
vyšlo 10. 3. 2017čís lo  5 /2017 cena 15 Kč

Herec z filmÛ ·tûstí a Divoké vãely 
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Mladí hudebníci z R˘mafiova uspûli 
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Masopustní veselice v RyÏovi‰ti a Staré Vsi

Masopust v RyÏovi‰ti se pofiádá déle neÏ 50 let. Zaãíná pfiedáním práva starostou obce hlavnímu krojovanému páru. Páry jsou celkem ãtyfii,
musí je tvofiit svobodní a jeden z páru musí b˘t RyÏovi‰Èan. Poté se prÛvod vydá od domu k domu celou obcí, ujde asi pût kilometrÛ. PrÛvod
masek zve spoluobãany na odpolední pfiátelské posezení a veãerní zábavu s pochováváním basy. V prÛvodu nesmí chybût medvûd, mlsn˘, ci-
kánky, kominík a dal‰í tradiãní masky.

Historie masopustu ve Staré Vsi zaãala v 50. letech minulého století, kdy dosídlenci, nad‰enci do rÛzn˘ch tradic, zahájili masopustní prÛvody se zabí-
jaãkou a veãerní zábavou. Masopusty se v obci pofiádaly do 60. let, ov‰em nastupující mladá generace o masopust nejevila zájem a tradice v obci 
ustala. Teprve v roce 2004 ji obnovil tehdej‰í starosta Pavel Hejsek po vzoru Vûtfikovic u Vítkova. Masopustní prÛvod pro‰el celou obcí a odpoledne
bylo zavr‰eno zabíjaãkou, pohfibíváním basy (v pfiípadû Starovesk˘ch staré kytary) a veãerní zábavou, na které hrály místní i pfiespolní kapely. JiKo
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Bfieznové vítání dûtí

Zleva: Kry‰tof KÛta, Jifií Filipãík, Katefiina Chlachulová, Eli‰ka Obruãníková, Michael ·tefka

Zleva: Markéta Pavlíková, Nela Ihnátová, Jakub S˘kora, Luká‰ Metelka, Ondfiej Matocha, Ema ¤eháãková, Ferdinand Strnadel, Dominika Furi‰ová 

Zleva: Michal PaÏick˘, Adam Stra‰ík, Franti‰ek Dolej‰, David ·korÀa, Eli‰ka Lari‰ová, Vivien Köhlerová
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Zajímavosti z pfiírody

Je‰tû jednou zima 2017
KdyÏ jsem byl v loÀském roce poÏádán redakcí R˘mafiovského hori-

zontu o pfiíspûvky o pfiírodû, samozfiejmû jsem si toho váÏil, ale pfie-

dem jsem vûdûl, Ïe kdyÏ k˘vnu, budu mít za ãas problémy s tématy.

Prosba, abych i v leto‰ním roce jednou za mûsíc pfiispíval do rubriky,

mû opût potû‰ila, ale zároveÀ donutila dál namáhat mozkové závity

a pfiem˘‰let, s ãím pfiijít tentokrát. Napadlo mû napsat znovu nûkolik

fiádkÛ o leto‰ní zimû. 

V‰ichni vidíme, Ïe zima byla taková, jaká má b˘t. Jen obãas nás po-

trápí inverze, ale to není nic proti vût‰ím mûstÛm, nebo dokonce cel˘m

regionÛm na‰í republiky. Je to dáno tím, Ïe bydlíme ve velice krásném

prostfiedí v podhÛfií Hrubého Jeseníku. Bûhem pozorování pfii ãast˘ch

vycházkách do pfiírody sleduji, Ïe tato zima a poãasím vytvofiené kou-

zelné scenérie vytáhly do pfiírody i obãany, ktefií jinak aktivitou a pro-

cházkami moc neh˘fií. Také se bylo naã dívat, bylo co pozorovat a pfií-

leÏitost nabízené krásy pfiírody fotit. Pro lidskou du‰i, milovníka pfiíro-

dy a oko fotografa opravdov˘ poetick˘ záÏitek. Samozfiejmû jsem chtûl

tyto pohledy z pfiírody vyuÏít, pokusit se o pár fotografií a tûm, ktefií

pfiímo do terénu nemohou, je pfiinést tfieba prostfiednictvím tohoto 

ãtrnáctideníku. Jednu z mnoha vycházek se zde pokusím pfiiblíÏit.

V polovinû února v na‰ich revírech probíhá kaÀkování (páfiení) na‰í

nejznámûj‰í ‰elmy, li‰ky obecné, probíhá tok krkavcÛ a v neposlední

fiadû honcování zajícÛ. Na pfielomu zimy a zaãátkem jara zaãíná chru-

tí skrytû Ïijící lasicovité ‰elmy – jezevce lesního, ov‰em jen u mla-

d˘ch jedincÛ. U dospûl˘ch jezevcÛ probíhá chrutí v letním ãase, a to

v ãervenci aÏ srpnu. Ale zpátky k mé vycházce.

V druhé pÛlce února jsem mûl dlouh˘ voln˘ t˘den, jen dvû pracovní

dvanáctky, a to mi poskytlo hodnû ãasu vûnovat se pfiírodû a koneã-

nû taky trochu fotografování. Poãasí nádherné, bezvûtfií, ranní mrazy

a pfies den aÏ plus deset. Nádherné scenérie, zvûfi v pohybu. Srnãí

zvûfi zaãala více nav‰tûvovat proslunûná místa a pod sluncem roz-

bfiedl˘m snûhem vyhrabávat nûco na zub. VÏdy, kdyÏ jsem mûl pfiíz-

niv˘ smûr vûtru a sníh mi nekfiupal pod nohama, pozoroval jsem tu-

to krásnou, u‰lechtilou zvûfi, jak okusuje mûkké vrbové v˘honky

a podobné dfieviny kolem mezí a potokÛ. Pokou‰el jsem se dostat na

slu‰nou vzdálenost pro focení, nebylo mi ale dopfiáno. PokaÏdé chy-

bûlo pár dÛleÏit˘ch metrÛ. âekaná na místû, nûkde pod stromem, mû

k úspûchu nepfiivedla. Ptactvo se pomalu a jistû zaãíná chystat na do-

bu páfiení, jeho nepfieslechnuteln˘ zpûv mi vÏdycky po takovém ne-

zdaru spravil náladu. Na rozlehl˘ch zasnûÏen˘ch loukách jsem mûl

pfii tro‰e ‰tûstí moÏnost pozorovat my‰kující li‰ky. K pofiízení fotky

opût daleko.

V druhé polovinû t˘dne se ke mnû koneãnû ‰tûstí pfiiklonilo a dopfiá-

lo mi jak úÏasnou podívanou se skvûl˘mi záÏitky, tak i pfiíleÏitost

k pofiízení fotografií. Pfied pfiíchodem zimy jsem si v jedné stûnû lesa

postavil kryt k focení dravcÛ. BohuÏel Ïádn˘ch fotek dravcÛ jsem se

nedoãkal, káÀata odlétla nûkam za lep‰ím zdrojem potravy a jiné

dravce jsem ani nezahlédl. My‰í je v dané lokalitû málo, a tak dravci

prostû odlétli jinam. Fotokryt mnû ov‰em poslouÏil k pozorování li-

‰ek a obãas i srnãí zvûfie. A tak se právû stalo, Ïe koneãnû na pfielo-

mu tohoto únorového t˘dne jsem se doãkal odmûny v podobû sním-

kÛ, po kter˘ch jsem nûkolik let touÏil.

Do krytu jsem ten den zasednul o pÛl dvanácté. Bezvûtfií, proslunûn˘

den, ve kterém byl cítit pfiíchod jara. V dálce pozoruji my‰kující li‰-

ku a z druhé strany sly‰ím jinou skolit. Nadûje na focení je malá, ale

je. PrÛzory v krytu stále pozoruji li‰ku a zároveÀ smutním, li‰ka se 

otáãí a pomalu mizí za horizontem. Z levé strany skolení utichlo a asi

hodinu se nikde nic nepohnulo. Popíjím ãaj z termosky a stanovuji si

ãas, kter˘ dnes dám ãekané. Protahuji tûlo, sleduji hodiny a okolí zá-

roveÀ. Nikde se neozval ani krkavec, ani sojka.

UÏ jsem chtûl balit vûci, kdyÏ zahlédnu pfies jeden z prÛzorÛ pohyb.

Kleknu na kolena, natáhnu se vedle nachystaného fotoaparátu a vi-

dím nádherného li‰áka, jak my‰kuje tûsnû pod horizontem. Horizont

je od mého stanovi‰tû vzdálen zhruba tfii stovky metrÛ, v duchu se

modlím, aby rezav˘ pantáta nasmûroval svÛj lov ke mnû. Chvûji se

po celém tûle, pfienastavuji hodnoty v kamefie a zaãínám pofiizovat

zaji‰Èující snímky, to kdyby se náhodou nic nedûlo, aÈ mám aspoÀ nû-

co. âarující li‰ák mne zfiejmû vysly‰el a nabírá smûr k lesu, kde ãe-

kám. Svûtlo je mi naklonûno, vítr také. Dnes to musí klapnout. Znovu

fotím, ãekám na zajímav˘ moment – doãkal jsem se, koneãnû mám

zábûr my‰kujícího li‰áka. Je ve v˘skoku a snaÏí se o ulovení kofiisti,

my‰ ov‰em li‰ákovi unikla. SnaÏí se o dal‰í lov, pfiitom stále postu-

puje k mému stanovi‰ti. Napûtí ve mnû graduje, v my‰lenkách mám

jen jedno: Pojì co nejblíÏe, pojì! Pofiizuji sérii fotek, znovu ãekám,

li‰ák se natáãí je‰tû líp a obãas v klidu slu‰nû pózuje. Naslouchá, kde

usly‰í my‰í ‰ramot pod snûhem. Sluníãko mu svítí do svûtel (oãí) a to

ve fotografii nevypadá moc dobfie. Pfieji si, aby pootevfiel svûtla, a to

Li‰ák

Sojka obecná Srneãek
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se mi po krátké chvilce splní. SnaÏím se o dal‰í zábûry, zkou‰ím

i my‰kovat, to mi moc nejde, mám suché rty a sucho v krku.

Naráz sly‰ím z pravé strany kfiupání ve snûhu, mé oãi zaregistrují po-

hyb ãlovûãích nohou, které jen o metr míjí mÛj kryt. Bûhem vtefiiny

v‰e konãí, li‰ák neãeká, mizí v lese. Koukám, komu zrazující nohy

patfií, byl to náv‰tûvník, turista, chodec, kter˘ se byl jen tak projít.

Poãkal jsem je‰tû pár minut, neÏ turista za‰el za enklávu lesa, a zmi-

zel jsem také. I kdyÏ mi tento ãlovíãek pfiekazil fotografování, zábû-

ry nûjaké mám, záÏitek také – a skvûl˘.

âasto se takové odpolední setkání se zvûfií a pozorování s moÏností

fotografování neopakuje. Dal‰í dny jsem li‰ky pozoroval, dokonce

blízko, ale ve ‰patném svûtle. ZáÏitky pûkné, fotky tentokrát Ïádné.

KaÀkování li‰ek bude pokraãovat je‰tû nûkolik dní, ale pfiíznivé po-

ãasí se zaãíná kazit, mají pfiijít teplé dny a obleva. Únor skonãil aprí-

lov˘m poãasím a nastává bfiezen. Vycházky do revíru smûfiuji jen na

nutné poslední pfiedjarní pfiikrmování zvûfie. Nyní nezb˘vá neÏli ãe-

kat na pfiíchod tuze oãekávaného, u nás velice krásného jara.

Fota a text: Václav Va‰íãek

Tak jako se podle cirkadiánních rytmÛ rozli‰ují lidé na chronotypy

sova a skfiivan, rozdûlila bych podle schopnosti termoregulace lidstvo

na lední medvûdy a lvy. Pfii teplotû, kdy lední medvûd umírá vedrem,

zaãíná takov˘ lev teprve oÏívat – a naopak, kdyÏ se lední medvûd za-

ãíná cítit pfiíjemnû, lvovi uÏ mrznou tlapy. KaÏd˘ ãlovûk potfiebuje ji-

nou tepelnou pohodu a vûdci tvrdí, Ïe zimomfiivûj‰í jsou Ïeny. Îeny

mají údajnû tenãí vrstvu kÛÏe, protoÏe historicky musely pruÏnû rea-

govat na zmûny teploty, aby se dokázaly dobfie postarat o dítû. MuÏi

jsou pr˘ zase vût‰í a silnûj‰í, mají i silnûj‰í kÛÏi a více se zahfiívají,

takÏe potfiebují ke svému Ïivotu chladnûj‰í prostfiedí. S tím tedy tak

úplnû nemohu souhlasit, osobnû coby lvice znám pûkn˘ch pár led-
ních medvûdic, a to zejména ve svém okolí. Ve hfie je navíc také mno-

hem více faktorÛ – kromû obleãení napfiíklad vûk, zdravotní stav,

psychická kondice a mnohé dal‰í.

KdyÏ mi nedávno technici opravovali cel˘ den v bytû nefunkãní ply-

nov˘ kotel, pfiedávali mi klíãe od bytu se slovy: „V‰echno v˘bornû

funguje, v bytû uÏ máte ‰estnáct stupÀÛ, do veãera tam máte osmnáct,

takÏe uÏ tam mÛÏete krásnû pfiespat.“ ZÛstala jsem v nûmém úÏasu –

co? Osmnáct stupÀÛ? Copak jsem nûjak˘ Yetti? To bych musela spát

ve speciálním vysokohorském spacáku a polární v˘bavû, abych do

rána nezmrzla!

Domnívám se, Ïe asi ve vût‰inû domácností jsou instalovány tajem-

né termostaty, na které nikdo nikdy nesahá, ale které v nepfiítomnos-

ti muÏe záhadnû a samoãinnû zv˘‰í nastavenou teplotu na pûtadvacet,

kdeÏto po jeho pfiíchodu do obydlí zase samy a bez zásahu cizí oso-

by teplotu sníÏí na dvacet. V kanceláfiích, kde sedí více neÏ jedna 

osoba, zejména pr˘ v open space, b˘vá instalován kromû tûchto typÛ

termostatÛ také obdobn˘ typ záhadné samoãinné klimatizace, kterou

nikdo nezapíná a nevypíná, a pfiesto sníÏí ãi zv˘‰í teplotu v prostoru

nûkolikrát dennû. Pro kanceláfiskou práci zákon povoluje rozmezí

teploty mezi dvaceti a sedmadvaceti stupni, coÏ je tedy dost velké

rozmezí, milí zákonodárci! Ve dvaceti stupních mohu osobnû praco-

vat pouze v tlustém svetru, ponoÏkách a v rukavicích, jinak mi zne-

citliví koneãky prstÛ!

KdyÏ ãlovûk vafií, peãe nebo smaÏí, vysává nebo Ïehlí, pûknû se

u práce naÏhaví. Ale jakmile zaãnete pracovat u poãítaãe, sledovat

film, ãíst knihu nebo se vûnovat ruãním pracím, legrace konãí.

Háãkování ani pletení jednoho moc nezahfieje – je‰tû tak ruãní quil-

tování, to je v podstatû ãlovûk cel˘ zakryt˘ pofiádnou pro‰ívanou de-

kou. Proto je fiádnû vysoká teplota prostû dÛleÏitá! KdyÏ tedy pfiijde-

te v chladném poãasí na chodbu pfied mÛj byt a podíváte se na mûfiiã

spotfieby plynu, témûfi jistû uvidíte, jak plyn proudící do otopného

systému roztáãí mûfiicí kotouã na takovou rychlost, Ïe byste si na

nûm mohli ostrouhat tuÏku ãi nabrousit noÏík. 

A abyste vûdûli, milí chladnomilci, tlumiãi a vûtraãi, zkrátka v‰ich-

ni lední medvûdi, badatelé z Institutu pro vliv zmûn teplot na zdraví

ãlovûka v Miami údajnû prokázali, Ïe nepfiirozen˘ chlad vyvolává

chuÈ k jídlu! Vedro pr˘ podprahovû brzdí chuÈ k jídlu, proto si také

v létû radûji dáme salát neÏ svíãkovou se ‰esti knedlíky. Vysoká tep-

lota navíc zpÛsobuje pocení a tûlo tak spaluje více energie, zatímco

chladné klimatizované místnosti umûle vyvolávají pocit hladu a nu-

tí ãlovûka jíst víc, neÏ je zapotfiebí – tûlo si pr˘ samo pro sebe vy-

hodnotí, Ïe je nutné nastfiádat tukové zásoby a chránit se. A to roz-

hodnû není dobré!

Dûkuji tímto miamsk˘m v˘zkumníkÛm z institutu, o nûmÏ jsem do-

sud nemûla ani potuchy, za jejich uÏiteãnou a pfiínosnou práci a jdu

zv˘‰it teplotu v bytû na pfiíjemn˘ch pûtadvacet. ona

Pár slov... o teplíãku

Foto na titulní stranû: 

Václav Va‰íãek – My‰kující li‰ák
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Aktuálnû z mûsta

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují:
Mobilní svoz nebezpeãného a objemného odpadu

Mobilní svoz bude z kapacitních dÛvodÛ svozové firmy provádûn
ve tfiech etapách:

I. etapa: 25. bfiezna od 8:00
– v místních ãástech Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské.

II. etapa: 1. dubna od 8:00
– v Harrachovû, na námûstí Míru, ·kolním námûstí, v ulicích

Pivovarské, Strálecké, Havlíãkovû, Národní, Radniãní, Jungmanovû,

Máchovû, Ml˘nské, Komenského, Husovû, Pfiíkopy, Rudé armády,

Opavské, Bezruãovû, U Potoka, ÎiÏkovû, Revoluãní, Dukelské,

Úvoz, tfi. HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipové, OkruÏní, NádraÏní, Na

Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxovû, Na Vyhlídce, 8. kvûtna

a v ostatních ulicích, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenova-

n˘ch ulic.

III. etapa: 8. dubna od 8:00
– na námûstí Svobody, v ulicích K. âapka, Divadelní, Bartákovû,

Jesenické, U Lomu, U Rybníka, Opavské (od Leny), Pivovarské, 

1. máje, Sadové, J. Sedláka, Palackého, Jelínkovû, Sokolovské, 

J. Fuãíka, Karla Schinzela, Nerudovû, Hornomûstské, Lidické, Vûtrné

a v ostatních ulicích, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenovan˘ch

ulic.

Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-

ãlánky, zbytky fiedidel, barev, lepidel a rozpou‰tûdel, motorové oleje,

absorpãní ãinidla a jiné filtraãní materiály, olejové filtry, záfiivky,

chladicí zafiízení obsahující freony, fotochemikálie.

Objemn˘m odpadem se rozumí takov˘ komunální odpad, kter˘ ne-

lze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ komu-

nální odpad. Jde pfiedev‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré

koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, pfiedají tyto
odpady osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o.,
ktefií mobilní svoz provádûjí. Tekuté nebezpeãné odpady nebu-
dou odebírány, tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvofie a odpa-
dovém centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-

cyklaãním dvofie a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad do

popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici:
po–pá: 9:00–16:30, so: 8:00–13:00
Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna:
po–pá: 6:00–16:30, so: 8:00–13:00

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, je za nepovolené ukládání odpadÛ pfied recyklaãním
dvorem, odpadov˘m centrem i na jin˘ch místech moÏno dle 
ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000 ko-
run.

·kolství

Mladí hudebníci z R˘mafiova uspûli
v okresním kole klavírní soutûÏe

KaÏd˘m rokem vyhla‰uje Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy 
âR soutûÏe pro Ïáky základních umûleck˘ch ‰kol. Letos se po tfiech letech 
konala i soutûÏ v sólové hfie na klavír. Okresní kolo probûhlo 17. února
v Krnovû.
Základní umûleckou ‰kolu R˘mafiov v okresním kole soutûÏe repre-

zentovali ãtyfii Ïáci z klavírní tfiídy uãitelky Evy Hradilové, ktefií spl-

nili kritéria nutná pro úãast v soutûÏi: povinnou skladbu z období ba-

roka ãi klasicismu a pfiednesovou skladbu z dal‰ích období. Ve sv˘ch

kategoriích získali krásná umístûní: Vendula Sochorová 3. místo,

Matûj Barot 2. místo, Barbora Peterková 1. místo a Petra Zahradní-

ková rovnûÏ 1. místo.

Dûkuji ÏákÛm za vzornou reprezentaci ‰koly a jejich rodiãÛm za v˘-

bornou spolupráci. 

Eva Hradilová, ZU· R˘mafiov, foto: Romana Zahradníková
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Odbory MûÚ informují

IâP a IâZ v prÛbûÏné evidenci a hlá‰ení odpadÛ
Zmûny odpadové legislativy se t˘kají i prÛbûÏné evidence a hlá‰ení odpadÛ. Novû
bude povinné uvádût i ãísla provozoven a zafiízení.
Od 1. ãervence 2016 musí pÛvodci odpadÛ uvádût do prÛbûÏné eviden-

ce odpadÛ a pak následnû i do roãního hlá‰ení odpadÛ svoje IâP a také

IâZ oprávnûné osoby, která pfievzala odpad.

Co je IâP?
Identifikaãní ãíslo provozovny (IâP) je desetimístné ãíslo, které je pfii-

dûlováno od 1. ãervence 2010 Ïivnostensk˘m úfiadem. KaÏdá provozov-

na konkrétního podnikatele má své vlastní IâP, to znamená, Ïe v pfiípa-

dû, kdy jeden podnikatel má více provozoven, kaÏdá bude mít své vlast-

ní (odli‰né) IâP, a v pfiípadû, kdy v jedné provozovnû podniká souãasnû

více podnikatelÛ, pak kaÏd˘ podnikatel bude pouÏívat rovnûÏ své vlast-

ní (odli‰né) IâP. Provozovnám podnikatelÛ, ktefií nepodnikají v reÏimu

Ïivnostenského zákona, napfi. zemûdûlcÛ, lékafiÛ, daÀov˘ch poradcÛ aj.,

Ïádné IâP není pfiidûlováno.

IâP pfiidûluje Ïivnostensk˘ úfiad automaticky pfii ohlá‰ení provozovny na

Ïivnostenském úfiadu. Od 1. ãervence 2012 nejsou podnikatelé povinni

tímto údajem provozovnu oznaãovat. IâP se nezapisuje na v˘pisy ze Ïiv-

nostenského rejstfiíku ani na jiné listiny. SlouÏí pouze pro statistické úãe-

ly, coÏ zfiejmû nezaregistrovali zákonodárci, kdyÏ projednávali a schva-

lovali novelu zákona o odpadech.

Pokud neznáte IâP své provozovny, lze je snadno dohledat v Ïivnosten-

ském rejstfiíku na www.rzp.cz. Aplikace ARES totiÏ jiÏ nûkolik let neak-

tualizuje data ze Ïivnostenského rejstfiíku.

V roãním hlá‰ení o odpadech (poprvé za 2016) se identifikaãní ãíslo pro-

vozovny pfiidûlené Ïivnostensk˘m úfiadem uvede na listu 1 v ãásti

Samostatná provozovna. V pfiípadû vzniku odpadu mimo provozovnu

(napfi. stavební, demoliãní, servisní ãinnost) se zde vyplÀuje kód

ORP/SOP z ãíselníkÛ správních obvodÛ vydan˘ch âesk˘m statistick˘m

úfiadem. Pokud samostatná provozovna nemá pfiidûleno identifikaãní ãís-

lo provozovny a nejedná se o hlá‰ení za ãinnost, vyplÀuje se zde interní

ãíslo provozovny, které si ohla‰ovatel zvolí sám.

Co je IâZ?
Krajsk˘ úfiad pfiidûluje zafiízením ke sbûru, v˘kupu, vyuÏívání nebo od-

straÀování odpadÛ podle § 14 odst. 1, zafiízením podle § 14 odst. 2 (za-

fiízení na vyuÏívání odpadÛ jako vstupní suroviny) a mal˘m zafiízením

podle § 33b odst. 1 (zafiízení na vyuÏívání biologicky rozloÏitelného ma-

teriálu) identifikaãní ãíslo zafiízení (IâZ). âíslo sestává z písmen CZ, dá-

le oznaãení kraje a pûtimístného pofiadového ãísla (napfi. CZP00131).

Pfii vedení prÛbûÏné evidence a v roãním hlá‰ení o produkci a nakládání

s odpady (poprvé za 2016) jsou pÛvodci odpadÛ a oprávnûné osoby po-

vinni IâZ pouÏívat u údajÛ o odpadech, které budou pfiedány a pfievzaty

po 30. ãervnu 2016.

IâZ vám sdûlí oprávnûná osoba, které jste odpad pfiedali, nebo si je mÛ-

Ïete dohledat na webov˘ch stránkách krajsk˘ch úfiadÛ v Seznamech 

oprávnûn˘ch osob k nakládání s odpady.

Ing. Zdenûk Fildán, ENVI GROUP
(Upravila Mgr. Monika Krykorková, vedoucí odboru Ïivnostensk˘ úfiad)

Hasiãi v terénu

Siln˘ vítr zamûstnal hasiãe i energetiky
Sto a jeden v˘jezd kvÛli silnému vûtru mûli od ãtvrteãní
pÛlnoci do páteãního odpoledne 24. února na kontû hasi-
ãi v Moravskoslezském kraji. OdstraÀovali popadané ãi
nebezpeãnû naklonûné stromy a silné vûtve ze silnic,
chodníkÛ, plotÛ i elektrick˘ch drátÛ a uvolnûné plechy
na stfiechách. 
V okrese Bruntál jen za pátek 24. února evidovali

profesionální a dobrovolní hasiãi sedmatfiicet v˘-

jezdÛ, coÏ bylo nejvíce z celého kraje. Hasiãi od-

klízeli zejména popadané stromy a v R˘mafiovû ta-

ké uvolnûnou stfie‰ní krytinu na objektu obchodní-

ho domu Koruna. 

„Siln˘ vítr bûhem noci na pátek a v pátek dopo-
ledne mûl za následek pády stromÛ a vûtví do ve-
dení, coÏ na mnoha místech republiky pfieru‰ilo
dodávku elektfiiny. Do terénu proto vyjeli v‰ichni
montéfii a technici spoleãnosti âEZ Distribuce
a snaÏili se poruchy odstranit v co nejkrat‰ím ãa-
se. Vzhledem k nároãn˘m podmínkám a terénu si

v‰ak nûkde museli lidé poãkat na obnovení dodá-
vek elektfiiny del‰í dobu,“ sdûlil na‰í redakci mluv-

ãí skupiny âEZ Vladislav Sobol.

Nejproblematiãtûj‰í byla situace v okolí Morav-

ského Berouna, Karlovy Studánky a samotného

Bruntálu. K v˘padkÛm elektrické energie dochá-

zelo podle mluvãího krátkodobû témûfi ve v‰ech

obcích na R˘mafiovsku. „Stromy popadané vlivem
velkého vûtru nám v‰ak zpÛsobily nejvût‰í problém
v okolí obcí KfiíÏov, Sovinec, Tûchanov, Jifiíkov
a KnûÏpole, kde byly zlomené podpûry a potrhané
vodiãe na vedení vysokého napûtí, navíc ãasto
v tûÏce pfiístupném terénu,“ dodal Vladislav Sobol. 

KvÛli silnému vûtru museli vyjíÏdût hasiãi také

o t˘den pozdûji, ve ãtvrtek 2. bfiezna a o víkendu 

4. a 5. bfiezna. V okrese Bruntál ‰lo o pût v˘jezdÛ ve

ãtvrtek a dvû události o víkendu. V‰echny se obe‰-

ly bez zranûní a vy‰‰ích ‰kod. 

JiKo, zdroj: HZS MSK a skupina âEZ

Opilec leÏící na chodníku skonãil na záchytce
V nedûli 26. února odpoledne na‰li kolemjdoucí na ulici 8. kvûtna

v R˘mafiovû 63letého muÏe v silnû podnapilém stavu, leÏícího na

chodníku. Pfiivolaní policisté mu pfii dechové zkou‰ce namûfiili hod-

noty pfiesahující dvû promile alkoholu a odvezli ho na záchytnou sta-

nici. Pfiípad jakoÏto pfiestupek pfiedali správnímu orgánu.

V opilosti napadl matku
R˘mafiov‰tí policisté zasahovali v pátek 3. bfiezna na Divadelní ulici,

kde mûl 58let˘ muÏ fyzicky napadnout svou matku. Agresivní muÏ

nereagoval na v˘zvy policistÛ, ktefií museli pouÏít donucovací pro-

stfiedky, aby ho zajistili. Dechová zkou‰ka u nûj vykázala hodnoty

pfiesahující tfii promile alkoholu. Útoãník stfiízlivûl na záchytné stani-

ci. Je podezfiel˘ z pfiestupku proti obãanskému souÏití.

Zlodûj odnesl pily za 20 tisíc
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují krádeÏe motorov˘ch pil, k nimÏ do‰lo

28. února na Polní ulici v Bfiidliãné. Pachatel vnikl do rekreaãního

objektu i do sousedního rodinného domu. Z obou objektÛ odcizil mo-

torovou pilu. ZpÛsobená ‰koda pfiesahuje 20 tisíc korun.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková
skupina tisku a prevence Bruntál
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov 
bfiezen 2017

Nic není hroznûj‰ího neÏ lidé, ktefií mají vÏdy pravdu. 

Stendhal
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

Titul Hvûzda Orientu 2017 
putuje do R˘mafiova

Dvoudenní soutûÏní pfiehlídka 

orientálního tance Hvûzda Ori-

entu se jiÏ po‰esté konala pod tak-

tovkou SVâ Déãko Náchod a pod

patronací Dany Sahar Minafiíko-

vé, jedné z nejv˘raznûj‰ích sou-

ãasn˘ch orientálních taneãnic

v âR. Hvûzda Orientu patfií

k nejprestiÏnûj‰ím a velmi silnû

obsazen˘m soutûÏím v âeské re-

publice. Úãastní se jí sleãny od

pfied‰kolního vûku aÏ po profesi-

onální taneãnice. Sobota 18. úno-

ra patfiila taneãnicím ve vûku od

5 do 18 let. Porotû sestavené

z profesionálních taneãnic se

pfiedvedlo celkem 96 soutûÏních

vystoupení, v nichÏ soutûÏilo 51 sólistek a 21 taneãních skupin

z celé âeské republiky a ze Slovenska. 

V kategorii klasického orientálního tance ve vûku od 15 do 18 let po-

rotu nejvíce okouzlila r˘mafiovská taneãnice Neily Anna Anniya

Cimbotová se sv˘m romantick˘m Mejansé, obsadila tak 1. místo

a získala titul Hvûzda Orientu 2017. Se sv˘m fusion sólem Modlitba
za taneãníky obsadila nádherné 4. místo.

R˘mafiov mûl zastoupení také ve skupinovém tanci. Dûvãata ze sku-

piny Neila Annidia nastoupila ve dvou choreografiích, jejichÏ autor-

kou a trenérkou je Anna Anniya Cimbotová. Star‰í skupina ve sloÏe-

ní Adéla Janáãová, Petra âamková, Tereza Jandelová, Michaela

Folt˘nová, Simona Tu‰ková a Anna Cimbotová se s choreografií Po
rozbfiesku umístila v kategorii fusion do 18 let na krásném 4. místû.

Druhá, mlad‰í ãást skupiny ve sloÏení Kamila Panochová, Hana

Schreiberová, Petra Holnová, Natálie Zieglerová, Karolína

Bednáfiová, Barbora Veãefiová a Barbora Nesládková se ve stejné ka-

tegorii s choreografií Oriental Madness umístila na 6. pfiíãce. 

Hvûzdou Orientu v Náchodû jsme uzavfiely „soutûÏní tour“ s loÀsk˘-

mi choreografiemi, na dal‰í sezónu se uÏ moc tû‰íme. Velké podûko-

vání patfií rodinû Janáãov˘ch, Schreiberov˘ch a Holnov˘ch

a Vladimíru Cimbotovi za odvoz na soutûÏ. 

Dûkujeme v‰em, ktefií pfii nás stojí a fandí nám! 

Fota a text: Kamila Cimbotová, vedoucí skupiny Annidia 
TS Neila SVâ R˘mafiov

10. 3. Den solidarity s Tibetem – v˘roãí povstání TibeÈanÛ
proti ãínské nadvládû v roce 1959 

12. 3. V˘znamn˘ den âR – Den pfiístupu âR k NATO v ro-
ce 1999 

13. 3. 1977 zemfi. Jan Patoãka, filosof, estetik, pfiekladatel a histo-

rik (nar. 1. 6. 1907) – 40. v˘roãí úmrtí

13. 3. 1997 zemfi. Karel Pecka, prozaik (nar. 6. 12. 1928) – 20. v˘r. úm.

15. 3. Mezinárodní den práv spotfiebitelÛ – od roku 1983 
16. 3. 1927 nar. Milo‰ Kirschner, loutkoherec, reÏisér, autor lout-

kov˘ch her (zemfi. 2. 7. 1996) – 90. v˘roãí narození

17. 3. 1942 zemfi. Josef Svatopluk Machar, spisovatel, novináfi

a politik (nar. 29. 2. 1864) – 75. v˘roãí úmrtí

19. 3. 1817 nar. Jozef Miloslav Hurban, slovensk˘ spisovatel

a politik, spoluzakladatel Matice slovenské (zemfi. 

21. 2. 1888) – 200. v˘roãí narození

21. 3. Mezinárodní den za odstranûní rasové diskriminace
– v˘roãí masakru v Sharpeville v JAR roku 1960,
vyhlásilo OSN od roku 1966 

21. 3. Svûtov˘ den Downova syndromu – den byl vybrán
jako symbol podstaty onemocnûní: vadn˘ 21. chro-
mozom, neoficiálnû se pfiipomíná od roku 2006, OSN
pfiijat v roce 2011 

21. 3. Svûtov˘ den lesÛ – vyhlásila Konfederace evropské-
ho zemûdûlství roku 1971 

22. 3. Svûtov˘ den vody – vyhlásilo OSN od roku 1992 
22. 3. 1687 zemfi. Jean-Baptiste Lully, francouzsk˘ skladatel (nar.

28. 11. 1632) – 330. v˘roãí úmrtí

22. 3. 1892 nar. Karel Poláãek, prozaik a novináfi (zahynul v konc.

tábofie 1944 nebo 1945) – 125. v˘roãí narození

23. 3. 1842 zemfi. Stendhal, vl. jm. Marie Henri Beyle, francouzsk˘

prozaik a publicista (nar. 23. 1. 1783) – 175. v˘r. úm.

23. 3. 1887 nar. Josef âapek, v˘tvarník a spisovatel (zahynul

v koncentraãním tábofie asi 10. 4. 1945) – 130. v˘r. nar.
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v bfieznu

pondûlí 14:00–17:00 18:30–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–17:00 18:30–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

Plaveck˘ kurz:
pondûlí 17:00–18:30 stfieda 17:00–18:30

Aerobik
pondûlí  18:45–19:45

Sauna
je v provozu kaÏd˘ den 

a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00

sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

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

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. 

Zaãátek vÏdy v 13:30. Ukonãení posezení 15:30–16:00. 

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termín kavárniãek v prvním pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

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

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou moÏné pro skupiny

5 a více náv‰tûvníkÛ.

Objednávky v informaãním centru.

Rozlouãili jsme se

Josef Fréhar – Tvrdkov ..................................................... 1951

Anna Bartesová – R˘mafiov ............................................... 1931

Alena Trávníãková – Mirotínek ........................................ 1945

Libu‰e Langová – R˘mafiov .............................................. 1946

Zdenûk Rau‰er – R˘mafiov ................................................ 1978

Mária Pospí‰ilová – R˘mafiov ........................................... 1933
Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Marie Tylová – R˘mafiov .................................................... 81 let

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

Marie Luke‰ová – R˘mafiov ................................................ 81 let

Rudolf Köhler – R˘mafiov .................................................. 81 let

Zdenka Buãková – R˘mafiov .............................................. 81 let

Stanislava Pavlíková – R˘mafiov ........................................ 81 let

NadûÏda Chroustová – R˘mafiov ....................................... 82 let

Margarita Dorotková – R˘mafiov ....................................... 85 let

Bohumila Teislerová – R˘mafiov ........................................ 85 let

Katefiina Bakiová – R˘mafiov .............................................. 88 let

Vzpomínka
Ruku uÏ Ti nepodáme, 

abychom Ti mohli pfiát,
jen svíci hofiící a krásnou kytici

na hrob mÛÏeme dát.

Dne 15. bfiezna 2017
by oslavil 60. narozeniny 

pan Vlastimil Baìura z R˘mafiova
S láskou a úctou vzpomínají

manÏelka, dcery a syn s rodinami, 
vnouãata a ostatní rodina

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 24. 3. 2017

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

16. 3. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

6/2016
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Herec z filmÛ ·tûstí a Divoké vãely náhle zemfiel
V nedûli 26. února zemfiel herec z filmÛ reÏiséra Bohdana Slámy. ZdeÀku
Rau‰erovi, kter˘ se proslavil rolí Káji ve filmu Divoké vãely, bylo teprve 
osmatfiicet let.
Jeho jméno nikdy nefigurovalo na titulních stranách bulvárních dení-

kÛ, pfiesto si jeho tváfi vybaví kaÏd˘, kdo vidûl film Divoké vãely.

Tehdy 22let˘ neherec Zdenûk dostal od reÏiséra Bohdana Slámy pfií-

leÏitost, o které mnoho hercÛ sní – hlavní roli ve filmu. To bylo v ro-

ce 2001. O ãtyfii roky pozdûji si zahrál i v dal‰ím Slámovû filmu ·tûstí.
V Divok˘ch vãelách ztvárnil osmnáctiletého Káju, kter˘ bydlí ve ves-

nici na severní Moravû a je bezhlavû zamilovan˘ do prodavaãky

BoÏky. JenÏe ta chodí s místním frajírkem Laìou. KdyÏ do vesnice

pfiijede z Prahy KájÛv star‰í bratr PéÈa, kter˘ se Ïiví jako cesÈák, zaã-

nou se vztahy mezi jednotliv˘mi postavami promûÀovat. Zatímco

BoÏka, pociÈující snad nejvíce vesnickou nudu a beznadûj, nakonec

zÛstává, Kája, kter˘ pfii‰el o pa-

nictví, odjíÏdí s bratrem.

Sláma tehdy ve filmu proti sobû

postavil partu zku‰en˘ch hercÛ

a absolutní neherce. Zdenûk

Rau‰er patfiil k tûm druh˘m.

„Postavu Káji nejde hrát, proto
jsem do ní obsadil neherce
z R˘mafiova ZdeÀka Rau‰era,“
vysvûtloval pfied lety Sláma.

Rau‰er toho moc nenamluvil ani

ve filmu, ani v reálu. Sláma ho

na‰el v jedné r˘mafiovské hospo-

dû po asi tfiíletém neúspû‰ném

hledání hlavního protagonisty.

V jednom rozhovoru po natoãení

Divok˘ch vãel o nûm reÏisér doslova fiekl: „On nám teda hlavnû ze
zaãátku vÛbec nevûfiil, Ïe jsme Àácí filmafii, Ïe jo... myslel si, Ïe si
z nûj jenom nûkdo dûlá prdel.“
Zdenûk Rau‰er se narodil 14. srpna 1978. Vystudoval Stfiední odbor-

né uãili‰tû v R˘mafiovû a stal se opraváfiem zemûdûlsk˘ch strojÛ.

Pracoval jako sefiizovaã tkalcovsk˘ch strojÛ v podniku Hedva, jako

sváfieã a pozdûji se ocitl bez práce. Miloval knihy Jaroslava Foglara,

na televizi se témûfi nedíval. V̆ jimku tvofiily jeho oblíbené filmy

Dûdictví aneb Kurvaho‰igutntag nebo Slunce, seno, jahody.

Poslední rozlouãení se ZdeÀkem Rau‰erem se uskuteãnilo v pátek 

3. bfiezna v kapli V Lipkách za velké úãasti pozÛstal˘ch a pfiátel.

Hereãtí kolegové z filmÛ, ve kter˘ch Zdenûk hrál, k uctûní jeho pa-

mátky poslali velk˘ smuteãní vûnec. JiKo, zdroj: tn.cz

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Prezentace regionu R˘mafiovska 
na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze

Informaãní centrum pfii Mûstském muzeu R˘mafiov se zúãastnilo mezinárod-
ního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Tento veletrh, jehoÏ
organizátorem je Incheba Expo Praha, je nejv˘znamnûj‰í akcí svého druhu
v âeské republice, ale i v regionu stfiední Evropy. 
Leto‰ní 26. roãník veletrhu probûhl ve dnech 16.–19. února v areálu ho-

le‰ovického v˘stavi‰tû v Praze spoleãnû s 11. roãníkem gastronomické-

ho veletrhu Top Gastro a Hotel. Veletrh Holiday World byl ve ãtvrtek

a pátek otevfien pro odbornou vefiejnost a víkend patfiil vefiejnosti laické. 

Na‰e mûsto se prezentovalo ve stánku Moravskoslezského kraje spo-

lu s Krnovem, Bruntálem, Vrbnem pod Pradûdem, Euroregionem

Pradûd a Vladimírou Kfienkovou z Nedûlní ‰koly fiemesel ve

Stránském, která pfiedvádûla spfiádání vlny a v˘robu plstûn˘ch figu-

rek. Po celou dobu na‰í prezentace probíhaly ochutnávky místních

produktÛ, napfi. koláãkÛ z R˘mafiovské pekárny.

Moravskoslezsk˘ kraj na veletrhu pfiedstavil kromû pfiekrásné pfií-

rody hor JeseníkÛ a Beskyd také místní prÛmysl a nabídku domácí-

ho cestovního ruchu (kompletní prezentaci ostatních krajÛ a desti-

naãních spoleãností, která patfií tradiãnû k nejpfiitaÏlivûj‰ím expozi-

cím veletrhu).

Veletrh kromû toho pfiedvedl nabídku ãesk˘ch a slovensk˘ch regionÛ

nebo cestovních kanceláfií, ale také cestovních kanceláfií ze zahrani-

ãí, napfi. ze Srí Lanky, Indie, Polska, Thajska, Mexika, Makedonie,

âíny... SoubûÏnû probíhaly rÛzné soutûÏe pro náv‰tûvníky.

Nejatraktivnûj‰í byla soutûÏ Zájezdy za milion s moÏností získat sle-

vov˘ kupón v hodnotû 5 aÏ 10 tisíc korun na pfií‰tí hlavní turistickou

sezónu, ale tfieba i autogramiády a vystoupení cestovatelÛ s vyprávû-

ním o jejich dobrodruÏném cestování.

Jitka ·a‰inková, IC R˘mafiov, fota: Markéta Mintálová
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Pfiedná‰kov˘ cyklus muzea pro seniory pokraãoval ãarodûjnick˘mi procesy
Ve stfiedu 22. února Mûstské muzeum R˘mafiov zahájilo svÛj pravideln˘ cy-
klus pfiedná‰ek pro klienty Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici, kte-
r˘ pracovníci muzea ve spolupráci s Lucií Tvrdcovou pofiádají jiÏ ãtvrt˘m ro-
kem. Tématem první leto‰ní pfiedná‰ky Jany ·tolfové byly ãarodûjnické pro-
cesy na Jesenicku a R˘mafiovsku.
Téma pfiedná‰ky bylo pfiíznaãné, protoÏe budova, v níÏ sídlí klienti

stacionáfie, pÛvodnû slouÏila jako fara pfii kostele sv. Jakuba Vût‰ího

a právû zde roku 1658 zapoãal svou knûÏskou dráhu Kry‰tof Alois

Lautner, pozdûj‰í ‰umpersk˘ dûkan, kter˘ bojoval proti krut˘m vy-

‰etfiovacím metodám inkvizitora Jindfiicha Franti‰ka Bobliga

z Edelstadtu. V roce 1680 byl Lautner zatãen pro podezfiení z ãaro-

dûjnictví a vûznûn v budovû na Kostelním námûstí v Mohelnici.

O pût let pozdûji byl exkomunikován a upálen. Historicky cenná bu-

dova, v níÏ byl Lautner uvûznûn, momentálnû pro‰la rekonstrukcí

a vznikla zde první mohelnická galerie, která ponese dûkanovo jmé-

no. Její slavnostní otevfiení probûhlo 1. bfiezna 2017. 

Bûhem pfiedná‰ky si posluchaãi vyslechli také povûst z roku 1685

o staré kofienáfice Niky‰ce (Niekischové) ze Îìárského Potoka, kte-

rou pozdûji zaznamenal kronikáfi Johann Josef Langer. Pfiitom do‰lo

k zajímavému setkání s paní Janou Niekischovou z R˘mafiova, které

ohromilo i klienty domova. Jejich peãovatelka je totiÏ pfiíbuznou zná-

mé babky kofienáfiky z konce 17. století. 

Velice se tû‰íme na dal‰í pfiedná‰ky a náhodná setkání, která se bû-

hem nich mohou uskuteãnit. 

Jana ·tolfová, foto: Lucie Tvrdcová
Lit.: Icha, Roman – Karel, Jifií. Povûst zlá o kofienáfice Niekischové

ze Staré Vsi, R˘mafiovsk˘ horizont, 2005, ã. 7, s. 18. 

Karel, Jifií. Stará Ves a Îìársk˘ Potok v dûjinách Moravy, Stará Ves

2011, s. 153–155.

ZN [Nesetová, Zdenka]: Staletá obec Dolní Moravice, R˘mafiovsk˘
horizont, 2008, ã. 13, s. 10–11. 

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/z-vezeni-carodejnika-laut-

nera-se-stala-galerie-20170223.htm

V˘stava v muzeu vypráví tfii Pfiíbûhy
V˘stavu ãtyfi muÏÛ, ãlenÛ kapely Piano, v bfieznu v muzeu stfiídají tfii Ïeny.
Spoleãná instalace Daniely Mikulá‰kové, Bronislavy ·najdrové a Lenky
Kamínkové nese jednoduch˘ název Pfiíbûhy.
Aktuální v˘stavu najdou náv‰tûvníci muzea v Pran˘fii i Galerii

Octopus jako jedin˘ celek, propojující díla v‰ech tfií autorek, které

svedly dohromady jejich vlastní Ïivotní pfiíbûhy. Daniela

Mikulá‰ková (narozená v Bruntále) a Bronislava ·najdrová (naroze-

ná ve ·ternberku) se setkaly na Filosofické fakultû Univerzity

Palackého v Olomouci, kde studovaly ãeskou filologii a v˘tvarnou

v˘chovu, Daniela Mikulá‰ková v souãasnosti Ïije v Brnû a tam po-

znala o nûco mlad‰í Lenku Kamínkovou (narozenou v Ostravû a stu-

dující mimo jiné v Bratislavû). Lidské osudy jsou spletité, jejich nit-

ky se vzájemnû pfiekr˘vají, zamotávají a vedou neznámo kam.

Nûkterá protnutí jsou vzácnû harmonická, stejnû jako tato v˘stava.

Neobvyklou technikou zaujmou práce Daniely Mikulá‰kové (1974),

která vyuÏívá barevné nitû a bavlnky, korálky a nejrÛznûj‰í textilie

PfiírÛstek do sbírek
Bfiezen: Tornistra neboli tele (1940)

Z nov˘ch pfiírÛstkÛ do sbírek Mûstského muzea R˘mafiov tohoto mûsíce byl
vybrán batoh, kter˘ do muzea daroval pan Ladislav Vykoukal.
Batoh zvan˘ téÏ tele nebo pfiesnûji tor-

nistra (Fernsprech Tornister) byl vyroben

v roce 1940, jak je vyraÏeno na jeho zad-

ní ãásti. Pochází tedy z období druhé svû-

tové války. Název „tele“ je logicky odvo-

zen od materiálu, ze kterého je tornistra

u‰ita – z telecí kÛÏe, v pfiípadû na‰eho pfií-

rÛstku z kÛÏe s vrchní osrstûnou stranou.

Za války tornistry pouÏívaly rÛzné 

armády. Jak pí‰í soukromí sbûratelé, ães-

koslovensk˘ch se dochovalo jen velice

málo, zatímco tûch nûmeck˘ch pfieÏilo

na nûkolik set. Batoh to byl skuteãnû

pevn˘, kvalitnû se‰it˘, ãasto se sloÏitou

vnitfiní skladbou nejrÛznûj‰ích pfiihrádek

na holicí náãiní, ruãník, ko‰ili, e‰us, ma-

sovou konzervu ãi krém na obuv. To ov‰em není pfiípad muzejního te-

lete, které pfiedstavuje typ tzv. pfieklopky, urãené pro no‰ení vysílaã-

ky. Podle poãtu vojákÛ v druÏstvu (b˘vali ãtyfii) byly tyto tornistry 

oznaãeny na‰it˘mi ãísly – tato nese ã. 1. Uvnitfi je pak umístûna kap-

sa na pfiíslu‰enství vysílaãky (anténu 

apod.). Celá pfiední koÏená strana telete je

pokryta telecími chlupy, pÛvodnû rezavû

svítícími, má tedy podle dÛleÏitosti vizu-

álnû blízko k teleti pro dÛstojníky, jeÏ je

také vyztuÏeno rámem a pokryto chlupy.

O oblíbenosti tûchto pfiedmûtÛ svûdãí ne-

jen velk˘ sbûratelsk˘ zájem, a to zvlá‰tû

na internetu, n˘brÏ rovnûÏ fakt, Ïe holdu-

jete-li trampingu, ãasto mÛÏete u táborá-

ku narazit na majitele telete, kter˘ je bûÏ-

nû pouÏívá. CoÏ byl i pfiípad dûdeãka pa-

na Vykoukala, jenÏ v Pfierovû tento batoh

nosil. Muzeum dárci mockrát dûkuje.

Michal Vyhlídal, foto: Jana ·tolfová
Mûstské muzeum R˘mafiov

(Lit.: http://www.ontheroads.net/front.clanky.tramping/tbtele; kon-
zultace s Mgr. Martinem Samsonem.)
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podobnû, jako kreslífi uÏívá tuÏky a papíru. Její obrazy jsou z hledis-

ka techniky vy‰ívané, k tradiãní pfiedstavû v˘‰ivky v‰ak mají daleko.

Daniela Mikulá‰ková vytváfií velmi expresivní kompozice inspirova-

né krajinou, ãasto lesem, jinde zase zamûfií pozornost na strukturu

podkladové látky (potahoviny, ubrusu, záclony, sériové tapisérie)

a vlastní invencí tlumoãí a rozvíjí nûkteré detaily do nov˘ch asocia-

cí. „V̆ chodiskem je samotn˘ podklad, kter˘ pochází pfiímo z prosto-
ru domácnosti jako takové – místa pospolitosti, kaÏdodennosti, klidu
i stfietÛ, místa rozlit˘ch polévek, uma‰tûn˘ch koleãek, vrstev rÛzn˘ch
barev a vÛní,“ pfiibliÏuje Daniela Mikulá‰ková. Tam, kde ãlovûk bûÏ-

nû vidí ubrus, potah na matraci nebo závûs, ona vnímá plátno nata-

Ïené na rám a vybízející k dotvofiení, které je nejen aktem umûlec-

k˘m, ale i chvílí soustfiedûní, ponofiení do sebe samotné v aktivitû ry-

ze Ïenské „ruãní práce“. Ne náhodou autorka ke sv˘m vzorÛm poãí-

tá Annu Zemánkovou, která „u stoleãku na zahradû, moÏná je na nûm
káva, usmívá se a vy‰ívá své fantastické kvûtiny navzdory v‰em sou-
ãasn˘m tendencím, ‰kolen˘m ãi ne‰kolen˘m“.

Nûkdej‰í spoluÏaãka Daniely Mikulá‰kové Bronislava ·najdrová

(1973), v˘tvarnice spjatá s olomouck˘m umûleck˘m klanem

·najdrÛ, v R˘mafiovû vystavuje podruhé. Pravidelní náv‰tûvníci mu-

zea si jistû vzpomenou na její Koleãka a jiné, minimalistické malby,

vycházející ze základních geometrick˘ch tvarÛ. Autorka neopustila

svÛj minimalistick˘ postoj, stále na jejích plátnech velká ãást plochy

zÛstává bílá, ale malífisk˘ zásah pÛsobí spí‰e jako energické, intuitiv-

ní gesto. Hlavním principem novûj‰ích prací je parafráze dûl jin˘ch 

autorÛ (Slavíãka, Mánesa, Renoira, Váchala, Rabase), z nichÏ si

Bronislava ·najdrová vybírá jen motiv ãi detail. V nejnovûj‰ím cyk-

lu podle dûl ZdeÀka Rykra se vrací i ke geometrick˘m tvarÛm a sy-

t˘m, nepfiekr˘van˘m barvám, které místy jen vytlaãené z tuby bez ro-

zetfiení tvofií reliéfní prvky.

Lenka Kamínková (1982) v R˘mafiovû pfiedstavuje jak své velko-

plo‰né malby, tak práce subtilní rozmûrem i barevností. Na jednom

místû se podafiilo konfrontovat práce témûfi deset let staré a nejnovûj-

‰í tak, aby zachytily její dosavadní v˘voj. Ve velkém sále proti sobû

stojí rozmûrné malby, jejichÏ monolitické barevné plochy naru‰ují

drobné detaily mimo centrum pohledu (Pegas, Psí spfieÏení), a nao-

pak v˘bûr z nejnovûj‰ího cyklu, kter˘ tyto velké plochy souvisle na-

ru‰uje dynamick˘m ‰rafováním. V malém sále Lenka Kamínková

prezentuje i ukázky sv˘ch koláÏí kombinovan˘ch s malbou a kresbou

(Horizonty) a drobné práce na dfievûn˘ch destiãkách.

Bfieznová v˘stava tfií autorek pÛsobí osvûÏujícím, harmonick˘m do-

jmem a v dobrém slova smyslu Ïensk˘m charismatem. K vidûní bu-

de do 2. dubna. ZN, fota: Jana ·tolfová

Tipy na nejlep‰í kníÏky pro dûti
KníÏky vybrané tentokrát jsou urãeny pro Ïáky 5.–7. tfiíd. Pokud ãtenáfisk˘

zájem vydrÏí dûtem i v tomto vûku, obvykle zjistí, Ïe jim kníÏky poskytu-

jí nejen zábavu pro volné chvíle, ale je‰tû nûco navíc. Díky ãtení se sami

ãtenáfii stávají atraktivnûj‰ími, protoÏe jsou schopní zapojit se do rozhovo-

ru s ‰irok˘m spektrem lidí, mají velkou slovní zásobu, sebejisté vyjadfio-

vání a dostatek zajímav˘ch námûtÛ na vyprávûní. Dûti by mûly v tomto vû-

ku ãíst, aby zlep‰ily svÛj vtip a pfiedstavivost, protoÏe nekoneãné mnoÏství

ÏivotÛ, které proÏijí spolu s kníÏkou, jim pfiibliÏují zku‰enosti, ke kter˘m

jinak nemají pfiístup. Vzhled postav a prostfiedí, v nûmÏ se pfiíbûhy ode-

hrávají, jim pfiitom nediktuje televize, ale vytváfií jejich vlastní fantazie.

âtení jim zkrátka zlep‰uje znalosti a komunikaãní dovednosti, nemluvû

o tom, Ïe si pfii nûm pfiirozenû osvojují pravidla pravopisu, takÏe si nad ni-

mi pak ve ‰kole nemusejí lámat hlavu. Petra Klimentová

Martina Drijverová: Duchové na mé lodi
Elisha Kane je kapitánem záchranné v˘pravy, která se mûla vydat po sto-

pách polárního objevitele Johna Franklina. Expedice vyrazila k severu

v kvûtnu roku 1853, a kdyÏ se po dlouh˘ch a vyãerpávajících mûsících

pfiiblíÏila k severnímu pólu, na palubû se zaãaly dít zvlá‰tní vûci...

Frida Nilsson: Piráti z Ledového mofie
Sestry Siri a Miki Ïijí s tatínkem na ostrovû v Ledovém mofii. Miki jed-

noho dne unesou piráti a Siri se ji vydá hledat. Po cestû proÏívá mnoho

dobrodruÏství: potká lovkyni bíl˘ch vlkÛ, nauãí se stfiílet z pu‰ky, ztros-

kotá na ostrÛvku a zachrání mládû mofiské panny, aÏ dorazí k pirátu

Bûlovousovi, kter˘ ji s dal‰ími unesen˘mi dûtmi pfiinutí pracovat v dole.

Siri je ale stateãná a s ostatními dûtmi se Bûlovousovi postaví.

Daniela Krolupperová: Zloãin na Starém Mûstû praÏském
Mal˘ Kuba stojí na dvorku ochromen hrÛzou a hledí na dívku leÏící bez

Ïivota na dlaÏbû. Dûsiv˘ záÏitek se mu vryje do pamûti a jako dospûl˘

muÏ, malífi Jakub Schikaneder, ho namaluje. Co se ale tehdy skuteãnû

stalo? KaÏd˘ ãtenáfi mÛÏe b˘t svûdkem vy‰etfiování dávného zloãinu

z Prahy tmav˘ch uliãek, petrolejov˘ch lamp a koãárÛ.

Ann Dee Ellisová: Tohle jsem udûlal:
Logan a Zyler jsou opravdu dobfií kamarádi, jezdí spolu na kole, chodí

do stejné ‰koly a do skautu. AÏ jednoho veãera se jim Ïivot zmûní v noã-

ní mÛru. Umíte si pfiedstavit, Ïe se va‰emu nejlep‰ímu kamarádovi stalo

nûco hrozného a vy jste neudûlali nic, abyste mu pomohli?

Ivona Bfiezinová: ¤vi potichu, brácho
Jeremiá‰ je jin˘, Ïije ve svûtû, kter˘ má pfiísná pravidla, ve svûtû, kde

kaÏd˘ den v t˘dnu má svou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se

svûtem své maminky a sestry si moc nerozumí, nevyzná se v nûm.

Jeremiá‰ jim obãas pfiipraví horkou chvilku, ale maminka ani jeho dvoj-

vajeãné dvojãe na nûho nedají dopustit. Kniha o Ïivotû s autistou.
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Zlatu‰e Knollová odjela na Srí Lanku z lásky k ãaji
Zlatu‰e Knollová o sobû fiíká, Ïe ji na Srí Lanku pfiivedl dlouholet˘ zájem o ãaj. Na
náv‰tûvu této exotické zemû se skupinou pfiátel se pfiipravovala nûkolik let, kdyÏ
se ale cesta znovu a znovu odkládala, rozhodla se na Cejlon vyrazit sama. A od té
doby se tam vrací. O sv˘ch záÏitcích a poznatcích vypráví pfii besedách, v úter˘
21. února se o nû podûlila s náv‰tûvníky r˘mafiovské knihovny.
Poprvé se Zlatu‰e Knollová z Olomouce vydala na Srí Lanku na jafie

2013 – sama, vybavená jen batohem, fotoaparátem, znalostmi vyãten˘-

mi z prÛvodcÛ a angliãtinou, jíÏ se lze na Srí Lance domluvit v‰ude, pro-

toÏe ostrov byl dlouho britskou kolonií. Stejnû jako Britové se i ona vy-

pravila na Cejlon hlavnû kvÛli ãaji. Proto se zamûfiila pfiedev‰ím na cent-

rální horskou ãást ostrova, kde se ãaj pûstuje i zpracovává. Z nejvût‰ího

a pÛvodnû hlavního mûsta Kolomba (dnes je oficiální metropolí Kotte,

pfiedmûstí Kolomba) zamífiila do horského Kandy, odkud mûla k povûst-

n˘m ãajov˘m plantáÏím nejblíÏe.

Její pfiání poznat na vlastní oãi cel˘ proces v˘roby ãaje od sbûru, su‰ení

a fermentování po finální zpracování ãajov˘ch lístkÛ, které se poté pro-

dávají prostfiednictvím aukcí v Kolombu, se splnilo beze zbytku, smûla

dokonce pofiídit fotografie pfiímo v ãajové továrnû, kam je jinak vstup

s fotoaparátem ãi kamerou zakázán.

Srí Lanka jí ale nabídla mnohem víc záÏitkÛ. V horách nav‰tívila kromû

„turistického“ Kandy s proslul˘m chrámem Buddhova zubu i mûsto

Nuwara Elia zaloÏené britsk˘mi kolonisty, které je enklávou evropského

Ïivotního stylu uprostfied exotické krajiny, spatfiila posvátné stavby ve

starobyl˘ch sídlech Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya a Dambulla

a absolvovala i sedmikilometrov˘ v˘stup na Adamovu horu (známou téÏ

jako ·rí Pada, neboli Svatá stopa, 2 243 m n. m.), jehoÏ souãástí je zdo-

lání pûti tisíc schodÛ pod vrcholem. PouÈ na posvátnou horu aspoÀ jed-

nou do roka vykoná kaÏd˘ obyvatel ostrova. Vrchol hory s proslulou ob-

fií stopou, kterou vûfiící pfiiãítají nejen Adamovi, ale i Buddhovi ãi ·ivovi,

je poutním místem buddhistÛ, hinduistÛ, kfiesÈanÛ i muslimÛ, tedy v‰ech

náboÏensk˘ch skupin ostrova.

Právû souÏití tolika náboÏenství na pomûrnû malém prostoru Zlatu‰i

Knollovou pfiekvapilo. Ve mûstech vedle sebe stojí buddhistické i hindu-

âajová továrna Blue Field vysoko v horách Cejlonu vyrábí ãern˘ ãaj 

Starobylá posvátná dágoba v Anuradhapufie s mlad˘mi mnichy v popfiedí

Znaãková prodejna kvalitního cejlonského ãaje

Zlat˘ chrám v Dambulle se zlatou sochou Buddhy v pozadíCesta ãajov˘mi plantáÏemi na Liptonovu vyhlídku
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MÛj ‰álek ãaje – nová generace

John Green: Hvûzdy nám nepfiály
Vybrat si oblíben˘ film ãi jídlo nemusí b˘t moc velká práce, ale urãit

si oblíbenou knihu, to uÏ je ofií‰ek; protoÏe kaÏdá kniha je nûãím mi-

mofiádná a kaÏdá nûjak˘m zpÛsobem chytne ãtenáfie za srdce. 

Pfieãetla jsem spoustu knih rÛzn˘ch ÏánrÛ, ale preferuji romány za-

chycující reálné pfiíbûhy obyãejn˘ch lidí v neobyãejn˘ch situacích. 

M˘m oblíben˘m autorem je nepochybnû John Green. Jeho styl mi se-

dí a jeho knihy se ãtou jedním dechem. Nelituji ãasu stráveného nad

jeho úÏasn˘mi pfiíbûhy, mnohokrát jsem se nemohla donutit odloÏit

rozeãtenou knihu a vûnovat se sv˘m povinnostem, neboÈ touha po-

kraãovat ve ãtení byla silnûj‰í.

Za jednu z nejemotivnûj‰ích knih, která byla rovnûÏ vyhlá‰ena svû-

tov˘m bestsellerem, povaÏuji Hvûzdy nám nepfiály. Pfiíbûh je napsán

vypravûãsk˘m zpÛsobem pln˘m sarkasmÛ – pro Greena typick˘ch.

Jde o zábavn˘, ale zároveÀ smutn˘ pfiíbûh dvou dospívajících lidí,

které postihne váÏná nemoc, pfiesto v‰ak berou Ïivot s nadhledem.

Kniha mû zcela pohltila, snaÏila jsem se vÏít do hlavních postav, ne-

ustále jsem pfiemítala o tom, zda bych já v pozici tûchto mlad˘ch li-

dí obstála v tak tûÏké Ïivotní zkou‰ce. Kniha nezachycuje pouze

smutn˘ pfiíbûh zamilované dvojice, ale také hezké a vtipné okamÏi-

ky, jeÏ je potkávaly na kaÏdém kroku. Po pfieãtení prvních pár stran

jsem vûdûla, Ïe si mû kniha zcela podmanila. I pfiesto, Ïe jsem doãet-

la kapitolu a musela se vydat zpût do reality, atmosféra strhujícího

pfiíbûhu mû nepustila a pfiitahovala mû neviditelnou silou. KdyÏ jsem

knihu doãetla, pfiála jsem si b˘t opût u první kapitoly, proÏívat pfiíbûh

od zaãátku a sdílet dojemnou odyseu sv˘ch hrdinÛ. Ke knize se vÏdy

ráda vracím a proãítám si své oblíbené pasáÏe. 

„A ne‰lo by udûlat transplantaci plic nebo tak?“ zeptala jsem se.

Doktorka Maria stiskla rty, aÏ skoro zmizely. „Obávám se, Hazel, Ïe
ty bys nebyla právû silná kandidátka na transplantaci.“ Nevysvûtlila
proã, ale bylo mi to jasné: nemûlo cenu pl˘tvat pouÏiteln˘mi plícemi
na beznadûjn˘ pfiípad. K˘vla jsem a pokou‰ela jsem se nebrat si tu
poznámku moc k srdci. Táta se trochu rozbreãel. Nedívala jsem se na

nûj, ale protoÏe v‰ichni v místnosti mlãeli, byly jeho ‰kytavé vzlyky to
jediné, co bylo sly‰et.

Bylo mi stra‰nû líto, Ïe mu ubliÏuju. Vût‰inu ãasu jsem na to dokáza-
la nemyslet, ale bylo mi jasné jedno: I kdyÏ jsou moji rodiãe moÏná
rádi, Ïe jsem je‰tû s nimi, pofiád jsem alfa a omega jejich trápení.

Tûsnû pfied Zázrakem jsem leÏela na jipce a vypadalo to, Ïe umfiu,
a máma mi pofiád fiíkala, Ïe je v pofiádku to vzdát, Ïe to mÛÏu vzdát,
a já jsem se to pokou‰ela udûlat, ale moje plíce stále lapaly po vzdu-
chu, a máma vzlykala tátovi na prsou nûco, co bych byla rad‰i ne-
sly‰ela, a doufám, Ïe máma nikdy nezjistí, Ïe jsem to sly‰ela. ¤ekla:
„UÏ nebudu máma.“ Dost mû to vzalo.

Bûhem ãetby jsem byla leckdy dojatá k pláãi, ale i nabitá optimis-

mem a chutí uÏívat si Ïivota, protoÏe ne kaÏd˘ má to ‰tûstí, aby mu

hvûzdy pfiály.

Pokud se vám do této chvíle kniha vyh˘bala, neváhejte vzít ji do ru-

kou a nechat se strhnout neobyãejn˘m pfiíbûhem, kter˘ zmûní vá‰ po-

hled na svût. 

A já jsem se zamilovala, jako kdyÏ ãlovûk usíná: pomalu a pak na-
jednou docela.
♦
I za pár mûsícÛ se dá proÏít malá vûãnost, a nûkterá nekoneãna jsou
vût‰í neÏ jiná.
♦
Bolest se doÏaduje procítûní.
♦
ProÏijme dne‰ek, jak nejlépe mÛÏeme.

Adéla Janáãová, kvarta, Gymnázium a SO· R˘mafiov

(GREEN, John. Hvûzdy nám nepfiály. 1. vyd. Praha: KniÏní klub,

2013. 237 s.)

istické chrámy, kostely a me‰ity a nezdá se, Ïe by mezi jejich náv‰tûvní-

ky vládla nesná‰enlivost. PfiestoÏe dnes Srí Lanka pÛsobí jako místo har-

monie, její sloÏit˘ historick˘ v˘voj má v sobû mnoho krvav˘ch údobí, 

ostatnû ãtvrt století trvající obãanská válka mezi Sinhálci a Tamily skon-

ãila teprve pfied sedmi lety. Zemû, kterou v roce 2004 navíc postihla Ïi-

velní katastrofa, vlna tsunami, se ale podle svûdectví cestovatelky po-

stupnû vzpamatovává, i díky rozvíjejícímu se turismu. Náv‰tûvníkÛm

z Evropy má Cejlon co nabídnout, kromû památek, nádherné pfiírody

a ãajové tradice pfiedev‰ím atmosféru tamního Ïivotního stylu. „I kdyÏ
jsem jela na Srí Lanku kvÛli ãaji, nakonec jsme byla nejvíc nad‰ená z li-
dí samotn˘ch. Nemají se tak dobfie jako my, pfiesto jsou veselí a pfiívûti-
ví,“ shrnula své dojmy Zlatu‰e Knollová.

Na Srí Lanku se cestovatelka a milovnice ãaje vrátila je‰tû dvakrát a roz-

hodnû ne naposledy. Zamífiila do jiÏní a poté do severní ãásti ostrova.

O tom povypráví v dal‰ím pokraãování své besedy opût pfií‰tû. 

ZN, fota: Zlatu‰e Knollová

Organizace a spolky

Práce na rekonstrukci divadla byly zahájeny
V prÛbûhu února byly zahájeny práce na rekonstrukci Mûstského

divadla R˘mafiov. Probûhla v˘mûna podlahov˘ch krytin, vymalo-

vání a instalace Ïaluzií a interiérového nábytku v rámci rekon-

strukce kanceláfie vedení divadla, v‰e za pomoci místních firem. 

Zahájili jsme také instalaci tepeln˘ch izolací na rozvodech vytá-

pûní a po dohodû s partnerem, firmou RD R˘mafiov, zapoãneme

v bfieznu fázi zateplení stfiechy. V prÛbûhu bfiezna rovnûÏ prove-

deme celkovou revitalizaci stávajících oken, budeme na nû apli-

kovat gumové tûsnûní, odstraníme staré nátûry, v pfiípadû potfieby

zatmelíme a naneseme nové nátûry na rámy i parapety. Okna

v místnostech, kde není pohyb a dochází k únikÛm tepla, zaizolu-

jeme polystyrenem. V‰e probíhá s jedin˘m cílem, a to sníÏit ener-

getickou nároãnost budovy.

Stále probíhá akce Adopce sedaãek 2017 a vedeme jednání s dal-

‰ími partnery o variantách pomoci. Sledujte nás na www.mdry-

marov.cz nebo na Facebooku, kde se dozvíte nejaktuálnûj‰í infor-

mace. Foto a text: Petr La‰tuvka, MD R˘mafiov
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Jazzclub

Sezónu v jazzclubu spustili hudební chameleoni Madfinger
Na úvod sezóny pozval r˘mafiovsk˘ jazzclub SVâ na pódium velkého sálu, kde
se komornûj‰í koncerty pofiádají uÏ pravidelnû, praÏskou kapelu Madfinger.
Ta nedávno radikálnû zmûnila obsazení a s ní i zvuk, takÏe mohla znalce sv˘ch
projektÛ z dfiívûj‰ích let celkem pfiekvapit.
Madfinger se na hudební scénû pohybují uÏ ‰estnáct let ve stabilním

nástrojovém obsazení – kytara, baskytara, bicí, klávesy, saxofon

a hlas, coÏ je sestava, v níÏ je moÏné zahrát prakticky cokoliv. A co-

koliv jsou schopní zahrát i Madfinger. Jako chameleoni se z bandu,

kter˘ zvítûzil v soutûÏi mlad˘ch kapel na praÏském Philips Jazz

Festivalu, promûnili v pfiedskokany funky-popov˘ch Monkey

Business a vzápûtí acid jazzov˘ch Incognito. Tajemství tkví v hráã-

sk˘ch kvalitách ãlenÛ kapely, kolegÛ z JeÏkovy konzervatofie, ktefií

Madfinger v roce 2001 zaloÏili.

Hlasem a tváfií bandu na prvních dvou albech Easy (2005) a Secret
Message (2008) je zpûvaãka a autorka vût‰iny textÛ Markéta

Foukalová. Hudebnice, známá spoluprací s Michalem Pavlíãkem ne-

bo Michalem Prokopem, reprezentuje funky etapu kapelu, s níÏ ús-

pû‰nû vstoupila na scénu a kterou rozvíjela i díky angaÏování zají-

mav˘ch hostÛ, tfieba Vojty Dyka. Po vydání druhého alba ode‰la

frontmanka na matefiskou dovolenou a za mikrofonem se objevil ne-

vidom˘ soulov˘ zpûvák Martin Svátek, s hlasem opût vynikajícím

a zcela osobit˘m. S ním se zvuk kapely posunul, nûkteré skladby tfie-

tího alba Another Chapter (2011) znûjí popovûji, jindy silnû pfiipo-

mínají styl Jamiroquai a doslova cukají nohama. PokaÏdé je ale v po-

zadí stále sly‰et jazz, kter˘ probublává pod prsty baskytaristy Radima

Genãeva, prosakuje v kytarov˘ch sólech Viktora Jermana i bubenic-

k˘ch kreacích Ondfieje Pomajsla.

To, Ïe barva vokálu a charisma zpûváka zásadnû urãuje celkov˘

zvuk, do tfietice potvrdilo pfieobsazení tohoto postu v roce 2015.

Tehdy se do popfiedí kapely postavila zpûvaãka s ryze jazzov˘m hla-

sem Daniela Czudková. Saxofonistu Matou‰e Kobylku zároveÀ vy-

stfiídal Radek Ka‰par a za klávesy usedl po Davidu Walterovi

Jaroslav Bárta. V obnovené sestavû se Madfinger loni v létû pfiedsta-

vili na festivalu v Boskovicích, na podzim oslavili koncertem v praÏ-

ském Jazz Docku patnáct let existence kapely a letos v únoru vyrazi-

li na malé turné po moravsk˘ch klubech se zastávkou v R˘mafiovû.

Pokud by posluchaã neznal nic z dfiívûj‰í tvorby Madfinger, mohl by

snadno nab˘t dojmu, Ïe jde o vyloÏenû jazzov˘ band s lehk˘mi ozvu-

ky r’n’b, soulu nebo funku, natolik se pomûr Ïánrov˘ch sil v souãas-

ném repertoáru Madfinger obrátil. Bûhem koncertu v R˘mafiovû 

(23. 2.) si kaÏd˘ z pûtice instrumentalistÛ vystfiihl nûkolik sól a na

chvíli tak odvedl pozornost publika hypnotizovaného intenzivním pû-

veck˘m nasazením Daniely Czudkové. Ta mimochodem rovnûÏ stu-

dovala praÏskou JeÏkovu konzervatofi (muzikálové herectví) a Vy‰‰í

odbornou ‰kolu Jaroslava JeÏka (jazzov˘ zpûv) a v roce 2015 studium

zakonãila absolventsk˘m koncertem s Madfinger v praÏském Jazz

Docku, kde kapela hraje celkem pravidelnû a v polovinû kvûtna zde

pokfití i své ãtvrté album Emotional Superstructure. Daniela

Czudková kromû toho úãinkuje na tû‰ínské hudební scénû a objevila

se i jako hereãka v pfiedstavení ostravského Divadla Petra Bezruãe.

Madfinger se za ‰estnáct let promûnili tak zásadnû, jako by ‰lo o tfii

rÛzné kapely. Zatímco pÛvodnû se prosadili na poli kvalitnûj‰ího 

mainstreamu a svÛj jazzov˘ potenciál nechávali v pozadí, v souãas-

né podobû se spí‰ zavdûãí jazzovému publiku, které toleruje Ïánrové

pfiesahy. Pofiád je to muzika posluchaãsky pfiívûtivá a pfiitom nepod-

bízivá; na novou desku urãitû stojí za to si poãkat. ZN
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Pfiipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

Struãná historie rodiny Schubert ze vzpomínek Anny Schubert 
a její dcery Dietlinde Köpf

Îivot v R˘mafiovû
Moje matka Dietlinde Köpf, rozená Schubert, se narodila 30. bfiezna

1940 v R˘mafiovû jako jediné dítû manÏelÛ Franze Schuberta a Anny

Schubert, rozené Nowak. Otce Dietlinde vûdomû nezaÏila, protoÏe

byl uÏ od podzimu 1941 (bitva u Odûsy) nezvûstn˘.

Po svatbû roku 1935 Ïila mladá

rodina v domû Franze Schuberta

v Janu‰ovû. Na obrázku je vidût

moje matka (pfii náv‰tûvû v 90. le-

tech) pfied domem s pfiístavbou

(v hrubé stavbû), kterou dûdeãek

postavil pro mladou rodinu bû-

hem své poslední dovolené.

Poté, co byl Franz Schubert v ro-

ce 1939 povolán do vojenské

sluÏby, pfiestûhovala se Anna

Schubert na dny pracovního t˘d-

ne zpût do rodného domu, kde

bydlela se svou matkou Leopol-

dine Nowak a pozdûji téÏ se svou

dcerou Dietlinde. To bylo pro 

osamocenou matku v˘hodné, neboÈ mûla ze svého bydli‰tû krátkou

cestu do zamûstnání v nedaleké továrnû Schiel.

Po práci témûfi kaÏd˘ den vypomáhala v Niekischovû zahradnictví,

kam se pfiivdala její teta Marie Riedel. ManÏelé Franz a Marie

Niekischovi byli Annin˘mi opatrovníky poté, co ve dvanácti letech

ztratila otce. Malá Dietlinde se s matkou zdrÏovala v Niekischovû za-

hradnictví témûfi kaÏd˘ den.

Dietlinde tedy Ïila vût‰inu ãasu spoleãnû se svou matkou Annou a ba-

biãkou Leopoldine v R˘mafiovû, v domû Annin˘ch rodiãÛ. Na dûtství

má jen nûkolik málo zlomkovit˘ch vzpomínek – napfi. ví, Ïe její mat-

ka ãasto nakupovala v janu‰ovské lisovnû lnûného oleje, jí ov‰em, na

rozdíl od dospûl˘ch, chléb namáãen˘ v oleji nikdy nechutnal.

Konec druhé svûtové války a odsun
Z této doby zÛstaly matce v pamûti dva v˘razné záÏitky. Vojáci po

skonãení války samozfiejmû pfiedev‰ím na osamûlé Ïeny zle dotírali.

Proto také obû Ïeny kaÏdou noc zatarasily vchodové dvefie rÛzn˘mi

vûcmi. Jedné noci vojáci dokázali dvefie vylomit, a tak Ïenám nezby-

la jiná moÏnost neÏ utéct oknem.

Anna pfiitom nejspí‰ ztratila sukni, coÏ vojáky je‰tû povzbudilo a hla-

sitû se rozesmáli. Babiãku to rozzufiilo, takÏe vojákÛm pohrozila pûs-

tí. Za to ji chtûli zastfielit. Situaci uklidnil zásah souseda, pana

Weiherera, kter˘ mluvil

i ãesky. Pro mou matku to

byl traumatick˘ záÏitek,

o kterém vypráví je‰tû dnes.

Zdánlivû neobydlené domy

byly ãasto vyrabovány a ná-

bytek odvezen. Jakmile se

to doneslo k u‰ím mé babiã-

ky, bez okolkÛ odjela na ko-

le do svého domu v Janu-

‰ovû, aby zabránila nejhor-

‰ímu. V‰echen nábytek

v domû SchubertÛ (s intar-

siemi) s velk˘mi náklady

zhotovil manÏel Franz, kte-

r˘ byl truhláfiem. Po návra-

tu do R˘mafiova nemohla

Anna celé hodiny mluvit.

·ok a rozãilení jí bránily

v fieãi. Tato ztráta fieãi ve

chvíli úleku zÛstala mé ba-

biãce aÏ do její smrti v ro-

ce 1996.

Na podzim 1945 pak mûla

b˘t Anna se svou dcerou

Dietlinde vyho‰tûna a od-

vezena. Její matka Leopol-

dine mûla zÛstat. Cestou

do sbûrného tábora v ja-

novickém zámku Anna

Schubert narazila na pana

Schiela, kter˘ se hned za-

ãal zasazovat o to, aby mo-

hla Anna se svou malou

dcerou zÛstat. Babiãka by-

la dobrá tkadlena a bylo jí

ve v˘robû je‰tû potfieba.

V lednu 1946 k tomu pfie-

sto do‰lo. Tentokrát byly

vyho‰tûny spoleãnû obû Ïeny (Anna a její matka) s malou

Dietlinde. Babiãka vezla pûtiletou Dietlinde v koãárku, takÏe tran-

sport byl pro ni vcelku snesiteln˘. (Byla pfiedev‰ím chránûna pfied

zimou.)

Moje babiãka byla velmi nesobecká Ïena a vzala do pfiidûleného ob-

jemu zavazadel (50 kg) nûjaké obleãení pro dûdeãka, protoÏe doufa-

la, Ïe se s ním po válce pfiece jen znovu shledá.

Sbûrné místo v janovickém zámku znamenalo rozlouãení se znám˘m

prostfiedím, pfiíbuzn˘mi a pfiáteli, s domovem. Na nádvofií zámku pro-

to pfii‰la téÏ babiãka z otcovy strany, která se rovnûÏ jmenovala Anna

Schubert – poslední objetí, kornout bonbónÛ na cestu pro vnuãku; to

mûlo b˘t poslední setkání s babiãkou a tch˘ní, protoÏe ta o nûkolik

let pozdûji v Janu‰ovû zemfiela.

Zeil
KdyÏ obû Ïeny s dítûtem dorazily do Zeilu, nebyly pfiijaty s otevfie-

nou náruãí. Po válce byla i zde velká nouze a to málo mûlo b˘t nyní

sdíleno je‰tû s uprchlíky. Tak byly ty tfii ubytovány ve stísnûn˘ch

podmínkách jedné místnosti v domû s více rodinami. Koupelna byla

spoleãná pro v‰echny obyvatele domu. KdyÏ majitel domu obsadil

koupelnu na del‰í dobu, stávalo se, Ïe Dietlinde musela jít do ‰koly

neumytá.

Anna dostala práci jako tkadlena v místní textilce a díky tomu mohla

nakrmit rodinu. Jaké to teì bylo ‰tûstí, Ïe prababiãka Leopoldine ne-

zÛstala v R˘mafiovû a mohla dávat pozor na Dietlinde a starat se o ni.

Po práci babiãka neúnavnû pletla a vymûÀovala upletené za potravi-

ny. Musela kvÛli tomu kaÏdou nedûli urazit pû‰ky dlouhou cestu ke

Franz Schubert

Anna Schubert Dietlinde Köpf pfied janu‰ovsk˘m domkem s pfiístavbou

Malá Dietlinde v koãárku
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statkÛm a ml˘nÛm, aby tam mohla smûnit své pletené v˘robky. Práci

jí ztûÏovalo, kdyÏ majitel domu, kde byly ubytovány, veãer vypnul

proud, takÏe plést bylo témûfi nemoÏné.

Dietlinde zaÏila v prvních letech v Zeilu mnoho strádání a ‰patn˘ch zá-

ÏitkÛ. Ve ‰kole ji spoluÏáci nedÛvûfiivû pozorovali. Nemûla samozfiejmû

Ïádné hezké obleãení, a tak ãasto zÛstávala na ‰kolním dvofie stranou.

Nesmûla zpívat ve sboru, protoÏe údajnû neumûla dobfie zpívat. Teprve

kdyÏ se jí jednou podafiilo zazpívat, byla pfiijata do ‰kolního sboru.

Ani uãitelé nebyli vÛãi uprchlíkÛm bez pfiedsudkÛ. Jako kdyÏ moje

matka na otázku uãitele, kde je její otec, odpovûdûla, Ïe je nezvûst-

n˘, fiekl: „Ano, to fiíkáte v‰ichni!“

Prababiãka pfiipravovala rodinû jídlo, jak byla zvyklá, vût‰inou s ães-

nekem. KvÛli nepfiíjemnému tûlesnému pachu maminku ãasto napo-

mínala dokonce i tfiídní uãitelka. Teprve kdyÏ babiãka této uãitelce 

upletla kabátek, mûla to u ní moje matka o nûco lep‰í.

Pfiedev‰ím prababiãka tûÏko navazovala v Zeilu vztahy, protoÏe r˘-

mafiovsk˘ dialekt znûl obyvatelÛm Zeilu cize a nesrozumitelnû.

Dokonce i v pozdûj‰ích letech, kdyÏ starosta mou prababiãku nav‰tí-

vil pfii jejích 80. narozeninách, fiekla: „SnaÏila jsem se s ním mluvit,

ale on mi nerozumûl.“

R˘mafiovská pouÈ
UÏ v prvním roce po pfiesídlení se mnoho R˘mafiovanÛ setkalo

u Zeiler Käppele (zeilské kaple, pozn. red.), aby opût splnili slib vy-

konat morovou pouÈ ke kapli V Lipkách a pfiirozenû aby se znovu se-

‰li. PouÈ bude od nynûj‰ka známá jako „Setkání R˘mafiovanÛ“.

Mnoho b˘val˘ch obyvatel R˘mafiova a okolních vesnic bylo rozpt˘-

leno po celém Nûmecku a muselo si zde vytvofiit nov˘ domov.

Jednou za rok se snaÏí v‰ichni sejít v Zeilu. Setkání se v roce 2017 

uskuteãní uÏ po sedmdesáté!

Na pfiíkladu rodiny Riedel bych chtûl ukázat, kde se usadilo devût dû-

tí z této rodiny, na konci války je‰tû Ïijících:

Marie Niekisch, rozená Riedel, která v R˘mafiovû provozovala se

sv˘m muÏem Franzem zmínûné zahradnictví Niekisch, se usadila po-

blíÏ Gießenu. Vybudovali znovu zahradnictví, které je zde dodnes.

Ve stejném místû bydleli také sourozenci Anna Riedel a Alois Reidel.

Aloisia Riedel ode‰la do Schmalkaldenu (b˘valé NDR).

Adolf Riedel Ïil v Ingolstadtu.

Augusta Riedel Ïila se sv˘m muÏem ve Vídni.

Emma Bock, rozená Riedel, byla pfiesídlena do mûsta Helmbrechts.

Berta Riedel na‰la nov˘ domov ve Strullendorfu u Bambergu.

A Leopoldine Nowak, rozená Riedel, se usadila, jak je napsáno,

v Zeilu.

Závûr pfiíbûhu
Moje babiãka Anna Schubert se nikdy neohlíÏela zpátky, naopak

vÏdycky se postavila nov˘m v˘zvám. V jejím Ïivotû se ukázalo, Ïe

kaÏdá zmûna skr˘vá také pfiíleÏitost pro nov˘ zaãátek. Tak si moje

babiãka v roce 1954 sama postavila mal˘ dÛm. Její dcera Dietlinde

se roku 1961 provdala za Richarda Köpfa. Dne 22. ãervence 1962

jsem se narodil já (mimochodem v ranních hodinách pfied

R˘mafiovskou poutí) a dnes jsem místostarostou mûsta Zeilu nad

Mohanem, jeÏ je od roku 2014 partnersk˘m mûstem ãeského mûs-

teãka R˘mafiova.

(Vzpomínky Dietlinde Köpf zapsal její syn Dieter Köpf, 
pfieloÏila ZN.)

Z okolních obcí a mûst

Vzdûlávací projekt ‰koly ve Staré Vsi
Od záfií 2016 fie‰í ‰kola ve Staré Vsi svÛj projekt „·ablony“ OP VVV

s názvem „Podpora vzdûlávání“, na nûjÏ byla získána ãástka pfies pÛl

milionu korun. Tato aktivita se t˘ká matefiské i základní ‰koly a v le-

tech 2016–2018 bude z pfiidûlen˘ch finanãních prostfiedkÛ podpofie-

no vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ, vzájemné setkávání uãite-

lÛ spojené s v˘mûnou zku‰eností, t˘mová práce ve ‰kole nebo logo-

pedická prevence.

Pro dûti a Ïáãky jiÏ bûÏí mimo‰kolní ãinnosti – klub zábavné logiky

a deskov˘ch her, ãtenáfiské okénko nebo douãování ze v‰ech tfií hlavních

pfiedmûtÛ. Nezapomnûli jsme ani na rodiãe pfied‰kolákÛ, kter˘m nabíd-

neme spoleãné workshopy, besedy a semináfie se zajímav˘mi osobnost-

mi, které jim pfiiblíÏí úskalí pfiechodu dûtí z matefiské do základní ‰koly.

O jarních prázdninách v rámci zmínûného projektu nav‰tívila pûtice

uãitelek z M· i Z· spfiátelenou malotfiídní ‰kolu ve Vik˘fiovicích

a dle pfiipraveného scénáfie se zúãastnila bûÏného vyuãování, pro-

hlédla si vybavení ‰koly, rokovala o nov˘ch metodách v˘uky nebo

zku‰enostech z projektÛ. Je‰tû pfied koncem ‰kolního roku pfiijedou

pro zmûnu vik˘fiovické uãitelky do Staré Vsi na reciproãní v˘mûnu

zku‰eností. Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves

První pouÈ R˘mafiovanÛ k zeilské kapli Fota: archiv D. Köpf
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Charitû sv. Martina slouÏí nové auto
Charita sv. Martina v Malé

Morávce provozuje od kvûtna

2016 Charitní peãovatelskou

sluÏbu v bruntálském regionu.

Pro terénní sluÏbu, pfii níÏ je nut-

né za klienty vyjíÏdût, je nepo-

stradateln˘m pracovním prostfied-

kem automobil. UmoÏÀuje peão-

vatelkám dostat se i do hÛfie do-

stupn˘ch míst v okrese a roz‰ífiit sluÏbu o nové klienty. VáÏíme si fi-

nanãní podpory Moravskoslezského kraje a firmy Auto La‰ák

R˘mafiov, s. r. o., pfii pofiizování prvního sluÏebního vozu, kter˘ nám

umoÏÀuje lépe pomáhat.

Pokud jste senior ãi osoba se zdravotním znev˘hodnûním a potfiebu-

jete pomoc druhého, neváhejte nás kontaktovat. PomÛÏeme vám pfii

osobní hygienû, s bûÏn˘mi pracemi v domácnosti, nákupy ãi pochÛz-

kami napfi. v lékárnû, u lékafie, na úfiadech.

Zázemí Charitní peãovatelské sluÏby najdete naproti obecnímu úfia-

du v Malé Morávce na adrese Malá Morávka ã. 56. Kontaktní osobou

je Katefiina Babi‰ová, tel. 734 264 333, katerina.babisova@svmar-

tin.charita.cz. Více informací na www.svmartin.charita.cz.

Foto a text: Katefiina Babi‰ová

S âT Sport na vrchol, aneb Trochu jin˘ víkend v Jeseníkách
O posledním únorovém víkendu se Ski aréna Karlov a Ski Annaberg zafiadily
mezi „top“ lyÏafiské areály âeské republiky, jako jsou ·pindlerÛv Ml˘n, Dolní
Morava, Klínovec ãi Lipno. 
Zaãíná se stávat tradicí, Ïe jednou

roãnû zavítá do Ski arény Karlov

v Karlovû pod Pradûdem a do are-

álu Ski Annaberg na Bruntálsku

‰táb âeské televize s projektem S âT sport na vrchol zamûfien˘m na

amatérské lyÏafie. Tato show letos slaví jiÏ sedmé v˘roãí a je oblíbená

jak u závodníkÛ, tak u pfiihlíÏejících fanou‰kÛ ãi televizních divákÛ.

„Show S âT sport na vrchol je v˘sledkem práce a t˘mové spolupráce
velkého mnoÏství lidí – zamûstnancÛ v‰ech zúãastnûn˘ch areálÛ, ‰tá-
bu âeské televize, partnerÛ, ktefií prezentují turistické cíle
R˘mafiovska… Jsou to desítky mailÛ, jednání a telefonátÛ mûsíce pfie-
dem, aby se v‰e povedlo. A co si budeme nalhávat, i poãasí hraje ve-
likou roli, to bohuÏel ovlivnit nedokáÏeme – zatím,“ popisuje s úsmû-

vem zákulisí akce Jaroslav Luke‰, zástupce Ski arény Karlov a jeden

z hlavních organizátorÛ akce ze strany lyÏafisk˘ch areálÛ v Jeseníkách.

„Je potfieba chápat tuto akci nejen jako v˘bornou propagaci na‰ich
lyÏafisk˘ch areálÛ. My‰lenka celé akce je daleko hlub‰í – plnûní si taj-
n˘ch sportovních snÛ, pfiekonávání sebe sama, setkávání se po mnoha
letech s pfiáteli z dûtství, trávení ãasu na ãerstvém vzduchu, vedení dû-
tí ke sportu, uãení mal˘ch lyÏafiÛ pfiátelskému sportovnímu duchu,“
vyjmenovává Jaroslav Luke‰ a dodává: „Projekt je samozfiejmû v˘-
bornou pfiíleÏitostí, jak pfiilákat do regionu náv‰tûvníky. Majitelé ly-
Ïafisk˘ch areálÛ v Karlovû pod Pradûdem dlouhodobû chápou nutnost
propagovat R˘mafiovsko v‰emi moÏn˘mi zpÛsoby a i v rámci této akce
jsme na‰li cestu. Nabídli jsme spolupráci nûkolika obcím a soukro-
m˘m subjektÛm, které dûlají pro tuto oblast nad míru. âeská televize

v rámci tfiídenního natáãení v Jeseníkách nav‰tívila ‰toly v Horním
Mûstû, tradiãní masopust v RyÏovi‰ti a byla také vtaÏena do ãinností
Nedûlní ‰koly ve Stránském u manÏelÛ Kfienkov˘ch.“
Leto‰ní velik˘ zájem, jak ze strany amatérsk˘ch závodníkÛ, tak ze

strany pfiihlíÏejících fanou‰kÛ v karlovském údolí, pfiedãil ve‰kerá 

oãekávání pofiadatelÛ. Cel˘ víkend provázelo nejen sluneãné poãasí,

pohodová atmosféra a pfiátelsk˘ závodní duch, ale také profesionalita

v‰ech organizátorÛ, jejímÏ v˘sledkem byl hladk˘ prÛbûh celé akce

a ãist˘ ‰tít bezpeãnosti – bez jediného úrazu. 

Atmosféru leto‰ní show S âT sport na vrchol zachytily reportáÏe

âeské televize, vysílané na âT sport od 27. února do 10. bfiezna a do-

stupné prostfiednictvím webov˘ch stránek âeské televize.

UÏ nyní se v hlavách honí nápady pro dal‰í roãník. Pfiejeme hodnû sil

v‰em, jelikoÏ akce tohoto charakteru mají smysl! 

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

Fota: Jaroslav Luke‰
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ManÏelé ·olcovi oslavili diamantovou svatbu
V sobotu 4. bfiezna oslavili manÏelé Zdenka a Karel ·olcovi z Bfiidliãné

diamantovou svatbu. SÀatek se uzavírá s cílem zÛstat spolu cel˘ Ïivot

a ten proÏít spoleãnû v dobr˘ch i zl˘ch chvílích. Ale zdaleka ne v‰em

párÛm je dovoleno oslavit ‰edesát let trvajícího manÏelství. V̆ jimeãné

Ïivotní jubileum manÏelé

oslavili se svou velkou

rodinou v Troubelicích,

kde probûhl svatební ob-

fiad tak jako pfied ‰edesáti

lety, 2. bfiezna 1957.

Nevûsta Zdenka ·olcová

se narodila v Troubeli-

cích v roce 1935, kde 

ukonãila základní vzdûlá-

ní. Po vystudování dvou-

leté ‰koly pro úãetní na-

stoupila na umístûnku na

fieditelství Státních statkÛ

v R˘mafiovû. Îenich Ka-

rel ·olc se narodil v roce

1932 v Bfiezové u Litovle

a jeho rodiãe se v roce

1947 pfiestûhovali do ves-

nice Vajglova v pohrani-

ãí. Po vojnû zaãal Karel

·olc pracovat jako technik v R˘mafiovû a právû tam se budoucí manÏe-

lé poznali. V roce 1957 se slavila svatba.

Diamantovou svatbu oslavili manÏelé spoleãnû s rodinami sv˘ch tfií

dûtí, rodinami sester paní Zdenky a také s ‰esti vnouãaty a ãtyfimi pra-

vnouãaty. Po celou dobu manÏelství mûli rodiãe otevfienou náruã pro

kaÏdého, kdo ji potfieboval, vÏdy jsme u nich na‰li pocit bezpeãí a kli-

du. A jak˘ mají ·olcovi recept na spokojené dlouhotrvající manÏel-

ství? „Tolerance a vzájemná úcta jednoho k druhému,“ prozradila po

obfiadu Zdenka ·olcová a doplnila, Ïe v˘roãí svatby slaví kaÏdoroãnû.

JubilantÛm pfiejeme mnoho let plného zdraví a radosti ze Ïivota. 

Mgr. Zdena Kovafiíková, dcera, foto: B. Nevûfiil

Podûkování poctivé nálezkyni
Chci touto cestou podûkovat paní Alenû âevelové, která se pfii nále-

zu mé platební karty zachovala jako ãestn˘ ãlovûk a kartu odevzdala

do pfiíslu‰né banky. Dala sv˘m jednáním pfiíklad lidem, ktefií se pfii

podobn˘ch nálezech ãasto zachovají opaãnû a nalezené vûci zneuÏí-

vají. Je‰tû jednou dûkuji. Miroslav Vágner

Podûkování za pomoc pfii poÏáru jistiãe
Chtûla bych podûkovat skupinû chlapcÛ, ktefií nám pomohli pfii ha‰e-

ní poÏáru hlavního jistiãe bytového domu na ulici 1. máje 306

v Bfiidliãné. Dne 18. února 2017 v podveãerních hodinách vzplanul

hlavní jistiã elektrické energie v na‰em domû. Pan Marek Langr prá-

vû projíÏdûl s kamarády kolem na‰eho domu. OkamÏitû nás informo-

vali o situaci, sami vzali hasicí pfiístroje a snaÏili se poÏár uhasit. To

se jim povedlo a zbytek pohlídali pfiivolaní hasiãi. Dûkuji nejen

Markovi, ale i ostatním, jejichÏ jména neznám. AneÏka Chudá

Podûkování za péãi
Dûkuji touto cestou vedoucí Domova pro seniory v Dolní Moravici

paní Renátû Br‰Èákové, v‰em jeho pracovnicím a o‰etfiujícímu lékafii

MUDr. Bohumilu Servusovi za péãi, kterou vûnovali paní Annû

Volochové, zvlá‰tû v posledních mûsících jejího Ïivota. 

Jsem ráda, Ïe je u nás zafiízení, které poskytuje profesionální sluÏby

potfiebn˘m lidem a pomáhá jim dÛstojnû doÏít. Jifiina Volochová

Zavzpomínali jsme na Libu‰i Langovou
V pátek 3. bfiezna jsme se se-
‰li v hotelu Slunce ke srazu
celé rodiny Langov˘ch a je-
jích pfiíznivcÛ ke spoleãné-
mu posezení a zavzpomíná-
ní na uplynulá léta. Bûhem
vzpomínání na na‰e ‰kolní
roky, dny strávené spoleãnû
v pfiírodû i pfii práci jsme pfii-
pili na poãest paní uãitelky
Libu‰ky Langové, jeÏ uÏ ne-
ní mezi námi. Byla trpûlivou
a tvÛrãí osobností, milou vÛ-
ãi sv˘m ÏáãkÛm. BudiÏ jí
zemû lehká. 

Foto a text: Mgr. Danu‰e
Vanotová, spoluÏaãka

Podûkování pohfiební sluÏbû
Chtûli bychom touto cestou podûkovat Pohfiební sluÏbû Franti‰ka

Filipa ml. a v‰em jejím pracovníkÛm za lidsk˘ pfiístup k pozÛstal˘m,

dÛstojn˘ smuteãní obfiad a za krásné kvûtinové vazby pfii posledním

rozlouãení s paní Annou Bartesovou.

Za zarmoucenou rodinu Míla PoÏárová
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Sport

Lydie ·védíková získala titul Trenéra roku 2016
Ve ãtvrtek 2. bfiezna probûhl v aule Gong v Ostravû pod zá‰titou hejt-

mana Moravskoslezského kraje slavnostní galaveãer 15. roãníku anke-

ty Sportovec roku 2016. Ocenûni byli nejlep‰í sportovci, trenéfii a cviãi-

telé napfiíã v‰emi sportovními odvûtvími. Veãerem provázel diváky

v sále i u obrazovek regionální televize Polar sportovní komentátor

·tûpán ·korpil, kter˘ k pfiedávání cen na pódium pozval v˘znamné 

osobnosti a olympioniky Moravskoslezského kraje. 

V kategorii Trenéfii a cviãitelé bylo nominováno osmnáct osobností.

Mezi pût nejúspû‰nûj‰ích kandidátÛ na ocenûní za rok 2016 byla vybrá-

na také trenérka SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov Lydie ·védíková.

Ocenûní získala za dlouholetou trenérskou práci a úspûchy sv˘ch svû-

fienkyÀ v krajsk˘ch a republiko-

v˘ch soutûÏích v závodním aerobi-

ku. Pozvání na slavnostní galave-

ãer získaly spolu s ní také trenérky

Lydie Mihálová a Olga âloveã-

ková a dvû úspû‰né závodnice SK

Studio Sport a zdraví R˘mafiov

Tereza âloveãková a Jana Hamp-

lová. 

Ocenûné trenérce Lydii ·védíkové

gratulujeme a pfiejeme jí mnoho

úspûchÛ v dal‰í práci. Dal‰í infor-

mace o ãinnosti sportovního klubu

lze najít na www.studiosportazdra-

vi.cz.                  Olga âloveãková
SK SSaZ R˘mafiov, fota: archiv SK

Zpravodajství r˘mafiovského hokeje
V sobotu 18. února probûhl na zimním stadionu v R˘mafiovû turnaj hokejo-
v˘ch seniorÛ nad 40 let, kterého se zúãastnila tato druÏstva: VOKD Ostrava-
Poruba, TJ Horní Bene‰ov, HK Opava a domácí klub hokeje R˘mafiov. Hlavním
organizátorem turnaje byl Okresní svaz ledního hokeje Bruntál.
První zápas mezi HK R˘mafiov a HK Opava skonãil remízou 4 : 4, na

nájezdy nakonec zvítûzil celek Opavy 0 : 1. Druh˘ zápas mezi

VOKD Ostrava-Poruba a TJ Horní Bene‰ov skonãil v˘sledkem 4 : 5.

V zápase o 3. místo podlehli r˘mafiov‰tí hokejisté Porubû 2 : 8 (tfieti-

ny 1 : 2, 1 : 5, 0 : 1) a finále lépe zvládli hokejisté Horního Bene‰ova,

ktefií porazili Opavu 1 : 5 (tfietiny 1 : 1, 0 : 2, 0 : 2). TJ Horní Bene‰ov

se stal vítûzem turnaje, k ãemuÏ mu blahopfiejeme.

V nedûli 19. února se na r˘mafiovské ledové plo‰e konal turnaj v mi-

nihokeji zaãínajících ÏákÛ mezi muÏstvy HC Bruntál, HK Krnov

a HK SVâ R˘mafiov. HC ·ternberk se na poslední chvíli odhlásil

z dÛvodu nemocnosti.

Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. První zápas mezi HK Krnov

a HK SVâ R˘mafiov skonãil 22 : 1, druhé utkání mezi HC Bruntál

a HK Krnov mûlo skóre 10 : 25 a tfietí zápas mezi HK SVâ R˘mafiov

a HC Bruntál dopadl pomûrem 10 : 8.

Turnaj probûhl ve velmi dobré atmosféfie, kterou podpofiili i diváci hokeje

a hlavnû rodiãe. Proto bychom chtûli touto cestou podûkovat v‰em zúãast-

nûn˘m a samozfiejmû také v‰em sponzorÛm, ktefií se na uveden˘ch akcích

podíleli. Budeme nadále tyto akce v r˘mafiovském regionu podporovat.

Na závûr tabulky obou turnajÛ:

Tabulka seniorÛ: 1. TJ H. Bene‰ov 2 2 0 0 10 : 5 4

2. HC Opava 2 1 0 1 6 : 9 2

3. VOKD Ostr.-Poruba 2 1 0 1 12 : 7 2

4. HK R¯MA¤OV 2 0 0 2 6 : 13 0

Tabulka minihokeje: 1. HK Krnov 2 2 0 0 47 : 11 4

2. HK SVâ R˘mafiov 2 1 0 1 11 : 30 2 

3. HC Bruntál 2 2 0 0 18 : 35 0

Martin Ftáãek

PrÛbûÏné v˘sledky R˘mafiovské hokejové ligy

Foto: Mgr. Miroslav Kudela 
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Mlad‰í pfiípravka fotbalistÛ 
potvrzuje skvûlou formu

Mlad‰í fotbalová pfiípravka SK Jiskra R˘mafiov absolvovala dal‰í sé-
rii halov˘ch turnajÛ ve ·ternberku, Bruntále a Opavû. Ve ·ternberku
jsme odehráli dva velice kvalitní turnaje za úãasti t˘mÛ
Olomouckého kraje. Na tûchto turnajích na‰i kluci vÏdy bojují o me-
daile a po sérii druh˘ch míst pfiedposlední turnaj vyhráli díky vítûz-
ství nad Sokolem âechovice ve finále. V posledním turnaji se fotba-
listé R˘mafiova umístili na ãtvrtém místû. V semifinále prohráli se
Sigmou Olomouc a v utkání o tfietí místo s HFK Olomouc.
Na turnaji v Bruntále na‰e pfiípravka skonãila druhá, kdyÏ ve finále
smolnû o gól prohrála s SK Polanka. Z tûchto zápasÛ jsme si také od-
vezli dvû individuální ceny pro nejlep‰ího hráãe, kter˘mi byli vyhlá-
‰eni Tomá‰ Vychodil a Petr Hance.
Dále jsme se zúãastnili trianglu v Opavû, turnaje pro tfii t˘my – na‰i-
mi soupefii byly FC Opava a Baník Ostrava. S kaÏd˘m t˘mem ode-
hráli R˘mafiov‰tí po tfiech utkáních a ani tady se neztratili. Opavu tfii-
krát porazili, naopak s Baníkem v‰echny tfii zápasy prohráli, nicmé-
nû vÏdy ‰lo o vyrovnané utkání.
Je‰tû zb˘vá odehrát dva turnaje, v nichÏ, jak vûfiím, kluci potvrdí for-
mu, kterou prokazují po celou halovou sezónu.
TurnajÛ se zúãastnili: Marek Îváãek (brankáfi), Michal Kubík, David
Tomíãek, Petr Hance, Radim Pfiecechtûl, Tomá‰ Vychodil, Miroslav
Mu‰álek, Jan Mihál a Martin Vavfiiãka.
Jmenované hráãe musím pochválit za vzornou docházku na tréninky
a za to, s jak˘m nasazením v‰echny turnaje odehráli.

Radim Pfiecechtûl, trenér

Nabídka práce

Restaurace Na Koupali‰ti Paseka
pfiijme servírku – provozní s praxí

na hlavní pracovní pomûr,
zatím na dobu urãitou

Pfiedpokládan˘ nástup 1. kvûtna 2017

Zájemci kontaktujte tel. 603 953 242
Více informací na FB 

Restaurace Na koupali‰ti

Sezóna 2017 zaãíná 
a my vás rádi pfiivítáme

v na‰í nové prodejnû 
rybáfisk˘ch potfieb

(b˘valé prodejnû BOB sport).
I letos máme pro vás 

pfiipraveno mnoho novinek
a roz‰ífiení sortimentu.

RYBÁ¤I,
POZOR!

Tû‰íme se
na va‰i

náv‰tûvu!
J+V
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V zimním triatlonu startovalo devatenáct borcÛ a dvû ‰tafety
Ve Flemmichovû zahradû se konal v sobotu 25. února IV. roãník zimního DuKo
triatlonu, kter˘ pofiadatelsky zajistil Triatlon klub DuKo R˘mafiov.
Nestálé poãasí ãi nedÛvûra v dostateãné mnoÏství snûhu na bûÏec-

k˘ch tratích zfiejmû zpÛsobily, Ïe se na start leto‰ního ãtvrtého roãní-

ku zimního DuKo triatlonu postavilo jen devatenáct borcÛ (z toho 

sedm místních) a dvû ‰tafety (obû místní). Pofiadatelé pfiitom uãinili

v‰e pro to, aby se zimní triatlon mohl konat. Pra‰anem sice bûÏkafii

neprojíÏdûli, ale na mokrém, místy namrzlém technickém snûhu se

podle vyjádfiení závodníkÛ dalo onûch ‰est kilometrÛ absolvovat.

Je‰tû pfiedtím, neÏ triatlonisté zapadli do bílé stopy, museli zvládnout

dvanáct kilometrÛ na horském kole v promáãeném terénu okolních

luk, a tfietí disciplínou byl pûtikilometrov˘ bûh z Edrovic k janovic-

kému zámku a kolem zámeckého parku zpût do Flemda arény. 

Pofiadatel vyhlásil pût muÏsk˘ch kategorií, dvû Ïenské a kategorii ‰ta-

fet, Ïenské závodnice se ale pfiihlásily jen do ‰tafet. ·tafety byly vy-

hodnoceny spoleãnû s muÏsk˘mi kategoriemi jednotlivcÛ, pfiiãemÏ

‰tafeta GKG dosáhla v celkovém pofiadí na skvûlé páté místo s v˘-

sledn˘m ãasem 1:02:27, druhá ‰tafeta s názvem Na poslední chvíli

skonãila sedmnáctá.

Z jednotlivcÛ si vedl nejlépe ‰umpersk˘ David Jílek, úãastník nûko-

lika závodÛ o titul ironmana, ten probûhl cílem s v˘sledn˘m ãasem

0:57:39. Jen o dvû minuty hor‰í ãas mûl Ivo Vrba (0:59:42) a jako tfie-

tí proÈal cílovou pásku r˘mafiovsk˘ závodník Marek Ry‰ka, kter˘ za

vítûzem zaostal jen o necelé tfii minuty (1:00:22).

Pofiadatelé i sportovci si pochvalovali nádherné sluneãné poãasí a dou-

fají, Ïe v pátém roãníku bude i snûhová pokr˘vka kvalitnûj‰í. JiKo

Závodníci odstartovali do první disciplíny

Na start vyráÏí Marek Ry‰ka, kter˘ skonãil celkovû tfietí

Na start poslední disciplíny vybíhá Jifií ·tanglica Vítûzná trojice – zleva 3. Marek Ry‰ka, 1. David Jílek a 2. Ivo Vrba 

Petr Andr˘sek (318) byl ve skvûlé formû

David Jílek pfiijel do cíle první

Petr Andr˘sek svádí boj s Davi-
dem Jílkem, ten na Andr˘ska ne-
staãil
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