit. Nás ãekal zaslouÏen˘ odpoãi-

nek, na‰i hosté se je‰tû pro‰li po R˘mafiovû, nav‰tívi-

li informaãní centrum a pak se vydali na cestu domÛ. 

Spoleãnû se tû‰íme na podzim, kdy je naplánovaná

ãást druhá – tentokrát v˘tvarná. Na shledanou v záfií!

Zájemci o videa a dal‰í fota z akce mohou nav‰tívit

webové stránky ‰koly www.zsrymarov.cz. 
Za realizaãní t˘m Petra MíÏová

PROJEKT Hory a lidé oãima dûtí / Góry i ludzie oczami dzieci
Reg. ãíslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001587

JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROST¤EDKÒ EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR)

prostfiednictvím Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd

Je to uÏ skoro deset let, co Robert Zmûlík a Roman ·ebrle, olym-

pij‰tí ‰ampioni v desetiboji, poprvé pfii‰li s my‰lenkou celorepub-

likového projektu Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ 

(OVOV) s cílem rozh˘bat co nejvíce dûtí v âeské republice.

Pofiadatelem Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ pro okres

Bruntál je dlouhodobû Z· R˘mafiov, Jelínkova 1 a ani letos tomu

nebylo jinak. Na sportovní stadion na ulici 1. máje se na samém

konci dubna sjela druÏstva i jednotlivci z deseti ‰kol, více neÏ 

150 dûtí roãníkÛ 2004–2009. Akce se konala za velké podpory do-

mácí ‰koly, která poskytla nejen závodi‰tû, ale uvolnila velké mnoÏ-

ství pomocníkÛ a rozhodãích, ktefií jsou pro hladk˘ prÛbûh nezbytní. 

SoutûÏilo se v pûtiboji v‰estrannosti, kter˘ zahrnoval kliky, trojskok,

hod medicinbalem, pfieskoky pfies ‰vihadlo a bûh na 1000 m nebo drib-

link s basketbalov˘m míãem. Vítûzem hlavní a nejsledovanûj‰í katego-

rie druÏstev se stali Ïáci a Ïákynû Z· Jelínkova 1. Sestavu tvofiili

Kry‰tof Kovafiík, Ondfiej Kfienek, Franti‰ek Sázel, Roland Wenzel,

Karolína Knapková, Veronika ·vehlová, Karolína PeÀázová

a Alexandra Glacnerová. Jako jednotlivci se umístili na prvních místech

ve sv˘ch roãnících Kry‰tof Kovafiík, Tomá‰ Furik, Filip Kreãmer, Ivana

Hofiínková, Julie Mereìová a Karolína PeÀázová. Druhá místa vybojo-

vali Jan Kováfi, Tomá‰

Vychodil, Roland Wenzel,

Dominika Grussová, Tereza

Papajová a Eli‰ka Horká.

Tfietí místo získal ·imon

PeÀáz. Dal‰ími úspû‰n˘mi

jednotlivci do desátého

místa byli Jifií Palla, Ivan

Kotlárik, Kvido Karvay,

Vladimíra âernínová, Ema

Îáková a Denisa DaÀková.

DruÏstva a jednotlivci na

prvních a druh˘ch místech

postupují pfiímo do ãervno-

vého krajského kola v Opa-

vû, kde se rozhodne o po-

stupu do velkého republiko-

vého finále OVOV. V‰em

závodníkÛm, organizáto-

rÛm, pomocníkÛm a roz-

hodãím dûkujeme a pfieje-

me poãetné r˘mafiovské v˘-

pravû v krajském finále co

nejlep‰í v˘sledky.

Karel Toman
foto: Katefiina Pallová

Okresní kolo OVOV 2019
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Finále Polar Street Hockey, v pofiadí jiÏ ‰estnácté, bylo vyvrcholením

velkého florbalového turnaje pro Ïáky do 13 let, pofiádaného

v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín. Turnaj, od

února hran˘ systémem play-off, zaãíná ‰kolními a oblastními koly

a konãí kvalifikací pro samotné finále, ze které vzejde 64 finálov˘ch

druÏstev. Ta se utkají v multifunkãní hale v Ostravû-Dubinû, kde jsou

pfiipraveny ãtyfii hrací plochy. Za doprovodu v˘znamn˘ch osobností

jsou t˘my rozlosovány do vyfiazovacích soubojÛ a nelítostn˘ systém

po‰le po kaÏdém kole polovinu hráãÛ domÛ. V‰ichni v‰ak mají moÏnost

sledovat spoustu napínav˘ch zápasÛ a doprovodn˘ program, povzbuzo-

vat známé nebo získat autogram ligov˘ch florbalistÛ ãi hokejistÛ. 

Kluci ze Z· Jelínkova 1 Kvido Karvay, Tomá‰ Furik, Marcel Mihál,

Tadeá‰ Procházka, Franti‰ek Moják a Roland Wenzel narazili hned

na zaãátku na silného soupefie z Fr˘dlantu nad Ostravicí a i pfies ve‰-

kerou snahu a podporu skvûlého

publika byli udoláni pozdûj‰ím ãtvrt-

finalistou 7:4. Svou úãast v turnaji si

v‰ak náramnû uÏili, i díky v Ostravû

jiÏ povûstn˘m Ïlutomodr˘m r˘ma-

fiovsk˘m fandÛm, ktefií opût vytvofii-

li úÏasnou atmosféru pro celou halu

a právem si získali pfiízeÀ poroty,

která je odmûnila poukazem na vol-

n˘ vstup do Akvaparku Kravafie aÏ

pro 150 osob a vstupenkami do

Malého svûta techniky U6 v Ostravû.

Dal‰í roãník Polar Street Hockeye je

tedy za námi, hráãi i fanou‰ci se

skvûle bavili a uÏ se tû‰í na pfií‰tí roã-

ník. Karel Toman
fota: Martina Endlicherová

Velké finále Polar Street Hockey 2019

Krnovská Z· ÎiÏkova uspofiádala finálov˘

turnaj volejbalistek ze základních ‰kol okresu

Bruntál. Na nûj se dlouho pfiipravovaly i hráã-

ky Z· Jelínkova z R˘mafiova. Sedm druÏstev

bylo rozlosováno do dvou skupin, ze kter˘ch

po vzájemn˘ch zápasech vÏdy dvû postoupila

do semifinále. R˘mafiovská dûvãata ·árka

Beyerová, Simona Gorãíková, Klára Mrvco-

vá, Nicol Kotrlová, Natálie Tichá, Katefiina

Procházková a Ivana Hofiínková svou skupinu

vyhrála, postup do finále jim v‰ak v následu-

jícím zápase nevy‰el. Pfiesto neodjely s prázd-

nou, neboÈ v bájeãnû vyhecovaném souboji

o tfietí místo zaslouÏenû zvítûzily a odvezly si

bronzov˘ pohár a hlavnû chuÈ dále se vûnovat

tomuto nároãnému, ale krásnému sportu. Za

vzornou reprezentaci jim dûkujeme a pfiejeme

hodnû ‰tûstí v dal‰ích soutûÏích.

Foto a text: Karel Toman

Okresní finále Z· 
ve volejbalu dívek Sotva odeznûla okresní kola Odznaku v‰e-

strannosti olympijsk˘ch vítûzÛ, rozjel se dal-

‰í, jiÏ 51. roãník nejvût‰í atletické soutûÏe

Ïactva – Poháru Rozhlasu. Jako obvykle se

okresní finále konalo v Krnovû na mûstském

atletickém stadionu. Letos se zúãastnilo se-

dm ‰kol okresu Bruntál. 

SoutûÏ tentokrát kvÛli velmi ‰patnému poãa-

sí probûhla v mimofiádnû nepfiízniv˘ch pod-

mínkách, které nebyly naklonûny nejlep‰ím

v˘konÛm, pfiesto mohli b˘t mladí atleti a at-

letky z na‰í ‰koly nadmíru spokojeni. Ze ãtyfi

Ïákovsk˘ch kategorií závodníci

a závodnice z Jelínkovy tfii vy-

hráli a v jedné skonãili tfietí. Do

krajského kola postupují druÏ-

stva mlad‰ích a star‰ích dívek

a star‰ích ÏákÛ. Cenn˘, i kdyÏ

nepostupov˘ bronz získali mlad-

‰í ho‰i.

Individuální zlaté medaile vybo-

jovali Ondfiej Hrabina (60 m st.

h.), Roman Hradil (dálka st. h.),

Milan Kfiepelka (1500 m st. h.),

Rozálie Cicková (60 m ml. d.),

Karolína PeÀázová (600 m ml.

d.), Veronika ·vehlová (v˘‰ka

i dálka ml. d.) a Katefiina Hor-

Àáãková (60 a 800 m st. d.). Druhá místa

v jednotliv˘ch disciplínách obsadili Kry‰tof

Kovafiík (dálka st. h.), Milan Pospí‰il (dálka

ml. h.), Karolína Knapková (dálka st. d.),

Klára Tomíãková (60 m st. d.), Lucie

Nebesová (dálka ml. d.) a Ivana Hofiínková

(koule st. d.). Na bronzovou pfiíãku dosáhli

Roman Hradil (60 m st. h.), Kvido Karvay

(60 m ml. h.), Roland Wenzel (1000 m ml.

h.), Franti‰ek Sázel (1500 m st. h.),

Vladimíra âernínová (60 m ml. d.) a Vivian

Pospí‰ilová (v˘‰ka ml. d.). ·tafety na 4x60 m

ovládly na‰e mlad‰í

i star‰í dívky, star‰í

i mlad‰í ho‰i zabûhli tu-

to závûreãnou disciplí-

nu jako druzí. Leto‰ní se-

stavu doplÀovali a sv˘mi

v˘kony podrÏeli také

Ivan Kotlárik, Jan Ba-

ran, Jan Kováfi, Jan

Bátla, Pavel Biras, To-

má‰ Furik, Václav âer-

nín, Eathan Pospí‰il,

Jan Zapletal, Dominik

Horáãek, Miroslav Drá-

bek, Luká‰ Marek, Len-

ka Valá‰ková, Marti-

na Endlicherová, Anna

Chlachulová, Natálie

Tichá, Lucie ·karupo-

vá, Denisa DaÀková,

Krist˘na Maceãková,

Tereza Pospí‰ilová a Eli‰-

ka Horká. V‰em dûku-

jeme za vzornou repre-

zentaci a makáme dál,

blíÏící se závûr ‰kolního

roku je je‰tû hodnû na-

bit˘. Karel Toman
fota: Anna Chlachulová

Pohár Rozhlasu 2019
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ZU· R˘mafiov se mimo jiné profiluje jako ‰kola s mezinárodním pfie-

sahem. UÏ více neÏ patnáct let vyuÏíváme programÛ, kter˘mi

Evropská unie podporuje ‰kolní mezinárodní projekty. B˘valy to pro-

gramy Comenius, Comenius Regio, Norské fondy, Euroregion

Pradûd, nyní je to Erasmus+. Sjezdili jsme uÏ skoro celou Evropu –

s dûtmi i uãiteli jsme byli v Portugalsku, Norsku, Finsku, Estonsku,

Polsku, Nûmecku, ¤ecku, Itálii, Turecku, Rumunsku, na Srí Lance…

V souãasné chvíli máme podánu Ïádost o podporu projektu pro ob-

dobí záfií 2019 – srpen 2021. Budeme-li úspû‰ní, budeme nejen hos-

tit mezinárodní setkání u nás v R˘mafiovû, ale s dûtmi i uãiteli vyje-

deme do ·védska, Nûmecka a Irska.

ProtoÏe takové aktivity nelze absolvovat bez jazykového vybavení,

dbáme na vzdûlávání dûtí a dospûl˘ch i v této oblasti. Uãitelé vyuÏí-

vají dostupn˘ch kurzÛ angliãtiny, ital‰tiny, francouz‰tiny, dûti se sna-

Ïíme podporovat jinak – a sice zavedením metody CLIL. Tato meto-

da spojuje v˘uku bûÏn˘ch pfiedmûtÛ s v˘ukou cizího jazyka. Nejde te-

dy o v˘uku cizího jazyka – tuto práci rádi pfienecháme jazykáfiÛm, kte-

fií to umí lépe. Jde o v˘uku prostfiednictvím cizího jazyka. Cizí jazyk

je zde pouze doprovodn˘m prvkem, prostfiedkem, jak plnit nezbytné

osnovy vyuãovacích pfiedmûtÛ. Rozvoje jazykov˘ch dovedností se te-

dy dosahuje jakoby mimochodem. Vlastnû jde o bonus, kter˘ mohou

na‰i Ïáci získat navíc k tomu, co je uãíme v umûleck˘ch oborech.

Od ‰kolního roku 2019–2020 budeme tuto metodu nabízet na‰im Ïá-

kÛm nejprve ve v˘uce v˘tvarného oboru a v hudebním oboru v nau-

ce o hudbû. Lze se domnívat, Ïe pro dne‰ní dûti, které si k nám ze zá-

kladní ‰koly, gymnázia ãi odjinud pfiiná‰ejí vût‰inou skvûlé jazykové

dovednosti, bude toto roz‰ífiení odborn˘ch kompetencí velmi pfiínos-

né. Úãast dûtí i uãitelÛ bude pfii této aktivitû zcela dobrovolná, nebu-

deme nikoho do této v˘uky nutit.

Budou-li se rodiãe ãi dûti chtít podívat, co máme na mysli, mohou

nav‰tívit na‰e stránky www.zusrymarov.cz, kde najdou odkaz na

„Virtuální ZU· R˘mafiov“ a vyberou si z nabídky „Kurzy“ kurz

„Nauka o hudbû – NoH“. Zde jsme zpfiístupnili ukázky.

Mgr. Jifií Taufer, Ph.D.

Základní umûlecká ‰kola bude pouÏívat pfii v˘uce metodu CLIL

PrÛmyslov˘ palác v Praze se stal ve dnech 23.–26. kvûtna dûji‰tûm

finálové postupové taneãní soutûÏe Czech Dance Masters v sólech,

duích, mal˘ch i velk˘ch formacích. Pofiadatelem a vyhla‰ovatelem

byla taneãní organizace Czech Dance Organization. ÚroveÀ a úãast

taneãníkÛ na tomto republikovém klání byla velmi vysoká.

Vsólov˘ch tancích kategorie contemporary dance nás reprezentovaly Barbora

Hfiívová, Ivana Nûmcová a T̆ na Baslarová. V‰echny na‰e taneãnice postou-

pily do semifinále, ale do finálového kola se probojovala pouze T̆ na, která

skonãila na krásném 7. místû. Dal‰í sólovou disciplínou byl jazz. T̆ na, která

se ukázala jako velká bojovnice, skonãila na 5. pfiíãce, pfiestoÏe patfií mezi ju-

niorky teprve první rok.

V pátek soutûÏila kategorie art dance extraliga – malé formace.

Juniorky s choreografií Píseãná fantazie zatancovaly nádhernû

a v konkurenci sedmi siln˘ch t˘mÛ získaly titul mistrÛ âR!

Dûkuji v‰em taneãníkÛm za fantastické v˘kony, za vzornou repre-

zentaci, rodiãÛm a fanou‰kÛm za obûtavost a ochotu. Podûkování

patfií také panu Petru Nûmcovi, kter˘ je autorem úÏasn˘ch fotografií. 

Alena Tome‰ková, uãitelka TO ZU·, fota: Petr Nûmec

Taneãníci AT Dance ZU· R˘mafiov jsou mistry republiky

Stfieda 15. kvûtna byla pro nûkteré Ïáky Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov v˘-
znamn˘m dnem. Sv˘m absolventsk˘m vystoupením zavr‰ili studium na této ‰kole.
V koncertním sále ZU· se na prvním absolventském vystoupení pfied-

stavili kytarista Petr Nûmec a absolventka dramatického oboru Eli‰ka

Pfiikrylová. Oba aktéfii se ve sv˘ch vystoupeních stfiídali. Mimofiádnû na-

dan˘ a zku‰en˘ Petr Nûmec ukonãil II. stupeÀ studia, coÏ obná‰í 11 let.

Pro absolventsk˘ koncert nastudoval ãtyfii skladby: Heitor Villa-Lobos,

Preludium ã. 1, Francisco Tarrega – Vzpomínky na Alhambru, Isaac

Albeniz – Leyenda a Nikita Koshkin – Usher Waltz. Zahrál bravurnû

a hlavnû potû‰il fiadu sv˘ch pfiíznivcÛ, ktefií ho odmûnili velk˘m potles-

kem.

Eli‰ka Pfiikrylová zavr‰ila na základní umûlecké ‰kole I. stupeÀ studia,

ZU· R˘mafiov zahájila sérii absolventsk˘ch vystoupení

Kytarista Petr Nûmec Eli‰ka Pfiikrylová (sedící)
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coÏ je rovn˘ch sedm let. Pro své absolventské vystoupení si pfiipravila dva

monology a jedno scénické ãtení. První monolog pocházel ze hry Piknik
Williama Ingeho a k divákÛm prostfiednictvím Eli‰ky promlouvala posta-

va jménem Millie. Dal‰ím neménû zajímav˘m poãinem talentované Ïá-

kynû dramatického oboru byla ukázka z povídky Alexandry Berkové

O malé bílé cedulce a v autorském scénickém ãtení Via a Cucu ve vûzení
se pfiedstavila se spoluÏaãkou Pavlínou Holubovou. Nadûjn˘ch hercÛ ne-

ní nikdy dost, a tak lze jen doufat, Ïe Ïáci dramatického oboru budou po-

kraãovat v dal‰ím studiu. Stejnû jako Petr Nûmec byla Eli‰ka Pfiikrylová

odmûnûna vfiel˘m potleskem, oba absolventi obdrÏeli od sv˘ch uãitelÛ téÏ

malé dárky.

„Nûkdy si tak se sv˘mi kolegy fiíkám, co je vlastnû smyslem základního
umûleckého vzdûlávání? K ãemu je to dobré, co od nás dûti dostanou, co
si od nás odnesou? Podle mého soudu smyslem umûleckého vzdûlávání
je pozitivnû zmûnûná lidská bytost a v pfiípadû Eli‰ky Pfiikrylové a Petra
Nûmce je jejich vystoupení toho dÛkazem. Jsou to lidé, ktefií si od nás od-
nesou úÏasné vlastnosti a dovednosti, jako je píle, vytrvalost, spolehli-
vost, prezentace, schopnost práce v t˘mu, to jsou vûci, které nejsou úpl-
nû samozfiejmé, hlavnû mezi mlad˘mi, a domnívám se, Ïe tímto nedostat-
kem na umûlecké ‰kole netrpíme. Dostali jsme dnes od vás ten nejhezãí
dárek, jak˘ jsme mohli dostat – krásné vystoupení a moc vám za nûj dû-
kuji,“ fiekl na závûr absolventského vystoupení fieditel ZU· Jifií Taufer.

Diváci se uÏ nyní mohou tû‰it na dal‰í vystoupení – 4. ãervna Spolek

pfiátel ZU· a v˘tvarn˘ a hudební obor akademie pro seniory zve na v˘-

stavu do galerie Na Schodech v budovû ZU· na Divadelní ulici (ver-

nisáÏ probûhne v 17:00), 12. ãervna v 16:00 bude zahájena absolvent-

ská v˘stava Eli‰ky Orságové (v˘tvarn˘ obor) pod vedením Martiny

Kohoutkové v pfiízemí radnice, 13. ãervna v 17:00 se pfiedstaví v ZU·

absolventi z klavírní tfiídy Evy Hradilové. V úter˘ 18. ãervna v 18:00

vystoupí absolventi pod vedením Jaroslavy Brulíkové, Martiny

Mácové a Karla Cvrka, 19. ãervna v 17:00 se v koncertním sále ZU·

pfiedstaví absolventi z tfiídy Jany Sedláãkové, 20. ãervna v 16:00 bude

v Mûstské knihovnû R˘mafiov zahájena v˘stava absolventsk˘ch prací

ÏákÛ ·árky Lupeãkové a 21. ãervna v 16:30 vystoupí ve velkém sále

SVâ Ïáci taneãního oboru pod vedením Aleny Tome‰kové. JiKo
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ZU· R˘mafiov Vás zve na

KONCERT ABSOLVENTÒ
I. stupnû ZU·  - klavír

Eduard Casciani
Ondfiej Hora 

Vendula Sochorová    

13. ãervna 2019 v 17:00
Koncertní sál ZU· R˘mafiov
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Sagapo, p. o., nabízí zamûstnání na hlavní pracovní pomûr na pozici

pracovník v sociálních sluÏbách pro Domov pro osoby se zdravot-

ním postiÏením v R˘mafiovû. Nástup moÏn˘ ihned. Dále nabízí za-

mûstnání na pozici v‰eobecná sestra v sociálních sluÏbách rovnûÏ

v Domovû pro osoby se zdravotním postiÏením v R˘mafiovû. Nástup

moÏn˘ od 1. 6. 2019. 

BliÏ‰í informace na tel. ã.: 554 211 061 nebo na webov˘ch stránkách

mûsta.

Domov pro osoby se zdravotním postiÏením nabízí zamûstnání

Zdravotnictví

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace, ZDVOP

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici: dûtská sestra

Vlastnosti pracovního místa

Smûnnost: nepfietrÏit˘ provoz, denní a noãní smûny 12 hodin

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: stfiedo‰kolské, v‰eobecná sestra, dûtská sestra nebo fiádnû ukonãené studium ve vzdûlávacích programech

uskuteãÀovan˘ch vy‰‰ími odborn˘mi ‰kolami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální pé-

ãe, charitní a sociální ãinnost, sociálnû-právní ãinnost, dvouoborové studium pedagogika a teologie nebo

fiádnû ukonãené maturitní studium v tûchto oborech

Nástup: moÏn˘ ihned nebo dle dohody

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do 7. 6. 2019 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova, pfiís-

pûvkové organizace, R˘mafiovská 34/1, Janovice, 793 42 R˘mafiov, v obálce oznaãené nápisem V˘bûrové fiízení.
Mgr. Barbora Veãefiová zástupkynû fieditele

Vrtulník Letecké záchranné sluÏby Ostrava zasahoval bûhem víkendu
18.–19. kvûtna hned dvakrát u zranûn˘ch turistÛ v obtíÏnû pfií-
stupném terénu údolí Bílé Opavy.
V sobotu 18. kvûtna po poledni vzlétl vrtulník k úrazu

sedmapadesátiletého muÏe, kter˘ se mûl podle hlá‰ení

zfiítit ze stezky v horní ãásti údolí. Posádka pfiilétla na

pomoc pacientovi plnû vybavená pro práci v podvûsu.

Technicky obtíÏn˘ zásah nebyl na‰tûstí nutn˘, protoÏe zra-

nûní hlavy postiÏeného bylo nakonec pouze lehãího charakteru.

âlenÛm horské sluÏby se podafiilo jej pfiepravit ãtyfikolkou na

Ovãárnu, kde vrtulník pfiistál a posádka ZZS mohla muÏe o‰etfiit.

Po nedûlní jedenácté hodinû dopolední spûchali leteãtí zá-

chranáfii k dal‰í misi v údolí Bílé Opavy. ·estadva-

cetilet˘ muÏ si pfii chÛzi v ãlenitém terénu váÏnû po-

ranil dolní konãetinu. Tentokrát vrtulník LZS pfii-

stál na palouãku poblíÏ turistické stezky, pfiibliÏnû

300 metrÛ od místa, kde se nalézal pacient. Posádka

pacientovi poskytla pfiednemocniãní neodkladnou

péãi, podala léky tlumící bolest a postarala se o pora-

nûnou konãetinu. PostiÏen˘ byl poté vrtulníkem transpor-

tován do krnovské nemocnice.

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Leteãtí záchranáfii zasahovali u dvou zranûn˘ch v údolí Bílé Opavy

V pondûlí 1. dubna 2019 spustila Zdravotnická
záchranná sluÏba Moravskoslezského kraje
systém pomoci dobrovoln˘ch zachráncÛ,
tzv. first responderÛ. JiÏ ãtyfii stovky
vy‰kolen˘ch dobrovolníkÛ mají ve svém
mobilním telefonu speciální aplikaci, je-
jímÏ prostfiednictvím je zdravotnické 
operaãní stfiedisko ZZS MSK v pfiípadû po-
tfieby informuje o pacientovi v ohroÏení Ïivota
v jejich blízkosti. 
Bûhem prvního mûsíce provozu systému dorazili

first respondefii pfied pfiíjezdem ZZS k postiÏe-

n˘m v patnácti pfiípadech. ·lo o stavy poruch vû-

domí, váÏn˘ch úrazÛ a ‰estkrát o selhání v‰ech

základních Ïivotních funkcí. První zku‰enosti 

ukazují v˘znamn˘ ãasov˘ benefit. Právû ten v˘-

raznû zvy‰uje nadûji pacienta na pfieÏití srdeãní

zástavy. Resuscitace byla v pfiípadech zahájen˘ch

dobrovoln˘mi zachránci zapoãata prÛmûrnû o pût

minut dfiíve, neÏ na místo dorazila posádka ZZS.

Samotní profesionální záchranáfii, stejnû

jako blízcí pacientÛ, rychl˘ zásah

kvalitnû vy‰kolen˘ch first respon-

derÛ vesmûs oceÀují. 

Mezi první situace s úspû‰nou zá-

chranou patfií kupfiíkladu zásah

u muÏe váÏnû zranûného pfii práci

v dílnû. PostiÏen˘ byl vzhledem k te-

pennému krvácení v ohroÏení Ïivota.

First responder pohotovû zabránil dal‰í krevní

ztrátû za‰krcením zranûné konãetiny a poskyto-

val muÏi pomoc aÏ do pfiíjezdu záchranáfiÛ.

·kolitelé ZZS MSK usilovnû pokraãují v pro‰ko-

lování dal‰ích first responderÛ, ktefií se budou po-

stupnû zapojovat do systému. Koneãn˘m cílem

záchranné sluÏby je vyuÏívat pfiednosti first res-

ponder systému pokr˘vajícího území

Moravskoslezského kraje zhruba tisícovkou dob-

rovoln˘ch zachráncÛ. 

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

První mûsíc first responder systému v MSK

Záchranáfii informují
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Jak se nestát obûtí krádeÏe, loupeÏe, znásilnûní, jak ãelit nebezpeãím

v dopravû ãi nebezpeãí drog, rizikÛm internetu a sociálních sítí, a mno-

hé dal‰í informace se dozvídají posluchaãi

pfiedná‰ek ãi besed moravskoslezské policie.

V roce 2018 bylo na území kraje realizováno

moravskoslezsk˘mi policisty víc neÏ 1 500

preventivních aktivit, které oslovily víc jak

46 000 posluchaãÛ. Nezastupitelná role v té-

to oblasti náleÏí preventistÛm. Speciální t˘m

preventistÛ byl v roce 2016 zfiízen v rámci

moravskoslezské policie jako první v zemi.

âítá víc jak ‰est desítek policistÛ obvodních

oddûlení, specializujících se právû na pre-

ventivní aktivity.

Nicménû moravskoslezská policie je také no-

sitelem jedineãn˘ch projektÛ pro dûti, knihy Policejních pohádek, dût-

sk˘ch her „Uãíme se s Honzíkem aneb policejní pohádky hrou,“ „Na

policejní sluÏebnû“ ãi zamûfien˘ch na potírá-

ní drogové trestné ãinnosti „Bere‰?

Zemfie‰!!.“ ProjektÛ pro dospûlou vefiejnost,

knihy „âerná kronika aneb ze soudních síní“

nebo projektu k bezpeãnûj‰ímu nakupování

„Kdo s koho“ i kampani k fie‰ení domácího

násilí „Místo ãinu? Domov!!“

Pedagogové, zástupci samosprávy, pfiípadnû

dal‰í zájemci o preventivní aktivity pro rÛz-

né cílové skupiny naleznou informace v od-

kazu https://bit.ly/2XaO5C1.  

Fota a text: por. Mgr. Luká‰ Kendzior
komisafi

„NestaÀte se obûtí…“
Prevence v kraji v roce 2018

Opil˘ fiidiã 
ujíÏdûl pfied policisty

Po desáté hodinû dopolední 9. kvûtna zasta-

vovala policejní hlídka v RyÏovi‰ti osobní

vÛz ·koda Octavia. ¤idiã ale nezastavil, na-

opak zrychlil a ujíÏdûl ve smûru na

Dûtfiichov. Policisté jej zaãali stíhat, a kdyÏ

se jim podafiilo octavii pfiedjet, fiidiã ihned

zastavil, vystoupil a snaÏil se od vozidla 

odejít. Policisté jej dostihli, a protoÏe odmí-

tal pfiedloÏit doklady a podrobit se dechové

zkou‰ce, zadrÏeli jej a pfievezli na r˘mafiov-

skou policejní sluÏebnu. Lustrací zjistili, Ïe

jde o 57letého muÏe z Olomoucka. Dechové

zkou‰ky u nûj prokázaly hodnoty okolo 

3 promile alkoholu v dechu. Policisté mu za-

drÏeli fiidiãsk˘ prÛkaz, vyslovili zákaz fiízení

v‰ech motorov˘ch vozidel a sdûlili podezfie-

ní ze spáchání pfieãinu ohroÏení pod vlivem

návykové látky.

Dopravní nehody 
a stfiety se zvûfií 

V pondûlí 6. kvûtna odpoledne v R˘mafiovû

havarovala dodávka Ford Tranzit. 41let˘ fii-

diã pfii vyjíÏdûní z vedlej‰í silnice do kfiiÏo-

vatky ulic Revoluãní a Bartákovy nedal

pfiednost v jízdû sanitce. Nehoda se obe‰la

bez zranûní, hmotná ‰koda byla vyãíslena na

120 tisíc korun. 

Ve stfiedu 8. kvûtna dostal 77let˘ muÏ za vo-

lantem fabie smyk na silnici z Hvûzdy do

Malé Morávky. Pfii havárii se fiidiã lehce zra-

nil, ‰koda na majetku byla vyãíslena na 40 ti-

síc korun.

TéhoÏ dne veãer se mezi Stránsk˘m

a R˘mafiovem stala dopravní nehoda s lesní

zvûfií. K podobné nehodû do‰lo také 18. kvût-

na pÛl hodiny po pÛlnoci mezi Stránsk˘m

a Jifiíkovem. ¤idiãka nestaãila na zvífie, které

vyskoãilo bezprostfiednû pfied vozidlo, zarea-

govat a do‰lo ke stfietu. Srna z místa odbûhla.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 20 tisíc korun. 

Divoké prase vbûhlo 18. kvûtna v pÛl páté
ráno v Malé Morávce do cesty octavii.
ZpÛsobená ‰koda ãiní 25 tisíc korun. 

V nedûli 19. kvûtna vylekala fiidiãe ‰kodovky

na silnici mezi Ondfiejovem a Val‰ov˘m

Dolem pfiebíhající li‰ka. Zvífieti se vyhnul,

ale dostal smyk, pfiejel do protismûru a vrazil

do propusti. Pfievrátil se s autem pfies stfiechu

a narazil do smûrov˘ch sloupkÛ. ·koda ãiní

31 tisíc korun. 

Vloupal se do chaty
OdloÏeného Ïebfiíku vyuÏil zlodûj, kter˘ vni-

kl pfies vyv˘‰ené okno do rekreaãní chaty

v Dûtfiichovû nad Bystfiicí. Odcizil kfiovino-

fiez, motorovou pilu, elektroniku a dal‰í vûci.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 15 tisíc korun. 

Odcizil naftu a svûtla 
z pracovního stroje

V dobû od 3. do 6. kvûtna neznám˘ pachatel

v lese na hranici katastrÛ Val‰ova a Bfiidliãné

odcizil ze stfiechy kabiny pracovního stroje

‰estnáct LED svûtel, 25litrov˘ plastov˘ ka-

nystr s fiezn˘m olejem a z nádrÏe vedle odsta-

vené vyváÏeãky dfievní hmoty 100 litrÛ moto-

rové nafty. Po‰kozené firmû vznikla ‰koda za

témûfi 17 tisíc korun. Jakékoli informace, kte-

ré by vedly ke zji‰tûní pachatele ãi k nálezu

odcizen˘ch svûtel, oleje a pohonn˘ch hmot,

lze kdykoli telefonicky sdûlit, i anonymnû, na

r˘mafiovské policejní ãíslo 974 731 751.

Zlodûj si odnesl 140 tisíc korun
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují krádeÏ hoto-

vosti. Zlodûj vnikl do domu po‰kozen˘ch nû-

kdy mezi 12. a 18. kvûtnem a odcizil naleze-

nou hotovost 140 tisíc korun.

Na vozidlo spadl strom

Na silnici mezi Horním Mûstem

a Tvrdkovem se 18. kvûtna odpoledne zfiítil

vzrostl˘ strom na projíÏdûjící vozidlo ·koda

Rapid. ¤idiã si v‰iml padajícího stromu a za-

ãal prudce brzdit. Ve chvíli, kdy zastavil,

strom zasáhl automobil. ZpÛsobená ‰koda ãi-

ní 90 tisíc korun. 

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

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

Fota: PâR
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Stfiedisko volného ãasu
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Spoleãenská kronika

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

Anna Skácelová – R˘mafiov  ................................................ 80 let

Zdenûk ·tûpánek – R˘mafiov  ............................................... 80 let

Bohumil ·véda – R˘mafiov  .................................................. 81 let

Herbert Schneider – R˘mafiov  ............................................. 81 let

Anna Skokanová – R˘mafiov  ............................................... 81 let

Emílie ·anovcová – R˘mafiov  ............................................. 81 let

Zita ·picerová – R˘mafiov  ................................................... 83 let

Gertruda Polãáková – R˘mafiov  .......................................... 83 let

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

Vladimír Smetana – R˘mafiov  ............................................. 84 let

Ladislav Urban – Edrovice  .................................................. 84 let

Josef Stacho – Jamartice  ...................................................... 84 let

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

BoÏena Hájková – R˘mafiov  ................................................ 85 let

Ladislav Blahu‰ – R˘mafiov  ................................................ 85 let

Milan Vinklárek – R˘mafiov  ................................................ 85 let

Danu‰e Rezáková – R˘mafiov  .............................................. 85 let

Jifiina Grobarová – Stránské  ................................................ 86 let

Margita Záhumenská – R˘mafiov  ........................................ 88 let

Eli‰ka Slováãková – R˘mafiov  ............................................. 89 let

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

Franti‰ka MartiÀáková – R˘mafiov  ...................................... 90 let

Terezie Gajdo‰ová – Janovice  ............................................. 90 let

Jifiina Rybková – R˘mafiov  .................................................. 92 let

Ludmila ·tûpáníková – Janovice  ......................................... 93 let

Marie Kabeláãová – R˘mafiov  ............................................. 94 let

Kvûtoslava Zemanová – R˘mafiov  ...................................... 97 let

Blahopfiání
V mûsíci ãervnu oslaví ãlen Klubu ãesk˘ch turistÛ, odboru R˘mafiov,

pan Ladislav ·ín st. v˘znamné Ïivotní jubileum 90 let. Pan ·ín je

dlouholet˘m ãlenem KâT, od samého poãátku se aktivnû podílel na

organizování aktivit spojen˘ch s ãinností odboru, mnoho let vedl

zimní lyÏafiskou turistiku KâT R˘mafiov. V souãasné dobû se ani pfies

vysok˘ vûk neváhá toulat zdej‰í krajinou. 

Na‰i ãlenové pfiejí panu ·ínovi je‰tû mnoho turistick˘ch v˘‰lapÛ, co

moÏná nejpevnûj‰í zdraví a spokojenost v osobním Ïivotû.

âlenové KâT R˘mafiov

Rozlouãili jsme se
Josef Navrátil – R˘mafiov  .................................................... 1946 

Jifií Kratina – R˘mafiov  ......................................................... 1946 

Jaroslav Machala – R˘mafiov  ............................................... 1977 

Stanislav Stfielec – Stará Ves  ................................................ 1943 

Franti‰ek Babãák – Dolní Moravice  .................................... 1948 

Anna Kocurková – R˘mafiov  ............................................... 1938 

Petr Zahradník – R˘mafiov  ................................................... 1949

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V sobotu 4. kvûtna se v Galerii Octopus se‰li vzácní hosté, aby zahájili jednu
z nejv˘znamnûj‰ích akcí leto‰ní sezóny, v˘stavu dvou mimofiádn˘ch osobností
ãeského v˘tvarného umûní – malífiky, ilustrátorky a sochafiky Vûry Novákové
a malífie Ivana Sobotky. Na vernisáÏi promluvila autorka Vûra Nováková, bás-
ník Vít Kremliãka, provozovatel praÏského antikvariátu a galerie Ztichlá klika
Jan Placák a sv˘mi písnûmi je doprovodil folkov˘ písniãkáfi Petr Lutka. Vzácná
setkání tohoto typu neb˘vají v mal˘ch mûstech samozfiejmostí. 
V ãervnu loÀského roku se v Galerii Octopus konala retrospektivní v˘-

stava obrazÛ Vûry Novákové (*1928) a Pavla Brázdy (*1926 – †2008).

Leto‰ní v˘stava Ivana Sobotky (*1927 – †2008) na ni volnû navazuje,

jelikoÏ jde o v˘tvarníka téÏe generace, jejÏ navíc s Brázdov˘mi pojilo

dlouholeté pfiátelství i podobn˘ osud. 

V‰ichni tfii se jako spoluÏáci potkali na Akademii v˘tvarn˘ch umûní

v Praze, v ateliéru malby profesora Vladimíra Sychry. PfiestoÏe Vûra

Nováková a Pavel Brázda patfiili k nejnadanûj‰ím studentÛm, spfiíznû-

nost s rodinou prodemokratick˘ch a promasarykovsk˘ch bratfií âapkÛ

(jejich sestra Helena byla Brázdovou babiãkou) jim po protizákonném

uchvácení moci komunisty v únoru 1948 zásadnû zmûnila Ïivot. Po

provûrkách v roce 1949 byli vylouãeni z Akademie, byla jim zakázána

moÏnost dal‰ího studia a vefiejné prezentace sv˘ch dûl. Ivan Sobotka

chtûl na protest ze studií také odejít. Po spoleãném uváÏení celé situ-

ace nakonec zÛstal, po dvou letech v‰ak pfie‰el ze Sychrova ateliéru

malby, jehoÏ program nastoupil na cestu nafiízeného socialistického re-

alismu, do svobodomyslnûj‰ího ateliéru grafiky profesora Pukla. 

V 50. letech, kdy se v‰ichni tfii intenzivnû scházeli a vá‰nivû debatova-

li, pfiirozenû propadli existencialismu. Zatímco Brázda razil cestu „ab-
surdity, nesmyslnosti, vzpoury a odporu“, Vûra Nováková a Ivan

Sobotka nalezli v˘chodisko z marasmu doby v obratu k vífie nabízející

nadûji, tedy ke kfiesÈanství. Po období vzájemného ovlivÀování a spo-

leãného rokování se kaÏd˘ vydal samostatnou cestou umûlecké tvorby.

V̆ bûr prací Ivana Sobotky pro r˘mafiovskou v˘stavu provedl Jan

Placák, kter˘ se o odkaz a dílo autora obdivuhodnû stará. Vybral zá-

sadní malby z jednotliv˘ch etap Sobotkovy tvorby, na nichÏ mÛÏeme

sledovat její v˘voj. Zastoupeny jsou obrazy z 50. let, formálnû ovliv-

Duchovní souzvuk Vûry Novákové a Ivana Sobotky v Galerii Octopus

Zleva Jan Placák, Vûra Nováková, Michal Vyhlídal, Petr Lutka a Vít
Kremliãka

Vûra Nováková u sochy Goliá‰e
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nûné americk˘m pop-artem, které na rozdíl od západních vzorÛ zobra-

zují biblická témata (Lotova Ïena, Eva, Samson). V následujícím dese-

tiletí autor zaãal fie‰it to, ãím je v dûjinách v˘tvarného umûní druhé po-

loviny 20. století zcela jedineãn˘m, solitérním. V obrazech lidsk˘ch

hlav zaãal eliminovat barvu a budovat „kulturu barevného tónu“.

PouÏíval pouze tfii barvy – bílou, modrou a ãernou, jejichÏ kombinací

chtûl vytvofiit „obraz hezky barevn˘, i kdyÏ se mÛÏe nûkomu zdát ne-
barevn˘“. Základními prostfiedky se mu staly plocha a silná obrysová

linie. Zásadní bylo zjednodu‰ení tvaru, av‰ak nikoli na úkor v˘razu:

„M˘m cílem je obyãejnost a nejkrásnûj‰ím obrazem je ten nejménû ná-
padn˘, nebo lépe fieãeno úplnû nenápadn˘.“ âím se obraz zdá b˘t jed-

nodu‰‰ím, tím je jeho sdûlení naléhavûj‰í. Zvlá‰tû pozdní práce (Pou‰È,
Na pou‰ti, Rypákem v zemi) jsou tûmi nejsilnûj‰ími, vypovídají o celo-

Ïivotní pochybnosti a nejistotû autora, ve svém díle tak neústupného,

v Ïivotû pfiísného k sobû i svému okolí. 

Sobotkova díla byla r˘mafiovskou v˘stavou vÛbec poprvé uvedena do

dialogu se sochami Vûry Novákové, která byla na loÀské v˘stavû pfied-

stavena jako mimofiádná malífika a ilustrátorka. ¤e‰ení to bylo nanej-

v˘‰ ‰Èastné, díla se totiÏ vzájemnû podporují nejen sv˘m duchovním

obsahem, n˘brÏ i zjednodu‰enou formou a barevnou stfiídmostí. 

Sochafiská díla zaãala Vûra Nováková vytváfiet v pozdním vûku.

Témata jako Adam a Eva ãi Kain a Ábel nejdfiíve peãlivû studovala 

v akvarelov˘ch skicách, poté je pfievedla do olejomalby. Na konci 

90. let si k tûmto kompozicím troufla vytvofiit ka‰írovan˘ ãi sádrov˘

model, kter˘ posléze nechala pod sv˘m dohledem vytesat do pískovce

ãi vápence. Postupnû tak vznikly dvojice Adam a Eva, David a Goliá‰,

na nichÏ sledujeme autorãino okouzlení písmeny, jejich formou, obsa-

hem a v˘znamem, kter˘ na sebe váÏou. Nebo pozoruhodn˘ cyklus Via
Vitae II (Cesta Ïivota II), z nûhoÏ je v Galerii Octopus k vidûní reliéf

o spojení dvou milujících se 1 + 1 = 1, matefisky ladûná Samodruhá,

poãátek lidského vraÏdûní Bratfii a reliéfy o lidském návratu Zemû 
otevfiela svá ústa a Hlava v zemi. 
Sv˘m nadãasov˘m obsahem jsou díla Vûry Novákové a Ivana Sobotky

vskutku duchovní záleÏitostí a neobyãejn˘m estetick˘m záÏitkem. Jak

napsal Jan Placák: „Kdo nemá trpûlivost a neumí se zastavit a v klidu
bez vlastních ambicí se dívat, nikdy neocení krásu Sobotkov˘ch obra-
zÛ.“ To bezesporu platí i o trojrozmûrn˘ch dílech Vûry Novákové.

Spoleãnû vytváfiejí souzvuk, jemn˘ a zklidÀující, kter˘ navrací k tomu

podstatnému a kter˘ v dne‰ní hfimotné, materiální a povrchní dobû pÛ-

sobí jako oáza. 

Vûra Nováková, Pavel Brázda a Ivan Sobotka, trojice osobit˘ch v˘tvar-

níkÛ poznamenan˘ch dvûma totalitami, jsou vzácn˘m pfiíkladem siln˘ch

osobností, které nikdy neslevily ze sv˘ch nárokÛ, názorÛ a zásad, neza-

prodaly se aktuálnû vládnoucímu politickému reÏimu, navzdory uvrÏení

do izolace. âtyfiicet let vznikalo jejich jedineãné umûní za zavfien˘mi

dvefimi. Na vefiejnosti mohlo b˘t vystaveno aÏ po roce 1989. V umûlec-

kohistorické oblasti pak nastala nutnost, ne-li pfiepsat, alespoÀ revidovat

a doplnit dûjiny ãeského v˘tvarného umûní. Zcela po právu jsou zastou-

peni ve sbírkách a dlouhodob˘ch expozicích Národní galerie v Praze

a Muzea umûní v Olomouci jako solitéfii – neústupní a hlavnû pravdiví. 

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

V termínech od 17. kvûtna do 8. ãervna v âesku probíhá jubilejní XV. roãník
Festivalu muzejních nocí, kter˘ organizuje Asociace muzeí a galerií âeské repub-
liky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem. Mûstské
muzeum R˘mafiov se jako fiádn˘ ãlen AMG festivalu tradiãnû zúãastnilo. Pro
R˘mafiov to byla jiÏ ãtrnáctá Muzejní noc.
Zatímco v pfiedchozích letech byl program této akce v r˘mafiovském mu-

zeu tematicky zamûfien na postaviãky Asterixe a Obelixe, Jiráskovy ães-

ké povûsti, tradici místního textilu (v˘jimeãnû v budovû textilky Hedva

âesk˘ brokát), ptáky ãi vloni oslavenou první republiku, letos byly pro

dûti nachystány úkoly vycházející z tématu vesmíru. Ten je totiÏ hlavním

motivem nové v˘tvarné expozice na janovickém zámku, na které se po-

dílí fiada ‰kol a ‰kolek z celého R˘mafiovska vãetnû r˘mafiovské ZU·.

Stalo se zvykem, Ïe souãástí Muzejní noci je divadelní pfiedstavení lite-

rárnû-dramatického oboru ZU· R˘mafiov, kter˘ úspû‰nû vede Silvie

Jablonãíková. Pro leto‰ní akci se sv˘mi Ïáky nacviãila scénické ãtení

z legendární filosofické pohádky Mal˘ princ od Antoina de Saint-

Vesmírn˘ podveãer v r˘mafiovském muzeu
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Mûstské muzeum R˘mafiov jako regionální muzeum mapuje také ob-

last místních fiemesel a prÛmyslu, tedy firem a podnikÛ, které

R˘mafiov proslavily za hranicemi regionu. Mezi nû bezesporu patfií

dva textilní podniky – Flemmich‘s Söhne a podnik bratfií SchielÛ,

které v tehdej‰ím nûmeckém Römerstadtu zaloÏily hedvábnickou tra-

dici a po pováleãném zestátnûní spoluvytváfiely jeden velk˘ centrali-

zovan˘ podnik se sídlem v Moravské Tfiebové – Hedvu. Její historii,

v˘voj a v˘robky propaguje nejen ãást dlouhodobé expozice r˘ma-

fiovského muzea, n˘brÏ také externí expozice v budovû souãasné fir-

my HEDVA âESK¯ BROKÁT na Opavské ulici, jeÏ se vefiejnosti 

otevírá od kvûtna do záfií a kterou letos roz‰ífií ãást vûnovaná textilní

technologii a v˘robû pfiímo v prostoru b˘valé pfiípravny.

Do této sezónní expozice poputuje pfiírÛstek mûsíce, kter˘ do sbírek

mûstského muzea vûnoval Ing. Miroslav Slováãek. Jde o psací stroj

znaãky Continental Silenta, jeÏ od 30. do konce 40. let vyrábûla nû-

mecká firma Wanderer Werke. Pro nás je tento pfiístroj cenn˘ hlavnû

pro svÛj druhotnû pfiipevnûn˘ ‰títek, kter˘ nese nápis: BROKÁT

N. P. R¯MA¤OV. UÏíval se totiÏ v kanceláfiích textilky od zaãátku 

50. aÏ do konce 70. let, kdy byl nahrazen stroji moderními a prodán

za 10 Kãs v rámci vyfiazování starého majetku. (Zajímavé je jeho do-

bové ocenûní z 50. let na 1 651 Kãs.) Jsme rádi, Ïe psací stroj tehdy

neskonãil ve sbûrnû Ïeleza. Dárci mockrát dûkujeme!

Máte-li doma podobné pfiedmûty t˘kající se podniku Brokát ãi

Hedva, zejména nejrÛznûj‰í dokumenty, fotky ãi podnikové noviny

Brokát, Hedviãka aj., vûnujte je prosím Mûstskému muzeu R˘mafiov;

vyuÏijeme je pro budoucí expozice.

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

PfiírÛstek do muzejních sbírek
âerven: Psací stroj Continental Silenta (30.–40. léta 20. stol.)

Exupéryho. Dûti a jejich rodiãe se tak pobavili epizodami o hrozn˘‰i po-

lykajícím slona, malém princi prosícím o kresbu beránka a setkání hlav-

ní postavy s li‰kou touÏící po ochoãení. 

Pak se dûti rozutekly hledat stanovi‰tû, jeÏ byla rozmístûna po ce-

lé budovû, a plnily úkoly – vytvofiily vesmírnou raketu, vymysle-

ly a nakreslily mimozemskou bytost a zcela novou planetu, sesklá-

daly vesmírnou kompozici prosvûtlenou „kosmick˘mi paprsky“ na

meotaru, zdolaly dvoje bludi‰tû, poznávaly souhvûzdí apod. Poté

na nû ãekala sladká odmûna a na námûstí dva hvûzdáfiské daleko-

hledy, kter˘mi mohly pozorovat Mûsíc a nejjasnûj‰í hvûzdy.

I letos v muzeu strávily veãer i noc dûti ze ‰kolní druÏiny na ulici 1. má-

je. Tímto záÏitkem organizátofii upevÀují pozitivní vztah mladé generace

k muzejnímu a galerijnímu prostfiedí. 

Dûkujeme Silvii Jablonãíkové a jejím ÏákÛm, vychovatelkám Miroslavû

Dobrevové a Milu‰i Podu‰elové, Katefiinû Rychlé a v‰em pfiátelÛm mu-

zea, ktefií se na Muzejní noci podíleli.

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

2. 5. – 14. 6. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Marek Zoth – fotografie

31. 5. 18:00 SVâ R˘mafiov, Podveãer v Orientu

1. 6. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Hana Rysová – âas a kameny

1. 6. obec a farma Lomnice, Kácení máje 

1. 6. OÚ Horní Mûsto, Mezinárodní den dûtí

1. 6. 13:30 OÚ Moravice, Dûtsk˘ den v zoo

1. 6. 14:00 OÚ M. Morávka
Den dûtí a kácení máje (obecní park)

1.–2. 6. hrad Sovinec
Do pohádky a zase zpátky (víkend pro dûti)

1.–25. 6. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Hana Rysová – âas a kameny

2. 6. 9:00 kaple V Lipkách R˘mafiov, PouÈ 

2. 6. OÚ Dolní Moravice
Kácení májky a Den dûtí

4. 6. – 31. 7. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Zmizelé Sudety – fotografie

8. 6. 11:00 zámek Janovice, Zahájení zámecké sezóny

8. 6. 18:00 kostel Tfií králÛ Bfiidliãná
Jubilejní koncert Pûveckého sboru Bernardini

9. 6. 10:00 kaple Nav‰tívení, PouÈ

Panny Marie Ferdinandov
8.–9. 6. hrad Sovinec, Myslivecké letní slavnosti

14. 6. 10:00 R˘mafiov, námûstí Míru, Den mûsta 

15. 6. 10:00 Kemp Indiana Janovice
Jesenick˘ umûleck˘ festival

15. 6. 14:30 fotbalové hfii‰tû Bfiidliãná, Slavnosti mûsta

16. 6. RyÏovi‰tû, Den otcÛ, soutûÏ ve vafiení gulá‰e

16. 6. 10:00 kostel sv. Antonína, PouÈ, Tvrdkov 
20. 6. 16:00 M. knihovna R˘mafiov, VernisáÏ: Absolventi

20. 6. – 31. 7. M. knihovna R˘mafiov, V̆ stava: Absolventi

21.–22. 6. zahrada MD R˘mafiov, Prestigefest

22.–23. 6. hrad Sovinec
·krhola a lotfii ze ml˘na (‰ermífisk˘ víkend)

24. 6. 17:00 MD R˘mafiov
Divadlo: Mahen – Kvûtu‰ka a ãarodûjnice

28. 6. 13:30 fotbal. hfii‰tû TJ Jiskra
Oslavy 50 let od poloÏení základního kamene

RD R˘mafiov

28. 6. 17:00 hala Eurointermetall, Koncert: Dunaj

29.–30. 6. hrad Sovinec
Bubofest (multiÏánrov˘ hudební festival)

29.–30. 6. Pradûdova galerie, Zahájení letních prázdnin

U HalouzkÛ Jifiíkov

Pfiehled kulturních akcí – ãerven 2019
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Kfiiãet s kfiiãícími, toÈ jedna z nejvût‰ích kolektivních slastí. Vladimír Neff

(Nejen) literární v˘roãí
1. 6. Mezinárodní den dûtí – slaví se od roku 1950
5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí – slaví se od roku

1972 
6. 6. 1799 nar. Alexandr Sergejeviã Pu‰kin, rusk˘ spisovatel

(zemfi. 10. 2. 1837) – 220. v˘roãí narození 

10. 6. V˘znamn˘ den âR – Vyhlazení obce Lidice v roce
1942 

10. 6. 1949 zemfi. Sigrid Undsetová, norská prozaiãka, nositelka

Nobelovy ceny (nar. 20. 5. 1882) – 70. v˘roãí úmrtí 

11. 6. 1899 nar. Jasunari Kawabata, japonsk˘ prozaik a literární

kritik, nositel Nobelovy ceny (zemfi. 16. 4. 1972) 

– 120. v˘roãí narození 

11. 6. 1944 zemfi. Vojtûch Preissig, malífi, grafik a ilustrátor (nar.

31. 7. 1873) – 75. v˘roãí úmrtí 

12. 6. 1929 nar. Anne Franková, nizozemská Ïidovská dívka, 

autorka proslulého deníku vedeného v úkrytu (zemfi.

v bfieznu 1945) – 90. v˘roãí narození 

13. 6. 1909 nar. Vladimír Neff, romanopisec a pfiekladatel (zemfi. 

2. 7. 1983) – 110. v˘roãí narození 

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve
14. 6. 1949 nar. Bofiek ·ípek, architekt a umûleck˘ návrháfi (zemfi.

13. 2. 2016) – 70. v˘roãí narození 

17. 6. 1909 nar. Karel Höger, herec (zemfi. 4. 5. 1977) – 110. v˘ro-

ãí narození 

20. 6. Mezinárodní den uprchlíkÛ – vyhlá‰en v roce 2001
20. 6. 1819 nar. Jacques Offenbach, francouzsk˘ skladatel operet

a divadelní podnikatel nûmeckého pÛvodu (zemfi. 

5. 10. 1880) – 200. v˘roãí narození 

23. 6. 1889 nar. Anna Achmatovová, vl. jm. Gorenková, ruská

básnífika (zemfi. 5. 3. 1966) – 130. v˘roãí narození

23. 6. 1959 zemfi. Boris Vian, francouzsk˘ prozaik, Ïurnalista, jazzo-

v˘ hudebník a herec (nar. 10. 3. 1920) – 60. v˘roãí úmrtí 

26. 6. 1949 nar. Laìka Kozderková, zpûvaãka a hereãka (zemfi.

17. 11. 1986) – 70. v˘roãí narození

27. 6. V˘znamn˘ den âR – Den památky obûtí komunis-
tického reÏimu (v˘roãí popravy Milady Horákové
v roce 1950)

30. 6. Den ozbrojen˘ch sil – slaví se od roku 2002 na pamûÈ
vojenské pfiehlídky ãeskoslovenského zahraniãního
odboje v Darney roku 1918 

30. 6. 1899 nar. Franti‰ek Tomá‰ek, teolog, kardinál, arcibiskup

praÏsk˘ (zemfi. 4. 8. 1992) – 120. v˘roãí narození

Citát:

V pátek 3. kvûtna byla vernisáÏí zahájena leto‰ní ãtvrtá v˘stava v Galerii
u Stromu poznání mûstské knihovny. V˘stava, která je zároveÀ jednou z po-
sledních v tûchto prostorách, pfiedstavuje práce r˘mafiovského fotografa
Marka Zotha.
Galerie ve vestibulu r˘mafiovské knihovny za roky své existence hos-

tila desítky v˘tvarníkÛ – amatérÛ, ktefií zde mûli v˘stavní premiéru,

i autorÛ etablovan˘ch a zku‰en˘ch. Mezi nimi také r˘mafiovské foto-

grafy Bohumila ·védu nebo Romana Panáãka, spjaté s v˘tvarn˘m

sdruÏením Octopus a fotoklubem SVâ. Marek Zoth je dal‰ím ãlenem

tûchto uskupení, kter˘ pfiijal nabídku v knihovnû vystavovat. 

Autor ãastokrát zastoupen˘ na spoleãn˘ch v˘stavách Octopu i foto-

krouÏku se zde po del‰í dobû pfiedstavuje samostatnû, v celé své Ïán-

rové rozmanitosti. Námûty pro fotografie nalézá na nejrÛznûj‰ích mís-

tech, ãasto se stává dokumentátorem kulturních akcí, zvlá‰tû koncer-

tÛ a v˘stav. Nespokojuje se v‰ak se zámûrem dokumentaãním, vybra-

né snímky zachycují zajímavé bezdûãné momenty ãi náhodné kom-

pozice, které si ve v˘sledku Ïijí vlastním Ïivotem. Kromû nich v kni-

hovnû vystavil nûkolik portrétÛ, fiadu melancholick˘ch záti‰í ze sta-

r˘ch domÛ a mûstsk˘ch zákoutí, dokonce jednu netypickou krajinu,

pfiedev‰ím v ãernobílé fotografii. Dal‰í polohu jeho tvorby pak pfied-

stavují barevné snímky vytvofiené letos v dubnu pfii pracovním v˘jez-

du do JiÏní Koreje. V nich se Marek Zoth ukazuje b˘t v‰ímav˘m re-

portérem, kter˘ se víc neÏ na obligátní zvûãÀování památek soustfiedí

na Ïivotní styl exotické zemû, na její atmosféru a zvlá‰tnosti.

V̆ stava fotografií Marka Zotha v galerii mûstské knihovny potrvá do

14. ãervna. Fota a text: ZN

Mnohotvárn˘ Marek Zoth

âeská centra ve spolupráci se SdruÏením kulturních institutÛ zemí EU, 
ambasádami a nakladatelstvím Labyrint pfiipravila v pfiedveãer veletrhu
Svût knihy dal‰í roãník Noci literatury. Tento happening se koná od roku
2006 v Praze, od roku 2013 i v jin˘ch mûstech âR. Letos poprvé se do nûj
díky na‰í knihovnû zapojil i R˘mafiov.
Noc literatury ve ãtvrtek 9. kvûtna zavládla na ãtyfiiceti místech repub-

liky vãetnû R˘mafiova. Akce má netradiãním zpÛsobem pfiiblíÏit vefiej-

nosti souãasné evropské autory – ãtení z kniÏních novinek proto probí-

há na neobvykl˘ch místech, kam se lidé jindy nedostanou. R˘mafiovské

knihovnû se podafiilo domluvit místo opravdu unikátní – b˘val˘ zámec-

k˘ pivovar v Janovicích. Ten zÛstal po dobách své nejvût‰í slávy za éry

HarrachÛ, z níÏ se dochovaly lahve se znaãkou Brauerei Janowitz, a po

pováleãném vyuÏití coby lu‰tírny semenáfiského závodu pod hlaviãkou

zestátnûn˘ch lesÛ dlouhodobû nevyuÏit˘m, a tudíÏ chátrajícím prÛmy-

Noc literatury ve starém pivovaru

Na vernisáÏi zahrály Martina Mácová s Lenkou Janou‰kovou sklad-
bu minimalisty Ludovica Einaudiho
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slov˘m objektem. Zachoval si ale stavebnû-technickou kondici a hlav-

nû architektonick˘ ráz a pfied nedávnem se dostal do rukou soukromé-

ho vlastníka, kter˘ plánuje jeho rekonstrukci a vyuÏití ve vztahu k ja-

novickému zámku, s nímÏ pivovar pfiímo sousedí.

Objekt je teprve ve fázi vyklízení, nicménû jeho souãasn˘ majitel

Zdenûk Strnadel souhlasil s nápadem uspofiádat v nûm Noc literatu-

ry. Nûkolik desítek úãastníkÛ tak mûlo skuteãnû mimofiádnou pfiíleÏi-

tost si nûkdej‰í pivovar prohlédnout zevnitfi a vyslechnout si nejen

ãtení, ale i zajímavé informace o historii budovy a plánech na jeho re-

novaci do podoby zázemí pro pofiádání svatebních hostin.

Samotn˘ happening se odehrál v budoucím taneãním sále. âtení z ev-

ropsk˘ch literárních novinek se ujal Vladimír Stanzel, bohemista, li-

terární kritik a pfiispûvatel ãasopisu Host, kter˘ patfií k v˘razn˘m 

osobnostem místního kulturního Ïivota a jako profesor r˘mafiovského

gymnázia pfiivedl k literatufie uÏ pûknou fiadu zdej‰ích studentÛ. Z de-

vatenácti ukázek dûl autorÛ nejrÛznûj‰ích národností knihovnice vy-

braly pro r˘mafiovskou Noc ãtyfii – Hlavní mûsto Raku‰ana Roberta

Menasseho, Kvûtiny Portugalce Afonsa Cruze, Expedici ‰védské auto-

rky Bey Uusma a jako bonus kapitolu Mrzút z knihy Ruzká klazika
Daniela Mailinga, která zaznûla v originále, tedy slovensky.

Prohlídka i následné ãtení navzdory chladnému a de‰tivému poãasí

pfiilákaly pomûrnû velk˘ poãet zájemcÛ. S podûkováním v‰em, ktefií

s uspofiádáním Noci literatury v R˘mafiovû pomohli, se budeme tû‰it

na pfií‰tí roãník. ZN, fota: Roman Panáãek

Zapojit se do âtenáfiské v˘zvy stále mÛÏe kdokoliv, kdo rád ãte a ne-

bojí se pojmout v˘bûr ãtiva jako hru. Staãí pfieãíst dvacet titulÛ pod-

le dvaceti pokynÛ, které vyhlásila Databáze knih. Kdo si na pln˘ po-

ãet knih netroufá, mÛÏe si s námi vyzkou‰et mírnûj‰í verzi a vybrat

alespoÀ deset titulÛ. V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pro inspiraci

pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû. MÛÏete si nechat

poradit i pfiímo v knihovnû, kníÏky na v˘bûr jsme pro zájemce uÏ pfii-

chystali. Knihovnice

âtenáfiská v˘zva

âtenáfiská v˘zva letos obsahuje hned tfii pokyny k v˘bûru místa dûje 

– vedle striktnû daného dûji‰tû v Ostravû a ve vûzení nabízí i docela bene-

volentní „va‰e oblíbené místo ãi zemi“. Pro mû je takov˘m místem Island.

Pravda, Island není zrovna locus amoenus, jeho krajina není líbezná

a nemá pfiívûtivé klima, coÏ pfiedesílá uÏ jeho jméno (na rozdíl od po-

dobnû nehostinného Grónska, neboli Zelené zemû, si na nic nehraje).

Pfiesto je pfiitaÏliv˘ pro své pfiírodní krásy i osobitou kulturu, která se

na tomto sopeãnû-ledovém ostrovû v severním Atlantiku rozvíjí víc

neÏ tisíc let a v souãasnosti patfií k nejvyspûlej‰ím.

Na Islandu jsem nikdy nebyla, a moje sympatie si tudíÏ získal nepfií-

mo. Zaãalo to v patnácti obdivem k hudbû Björk a pozdûji Sigur Rós,

pokraãovalo filmem Andûlé v‰ehomíra a Ságou o cestû na Island
Jana Buriana. KdyÏ se na nûjaké místo nemÛÏete podívat osobnû,

mÛÏete si o nûm nechat vyprávût, nejlíp od místních. A tak se mezi

moje oblíbené severské autory postupnû zafiadili i ti island‰tí.

M˘m nejnovûj‰ím objevem je novináfika a televizní moderátorka Sigrídur

Hagalín Björnsdóttir a její románov˘ debut Ostrov, nedávno vydan˘

v ãe‰tinû. Název odkazuje samozfiejmû k Islandu, ten je hlavním a jedi-

n˘m dûji‰tûm pfiíbûhu. Autorka ale nelíãí jeho pfiírodní krásy ani kulturu.

Ostrov jejího románu je reáln˘ a zároveÀ symbolick˘, reprezentuje jaké-

koliv místo na planetû, protoÏe pfiíbûh, kter˘ vypráví, se mÛÏe odehrát

kdekoliv. A také se uÏ na rÛzn˘ch místech a v rÛzn˘ch dobách odehrál.

Island si Björnsdóttir zvolila nejen proto, Ïe jej zná nejlépe, ale i pro

jeho specifika – leÏí doslova na konci svûta, do znaãné míry izolova-

nû a lidé zde Ïijící jsou více neÏ jinde vystaveni tvrd˘m pfiírodním

podmínkám. Ty jim v minulosti kladly mnohé zkou‰ky a nedovolily

osídlení ostrova pfiíli‰ rozhojnit. Dodnes je obyvatelstvo Islandu ne-

poãetné. Pfiesto si drÏí vysokou Ïivotní úroveÀ a je technologicky vy-

spûlé. Ostatnû jako celá západní civilizace. JenÏe staãí málo, aby se ci-

vilizace stojící na vrcholu skutálela na dno propasti – tfieba blackout.

„Nemáme spojení,“ oznámí mu Úlfhild, kdyÏ druh˘ den dorazí do
práce. Ve spáncích mu je‰tû tepou zbytky ãerveného vína. „Není to je-
nom u nás v budovû – zdá se, Ïe vypadly v‰echny komunikaãní sítû.
Od tfií v noci nám nechodí fotky ani maily.“
To, co zpoãátku vypadá jako malá technická komplikace, se postup-

nû projeví jako nemûnná skuteãnost, ve svém dosahu drtivá.

Björnsdóttir popisuje dystopick˘ obraz svûta smr‰tûného na mal˘

ostrov uprostfied oceánu, náhle odkázan˘ sám na sebe. Kam aÏ mÛÏe

spoleãnost Ïijící na nûm dospût?

KdyÏ není co jíst, hlavním cílem hladovûjícího ãlovûka je udrÏet se
naÏivu. Tento cíl zastíní v‰echny ostatní, ve‰ker˘ kontakt s jin˘mi lid-
mi se podfiídí instinktu, kter˘ ãlovûku velí opatfiit si potravu. To s se-
bou pfiiná‰í úpadek morálních hodnot a spoleãensk˘ch vztahÛ, rodin-
ného Ïivota a úcty k zákonÛm a pravidlÛm.
MoÏná si vybavíte známou dystopii z ãeského prostfiedí – âapkovu

Válku s mloky. Vznikla v dobû stupÀujícího se ohroÏení demokracie

nacismem. Pfii ãetbû románu Ostrov si nikoliv náhodou vybavíte

praktiky hitlerovské diktatury, aãkoliv na ni na rozdíl od té stalinské

ãi jin˘ch není v románu pfiímo odkázáno.

Z románu Sigrídur Hagalín Björnsdóttir chvílemi mrazí, pfiestoÏe tu-

‰íte, jak se pfiíbûh nejspí‰ vyvine, udrÏuje vás v napûtí aÏ do konce.

V dobû, kdy jiÏ pfiipomínky velk˘ch spoleãensk˘ch katastrof, holo-

caustu i jin˘ch genocid zaãínají blednout, poukazuje na sílící hrozbu

jejich opakování. A není tfieba ãekat na blackout; do nacionální izo-

lace se v souãasnosti mnohé státy snaÏí uzavfiít úplnû dobrovolnû.

„Gorily jsou ne‰kodné, dokud jsou samy. Nebezpeãí nastane, kdyÏ se
k nim pfiidá pár normálních, schopn˘ch a vzdûlan˘ch lidí a zaãnou se
tûch hrÛz úãastnit. A právû tady do toho vstupuje‰ ty. (…) Pokud se
na tomhle podílí ãlovûk jako ty, je boj za civilizovan˘ národ pfiedem
prohran˘.“ ZN

Kniha o va‰em oblíbeném místû, zemi
Sigrídur Hagalin Björnsdóttir: Ostrov
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První kvûtnov˘ koncert v Jazzclubu SVâ (2. 5.) patfiil mladé ãtvefiici
E Converso, která se v R˘mafiovû poprvé pfiedstavila pfied tfiemi lety. Návrat
jazzov˘ch experimentátorÛ potvrdil, Ïe se na cestû za hranice hudebních
konvencí dostali docela daleko.
Kapelu E Converso zaloÏil v roce 2011 saxofonista Michal

Wróblewski s kolegy z konzervatofie Jaroslava JeÏka a brnûnské 

JAMU Janem Pisklákem (kytara), Janem Chalupou (bicí)

a Vladimírem Micenkem (baskytara, kontrabas). Není jejich jedin˘m

projektem, v‰ichni se hudbou zab˘vají profesionálnû a ãerpají ze

zku‰eností z nejrÛznûj‰ích uskupení a ÏánrÛ. E Converso je pak plat-

formou pro jejich experimenty s velk˘m dÛrazem na improvizaci.

Na prvním koncertû v R˘mafiovû v bfieznu 2016 pfiedstavili skladby

z debutového alba Konspiraãní melodie (2014). Tentokrát k nim pfii-

byly novinky z alba Umûlecká sebevraÏda – Radikální kreativita, kte-

ré kapela natoãila loni Ïivû na koncertech v Praze a Brnû. Název des-

ky je v‰efiíkající – E Converso dospûli k radikální tvofiivosti, kterou

masy neocení. Na její poslech se musíte naladit, ale pokud se nechá-

te vtáhnout, mÛÏete se dobfie pobavit. 

Îivá vystoupení jsou v pfiípadû E Converso vÏdy jedineãná, z velké

ãásti improvizovaná. Hudba vzniká pfiímo na pódiu z konkrétní situ-

ace, pocitÛ a atmosféry. Na první pohled muzikanti pÛsobí jako sku-

pinka autistÛ; kaÏd˘ se plnû soustfiedí na svÛj nástroj a jeho velmi ne-

konvenãní ovládání (bubeník hraje tfieba fietûzem). Pfiesto mezi nimi

probíhá komunikace, v níÏ kaÏd˘ dostane svÛj prostor. Podle slov

frontmana Wróblewského je kompozice a improvizace provázaná

a v‰echny skladby jsou hudebníkÛm psány doslova na tûlo, vychází

z toho, Ïe se navzájem perfektnû znají.

E converso znamená z druhé strany a odtud se jazzmani opravdu dí-

vají – zpoza hranic hudebních konvencí. Laik by jednodu‰e konsta-

toval, Ïe jejich hudba je divná. Ostatnû jedna ze skladeb se jmenuje

Divnota (aã ne ta nejdivnûj‰í). Nechat se vykolejit ze zavedené drá-

hy ale obãas neu‰kodí. ZN, fota: Roman Panáãek

Jazzová divnota E Converso

Atmosféra nekonvenãnosti vládla i bûhem druhého kvûtnového koncertu
v jazzclubu (22. 5.). Spolek OCTOPUS na jeho pódium pozval hudebního expe-
rimentátora Kamila KrÛtu alias jednoãlennou kapelu Koonda Holaa.
Kytarista, jehoÏ umûlecké jméno není radno ve formálních situacích

vyslovovat nahlas, pochází z Teplic, stejnû jako proslulé kapely FPB

a UÏ jsme doma, v nichÏ krátce úãinkoval. Pozdûji zaloÏil spoleãnû

s Milanem Nov˘m uskupení Pseudo Pseudo, cestoval po USA a pfies

spolupráci s The Residents, Lydií Lunch, Stevem Mackayem nebo

Mikem Wattem dospûl ke svému souãasnému hudebnímu vtûlení.

Vystaãí si sám s kytarou a vokálem, ale písniãkáfiem zrovna není.

Díky looperu vrstvícímu hudební linky a plochy jednu na druhou za-

stane celou kapelu.

Koonda Holaa uÏ na pohled pÛsobí, jako by se zjevil z jiného ãaso-

prostoru – moÏná aby zvûstoval apokalypsu. Koncert zaãne ve stylu

temnû westernovém, ale postupnû se od rozpoznateln˘ch vlivÛ count-

ry music odch˘lí k veskrze osobitému projevu, kter˘ se nepodobá ni-

ãemu. KrÛta pomocí looperu kombinuje a pfiekr˘vá kytarové motivy,

melodické linky i rytmické figury, nabaluje na nû dal‰í a dal‰í vrstvy,

mnohdy je nechá nabobtnat aÏ do podoby psychedelické laviny.

Jindy pfiidá zpûv (pouze v angliãtinû), hlubok˘ hlas zafiíkávaãe opa-

kující jeden motiv. V̆ sledek je silnû sugestivní, a pokud by si prota-

gonista odpustil zbytné vysvûtlivky a naráÏky, vytvofiila by jeho jam

session sama se sebou opravdu nadãasov˘ záÏitek. 

ZN, foto: Roman Panáãek

Jednoãlenná kapela Koonda Holaa

Jazzclub
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KaÏdoroãnû pfiipravuje Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû pro seniorky
spoleãenské odpoledne ke Dni matek. Leto‰ní oslava probûhla v úter˘ 
14. kvûtna ve velkém sále Stfiediska volného ãasu a zúãastnilo se jí více neÏ
pût desítek klientek Diakonie âCE a obyvatelek R˘mafiova a blízkého okolí.
„Jsem ráda, Ïe jsme se dnes v‰ichni se‰li. Na‰e maminka je v Ïivotû
nenahraditelnou osobou, ãlovûkem, kter˘ pro nás vytrpûl víc, neÏ si
sami dokáÏeme pfiedstavit. âlovûk, kter˘ nás miloval v dobrém, ale
i v tom zlém. âlovûk, kter˘ znal na‰e bolístky a trápení, ãlovûk, kter˘
foukal na‰e rány. Milé maminky, sv˘m dûtem jste poskytly lásku a pfii-
pravily je na Ïivot a jako podûkování jsme pro vás pfiipravili dne‰ní
seniorské setkání ke Dni matek,“ fiekla v úvodu setkání fieditelka

Diakonie âCE Marcela StaÀková. 

Spoleãnû s ní pfiivítal seniorky také starosta Ludûk ·imko, kter˘

jim popfiál pevné zdraví. Po úvodu zahájily program dûti z matefi-

ské ‰koly na ulici 1. máje pod vedením Petra Andr‰e taneãní cho-

reografií. Po vystoupení rozdaly dûti hostÛm vlastnoruãnû vyrobe-

né dárky. V programu dále vystoupili Ïáci hudebního oboru ZU·

R˘mafiov pod vedením ZdeÀky R˘dlové. Za svá vystoupení sklidi-

li velk˘ potlesk.

Oficiální ãást odpoledne zavr‰ili zamûstnanci Diakonie âCE pfiedá-

ním kvûtin a blahopfiáním k svátku matek. Ve druhé ãásti programu

zahrálo k tanci a poslechu duo Akord Ludmily Sigmundové

a Vladimíra Bulka, které seniorkám pfiipomnûlo hudbu jejich mládí.

Pro oslavenkynû bylo pfiipraveno rovnûÏ malé obãerstvení. JiKo

Diakonie pfiála ke Dni matek

Organizace a spolky

Amatérsk˘ divadelní spolek Mahen zve v‰echny diváky bez rozdílu

vûku na kouzelnou pohádku Kvûtu‰ka a ãarodûjnice v reÏii Martina

Holou‰e. Premiéru uvedou herci 24. 6. 2019 v 17:00 v Mûstském
divadle R˘mafiov.
V roli Kvûtu‰ky se pfiedstaví Pavla Zieglerová ml., bazili‰ka ztvární

Bronislav Koneãn˘, v roli ãarodûjnice se pfiedstaví Pavla Zieglerová,

vílu zahraje Barbora Veãefiová a role skfiítka se ujme Petr Wagner.

Pohádkov˘ pfiíbûh s písniãkami Evy Schwarzové Kvûtu‰ka a ãarodûj-
nice je vyprávûním o chudé dívce Kvûtu‰ce, která pfii sbírání jahod

v lese potkává ‰ibalského bazili‰ka. Ten má za úkol sehnat své paní, zlé

a umínûné ãarodûjnici, novou sluÏebnou. A jelikoÏ Kvûtu‰ka má jedno

pfiání, stát se na chvíli princeznou, vyuÏije bazili‰ek situace a Kvûtu‰ku

oklame slibem, Ïe jí pfiání splní. Tak se dívka dostává do spárÛ zlé ãa-

rodûjnice, která si myslí, Ïe má nad Kvûtu‰kou plnou moc. Zapomnûla

ale, Ïe lesem pobíhá pfierostl˘ skfiítek s kamarádkou vílou, ktefií se

Kvûtu‰ce pokusí pomoci pfii útûku z ãarovného sevfiení. To, zda se jim

to podafií, je ve hvûzdách, které svítí na noãním nebi. Jak v‰e dopadne,

uvidíte, kdyÏ pfiijdete do divadla. Martin Holou‰

Pozvánka na pohádku do divadla

I letos nade‰el ãas, aby se r˘mafiovské ãarodky nachystaly k odletu.

V úter˘ 30. dubna jsme si pfii‰ly zaskotaãit do areálu La Skála. Aãkoli

se nese‰lo mnoho ãarodûjnic, hudba hrála, tanãilo se, oheÀ plápolal.

My jsme si zábavu udûlaly po svém a navíc rozzáfiily mnoho dût-

sk˘ch tváfií. Pfií‰tí rok se tû‰íme nanovo, snad v hojnûj‰í sestavû. 

Foto a text: Iva Kyjáková

âarodûjnick˘ rej
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V sobotu 15. ãervna se uskuteãní první roãník jesenického umûleckého fes-
tivalu JES ART. Kemp Indiana v Janovicích u R˘mafiova se na jeden den pro-
mûní v umûním nabitou galerii pod ‰ir˘m nebem s celodenním programem
pro dûti i dospûlé. Obrazy, sochy, fotografie, instalace i stánky s drobn˘mi
v˘robky zaplní areál westernové ‰koly, pfiírodního amfiteátru La Skála 
i okolí novû vybudovaného saloonu. Souãástí akce bude stálá venkovní expo-
zice turistick˘ch známek.
My‰lenka uspofiádat na R˘mafiovsku umûleck˘ festival vznikla s cí-

lem pfiedstavit náv‰tûvníkÛm práci místních umûlcÛ. Pro nûkteré je to

první pfiíleÏitost pfiedvést svá díla ‰iroké vefiejnosti, jiní uÏ jsou ostfií-

len˘mi vystavovateli. Asi nejznámûj‰ím vystavujícím autorem bude

prof. Jindfiich ·treit, kter˘ kromû v˘stavy fotografií pfievzal nad fes-

tivalem patronát a celou událost zahájí. Místní umûlce doplní také nû-

kolik v˘tvarníkÛ z celé republiky. 

Pro náv‰tûvníky bude po cel˘ den pfiipraven program. Budou si moci

prohlédnout Ïánrovû pestrou v˘stavu dûl, budou mít moÏnost promluvit

si s autory a zjistit, jak které dílo vzniká, jak dlouho trvá, neÏ dostane fi-

nální podobu, nebo co tvÛrce inspiruje. Pfiipraveny budou ukázky stre-

etartu, fiezbáfiská práce s motorovou pilou, kompozice fotografie portré-

tu a vybrané textury nebo bodyart – malba na modelku, ale i worksho-

py, napfi. pletení biãÛ, umûlecké slévání, keramická dílna, relaxaãní tvo-

fiení nebo spoleãná malba. Od 18 hodin zahraje kapela Dunibuch.

Dosud jsou pfiihlá‰eny asi dvû desítky umûlcÛ a stále je prostor pro

dal‰í zájemce. Brány areálu se náv‰tûvníkÛm otevfiou v sobotu 

v 10 hodin dopoledne a akce bude díky pfiístfie‰kÛm probíhat za ja-

kéhokoliv poãasí. Pfiijìte si prohlédnout a vyzkou‰et netradiãní fie-

mesla, poznat místní umûlce nebo jen naãerpat inspiraci.

Ludmila Ondra‰íková

První roãník jesenického umûleckého festivalu JES ART
zve náv‰tûvníky i vystavovatele

Ve ãtvrtek 9. kvûtna se v areálu Z· Bfiidliãná uskuteãnilo krajské kolo 
47. roãníku celorepublikové pfiírodovûdnû-ekologické soutûÏe Zlat˘ list. SoutûÏ
vyhla‰uje âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody. Jde o vûdomostní zápolení, které za-
fiadilo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy mezi soutûÏe typu B.
Pofiadatelem v Moravskoslezském kraji byl jiÏ posedmé SK ASK âR Bfiidliãná. 
Leto‰ního roãníku se zúãastnilo 48 závodních druÏstev, tedy celkem

288 ÏákÛ ze sedmnácti Z· a vícelet˘ch gymnázií kraje. Nûkterá druÏ-

stva moÏná odradilo poãasí, ale tûm skalním prostû pr‰elo ‰tûstí, tak-

Ïe pfies nepfiízeÀ poãasí panovala dobrá nálada.

Na nároãné stezce se ãtrnácti zastávkami si soutûÏící pod vedením od-

borníkÛ provûfiili své vûdomosti. âekaly na nû otázky z oblasti vãelafiství,

ornitologie, bezobratl˘ch ÏivoãichÛ, botaniky, lesnictví, myslivosti, ry-

báfiství, ze svûta plazÛ a obojÏivelníkÛ, ‰elem, geologie i ochrany pfiírody.

V doprovodném programu si mohli vyrobit budky pro s˘korky, po-

skládat maxi puzzle od spoleãnosti EKO-KOM, pohladit králíãky,

spatfiit agamu ãi ‰váby, ale také se od pracovníkÛ ze Zoo Olomouc

dovûdût nûco o hadech. Ti odváÏní se dokonce pomazlili a vyfotili

s krajtou. SoutûÏící si rovnûÏ prohlédli fotografickou v˘stavu na té-

ma hmyz a s kapelníkem skupiny Jumping Drums Ivem Batou‰kem

si mohli zahrát na bubínky. 

Pofiadatelé pfiipravili pro soutûÏící i obãerstvení. Velice dûkujeme za

podporu spoleãnostem Madeta, a. s., MK Fruit, s. r. o., a Amin, s. r. o.

Za úspûch celé akce je v‰ak tfieba podûkovat rovnûÏ odborníkÛm na

jednotliv˘ch soutûÏních stanovi‰tích: pracovníkÛm Pfiírodovûdné fa-

KdyÏ pr‰í ‰tûstí

Z okolních obcí a mûst
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kulty Univerzity Palackého Olomouc, Lesní správy Bruntál, Zoo

Olomouc, ASK âR, z. s., Okresního mysliveckého spolku Bruntál,

SVâ Bruntál, EKO-KOM, a. s., âeského svazu vãelafiÛ R˘mafiov

i v‰em ostatním, ktefií se zaslouÏili o hladk˘ prÛbûh dne. Podûkování

si zaslouÏí i pedagogové ze Z· Bfiidliãná, uãitelé doprovázející sou-

tûÏní t˘my a nûktefií souãasní i b˘valí Ïáci ‰koly, ktefií místo fieditel-

ského volna pilnû pomáhali pfii zaji‰tûní soutûÏe. 

Starosta mûsta Bfiidliãné Miroslav Kladníãek osobnû pfiedal diplomy

a ceny soutûÏícím kategorie N, o pfiedání cen soutûÏícím v kategorii

M se postaral Ing. Michal Cechner ze spoleãnosti PEFC âeská re-

publika a nejstar‰í kategorii ocenil bubeník Ivo Batou‰ek. 

Na tom, Ïe bylo moÏno opût odmûnit v‰echny soutûÏící, mají záslu-

hu pfiedev‰ím sponzofii. Za finanãní podporu dûkujeme mûstu

Bfiidliãná, Asociaci stfiedo‰kolsk˘ch klubÛ, z. s., Moravskoslezskému

kraji a firmám Al Invest Bfiidliãná a Martech Holding, a. s. Za mate-

riální podporu si zaslouÏí velké podûkování âZS, z. s., VZP, STARP,

s. r. o., Vesmír, s. r. o., ãasopis Îiva, âSO Praha, Safari Gastro, Optys

Opava, Robimaus, Havlík Opal, spol. s r. o., âeská spofiitelna Praha,

MOS Bfiidliãná, PEFC âeská republika, Nakladatelství Kazda, DM

drogerie markt, s. r. o., SEMIX PLUSO, spol. s r. o., Sera CZ, s. r. o.,

PRINTSTEP, s. r. o., a âeská prÛmyslová zdravotní poji‰Èovna.

Podûkování patfií Pevnosti poznání Olomouc, která nám na akci za-

pÛjãila stánky.

Na závûr pût nejúspû‰nûj‰ích druÏstev z kaÏdé kategorie:

Kategorie N (1.–3. tfiída) Kategorie M (4.–6. tfiída)
1. Z· Mûsto Albrechtice 1. Z· Mûsto Albrechtice 

2. Z· Bfiidliãná – postup do národního kola

3. Z· a gymnázium Vítkov 2. Z· Bfiidliãná

4. Z· Holãovice 3. Z· Bfiidliãná

5. Z· Bfiidliãná 4. Z· Mladecko

5. Gymnázium Bruntál

Kategorie S (7.–9. tfiída)
1. Z· Bfiidliãná – postup do národního kola

2. Z· Mûsto Albrechtice

3. Gymnázium Bruntál

4. Z· Mûsto Albrechtice

5. Z· Opava, BoÏeny Nûmcové

V‰em soutûÏícím gratulujeme! Na‰im ÏákÛm navíc pfiejeme hodnû sil

a úspûchÛ nejen v národním kole Zlatého listu, ale i v krajském kole

Biologické olympiády.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, krajsk˘ koordinátor ZL

Kvûten je pro mladé pfiírodovûdce pln˘ soutûÏí. V‰e odstartuje okresní kolo
biologické olympiády, pak pfiijde na fiadu krajské kolo soutûÏe Zlat˘ list a na-
konec soutûÏ Vûda je zábava. 
Leto‰ní 13. roãník studentské konference pofiádané Pfiírodovûdeckou

fakultou Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteãnil ve ãtvrtek 

16. kvûtna. Do konference se opût pfiihlásili i Ïáci z pfiírodovûdného

krouÏku SK ASK âR Bfiidliãná. Téma tohoto roãníku znûlo „âlovûk

a pfiíroda“. Îáci z pfiírodovûdného krouÏku prezentovali dvû odborné

práce. První s názvem Klíãivost a rÛst rostlin pfiipravili Ïáci Katefiina

Bartozelová, Miroslav Loukota, Marek SmaÏinka a David Marek.

Vûda je zábava 2019
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Porotu jejich práce zaujala natolik, Ïe v kategorii odborná práce získali

1. místo a porazili tak nejedno gymnázium. Za vítûzn˘m t˘mem pfii‰la

i redaktorka ãasopisu Îurnál. I pfies prvotní nervozitu Katka a Mirek

zvládli smysluplnû formulovat nejen cíl, ale i v˘sledky své práce

(https://bit.ly/2VM7YCC). Druhou práci na téma PrÛchod UVA a UVB
záfiení kÛÏí prezentovali Ïáci Petr Oli‰, Jan RepáÀ, Tereza Krejãová

a Anna Sedláãková. Získali v kategorii odborná práce 3. místo.

Blahopfiejeme soutûÏícím k v˘sledku a drÏíme palce v dal‰ích pfiíro-

dovûdn˘ch soutûÏích. RovnûÏ dûkujeme kolektivu pedagogÛ PfiF UP

Olomouc, ktefií pro mladé talenty konferenci Vûda je zábava pofiáda-

jí, a tû‰íme se na dal‰í roãníky!

Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏku

Îáci Z· Bfiidliãná se jiÏ podesáté zapojili do v˘tvarné soutûÏe Îivá

zahrada. Leto‰ním úkolem bylo namalovat dva druhy pûnkav, se kte-

r˘mi se mÛÏeme setkat na zimním krmítku – pûnkavu obecnou a pûn-

kavu jikavce. 

„Jsme rádi, Ïe soutûÏí tak bystfií pozorovatelé a umûlci zároveÀ!
Velké mnoÏství krásn˘ch prací z v˘tvarné soutûÏe nyní zkrá‰luje na‰e

ekocentrum v Praze,“ shrnuli v˘sledky pofiadatelé.

Porota vybrala a ocenila patnáct nejlep‰ích prací v pûti vûkov˘ch ka-

tegoriích. Tradiãnû nezklamala Eli‰ka Holková z 8. A na‰í ‰koly, kte-

rá získala krásné 2. místo. Novû zabodovala i Karolína Zbofiilová 

z 8. B, která obsadila 3. místo. Gratulujeme a pfiejeme mnoho dal‰ích,

nejen v˘tvarn˘ch úspûchÛ! Mgr. Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO

Îivá zahrada – v˘tvarná soutûÏ 2018/2019

Ve Staré Vsi probûhl 4. kvûtna jiÏ 7. roãník metalového Bugrfestu. I pfies ne-
pfiízeÀ poãasí si do místního kulturního domu na‰lo cestu pfies 300 fanou‰kÛ
z âech, Slovenska i Polska.
Thrash metal dunûl sálem a pod pódiem se tancovalo jiÏ na první ka-

pelu Refore ze Slaviãína. I letos se potvrdilo, Ïe hrát první na

Bugrfestu není Ïádná nev˘hoda, fanou‰ci podpofií muzikanty jiÏ ze

startu. Jako druzí se pfiedstavili skoro domácí The Pant z Bfiidliãné.

Jejich pfiesn˘ hardrock zapadl do playlistu festivalu a na deathmeta-

lové fanou‰ky udûlal dobr˘ dojem. 

Bugrfest byl souãástí evropské tour Death from the East kapel

Fleshgore, Revolt, Unfocused z Ukrajiny a deathmetalové legendy

Hypnos v ãele s Brunem. Z ukrajinského tria zaãali Unfocused a va-

liv˘ pomalej‰í thrash se nesl sálem. Jde o novou kapelu, kterou za-

loÏil Kornel Kontros, kterého jste mohli vidût na Bugrfestu v roce

2017 s kapelou Castrum. Dále se pfiedstavil jiÏ zmínûn˘ Revolt, kte-

KdyÏ se z Bugrfestu stane rodinn˘ festival, kter˘ se dûlá srdcem 

Ukrajinská kapela Fleshgore

Deathmetalová legenda Hypnos Kapela Melancholy Pessimism z Uherského Hradi‰tû

Den dûtí v Malé Morávce
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r˘ pfiekvapil death metalem pfiipomínajícím rané Vader. 

To, co se dûlo pfii náfiezu od Fleshgore, byla úplná apokalypsa. Pogo

a skoky z pódia, fans byli k neudrÏení, náleÏitû si skvûl˘ set uÏili.

Náhradu za Hentai Corporation pfiedstavovali Tisíc let od ráje z Brna,

prezentující se black doom metalem, skvûlou show a dvûma Ïensk˘-

mi vokály. Poté nastoupila skvadra Hypnos. Skvûl˘ poãin nenechal

fanou‰ky v klidu a set této legendy si uÏili na v˘bornou. Na závûr ne-

mohly chybût deathgrindové taneãky v podání dal‰í legendy

Melancholy Pessimism z Uherského Hradi‰tû. Tento náfiez rozprou-

dil ve v‰ech fans sílu a pfiesvûdãil v‰echny, Ïe Bugrfest je kultovní ro-

dinn˘ festival, kter˘ bratfii Pavlíkovi dûlají srdcem a s velkou energií. 

JiÏ nyní se mÛÏete tû‰it na 8. roãník, kter˘ se bude konat 9. kvûtna

2020! MÛÏeme slíbit neuvûfiitelná TOP jména a zastoupení v‰ech

ÏánrÛ. Je‰tû jednou dûkujeme! Podrobnûj‰í podûkování na stránkách

www.bugrfest.com. Marek Pavlík

Do pohádky a zase zpátky
1.–2. ãervna

Víkendová akce urãená pfiedev‰ím dûtem, ale nejen tûm!

Vystoupí pro vás:
divadlo Féder Theáter

‰ermífiská skupina Non Sancti

taneãnice Perchty von Bladen

divadlo Studio bez kliky

sokolník a Argus Regis

mimka KaÈa

V sobotu od 20:00 do 22:30 pohádkové noãní prohlídky

Pfiipravujeme:
8.–9. ãervna – Myslivecké letní slavnosti

Akce hradu Sovince

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

po–pá 16:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 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.

Termíny setkání v roce 2019:
4. a 18. 6., 10. a 24. 9., 8. a 22. 10., 5. a 19. 11., 3. a 17. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Od 1. dubna 2019 do‰lo ke zmûnû cen vstupného. 

Permanentky zakoupené pfied úpravou cen vstupného 
jsou i nadále v platnosti.

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.
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Série ãlánkÛ R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích muzeích
a sbírkách pokraãuje svou pfiedposlední, pátou ãástí, vztahující se

k prestiÏním praÏsk˘m institucím národního charakteru. Ty tradiãnû

pfiejímaly nejcennûj‰í pfiedmûty z âeského království a poté

i âeskoslovenské republiky. Snad nejvût‰í poãet pfiírÛstkÛ obdrÏelo

Náprstkovo muzeum v Praze, které pfievzalo orientální sbírky

Národního muzea v Praze, pÛvodnû dary hrabûte Harracha r˘mafiov-

skému muzeu. Mezi nû patfiila napfi. exotická koÏená sedla, perletí vy-

kládané stoliãky, persk˘ stolek, perletí vykládaná skfiínka, orientální vá-

za, v‰e „pÛvodnû od hr. Harracha z jeho cest po Orientu“ (Sbírky, kat.

ã. 105–110), dále takové exponáty jako „egyptská so‰ka“, „dfievûné
so‰ky“, „pfiilba s drátûnou síÈkou“, nebo „opasky a orientální toulce“
(Seznamy, inv. ã. 120–128), pfiípadnû „fiímsk˘ nápojov˘ roh“ (Seznamy,

kat. ã. 137). 

Nûkteré pfiedmûty se v‰ak ztratily, jak je patrné ze záznamu správce r˘-

mafiovského muzea ZdeÀka Henycha nadfiízenému orgánu, fiediteli

KVM v Olomouci (dopis fiediteli dr. J. Kanyzovi ze dne 20. 3. 1957, 

ã. 43/57He), kde si stûÏuje na jednání ideového instruktora muzea 

dr. Winklera: „Dr. Winkler, pfii své poslední instruktorské náv‰tûvû [...]
si vzal dfievûného ãervenomodfie barveného ptáka pocházejícího ze sta-
rého Egypta s udáním, Ïe patfií do egyptologické sbírky Va‰eho muzea
a bude pouÏit na v˘stavû Egypt vãera a dnes. [...] Sbírka byla zapsána
do na‰í invent. knihy, podle které v tûchto dnech pfiedávám správu mu-
zej. sbírek. Prosíme, aby byl pfiedmût vrácen, nebo, je-li dosud instalo-
ván na putovní v˘stavû o Egyptu, ihned zasláno potvrzení“ (podepsán

Zdenûk Henych). 

V zájmu nápravy a získání ztracen˘ch r˘mafiovsk˘ch pfiedmûtÛ zpût do

zdej‰ího muzea byly oslovováni i b˘valí správcové velkostatku

HarrachÛ-ForgáchÛ Ing. Hrbek nebo Ing. Hajda. Správce OVM

v R˘mafiovû Zdenûk Henych v roce 1956 pí‰e: „Okresní vlastivûdné
muzeum v R˘mafiovû, které se rodí z trosek b˘valého mûstského muzea,
[...] má mezi sv˘mi sbírkami i nûkolik pfiedmûtÛ, [...] které pocházejí
z bohat˘ch a cenn˘ch sbírek b˘valého majitele zámku v Janovicích, 
hr. Harracha. TûÏce pociÈujeme, Ïe v‰echny 
umûlecké sbírky zámku byly odvezeny v prv-
ních letech po osvobození (1946–1948)
a není dosud známo, co a kde bylo pfieveze-
no, snad z dobré vÛle záchrany pfied zniãe-
ním. Jako b˘val˘ správce nad zámkem máte
jistû i Vy zájem na tom, aby sbírky byly opût
vráceny zámku a staly se kulturním kleno-
tem R˘mafiovska. Dle sdûlení místních obãa-
nÛ nejvût‰í ãást sbírek byla pfievezena, snad
na Brnûnsko, za Va‰eho pfiedchÛdce 
ing. Hajdy. Byli bychom rádi, kdybyste nám
mohl sdûlit jeho nynûj‰í adresu nebo i bliÏ‰í
údaje, kam a k˘m byly sbírky za jeho správ-
cování pfievezeny. Vûfiíme, Ïe se spoleãn˘m
úsilím podafií získati alespoÀ ãást sbírek [...]
a janovick˘ zámek se vrátí do pÛvodní krá-
sy, aby tato slouÏila ne jiÏ hrabatÛm, ale v‰e-
mu lidu R˘mafiovska“ (dopis ã. 4/565-He, ze

dne 6. 1. 1956). 

Ve vûci harrachovsk˘ch sbírek pak byli 

osloveni je‰tû L. Tilzer, vrtmistr (správnû

lesmistr, pozn. pisatele) ve Vernífiovicích

u Sobotína (dopisem ã. 52/56, ze dne 

11. 4. 1956), kterého správce muzea Z. He-

nych oslovuje takto: „Dle informací jste tu-
to likvidaci fiídil, obracíme se na Vás s Ïádo-
stí o sdûlení, jaké sbírkové pfiedmûty byly

pfiedány akademii v Hranicích, kdo je za ‰kolu v Hranicích pfiebíral, kde
je uchován pfiedávací protokol, pfiípadnû zda byly sbírky pfiedány i na
jiná místa a jak˘m zpÛsobem.“ A nakonec se správce obrátil i na b˘va-

lého pfiedsedu Národního pozemkového fondu Jarmíra (dopisem 

ã. 108/56-He, ze dne 21. 8. 1956). Jak se zdá, mnoho pfiírÛstkÛ z tûchto

urgencí do muzea nepfiibylo, alespoÀ o tom nemáme písemné doklady.

Dnes jiÏ praÏská muzea r˘mafiovské pfiedmûty obtíÏnû identifikují. Jak

napsala v korespondenci souãasná vedoucí Náprstkova muzea 

dr. Helena Heroldová, takové pfiedmûty je „jiÏ obtíÏné nebo nemoÏné
dohledat“. Nakonec se v‰ak pracovníkÛm Náprstkova muzea v Praze

(zvl. Bc. Novákové) podafiilo nûkteré pfiedmûty nalézt a po vystavení

mezimuzejní smlouvy máme jiÏ moÏnost radovat se alespoÀ z vyobra-

zení pfiedmûtÛ, seznámit se s nimi prostfiednictvím pracovních fotogra-

fií, které jsou dnes (na poÏádání) k dispozici zájemcÛm a badatelÛm

v Mûstském muzeu R˘mafiov. 

Mnohé cenné pfiedmûty muzejní povahy

skonãily v praÏsk˘ch sbírkách národních

muzeí, jako napfi. ve sbírce orientálního 

umûní Náprstkova nebo Národního muzea.

K na‰emu zadostiuãinûní v‰ak pfiedmûty

nebyly zniãeny, ale slouÏí ‰iroké vefiejnosti

a publiku k potû‰e a pouãení a zvlá‰tû na-

stupujícím generacím k ukázce práce na-

‰ich pfiedkÛ. Petr Balcárek, Ph.D.
(Literatura: Seznam poÏadovan˘ch pfied-
mûtÛ ze Starého sbírkového fondu
Okresního vlastivûdného muzea v R˘ma-
fiovû, pÛvodní fond Mûstského muzea
v R˘mafiovû /1901–1955/ a fond získan˘
v dobû Okresního vlastivûdného muzea
v R˘mafiovû /1955–1958/, rkp., nedatováno
/asi 1995/, nestr.; Soupis pfiedmûtÛ
Okresního muzea v R˘mafiovû z roku
1955–1958, R˘mafiov, nedatováno /asi
1959/, nestr.
Podûkování patfií Mgr. Bc. Helenû
Heroldové, Ph.D., vedoucí sbírkového od-
dûlení Náprstkova muzea asijsk˘ch, afric-
k˘ch a americk˘ch kultur; Bc. Barbofie
Novákové, dokumentátorce Náprstkova
muzea, a emeritnímu vedoucímu MMR
Mgr. Jifiímu Karlovi.)

R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty 
v cizích muzeích a sbírkách

5. Praha: Náprstkovo muzeum a Národní muzeum âeské republiky

Z historie

Nabídka Náprstkovu muzeu, oddûlení NM v Praze, ze strany MMR
v roce 1957 

Seznam pfiedmûtÛ darovan˘ch Náprstkovu muzeu,
odd. Národního muzea v Praze
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Od leto‰ní sezóny bude dal‰ím lákadlem pro turisty unikátní elektroloì.
Zájemci si uÏijí plavbu po hladinû Slezské Harty uÏ od zaãátku ãervna.
Moravskoslezsk˘ kraj tak pokraãuje v podpofie cestovního ruchu, na pofií-
zení elektrolodi dal 14 milionÛ korun. 
„Vûfiím, Ïe bude pro v‰echny náv‰tûvníky plavba po Slezské Hartû ne-
zapomenuteln˘m záÏitkem. Tato vodní nádrÏ se fiadí mezi deset nej-
vût‰ích v republice a nachází se v ochranném pásmu, kde je zakázá-
no pouÏívat lodû se spalovacími motory. Proto bude loì pohánûna
bateriemi. Její provoz bude tedy ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostfiedí a k vo-
dû v nádrÏi, která se kromû rekreace vyuÏívá i jako zdroj uÏitkové vo-
dy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, Ïe

loì dostala jméno Harta na základû ankety. „Unikátnost této lodi
spoãívá v tom, Ïe je kompletnû na elektropohon, a je tak nejspí‰ jedi-
nou takovou lodí v republice,“ dodal hejtman Ivo Vondrák. 

Velkokapacitní elektroloì Harta pojme 45 v˘letníkÛ a posádku. Má

bezbariérové provedení a v podpalubí prostor na pfiepravu aÏ 10 kol.

„Samozfiejmû se poãítá také s náv‰tûvami mlad˘ch rodin. Rodiãe ne-
musí mít obavy, na lodi je vyhrazeno i místo pro koãárky, a to za po-
platek 20 korun. Urãitû lidé ocení, Ïe si na v˘let s sebou budou moci
vzít i svého psa. Bûhem plavby bude turistÛm k dispozici lodní bufet,
bezbariérová toaleta a vyhlídková i zakrytá paluba,“ fiekl námûstek

hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krko‰ka a dopl-

nil, Ïe lístky budou v prodeji pfiímo na lodi nebo v infocentru

v Leskovci nad Moravicí, kde bude mít loì svÛj domovsk˘ pfiístav

s potfiebn˘mi technologiemi pro dobíjení. 

Ceny palubních lístkÛ se budou li‰it podle toho, zda si v˘letník vybere

okruÏní, nebo vyhlídkovou plavbu. Vyhlídková plavba vyjde dospûlého

na 190 korun, dûti do 15 let na 150 korun. O prázdninách bude loì na

vyhlídky vyplouvat v pondûlí, stfiedu, pátek a nedûli, mimo hlavní se-

zónu o víkendech. Start vyhlídkov˘ch plaveb je plánován na 1. ãervna.

Na okruÏní plavby se budou turisté moci vydat v ãervenci a srpnu

vÏdy v úter˘, ãtvrtek a sobotu. Loì vypluje z Leskovce se zastávka-

mi Razová, Mezina, Nová PláÀ, Roudno a zpût do Leskovce. Cena

okruÏní plavby se bude pohybovat od 60 do 260 korun podle délky

trasy, kterou si v˘letníci vyberou.

„Vyhlídkové plavby patfií v hlavní turistické sezónû mezi nejvyhledá-
vanûj‰í atraktivity v oblasti Slezské Harty. Cestovní ruch v této ãásti
regionu je mnohdy jedinou alternativou rozvoje malého a drobného
podnikání. Proto povaÏuji vyplutí elektrolodû a profesionalizaci lod-
ní dopravy za velmi pfiínosné,“ poznamenal Jan Krko‰ka.

Loì je vybavena dvûma elektromotory, které budou pohánût lithiové

baterie. Na stfie‰e jsou umístûny solární panely. Rychlost plavby je 

13 kilometrÛ v hodinû. Loì bude provozovat svazek obcí

Mikroregion Slezská Harta, kter˘ bude organizovat ve‰kerou lodní

dopravu na pfiehradû. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Turisté se budou moci projet po Slezské Hartû na elektrolodi

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Loì Harta – okruÏní plavby
OkruÏní plavby ve smûru Leskovec – Razová – Mezina – N. PláÀ – Roudno – Leskovec

Prázdninov˘ provoz 2019 – ãervenec, srpen: v úter˘, ãtvrtek a sobotu

Loì Harta – Vyhlídkové plavby v Leskovci nad Moravicí
Provoz mimo prázdniny 2019 – kvûten, ãerven, záfií, fiíjen: o víkendu

Ostatní dny dle objednávek
Prázdninov˘ provoz 2019 – ãervenec, srpen: v pondûlí, stfiedu, pátek a nedûli

Prodej lístkÛ v infocentru v Leskovci nad Moravicí nebo na lodi Harta. Maximální poãet 45 osob. Vybavení lodû – lodní bufet, bezbariéro-

vé WC, vyhlídková i zakrytá paluba. BliÏ‰í informace podá infocentrum Leskovec nad Moravicí, tel.: 603 996 548.
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Vrátíme-li se do kouzelného kraje alojzovsk˘ch luk, vedeni zelen˘mi

znaãkami zamífiíme k Ïelezniãní pozoruhodnosti. Najdeme ji pfiímo

na poãátku nûkdej‰í osady Josefové. Je‰tû pfied pfiíchodem na hlavní

ulici b˘valé vesnice vedle cesty vyrostou pozoruhodné skály s v˘‰-

kou kolem 25 metrÛ. I tady mÛÏeme potkat horolezce, ti skalám fií-

kají Kámen ãarodûjnic. BÛh ví proã.

Kousek dál po cestû projdeme jakousi bránou. Právû pfied ní nás pfie-

kvapí ‰tûtov˘ chodníãek. Vstupujeme do Josefové. Brána je vlastnû

mostem b˘valé Ïeleznice, tedy sváÏnice, která z prudkého svahu sta-

hovala dfievo do údolí, kde se sváÏelo do Franti‰kova, a zároveÀ vy-

tahovala nahoru prázdné vozíky. Od nûkdej‰í manipulaãní koleje pod

Josefovou vedla pfiíkrá 100 metrÛ dlouhá trasa pfiímo proti kopci pfii-

pomínající kolejové lanovky, tfieba na praÏsk˘ Petfiín. Pfiekonávala

v˘‰kov˘ rozdíl 49 metrÛ. TraÈ sváÏnice byla tfiíkolejnicová, se samo-

ãinnou v˘hybnou o délce 25 metrÛ uprostfied. Vozíky byly vytahová-

ny a spou‰tûny lanem brzdûn˘m speciálním vrátkem. Jako protizáva-

Ïí slouÏili také manipulaãní dûlníci, ktefií ve v˘hybnû nastupovali do

prázdného vozíku a vlastní váhou brzdili vozíky.

Díky péãi LesÛ âR se podafiilo ãást této sváÏnice obnovit. MÛÏeme

si tak udûlat pfiedstavu, jaké spády zde vozíky se dfievem pfiekonáva-

ly. Na praÏcích jsou pÛvodní kolejnice, které se pfii rekonstrukci po-

dafiilo nalézt v okolí.

Za mostem zaãíná nûkdej‰í osada Josefová, tedy to, co z ní zbylo. Za

jejím poãátkem stojí sklárna, kterou na místním potoce nechala lich-

ten‰tejnská vrchnost postavit kolem roku 1732. Stopy po ní jsou dnes

uÏ nejasné. Víme v‰ak, Ïe kdyÏ sklárna v roce 1789 zanikla, lidé od-

sud neode‰li a zaloÏili osadu s názvem Neujosefsthal (Josefovo Nové

Údolí). Byla to vlastnû ãinÏovní osada, kdy obyvatelé platili vrchnos-

ti poplatek za pozemky a stavení. Podle dobov˘ch údajÛ mûli k dis-

pozici asi 2 ha orné pÛdy, pastviny a moÏnost vyuÏívat bohatství lesa.

Nûktefií docházeli do sklárny, která na‰la nové sídlo o nûco níÏe po to-

ku fiíãky Huãavy ve Franti‰kovû, kde zaujala místo zru‰eného hamru.

V roce 1834 mûla Josefová uÏ 19 domÛ a 100 obyvatel. PfiináleÏela

k nedalek˘m Nov˘m Losinám. Od poloviny 19. století je v obci zmi-

Àována ‰kola, kam chodily i dûti ze Zadního Alojzova, coÏ byla osada

nad Pfiedním Alojzovem. Základy ‰koly je tady dodnes moÏné spatfiit.

Nejvíce obyvatel Ïilo v Josefové na pfielomu 19. a 20. století, pak uÏ

ale jejich poãet klesal. Po válce byla obec, podobnû jako dal‰í nû-

mecké osady, vysídlena. Do drsné jesenické krajiny se noví usedlíci

nehrnuli, a tak obec zÛstala prázdná. Opu‰tûná stavení byla v 60. le-

tech zlikvidována armádou. Do dne‰ních dnÛ pfieãkala jen hájovna na

nejvy‰‰ím místû obce.

Je‰tû pfied pár lety byla Josefová místem, kde jen v hustém lese se

rozpadající základy nûkdej‰ích chaloupek pfiipomínaly zkázu vesni-

ce. Dnes se situace mûní. Objevily se zde nové mosty, základy domÛ

Do Josefové a Franti‰kova

Kam na v˘let

Hájovna je jedin˘m domem, kter˘ v Josefové zÛstal stát

Most na nûkdej‰í lesní dráze – cesta vede do vesnice z Branné

SváÏnice pfiekonávala v˘‰kov˘ rozdíl 49 metrÛ Základy ‰koly v Josefové

Franti‰kovská myslivna
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byly oãi‰tûny, kromû Ïeleznice byla opravena i cesta a také zchátral˘

kfiíÏ a boÏí muka. Nauãné tabule ukazují, Ïe podle star˘ch fotografií

byla Josefová malebná obec na pasekách. Ty zarostly lesem, a tak zde

uÏ navÏdy zÛstane ticho, ru‰ené jen ‰umûním vûtru v korunách sta-

r˘ch smrkÛ a zurãením vody v prudkém potoce dole pod vesnicí.

Lidské osudy jsou tady ale stále, jakoby vepsány do kamene svûdãí

o dûjinách, které byly k horalÛm kruté. Nûkdy aÏ pfiíli‰.

Kousek pod Josefovou mÛÏeme pokraãovat podél Huãavy, nebo také

Podolského potoka, jak je naz˘vána na star‰ích mapách, do

Franti‰kova. Lesní Ïeleznice, která údolím vedla, byla dávno nahra-

zena lesní silniãkou. Je‰tû pfied Ïeleznicí to byla právû tato fiíãka, kte-

rá odsud po staletí odná‰ela kmeny pokácen˘ch stromÛ.

Kdybychom se pfied sestupem vydali proti jejímu proudu, narazíme

na stopy úvratí, po kter˘ch Ïeleznice stoupala proti svahu. Proã, to

pozná kaÏd˘, kdo se sem vydá na kole, neboÈ stoupání je skuteãnû

„v˘Ïivné“. Silniãka smûfiuje na Volskou louku, ale kousek pod ní po-

prvé pfietíná potok a potkává zelenou turistickou znaãku, která nás

sem pfiivedla a pokraãuje kolem Há‰ovy chaty na Vozku. U rozcest-

níku „Potok Huãava“ se dá sestoupit o kilometr níÏe a pokochat se

pÛvabn˘mi kaskádami na toku. Rozhodnû to stojí za to.

Zamífiíme-li ov‰em z Josefové po proudu potoka, procházíme maleb-

n˘m údolím, jehoÏ krása není moc známá ani zbûhl˘m turistÛm. Asi

po kilometru pfii cestû pfiekvapí mal˘ rybníãek s romantick˘m záti‰ím

bfiíz shlíÏejících do vody. Nad rybníkem pak horská dfievûnice u vel-

kého pfiekladi‰tû dfieva. Ta chata mi byla pfii mé první náv‰tûvû povû-

domá. AÏ po letech jsem se dozvûdûl, Ïe si zahrála v KachyÀovû fil-

mu Cukrová bouda. Kdysi zde stával BuchakerÛv ml˘n a také lesní

Ïeleznice se zde vûtvila. Jedna kolej smûfiovala k âerné stráni po

dne‰ní lesní cestû, dal‰í pokraãovala zhruba ve smûru silniãky

k Josefové. A také se zde pfiekládalo dfievo – stejnû jako dnes. Zbytky

náspu dráhy se obãas objevují tûsnû u cesty, i s propustky v tûle nás-

pu, které jsou v podivuhodnû dobrém technickém stavu.

Údolí není úplnû opu‰tûné. KaÏdou chvíli narazíte na nûjak˘ dÛm,

dnes vesmûs slouÏící k rekreaci. Na mapû jsou tyto samoty pojmeno-

vány Nová Branná. Na druhou stranu zde najdeme i místa zasvûcená

jen pfiírodû, tfieba pfiírodní rezervaci Pod Sluneãnou strání. PÛvodní

jesenická buãina si na prudkém svahu zachovala témûfi pralesní po-

dobu. Setkáte se zde nejen se zajímav˘mi rostlinami, ale tfieba i s na-

zloben˘m jezevcem, kter˘ na vás bude v˘hruÏnû vrãet z nory.

Pfied vjezdem na hlavní silnici nás ãekají domy Franti‰kova. PÛvodnû

zde stávala jen hájovna, pozdûji, po Bílé hofie, kdy získali panství

Lichten‰tejnové, postavili na fiece Huãavû hamr na zpracování Ïelez-

né rudy, která se v okolí nacházela. Hamr bu‰il do jesenického Ïele-

za aÏ do roku 1829, kdy byl pfiebudován na skláfiskou huÈ. Ta v‰ak uÏ

po pár letech zanikla, roku 1836.

V roce 1895 byla ve Franti‰kovû zfiízena pfiekládací stanice mezi les-

ní úzkorozchodnou Ïeleznicí a tratí Hanu‰ovice – Jeseník.

Mimochodem rampa pfiekladi‰tû zcela nezmizela, její zbytky dnes

zarÛstají za vesnicí smûrem na Hanu‰ovice.

Ve Franti‰kovû se, na protûj‰ím bfiehu, nacházelo i hlavní zázemí drá-

hy s ma‰talí pro konû, remízou pro vozíky, s dílnou na opravy, uby-

tovnou pro dûlníky a skladem dfieva. Ze v‰ech budov se dodnes za-

chovala alespoÀ stáj pod myslivnou. Fota a text: 
Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Franti‰kov a údolí Huãavy – chata u ml˘na Franti‰kov a propustek lesní Ïeleznice

Zajímavé a v nûkter˘ch pfiípadech i vzácnûj‰í druhy rostlin se ov‰em

vyskytují i mimo chránûná území, a to pomûrnû blízko R˘mafiova.

Jsou to místa, na která neupozorÀuje Ïádná literatura a jimiÏ nepro-

chází turistická trasa. Zájemce je objevuje sám, víceménû náhodnû, 

anebo dostane tip. Napfiíklad hned za kopcem smûrem k Hornomûst-

ské zatáãce, jen nûco pfies kilometr od mûsta, máme vstavaãovou lou-

ku! Kromû dominantního druhu, jímÏ je prstnatec májov˘, tam sice

neroste uÏ nic pozoruhodného, nicménû jde o enklávu, která oboha-

cuje jednotvárnou, zemûdûlsky vyuÏívanou plochu. Okolní louky, po-

kud nejsou poseãeny, h˘fií v kvûtnu a ãervnu kopretinami, zvonky roz-

kladit˘mi, kohoutky luãními a dal‰ími druhy.

Zajímav˘m místem je téÏ tzv. „laguna“ hned za v˘chodním okrajem

mûsta (za odpadov˘m centrem, pfiístup od silnice ã. 11). Je to jáma zby-

lá po tûÏbû hlíny. Pfied lety byla celá zaplnûna vodou, teì se vodní plo-

cha omezuje uÏ jen na malou ãást. Najdete zde rostliny, které v ‰ir‰ím

okolí nerostou, pfiípadnû jen pofiídku. Nejsou tedy vzácné samy o sobû,

ale regionálnû, resp. tím, Ïe byste za nimi museli jet mnohem dál. Napfi.

zde najdete pryskyfiník plamének. Od bûÏn˘ch pryskyfiníkÛ rostoucích

na R˘mafiovsku jej poznáte podle úzk˘ch aÏ kopinat˘ch listÛ. Dal‰í za-

jímavostí je ‰i‰ák vroubkovan˘, kter˘ jsem zde objevil v roce 2009

a potom uÏ jen na nûkolika málo místech v okolí R˘mafiova.

Pozoruhodné je také rdesno obojÏivelné, které jinak najdete aÏ

v Bfiidliãné, kde bohatû porÛstá hladinu místního rybníka. Ve zbylé

vodû dosud pfieÏívá laku‰ník vláskolist˘ (mohlo by jít i o l. okrouh-

lolist˘), kter˘ jinde na R˘mafiovsku snad ani neroste. Je pozoruhod-

n˘ tím, Ïe jeho kvûty zÛstávají otevfiené i pfii de‰ti a pod hladinou.

(Pfiíbuzn˘ druh laku‰ník vodní se nachází aÏ u Huzové, kde v ãervnu

pokr˘vá hladinu malého rybníka nad obcí snûhovû bíl˘mi kvûty.

Vskutku nádhera, doporuãuji tam zajet pro foto.)

V blízkosti R˘mafiova se nacházejí dal‰í tfii lokality, které v‰ak ne-

mohu pfiímo zmínit, protoÏe tam rostou druhy, které se v ‰ir‰ím oko-

lí nevyskytují: sleziník severní, meãík stfiechovit˘, lilie zlatohlavá

a vrbka rozmar˘nolistá (pozor na podobné názvy rÛzn˘ch rodÛ: vrba,

vrbka, vrbovka, vrbina). Ojedinûl˘ v˘skyt v nízk˘ch polohách pfied-

stavuje kapradina hrálovitá s optimem roz‰ífiení v horském a subal-

pínském stupni. Nedaleko R˘mafiova se nachází jedin˘ exempláfi ve

Od podlé‰ky k zvonku vousatému
II. ãást – R˘mafiov a okolí (2)

Zajímavosti z pfiírody
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Pryskyfiník plamének je nehojnou bylinou vyÏadující zamokfiená mís-
ta. V místû v˘skytu v‰ak vytváfií bohaté populace. R˘mafiov – laguna,
20. 5. 2018

Sleziník severní je drobná kapradinka, která uniká pozornosti, b˘vá
zamûÀována za trs trávy; utajená lokalita, 17. 6. 2018

Lilie zlatohlavá u R˘mafiova v dÛsledku teplého jara odkvétala uÏ
v pÛlce ãervna; utajená lokalita, 17. 6. 2018

Vrbka rozmar˘nolistá je na R˘mafiovsku vzácná; utajená lokalita, 
21. 7. 2018

Hru‰tiãka men‰í; utajená lokalita, 30. 6. 2018

·i‰ák vroubkovan˘ je nûkter˘mi botaniky povaÏován za vzácn˘;
R˘mafiov – „laguna“, 10. 6. 2018

Svízel syfii‰Èov˘ jako jedin˘ z rodu svízelÛ kvete Ïlutû

Mûsíãnice vytrvalá; soutok Podolského potoka s Moravicí, 5. 5. 2018
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v˘‰ce asi 650 m!

Oproti tomu se k nám

uÏ del‰í dobu dostáva-

jí druhy teplomilné,

mezi nûÏ patfií komo-

nice lékafiská (Malá

·táhle), komonice bí-

lá, ãekanka obecná

(R˘mafiov), svízel sy-

fii‰Èov˘, mochna pfií-

má, kruãinka nûmecká

(Jamartice) a dal‰í.

Nûkteré z tûchto druhÛ

mohou zase vymizet.

Mezi pomûrnû vzácné

patfií také hru‰tiãka

men‰í a okrouhlolistá.

I pfies svÛj investiga-

tivní zájem o botaniku

(asi od roku 1984)

jsem ji u nás na‰el pou-

ze na ãtyfiech místech,

kdyÏ nepoãítám lokali-

ty mimo region. Za vzácnou na R˘mafiovsku mÛÏeme povaÏovat téÏ

bleduli jarní, i kdyÏ na jediné lokalitû, kterou znám, má pravdûpodob-

nû druhotn˘ v˘skyt. Patfií k ãasnû kvetoucím druhÛm (bfiezen – duben).

Do vy‰‰ích poloh nestoupá, pravdûpodobnû vÛbec nepfiekroãí vrstev-

nici 550 m.

Zajímav˘m floristick˘m prvkem okolí R˘mafiova je také mûsíãnice vy-

trvalá, aã mÛÏe jít téÏ o druhotn˘ v˘skyt. Je to stinn˘ ãi polostinn˘ druh,

kter˘ dává pfiednost roklinov˘m a suÈov˘m lesÛm. U nás ji najdete u Ïe-

lezniãní zastávky Jamartice, odkud její v˘skyt pokraãuje v pásu kolem

Podolského potoka k soutoku s Moravicí a kolem ní dále k Bfiidliãné

a Val‰ovu. Pfii tro‰e pozornosti ji nepfiehlédnete – je vysoká bûÏnû pfies

1 metr a má chocholiãnat˘ hrozen svûtlefialov˘ch vonn˘ch kvûtÛ.

Snadno ji indikujete i v zimû, a to podle ploch˘ch, stfiíbfiitû leskl˘ch 

ováln˘ch ‰e‰ulí o rozmûru pfiibliÏnû 5x3 cm. Nejpoãetnûj‰í populace

mûsíãnice v rámci celé CHKOJ se nachází na Rab‰tejnû.

Dal‰í nápadnou rostlinou s podobn˘mi stanovi‰tními podmínkami je

udatna lesní, vysoká i pfies 1,5 metru, druh horsk˘ch niv a potokÛ, od-

kud sestupuje do stfiedních poloh. Najdete ji napfi. pfii silnici z Dolní

Moravice do malé Morávky, snad i níÏe po proudu Moravice, a také

na bfiehu Podolského potoka v Janovicích za zámkem. Pro její deko-

rativnost ji nûktefií zahrádkáfii pûstují, rostlina v‰ak vyÏaduje kypré aÏ

kamenité, humózní a provlhãené pÛdy. Pro ty, kdo mají vyvinut˘ 

etick˘ vztah k pfiírodû, v‰ak platí zásada, Ïe rostliny ponechávají tam,

kde jsou (s v˘jimkou likvidace invazního druhu).

Pfii vyslovení jména protûÏ se mnoh˘m vybaví vzácn˘ horsk˘ kvût,

kterému se téÏ fiíká plesnivec (pfievzato ze sloven‰tiny). Ten u nás sa-

mozfiejmû neroste (setkáte se s ním napfi. v Alpách a Karpatech),

ov‰em protûÏí je nûkolik druhÛ a tfii z nich máme i u nás. ProtûÏ les-

ní a baÏinná nejsou Ïádn˘mi vzácnostmi a bûÏnû se s nimi setkáte na-

pfi. ve stráleck˘ch lesích, kdeÏto protûÏ norská je horsk˘ druh, kter˘

dává pfiednost oblastem kolem horní hranice lesa.

K botanice patfií i trocha zvídavosti, a tak nyní pfiichází otázka: Jak˘

je rozdíl mezi pampeli‰kou a smetankou? JestliÏe jste odpovûdûli

Ïádn˘, pak se m˘líte. Smetanka lékafiská je znám˘ a masovû roz‰ífie-

n˘ druh, z nûhoÏ si dívky vily vûneãky a dûti dûlávaly troubítka.

Lidovû se dodnes pojmenovává pampeli‰ka. Ale existují také kvûti-

ny, které se skuteãnû naz˘vají pampeli‰ky. Patfií k rodu Leontodon,

zatímco smetanky jsou z rodu Taraxacum. Li‰í se nejen stonkem, kte-

r˘ je u smetanky dut˘ a u pampeli‰ky pln˘, ale i dal‰ími znaky. Tento

pfiíklad ukazuje, jak snadno mÛÏe dojít k nedorozumûní, pokud se vû-

ci nenaz˘vají prav˘mi jmény. Z pampeli‰ek je u nás bûÏnû roz‰ífiená

p. srstnatá a p. podzimní, které kvetou v létû a na podzim (srstnatá vy-

kvétá uÏ na jafie). Jsou jim podobné nûkteré dal‰í druhy z jin˘ch ro-

dÛ, ale trpûliv˘ botanik si s tím bude umût poradit.

Region R˘mafiovska zasahuje daleko na v˘chod a zejména na jiho-

v˘chod – dot˘ká se západního v˘bûÏku Slezské Harty a zabírá nej-

vy‰‰í vrch Nízkého Jeseníku Sluneãnou a ãást pfiírodního parku

Údolí Bystfiice. Z botanického hlediska jsou zde zajímavé pfiedev‰ím

dvû lokality: PR Panské louky pod vrchem Sluneãné a PP Mokfiiny

u Krahulãí. První reprezentuje spoleãenstva pramenn˘ch lesÛ, jejichÏ

jádro tvofií ra‰elinné smrãiny. Z hlediska ochrany je tady nejcennûj‰í

populace meãíku stfiechovitého. Rezervací vás provede stejnojmenná

nauãná stezka s deseti zastaveními.

Druhá rezervace byla zfiízena na ochranu vzácného starãku bahenního,

jehoÏ zdej‰í populace má b˘t jednou z nejbohat‰ích v âR! V̆ znamné

jsou v‰ak i dal‰í rostliny, napfi. meãík a hadí mord nízk˘. Rezervace cí-

lí na uchování pestrosti luk a kriticky ohroÏen˘ch druhÛ. Mûjme v‰ak

na pamûti, Ïe ani na bûÏnûj‰í druhy rostlin by nemûlo b˘t pohlíÏeno ja-

ko na nûco, co bychom mohli postrádat. A platí to pro ve‰kerou pfiíro-

du. KaÏdá civilizace, která zanedbala nebo ztratila kontakt s pfiírodou

a úctu k ní, na to doplatila. Fota a text: Milo‰ Zatloukal

Meãík stfiechovit˘ je ozdobou nûkter˘ch mi-
nerálnû bohat‰ích luk; utajená lokalita, 
10. 6. 2018,

Vût‰ina odrÛd tohoto pomologického seriálu je vybírána s ohledem

na drsnûj‰í pûstitelské podmínky R˘mafiovska (pÛdní, povûtrnostní

i klimatické). Nûkolik posledních let si v‰ak mÛÏeme na na‰ich za-

hradách i v pfiírodû v‰imnout, Ïe nás zaãíná obklopovat ãím dál více

druhÛ, které dfiíve b˘valy v˘sadou tepl˘ch oblastí. AÈ uÏ je to osídle-

ní hlem˘Ïdûm ãi plzákem nebo pûstování rajãat mimo skleníky.

Nechystám se vás v tomto díle nabádat k pûstování vyloÏenû teplo-

miln˘ch ovocn˘ch druhÛ, ale seznámit vás spí‰e s druhy, které dfiíve

v na‰ich podmínkách nebyly pûstovatelné. Nemusí v‰ak pokaÏdé do-

zrát do optimálních kvalit. O tomto problému jsem se zmiÀoval ze-

jména pfii pfiedstavení hru‰ní, kde

u zimních sort b˘vá v na‰ich pod-

mínkách bûÏn˘ problém s dozrává-

ním. U jablonû tomu tak nutnû b˘t

nemusí. Pokud si pak chceme napfií-

klad zajistit skladováním ovoce aÏ

do pfií‰tího roku, je tfieba volit sorty

zimní, dlouho skladovatelné. Nûko-

lik jsme si jiÏ pfiedstavili v pfiedcho-

zích dílech – jablonû Orion a An-

gold. Dal‰í by mohla b˘t napfiíklad

právû teplomilnûj‰í odrÛda Delor.

Jde o jablko rubínové chuti (stejné

kfiíÏení jako Rubín), ov‰em s del‰í

skladovatelností.

24) Delor
PÛvod: vy‰lechtûna na ·S Tûchobuzice kfiíÏením odrÛd Golden

Delicious x Lord Lambourne. Registrována je od roku 1993.

Strom: roste stfiednû bujnû s rozloÏit˘m habitem.

Plodnost: ve shlucích i na krátkém dfievû, bohatá, kaÏdoroãní.

PoÏadavky: pûstitelsky nenároãná a kvalitní zimní odrÛda se stfiední

odolností vÛãi strupovitosti. Padlím netrpí.

Plod: velk˘, kulovitého tvaru, bez Ïebrování, slupka je stfiednû tlustá,

suchá, drsná, krycí barva nanesena formou celoplo‰ného Ïíhání, duÏ-

nina krémové barvy, sladce navinulé chuti, stfiední ‰Èavnatosti, konzi-

stence jemná, stfiednû tuhá. Sklízí se

v fiíjnu, konzumnû zaãíná zrát od

prosince, vydrÏí do dubna.

·patné vlastnosti: bujn˘ rÛst,

stfiední nároky na polohu, pfii nere-

dukci shlukÛ mÛÏe zdrobÀovat.

Dobré vlastnosti: nenároãnost, pra-

videlná plodnost, odolnost choro-

bám, chuÈ, dlouhá skladovatelnost.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Nesrsta, D. Jádroviny.
Olomouc: Ba‰tan, 2011, s. 196.
ISBN 978-80-87091-17-3; jirivy-
slouzil.cz/databaze_ovoce/delor-
2/#jp-carousel-7468)

Ovocnické rozhledy
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Je to hodnû dávno, co na‰e hory ob˘val dnes jiÏ vzácn˘ klenot ptaãí-

ho svûta – tetfiívek obecn˘. V sedmdesát˘ch letech byl pozorován ve

Velké kotlinû, fiíkali mi nestofii myslivosti. Dokonce i za RyÏovi‰tûm

v lokalitû, která se jmenuje Lágry, mûlo pár tetfiívkÛ svÛj biotop.

Teprve od roku 1988 jsou celoroãnû pfiísnû hájeni a podobnû jako

u tetfieva hlu‰ce se provádûjí rÛzné záchranné programy, aby nevy-

mizeli úplnû.

Pfiíbûhy ze star˘ch kníÏek o tetfievech a tetfiívcích mi zÛstaly dodnes

v pamûti. Posledních pár let jsem pfiem˘‰lel, kde se k tetfiívkÛm do-

stat a b˘t u jejich toku. Nakonec se mi tento sen splnil a to je dÛvod

k napsání pár fiádkÛ o tomto vzácném druhu, kter˘ neodmyslitelnû

patfiil i do na‰ich krásn˘ch JeseníkÛ. 

Tetfiívek obecn˘ (Lyrurus tetrix), fiád – hrabaví, ãeleì – tetfiívko-
vití, rod – tetfiívek, je jedineãn˘ ptaãí druh s v˘jimeãnou pfiírodo-

vûdnou a kulturní hodnotou. Tetfiívek obecn˘ totiÏ z na‰í pfiírody dra-

maticky rychle mizí a jeho stavy poklesly na kritickou úroveÀ. Pokles

zapoãal pfied více neÏ sto lety. Na území âeské republiky dosáhla je-

ho populace patrnû nejvût‰í poãetnosti okolo roku 1910. Od té doby

ub˘vá, nejvíce v posledních ãtyfiiceti letech. 

Tetfiívek je druh citliv˘ na zmûny v jím preferovaném prostfiedí. K Ïi-

votu potfiebuje otevfienou krajinu s nízk˘mi dfievinami. Vyhledává le-

sy prostoupené svûtlinami s porosty borÛvãí, brusinek a vfiesu, které

mu poskytují potravu i úkryt. Vysou‰ení ra‰elini‰È, zarÛstání ãi zasta-

vování otevfien˘ch ploch, intenzivní lesnické hospodafiení a nadmûr-

né turistické ãi sportovní aktivity mûní krajinu. Ub˘vá tak míst k Ïi-

votu pro tetfiívka. Oslabené, málo poãetné populace jsou ohroÏeny

predátory, jako je prase divoké, li‰ka nebo jezevec, také rÛzn˘mi

dravci, i nepfiízeÀ poãasí má vliv na stav jeho populace. Souãasn˘

stav tetfiívka v âeské republice je odhadován na 800–1000 kohoutÛ.

Pfied vymizením lze tetfiívka ochránit zamezením likvidace jeho pro-

stfiedí a vytváfiením nov˘ch vhodn˘ch biotopÛ.

Tetfiívek obecn˘ v souãasnosti doplácí na turisty a lyÏafie. Ti podle or-

nitologÛ ãasto nerespektují zóny, které jsou oznaãené jako klidové.

Problém je v tom, Ïe k o‰lapávání (páfiení) slepiãky mÛÏe dojít jen

zhruba pût dnÛ v roce, pokud je tetfiívek vyru‰en, pfiicházíme o jednu

celou generaci od jedné slípky. 

Popis: tetfiívek mûfií u kohoutkÛ 49–58 cm, v prÛmûru váÏí 2–2,5 kg,

je ãerno-modr˘, kovovû leskl˘. Pfies letky má bíl˘ pásek – zrcadlo,

v loketním ohbí hvûzdiãku. Lyra je sloÏena z 18 per, ãtyfii krajní pe-

ra na kaÏdé stranû jsou stoãená v srpky. Spodina kfiídel a podtatrãí

jsou bílé. Nad svûtly jsou ãervené pou‰ky, v˘razné pfii toku. Slípka je

men‰í, 40–45 cm, váÏí okolo 1 kg. Je rezavû hnûdá, tmavû pfiíãnû

skvrnitá. 

Tok probíhá od bfiezna do poloviny kvûtna. Bûhem toku kohoutci

o‰lapují slípky, které sná‰ejí do jednoduch˘ch hnízd na zemi 6–12

Ïlut˘ch vajíãek. Sedí na nich 25–28 dní. V srpnu a záfií se rodinné

pouto rozdûluje podle pohlaví, v této dobû jsou tetfiívci velmi toula-

ví. 

Potrava má sezónní charakter. Z rostlinné potravy jsou zastoupeny

pfiedev‰ím jehnûdy bfiízy, lísky, ol‰e, pupeny jehliãnanÛ, zelené ãásti

rostlin, semena a bobule kefiíkÛ. Îivoãi‰nou potravu na jafie a v létû

tvofií hmyz, mûkk˘‰i a ãervy. VyÏaduje pitnou vodu, podobnû jako 

ostatní kurové se rád sluní a popelí. (Zdroj: knihy Myslivost a Tisíc let
myslivosti) 
Je 13. dubna a já po roce jedu znovu zkusit ‰tûstí s kamarádem Láìou

a kamarádkou Katkou z Kadanû do Kru‰n˘ch hor na jedno z mála to-

kani‰È u nás. Po pfiíjezdu do hor probûhlo ubytování v penzionu

Adélka a pfiíprava na druh˘ den. Vstávat musíme uÏ po tfietí hodinû

ranní, abychom byli na tokani‰ti vãas. Znám je z pfiede‰lého roku, ale

ãlovûk nikdy neví, co se za uplynul˘ rok mohlo zmûnit. 

Oãi moc zamhoufiit ne‰lo z nedoãkavosti, koneãnû vstáváme. Je ãtvrt

na ãtyfii, poãasí se umoudfiilo. Obloha polojasná, Ïádné snûÏení ani

dé‰È, jen silnûj‰í vítr od v˘chodu a mráz mínus pût. Tû‰ili jsme se

k tokani‰ti, i kdyÏ já mûl obavy, Ïe tetfiívci po zmûnû poãasí na svém

oblíbeném místû nebudou anebo tfieba na‰li jinou lokalitu. Nebylo by

se ãemu divit, vichfiic bylo poslední dobou na horách pfiespfiíli‰, na-

B˘val˘ klenot na‰ich hor
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víc v lesích leÏí stále místy i metr snûhu, jen louky a ra‰elini‰tû byly

témûfi bez snûhové pokr˘vky. 

Na je‰tû zasnûÏenou a namrzlou cestu k tokani‰ti nám mezi mraky

svítil mûsíc. K tokani‰ti pfiicházíme skoro tfii ãtvrtû hodiny pfied ro-

zednûním. Katka s Láìou se maskují hned u prvních muld, já pokra-

ãuji zhruba sto metrÛ ke hraniãním sloupkÛm. TûÏko se ve tmû ori-

entuji, baterku pouÏít nechci. Jsem na místû. Mûsíc zapadá za lesní

stûnu a já v nepropustné tmû stavím fotostan. Musím ho pofiádnû 

ukotvit, vítr se stanem dost cviãí, mám co dûlat. Ve fotostanu usedám

na sedaãku, chystám fotoaparát do spodního prÛzoru, na hodinkách

sleduji ãas, je pÛl páté. Za pÛl hodiny od v˘chodu pozvolna bledne

obloha, první kohoutci by mûli podle loÀského roku b˘t na tokani‰ti.

Zatím nic, jen skfiivánãí zpûv vítá nov˘ den. 

Je pÛl ‰esté a tetfiívci stále nikde, zaãínám b˘t lehce nervózní. V dál-

ce sly‰ím kachní káchání, pfieletují z mal˘ch vodních horsk˘ch ok.

Koneãnû ve tfii ãtvrtû na ‰est zaslechnu první pfiílet tetfiívka, mé oãi

proráÏejí ‰edivost rána, ale tetfiívka nevidím. Vzápûtí sly‰ím dal‰ího,

tûlem mi prochází radost a napûtí zároveÀ. Tû‰ím se na v˘chod slu-

níãka. Koneãnû rozpoznávám siluety ãern˘ch bohat˘rÛ, na tokani‰ti

napoãítám sedm kohoutkÛ, nádhera! Pfiece jen jsou tady a k mé ra-

dosti blízko mému stanovi‰ti. Kontroluji okolí stanu ze v‰ech ok˘-

nek, za m˘mi zády Ïádn˘, ale pfiede mnou a po levici jsou a zaãínají

pûknû sviÏnû s tokem. Pozoruji je i pfied krytem kamarádÛ, úÏasné.

Nedoãkav˘ zkou‰ím zaostfiit, stále to na fotografování není ono. Pfieji

si, aby co nejrychleji pfii‰lo svûtlo. Tfii tetfiívci se zaãali jen tak popá-

sat, ale dva pfiedvádûjí ten prav˘ tok. Natáãím k nim pomalu teleob-

jektiv, to uÏ sluníãko zaãíná pozlacovat tokani‰tû, postupnû zlátne ce-

lá tetfiívãí plocha a tetfiívci dostávají nádherné barvy. K bojujícím ko-

houtkÛm se pfiidává tfietí, zaãíná správná mela, jeden z tetfiívkÛ odlé-

tá a k mé radosti sedá kousek vedle mého fotostanu po pravé stranû.

Ale co teì? Fotoaparát mám nasmûrovan˘ pfied sebe, mám strach ho

zvednout a odkr˘t pravé okénko, zradil bych ho. Nakonec mi to ne-

dá, tetfiívek vytrvale toká, svûtlo nádherné, riskuji! Pomalu odepínám

fotoaparát ze stativu, rozepínám zip pravého okénka, jako vÏdycky se

cel˘ vzru‰ením chvûji, v ústech sucho, z nepohodlné pozice mne do

nohou zaãínají brát kfieãe, musím vydrÏet. Strach, Ïe mi tetfiívek ule-

tí, mi klidu nepfiidává. Koneãnû soukám do okénka teleobjektiv, ko-

houtek je v hledáãku, drama vrcholí. Dávám první sérii, hned nato

druhou, posunuji hodnotu ISO a tfietí dávka fotek je na kartû. Rychle

zpátky na sedaãku, ulevit nohám. Kfieãe ze svalÛ postupnû mizí, kou-

kám za tetfiívkem, kter˘ se je‰tû nûkolikrát zatoãí kolem své osy, za-

toká, zabublá a odlétá za horizont. 

Znovu vûnuji pozornost souboji zb˘vajících dvou kohoutkÛ, kdyÏ

postfiehnu kousek po pravé stranû slepiãku, otáãím pozvolna teleob-

jektiv, je‰tû neÏ odlétla za protûj‰í mez, mám ji na kartû. Boj dvou vy-

trvalcÛ zaãíná vrcholit. Jeden, zfiejmû mlad‰í, opou‰tí tetfiívãí arénu

a pfiilétá zkontrolovat jednoho z tetfiívkÛ pfiede mnou. To uÏ jsou hla-

sové projevy sly‰et ze v‰ech stran, souboje, pfielety nad tokani‰tûm,

nic podobného jsem v Ïivotû nezaÏil, nevidûl! Jsou momenty, kdy ne-

stíhám otoãit teleobjektiv, musím znovu dát odpoãinout loktÛm, ko-

lenÛm, ve fotostanu vysvlékám kabát i s vestou, pfiekáÏí volnûj‰ímu

pohybu. Opût zakleknout, oko k hledáãku, maãkám spou‰È fotoapa-

rátu, stihnu momentku dal‰ích bojujících tetfiívkÛ a k tomu tokající-

ho kohoutka. Proti mnû pfiilétá dal‰í, zamûfiuji ho, „letovka“ je na

svûtû. Pfies okénka fotostanu prohlíÏím tokani‰tû, v osm hodin odlétá

poslední z klenotÛ Kru‰n˘ch hor.

Hodnou chvilku odpoãívám, uÏívám si tohoto nepopsatelného rána,

pfiitom znovu vzpomínám na staré kníÏky, ze kter˘ch jsem jako chla-

pec pfied spaním hltal pfiíbûhy z lovu tetfiívkÛ. Nádherné ráno ve spo-

leãnosti vzácn˘ch ptákÛ mne naplnilo neopakovateln˘mi záÏitky. Jen

je s podivem, Ïe se tetfiívci tak dlouho po v˘chodu sluníãka zdrÏova-

li na tokani‰ti, i kdyÏ pro nás to bylo jen dobfie. 

Velmi mne mrzí, Ïe z JeseníkÛ vymizeli. Pfiál bych si, aby svou nád-

herou znovu obohatili na‰e krásné hory. Fota a text: Václav Va‰íãek
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Stfiíbrná medaile a tfii finálová umístûní pu-
tují do R˘mafiova. 
V nedûli 26. kvûtna se v Praze konalo

mistrovství âR v SoutûÏním Aerobic

Master Class. Mistrovství se zúãastnilo

patnáct závodnic SK Studio Sport

a Zdraví R˘mafiov. V kategorii do 7 let

Nela Pfiecechtûlová, v kategorii 8–10 let

Tereza Jahodová, Julie Fidlerová, Nikol

Prstková, Tereza Br‰Èáková, Ema

Luãanová, Viktorie Prokopová a Mi-

chaela Burianová, v kategorii 11–13 let

Markéta Zhánûlová, Krist˘na Maceã-

ková, Michaela Bergerová, Bohdana

·íbová a Adéla Ondfiejová, v kategorii

14–16 let Klára Vlãková, v kategorii 

17 a více let Tereza âloveãková.

Velkou radost nám udûlala tfii dûvãata,

která se v silné konkurenci probojovala

do finále, mezi patnáct top závodnic

âR: Michaela Burianová v kategorii

8–10 let získala 9. místo, Klára

Vlãková v kategorii 14–16 let 8. místo

a Tereza âloveãková v kategorii 17 a ví-

ce let 6. místo.

K na‰í obrovské radosti jsme se doãka-

li také medaile. Ihned po ukonãení

mistrovství âR se vyhla‰ovaly v˘sled-

ky 1. roãníku celostátní ligy aerobiku

2019. Od ledna do kvûtna sbíraly zá-

vodnice body v sedmi ligov˘ch závo-

dech. Tereza âloveãková v kategorii

17+ se zúãastnila ãtyfi závodÛ ligy, ve

kter˘ch se umísÈovala na pfiedních pozi-

cích (2x 2. místo, 3. a 5. místo), coÏ ji

v celkovém hodnocení vyneslo na

stfiíbrn˘ stupeÀ vítûzÛ.

Dûkuji v‰em závodnicím za v˘bornou

reprezentaci, trenérkám za obûtavou

práci, rodiãÛm za dobrou spolupráci

a mûstu R˘mafiov za finanãní podporu.

Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK

Mistrovství âR SAMC a celostátní liga aerobiku 2019

Po triumfu na mistrovství âR 2018 ãekal Terezu âloveãkovou

velmi nároãn˘ pfiestup z juniorské kategorie do nejvy‰‰í sou-

tûÏe dospûl˘ch. Zvládla ho v˘bornû, ve v‰ech ãtyfiech závo-

dech jarní sezóny se probojovala do ‰estiãlenného finále: 

24. bfiezna, Praha – 4. místo; 14. dubna, Brno – 4. místo; 

4. kvûtna, Otrokovice – 5. místo; 18. kvûtna, Louny – 6. místo.

Po ukonãení jarní sezóny se drÏí na 4.–5. pfiíãce celostátního Ïebfiíã-

ku. Terezce gratulujeme a drÏíme pûsti do podzimních soutûÏí. 

Fota a text:
Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK

Úspû‰n˘ vstup Terezy âloveãkové do nejvy‰‰í soutûÏe ve sportovním aerobiku

V nedûli 12. kvûtna se v r˘mafiovské „Flemdû“ uskuteãnil dal‰í roã-

ník závodu horsk˘ch kol MTB po Jesenické magistrále. Tento pod-

nik, spoleãnû pfiipravovan˘ Ski klubem RD R˘mafiov a SVâ

R˘mafiov, je pravidelnû urãen v‰em nad‰encÛm horsk˘ch kol od ben-

jamínkÛ aÏ po zku‰ené bikery.

Poãasí leto‰nímu klání nebylo naklonûno. Celou noc pfied závodem

pr‰elo a i bûhem jednotliv˘ch rozjíÏdûk skrápûl tratû dé‰È rÛzné in-

tenzity. I v nepfiíjemném poãasí se na start závodu postavilo 133 na-

Leto‰ní Jesenická magistrála provûfiila pfiipravenost jezdcÛ v nároãném terénu

Sport

MâR SAMC finalistky
Fota: archiv SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov

Liga aerobiku 2019 MâR SAMC r˘mafiovsk˘ t˘m
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d‰en˘ch závodníkÛ. Po Flemdû a okolí absolvovali okruhy v délkách

50, 750, 1500 metrÛ, nejdel‰í pak 5,5 km. Nejnároãnûj‰í úseky asi ãe-

kaly na závodníky tradiãnû pfii prÛjezdu roklí, kterou oproti pfiedcho-

zím dnÛm zmûnil dé‰È v nevyzpytatelné kluzi‰tû, a pak v okolí bro-

du. PfiestoÏe byly k vidûní i nebezpeãnû vyhlíÏející karamboly, nikdo

ze zúãastnûn˘ch se nezranil. V̆ sledky závodu si mÛÏete prohlédnout

na www.skiklubrymarov.cz.

Dûkuji v‰em závodníkÛm za jejich úãast a tûm, ktefií se podíleli na

pfiípravû a prÛbûhu závodu. Hlavními partnery této akce byly mûsto

R˘mafiov a projekt Jesenická magistrála. Fota a text: Jakub Vala

V sobotu 4. kvûtna byla zahájena autokrosová sezóna 2019. Do zá-

vodu se pfiihlásilo dvaadvacet jezdcÛ a ti startovali v tradiãních divi-

zích – ·koda, N a Open.

Mezi jezdci, ktefií se do R˘mafiova rádi vracejí, se objevily i nové tvá-

fie, a to je známka toho, Ïe je o r˘mafiovsk˘ autokros zájem, dokonce

i ve v˘chodních âechách.

Divize ·koda:
1. místo: Jan DoleÏel (Nov˘ Malín)

2. místo: Luká‰ Kvapil (Val‰ov)

3. místo: Petr Pluháãek (Zlaté Hory)

V této divizi se objevil mlad˘ jezdec Pavel Skoumal ml. Jeho otec se

závody skonãil a pfiedal rodinné „Ïezlo“ synovi. V rodinû SkoumalÛ

je to tradice. Závodili Hana Skoumalová, syn Pavel a nyní i Pavel

Skoumal junior.

Divize N:
1. místo: Jan DoleÏel (Nov˘ Malín)

2. místo: Klára Bendová (Opava)

3. místo: Petr Rada (Jeseník)

V této divizi kraloval pozdûj‰í vítûz Jan DoleÏel. Vynikající v˘kon

podala jediná Ïenská úãastnice seriálu Klára Bendová. Nikoho nene-

chala na pochybách, Ïe to za volantem na autokrosové trati umí.

Divize Open:
1. místo: Martin Navrátil (Zlaté Hory)

2. místo: Jifií Kasal (Libochovany)

3. místo: Kry‰tof Pluskal (Mûrotín)

Tato divize opût neztrácela na dramatiãnosti. Zvlá‰tû tvrd˘, ale féro-

v˘ duel probûhl mezi Jifiím Kasalem a Martinem Navrátilem.

Nedarovali si ani centimetr závodní trati. Nakonec ze souboje vy‰el

jako vítûz Martin Navrátil.

Chci podûkovat firmû RDmont R˘mafiov za sponzorství pfii zahajo-

vacím závodû sezóny. 

V sobotu 18. kvûtna se jel druh˘ závod, kterého se zúãastnilo 19 jezdcÛ.

V divizi ·koda mûl nehoráznou smÛlu loÀsk˘ celkov˘ vítûz Luká‰

Kvapil, kdyÏ ve finálové jízdû prorazil pneumatiku, i pfiesto bodoval

do celkového pofiadí divize, kterou momentálnû po 2. závodû vede.

Ve ‰kodovkách se koneãnû zaãalo dafiit i r˘mafiovsk˘m jezdcÛm.

Pfiekvapením je 3. místo zaãínajícího jezdce Pavla Skoumala juniora. 

Autokrosafii vstoupili do sezóny dvûma kvûtnov˘mi závody
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Divize ·koda:
1. místo: Milan Lat˘n (Krnov)

2. místo: Ale‰ Tich˘ (R˘mafiov)

3. místo: Pavel Skoumal junior (R˘mafiov)

V divizi N podává stabilnû vyrovnané kvalitní v˘kony jesenick˘ Petr

Rada, to mu vyneslo momentální vedení v této divizi. Zaãínáme si zvy-

kat, Ïe Kláru Bendovou vídáme na stupních vítûzÛ. âest r˘mafiovsk˘ch

jezdcÛ ve druhém závodû zachránil tfietím místem Bohumil Bernátek.

Divize N:
1. místo: Petr Rada (Jeseník)

2. místo: Klára Bendová (Opava)

3. místo: Bohumil Bernátek (R˘mafiov)

Divize Open byla zajímavá jiÏ v základních jízdách. Rozhodovalo se

mezi Pavlem âepkem, Martinem Navrátilem a Vladislavem

·indeláfiem. Poslednû jmenovan˘ se zúãastnil závodu v R˘mafiovû

poprvé a velice si ho pochvaloval – skvûlá atmosféra, v˘borná traÈ

a skvûlí diváci.

Divize Open:
1. místo: Vladislav ·indeláfi (Lan‰kroun)

2. místo: Pavel âepek (Jeseník)

3. místo: Martin Navrátil (Zlaté Hory)

Sponzorem závodu byla realitní kanceláfi Sting. Zvlá‰tní podûkování

patfií Martinu Romanovovi – oblastnímu manaÏerovi RK Sting.

Dûkujeme starostovi Luìku ·imko za podporu a úãast na druhém zá-

vodû. Podûkování patfií v‰em vûrn˘m kamarádÛm a divákÛm, Ïe pfii-

‰li podpofiit r˘mafiovsk˘ autokros. Tfietí závod je naplánován 

na 8. ãervna. Jan Dohnal, fota: Miroslav ·koda

Vítûzové divize N

Vítûzní jezdci divize Open Medailisté divize ·koda

V sobotu 27. dubna se v tûlocviãnû Gymnázia a SO·

v R˘mafiovû uskuteãnilo druhé kolo badmintonové Ryo ligy

2019 v singlech. Celkem se druhého kola zúãastnilo 21 dûtí

z R˘mafiova, Bfiidliãné a Bruntálu. Dûti byly rozdûleny do tfií ka-

tegorií dle v˘konnosti. Hrálo se ‰v˘carsk˘m systémem na ‰est

kol, na dva sety do 11 bodÛ.

U 10:
1. Robert Casciani – 36 b.

2. EvÏen Va‰tík – 23 b.

3. Tereza Hnilová – 8 b.

4. Silvie Jablonãíková – 5 b.

Dívky U 12:
1. AlÏbûta Benková – 10 b.

2. Hana Winklerová – 10 b.

3. AneÏka Poláková – 8 b.

Ho‰i U 12:
1. Martin Valá‰ek – 27 b.

2. Robert Casciani – 16 b.

3. Marek Bocián – 14 b.

Dívky U 15+:
1. Adéla Adámková – 21 b.

2. Petra Motalová – 19 b.

3. Anna Chlachulová – 19 b.

4. Krist˘na Tatou‰ková – 19 b.

5. Hana Koniarzová – 17 b.

6. Lucie Kalábová – 17 b.

7. Tereza Tatou‰ková – 16 b.

8. Natálie Pinìáková – 15 b.

9. Pavlína Motalová – 14 b.

Ho‰i U 15+:
1. Jan Hanu‰ – 30 b.

2. Luká‰ Bátla – 27 b.

3. Tadeá‰ Procházka – 25 b.

Druhé kolo badmintonové Ryo ligy dûtí 2019 v singlech

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích:

Badmintonová liga je pofiádána

badmintonov˘m klubem SK

Badec Ryo za podpory mûsta

R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií

dík firmû Amin, spol. s r. o.
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V pondûlí 13. kvûtna probûhl na atletickém hfii‰ti u základní ‰koly na

ulici 1. máje rodinn˘ závod dvojic Atletika pro celou rodinu. I pfies po-

ãáteãní dé‰È a hokejov˘ zápas „na‰ich“ v televizi dorazilo 120 ná-

v‰tûvníkÛ a zapsalo se 54 soutûÏních dvojic. Spoleãnû s moderátorem

Pavlem Kon‰tack˘m v‰ichni závodníci vytvofiili skvûlou atmosféru

a ukázali, Ïe se nûjakého de‰tíku a mokra nezaleknou. Po poãáteãním

pfiedstavení Atletiky R˘mafiov a informacích o jejím pÛsobení

v R˘mafiovû jsme se pustili do úvodní hry a rozcviãky. Poté si závod-

níci vyzkou‰eli disciplíny: hod pûnov˘m o‰tûpem, slalomov˘ bûh, ‰ta-

fetov˘ bûh a skok z místa. V‰e samozfiejmû ve dvojicích, protoÏe hlav-

ní my‰lenkou celé akce bylo propojit aktivitu dûtí a jejich rodinn˘ch

pfiíslu‰níkÛ. Poukázat na to, Ïe pro zdrav˘ v˘voj dûtí a získání bûÏ-

n˘ch pohybov˘ch dovedností v˘bornû funguje „jít pfiíkladem“. Pfii zá-

vûreãném vyhlá‰ení v‰ichni úãastníci získali medaili, diplom a dárek. 

Chci podûkovat âeskému atletickému svazu a jeho zástupcÛm, Ïe 

akci podpofiili svou pfiítomností, vybavením a odmûnami. A dále

v‰em, ktefií ve svém volném ãase udûlali velk˘ kus práce, aby akce

probûhla a náv‰tûvníkÛm se líbila. A v neposlední fiadû v‰em dospû-

l˘m, ktefií pfiivedli svoje dûti a uÏili si atletické odpoledne s námi.

Myslím, Ïe Atletika R˘mafiov si nemohla pfiát lep‰í start. Budeme se

tû‰it na vidûnou na dal‰ích akcích a s va‰imi dûtmi od záfií na trénin-

cích. Informace o nás najdete na stránkách www.atletikarymarov.cz.

Jana Strnadelová, pfiedsedkynû klubu Atletika R˘mafiov, z. s.
fota: ·árka Kutová

Atletika R˘mafiov zahájila svou ãinnost

Pfiedsedkynû klubu Atletika R˘mafiov, z. s., Jana Strnadelová v roz-
hovoru s moderátorem Pavlem Kon‰tack˘m Bojovnost v závodech byla odmûnûna diplomy a medailemi

Hlavnû dûti cviãily s pln˘m nasazenímPrvní akce Atletiky R˘mafiov zaznamenala velk˘ zájem vefiejnosti

V sobotu 27. dubna se uskuteãnilo rovnûÏ druhé kolo Ryo ligy do-

spûl˘ch ve ãtyfihfie. Zúãastnilo se osm párÛ z R˘mafiova, Bruntálu,

Bfiidliãné a Olomouce. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m na dva se-

ty do 21 bodÛ s následn˘m celkov˘m umístûním:

1. Petr Valá‰ek, Jifií Zahradník – 13 b.

2. Ladislav Leke‰, Tomá‰ Novák – 12 b.

3. Simona ·a‰inková, Radek ·a‰inka – 11 b.

4. Jan Hnilo, Jan Hnilo – 7 b.

5. Jarmila ·ustrová, Michal Kaláb – 4 b.

6. Radovan KoÀafiík, Stanislav Veãefia – 3 b.

7. Ladislava Knapková, Kamil Knapek – 2 b.

8. Chaãik Yeghiazaryan, Martin Valá‰ek – 0 b.

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Fota a text: Michal Kaláb

Druhé kolo badmintonové Ryo ligy dospûl˘ch 2019 ve ãtyfihfie

V sobotu 18. kvûtna se konal v Blansku dal‰í turnaj tûlesnû postiÏen˘ch ku-
ÏelkáfiÛ. Zúãastnilo se ho dvaadvacet hráãÛ z celé republiky.
Kategorii TPM zastupovali dva na‰i kuÏelkáfii, a to Bohumil Kocurek

a Miroslav Grebenár z KK Jiskra R˘mafiov. A oba si vedli nanejv˘‰

skvûle, protoÏe obsadili hned dvû první místa – Kocurek skonãil prv-

ní s 499 body a Grebenár druh˘ s 386 body. Medailové pozice uza-

vfiel Lubo‰ âervinka z Opavy (312 bodÛ).

V kategorii LP2 jsme mûli Ïelízko v ohni v podobû Ivo Mrhala. Ani

ten nezklamal a se ziskem 402 bodÛ získal bronz. Na pfií‰tí turnaj se

rozjedou na‰i kuÏelkáfii 15. ãervna do Opavy. JiKo

Tfii hráãi reprezentovali R˘mafiov, v‰ichni stáli na bednû
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Ing. Karel Krajsa,
Zahradní 491, Bfiidliãná

Tel.: 602 719 381
krajsakarel@seznam.cz
www.pilabridlicna.cz

Nabízím
- kartáãování dfieva do rustikálního vzhledu

- v˘robu a prodej fieziva vãetnû hoblování

- v˘robu obkladÛ a plotovek

- prodej zahradnické mulãovací ‰tûpky

- pofiez kulatiny zákazníka

- prodej a dovoz palivového dfieva – odkorÛ

- do 30. 6. balík odkorÛ za 300 Kã

Pfiijmu
- vyuãené zedníky, tesafie a stolafie

- obsluhu stolafisk˘ch strojÛ

- zámeãníka

- pilafie na pásovou pilu Pezzolato

- pomocníky do dfievov˘roby

PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:

Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov
Mobil: 608 830 881

E-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 28. 6. 2019

Uzávûrka pro vydání

je v pátek 21. 6. 2019 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

7/2019

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!

R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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