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Marie Volková byla v soutûÏi Sestra 
roku ocenûna za celoÏivotní dílo

Honza Nedvûd: Lidi si potfiebujou zazpívatZranûnou turistku v údolí Bílé Opavy 
zachraÀoval vrtulník

Po zimû budou pokraãovat stavební 
práce ve mûstû

Na‰i bûÏkafii byli úspû‰ní na mistrovství 
Slovenska
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Po zimû budou pokraãovat stavební práce ve mûstû

Letos by mûla pokraãovat II. etapa rekonstrukce komunikace v ulici Na Stráni

Na kfiiÏovatce ulic OkruÏní a Pivovarské probíhá oprava havárie 
kanalizace

Rekonstrukcí projdou i stávající sportovi‰tû v areálu Z· R˘mafiov na
ulici 1. máje

Pfiipravuje se v˘stavba nového rybníku v místû pÛvodního zasypaného
Mudlov˘ potok projde revitalizací a v jeho levobfieÏní ãásti vznikne
retenãní nádrÏ

Opravovat se bude také komunikace mezi ulicí OkruÏní a Na Stráni

Námûstí Svobody bude mít nové parkovi‰tû
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Mûsto R˘mafiov v souãasné chvíli oãekává nástup stavebních firem, které
budou pokraãovat v pracích, které byly zahájeny v loÀském roce a pfies zi-
mu byly pouze pfieru‰eny.

Rekonstrukce pozemní komunikace v ulici Na Stráni
Projekt fie‰í rekonstrukci uliãního prostoru místní komunikace Na

Stráni a ãásti komunikace v Komenského ulici. Rekonstrukãní práce

si vynutil zejména ‰patn˘ stavebnû-technick˘ stav a nefunkãní od-

vodnûní. De‰Èová kanalizace vykazovala znaãné propady, netûsnosti

a neplnila svou funkci. V celé délce rekonstruovaného úseku navíc

nebyly provedeny nebo byly zaasfaltovány uliãní vpusti.

Povrch komunikace bude Ïiviãn˘, z obou stran ohraniãen˘ obrubami,

povrch jednotliv˘ch vjezdÛ k nemovitostem bude tvofien dle stávají-

cího materiálu vjezdu a na povrch odstavn˘ch stání bude vyuÏito re-

cyklovaného materiálu z vyfrézovan˘ch Ïiviãn˘ch vrstev komunika-

ce. Obecnû dojde vÏdy v rámci urãitého úseku ke sjednocení ‰ífiko-

vého fie‰ení. KvÛli optimalizaci prostorového fie‰ení bude mírnû po-

zmûnûno trasování komunikací (jejich osy) a velk˘m pfiínosem pro

celou oblast bude vytvofiení nového fungujícího odvodnûní. 

Akce je rozdûlena na dvû etapy. První byla provedena do konce roku

2016 a zahrnula rekonstrukci komunikace v úseku od domu ã. p. 802

aÏ k domu ã. p. 1089 a kromû toho fie‰ila de‰Èovou kanalizaci v pro-

storu v˘stavby druhé etapy. Etapizace byla navrÏena tak, aby ve

v‰ech v˘kopov˘ch r˘hách provádûn˘ch v roce 2016 probûhla konso-

lidace zeminy a byla umoÏnûna v následujícím roce v˘stavba druhé

etapy. V soubûhu s první etapou provedla spoleãnost VaK Bruntál

pfieloÏení vodovodního fiadu A1 v ulici Na Stráni. 

Druhá etapa byla zahájena 29. bfiezna 2017. Zahrne rekonstrukci ko-

munikace v ulici Na Stráni od konce první etapy po ulici

Komenského a horní ãást rekonstrukce komunikace v ulici

Komenského. Druhá etapa by mûla trvat 75 kalendáfiních dní.

V̆ bûrové fiízení na zhotovitele vyhrála firma JR STaKR, s. r. o., s cel-

kovou cenou za dílo 2 341 532,64 korun. 

Oprava kanalizace na OkruÏní ulici – kfiiÏovatka u polikliniky
Na kfiiÏovatce ulic OkruÏní a Pivovarské probíhá oprava havárie ka-

nalizace, pfii níÏ do‰lo k propadu stropu kanalizace v délce cca 3 m.

Opraven bude cel˘ kanalizaãní uzel v kfiiÏovatce v délce cca 26 m

vãetnû v˘mûny ãtyfi ‰achet. Oprava bude dokonãena do 30. dubna

2017. V celém prostoru kfiiÏovatky bude proveden nov˘ asfaltov˘ po-

vrch a probûhnou pfiípravy na zfiízení pfiechodu do Strálecké ulice.

Spla‰ková a de‰Èová kanalizace u Z· 1. máje
Stavba zahrnuje vybudování de‰Èové kanalizace u tûlocviãny pro na-

pojení de‰Èov˘ch svodÛ, vãetnû úprav okapového chodníku kolem tû-

locviãny (odvodÀovací drenáÏní r˘ha se svislou hydroizolací). Dále

je její souãástí v˘mûna spla‰kové kanalizace od kuchynû pfii Z· 

1. máje, vãetnû osazení nového lapáku tukÛ.

Opravy místních komunikací
Mûsto pfiipravuje jako kaÏd˘ rok opravy místních komunikací v po-

dobû pozimních zástfiikÛ a oprav chodníkÛ. V akcích pfiipravovan˘ch

pro leto‰ní rok jsou kromû toho zahrnuty kompletní rekonstrukce

Sadové ulice vãetnû nového parkovi‰tû, Divadelní a âapkovy ulice.

Pfiipravované akce – v˘bûrové fiízení na zhotovitele:
Jungmanova ulice
Stavební práce pfii regeneraci Jungmanovy ulice budou spoãívat v od-

stranûní nevyhovujících asfaltov˘ch a betonov˘ch podkladních vrstev

konstrukce vozovky, odstranûní pfiístupové betonové rampy, opûrné

zídky, venkovního schodi‰tû a chodníkÛ pro pû‰í k jednotliv˘m vcho-

dÛm bytov˘ch domÛ a ve zru‰ení v‰ech pískovi‰È v zájmovém území.

Pro pojezdovou vrstvu vozovky a parkovacích stání budou pouÏity

Ïulové kostky, po stranách bude komunikace vymezena kamenn˘mi

obrubníky. Ná‰lapná vrstva chodníkÛ bude tvofiena ze Ïulové mozai-

ky, opût s kamenn˘m obrubníkem. Nového fie‰ení se doãkají plochy

pro umístûní kontejnerÛ na komunální a tfiídûn˘ odpad, kterou budou

ohraniãeny oplocením z pozinkovaného pletiva, kryt˘m zelení.

Souãástí stavby bude i nové multifunkãní hfii‰tû s herními prvky.

Parkovi‰tû na námûstí Svobody
V rámci stavby budou odstranûny pÛvodní nevzhledné betonové pa-

nely, které budou nahrazeny nov˘mi dláÏdûn˘mi plochami ze Ïulové

kostky. Z bezpeãnostních dÛvodÛ nebyl povolen stávající v˘jezd na

Hornomûstskou ulici, a proto bude zfiízen v˘jezd z nového parkovi‰-

tû na ulici 1. máje. Vznikne ‰estnáct parkovacích míst, z toho jedno

pro imobilní, a dále ãtyfii nová místa u bytového objektu. Souãástí bu-

dování nového parkovi‰tû bude v˘sadba zelenû, zahrnující stromy,

kefie a jiné zahradní rostliny.

Sportovi‰tû u Z· na ulici 1. máje
Pfiedmûtem vefiejné zakázky je rekonstrukce stávajících a vybudová-

ní nov˘ch venkovních sportovi‰È v areálu Z· R˘mafiov na ulici 1. má-

je, obsahující víceúãelové hfii‰tû s tartanov˘m povrchem, hfii‰tû pro

beach volejbal, dva sektory pro vrh koulí, odpoãinkovou zónu s cvi-

ãebními prvky pro street workout a mobiliáfiem (laviãkami, stolky,

odpadkov˘mi ko‰i, altánem). Jednotlivá hfii‰tû budou oplocena a na-

vzájem propojena chodníky. Souãástí projektu je i odvodnûní plánû

drenáÏním systémem se zaústûním do de‰Èové kanalizace.

Sportovi‰tû doplní stávající atletick˘ ovál a budou spoleãnû tvofiit ví-

ceúãelové sportovi‰tû, které zatím není v R˘mafiovû takto komplexnû

fie‰eno.

Oprava komunikace mezi ulicí OkruÏní a Na Stráni
Stavební práce spoãívají v celoplo‰ném odfrézování stávajícího Ïi-

viãného krytu vozovky, odstranûní betonov˘ch obrubníkÛ a pafiezu.

V rámci stavby budou po obou stranách komunikace osazeny nové

betonové obrubníky. Souãástí bude dodávka a montáÏ uliãních vpus-

tí, v˘‰ková úprava kanalizaãní ‰achty, liniového Ïlabu a vtokov˘ch

mfiíÏí uliãních vpustí. Konstrukce vozovky bude provedena poklád-

kou nové loÏné a obrusné vrstvy z asfaltobetonové smûsi vãetnû in-

filtraãního a spojovacího postfiiku.

Rybník na OkruÏní ulici v areálu Z·
Pfiipravuje se v˘stavba nového rybníku v místû pÛvodního zasypané-

ho. Cílem je vytvofiení retenãní nádrÏe se schopností zadrÏení vody

v krajinû a regulace splavenin v pfiíkopu odvádûjícím sráÏkové vody

podél OkruÏní ulice. Rybník bude uÏíván jako víceúãelová nádrÏ s re-

tenãním, ekologicko-stabilizaãním a estetick˘m úãelem.

Plánované akce – Ïádosti o dotaci:
Mûsto podalo Ïádost o dotaci na projekt chodníku v Ondfiejovû, dále

na vybudování infrastruktury objektu Julia Sedláka 708/18 (b˘valé-

ho soudu) pro neformální a zájmové vzdûlávání, na zaji‰tûní bezba-

riérovosti Z· Jelínkova a 1. máje. U v‰ech akcí ãekáme na administ-

raci Ïádosti u poskytovatele dotace. Po jejich schválení by se akce ih-

ned realizovaly.

Revitalizace Mudlového potoka
Revitalizace se dotkne koryta a okolí Mudlového potoka, kter˘ pro-

téká na okraji zemûdûlsk˘ch pozemkÛ, podél lesní cesty na okraji

lesa. Souãasná trasa potoka vznikla smûrov˘mi úpravami (narovná-

ním) pÛvodního pfiirozeného koryta potoka v rámci melioraãních 

úprav. Cílem stavby je navrácení toku do jeho pÛvodního koryta.

Koryto je navrÏeno pfiírodû blízk˘m zpÛsobem, kter˘ bude umoÏ-

Àovat jeho pfiirozen˘ v˘voj s moÏností rozlivÛ. Souãástí revitaliza-

ce je návrh mokfiadních tÛní a dal‰ích revitalizaãních prvkÛ pro 

úkryty a rozvoj ÏivoãichÛ a v˘sadba doprovodné vegetace. Na tuto

akci má mûsto podánu Ïádost o dotaci a nyní ãekáme na její admi-

nistraci.

Retenãní nádrÏ na Mudlovém potoku
Zájmová oblast se nachází v extravilánu poblíÏ R˘mafiova, vzdálenost

od okraje zástavby je cca 1,4 km. Jde o území na levém bfiehu koryta

Mudlového potoka, kter˘ má charakter neupravovaného toku v pfiiro-

zenû vytvofiené údolní nivû s lesním porostem. Vybudování retenãní

nádrÏe má za úkol zpomalit odtok vody z území a zv˘‰it akumulaci

vody v krajinû. Stavbou nebudou negativnû ovlivnûny stávající odto-

kové pomûry. Retenãní nádrÏ bude vybudována v levobfieÏní ãásti 
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O lednici
Kter˘ z kuchyÀsk˘ch spotfiebiãÛ mám nejradûji? Vítûzí ledniãka. Není

to pouhá skfiíÀ pro chlazení potravin, je to mÛj kamarád, taky v˘kladní

skfiíÀ, záchrana pfii neãekané náv‰tûvû, kdy je potfieba dát nûco na stÛl.

I kdyÏ – nûkdy si v ní hrají na schovávanou dva s˘ry, jogurt a zbytky

‰unky.

V nûkter˘ch domácnostech se taky dvefie letniãky (!) pfiemûÀují v in-

formaãní nástûnku. Pod magnetick˘mi úchytkami se umísÈují rozliãné

vzkazy ãi kresby dûtí (nakonec je to blíÏ neÏ Prado nebo Louvre), taky

fotografie zdobí dvífika, zdafiilé i ménû vydafiené.

Líbila by se mi na lednici pohlednice z Lednice. Pfiipevnûná magnetkou

z Magnitogorsku.

A víte, co je bíl˘ sex? Noãní chození do ledniãky a plenûní jejích útrob.

ManÏel jen tak prohodí: „Já uÏ ten vztah na dálku nevydrÏím, pfiestûhu-

ju si lednici do loÏnice.“

Jedna moje známá si pfieje, jak fiíká, americkou ledniãku. Ta se zakódu-

je a uzavfie v podveãer a otevfie teprve v 7 hodin ráno. NepomÛÏe pfie-

mlouvání ani látefiení. Pfii dietách uÏivatelky to bolí! Ale jak má v‰ech-

no do podveãera stihnout sníst?

Nápis na dvífikách mÛÏe b˘t v˘strahou. Varování: V lednici je bomba!

Kalorická.

Co v‰echno je moÏné v lednici najít? Hraãky dûtí nebo penûÏenku, já

v ní jednou na‰la br˘le. Vlastní! Byly to ty na dálku, pfii pfierovnávání

a pátrání s br˘lemi na blízko byly mnou odloÏeny do pfiihrádky mezi,

mezi nûco... Dívali jsme se na sebe chladnû a vyjevenû.

Pr˘ je lednice taky symbolem lásky. NeÏ ji otevfie‰, neví‰, co do ní in-

vestoval ten druh˘. Dobrá Ïena udrÏuje lednici plnou – tedy toho, co

upfiednostÀuje partner.

V útrobách ledniãky na studentské koleji byl prázdn˘ talífiek s lístkem:

„Kdo mi ukradl Hermelín?!“

Pfii testovacím rozhovoru byla uchazeãi o místo poloÏena otázka: „Jak

byste nabízel ledniãku Eskymákovi?“ 

Teì mají ledniãky rÛzné vychytávky: domácí bar, dotykov˘ displej, v˘-

robník ledu a ledové tfií‰tû, promy‰lené uspofiádání, rychlé chlazení, zó-

ny pro zeleninu a dal‰í a dal‰í...

Já si je‰tû musím postûÏovat, jak nehospodárného mám velitele své do-

mácnosti. Kdykoliv jdu do ledniãky a otevfiu ji, tak se v ní svítí! A to stá-

le opakuju, aby v ní nezapomínal zhasnout! Si

Nejen o hovûzí polévce
Dûlíme se na polívkové a nepolívkové typy. Na podzim a v zimû jsme

snad víc polívkoví. Potfiebujeme jíst nûco teplého, konej‰ivého pro Ïa-

ludek, zahfiát se, polykat pomalu a dlouho... Ne nûco, nudu, ale v˘Ïiv-

né, vydatné jídlo.

Jak je stará polévka? Asi jako hrnec. Na‰i pfiedkové vymysleli nádobu,

která vydrÏela Ïár ohnû, do nádoby nalili vodu, a kdyÏ zaãala vfiít, pfii-

dávali v‰echno, co zrovna na‰li. B˘valo to jídlo chud˘ch.

Dobfie pfiipraven˘ v˘var dává polévce tu správnou chuÈ. A právû v˘va-

ry teì zaÏívají renesanci. Moc se mluvilo o vietnamské polévce pho
(mimochodem v˘borné). Víte, které polévky jsou na repertoáru nejãas-

tûji? Bramboraãka, ãesneãka, ãoãková, fazolová, hrachová, kulajda, gu-

lá‰ová, oblíbená svaãinová dr‰Èková. Teì se s oblibou pfiipravuje bro-

kolicová, mrkvová, d˘Àová a spousta dal‰ích. Tfieba najdete inspiraci

v aktuální kuchafice Kathryn Brutonové Polévková mánie s osmdesát-

kou polévek z celého svûta. MÛÏe to b˘t docela zábavná hra.

ZÛstaÀme ale doma, u na‰í Magdaleny Dobromily Rettigové. Ta má ve

své pÛvodní kuchafice 63 receptÛ. Jsou jednoduché, vyzkou‰ené 

a osvûdãené. Vyzkou‰ela jsem (nûkteré s men‰ími úspûchy): ãerná z chle-

ba, z kvasu, z piva, z vína, Ïemlová, kmínová, praÏenka, z rajãat, slezino-

vá, ledvinková, královská (s husími játry). Dobré je v‰echno vyzkou‰et

a u toho nejlep‰ího zÛstat. Vracím se tedy k paní Rettigové, která tvrdí:

„Dobrá kuchynû znamená poloviãní spokojenost v domácnosti.“
Hovûzí, nejãastûji poÏívaná polévka, se podle ní pfiipravuje takto:

Koupené maso naklepeme paliãkou, ale tak, aby se neroztlouklo, pak je
ve studené vodû krátce vypereme, naãeÏ dáme do pfiipravené ãisté stu-
dené vody a dáme vafiiti. Obyãejnû poãítá se na ãtyfii osoby litr polévky
a na jeden litr polévky asi pÛl kila masa, ãtvrt kila kostí a kousek jater
a sleziny.
KdyÏ polévka se zaãne vafiiti, utvofií se nahofie pûna, která se v‰ak sbí-
rati nemá. KdyÏ polévka se asi hodinu vafiila, osolíme ji a hodíme do ní
oãi‰tûnou zeleninu, a sice: kousek kapusty, celeru, petrÏele, cibule
a porku. Maso v polévce zmûkne za 2–3 hodiny a tu jest jiÏ polévka ho-
tová. Maso se zeleninou se z hrnce vybere, polévka se pfiecedí do jiného
hrnce, aby v ní kÛstky nezÛstaly, a pak se zavafií.
Nejlep‰í maso na polévku jest od ‰piãky neb od Ïeber. DÛleÏité jest, aby
hospodynû dovedla rozpoznati jakost masa. Nejlep‰í hovûzí maso jest
z dobfie vykrmeného vola, jest velice chutné a v˘Ïivné. Takovéto maso
jest prorostlé tukov˘mi Ïilkami a vypadá to jako mramor.
V‰em kuchafikám, které docíliti chtûjí dobrou polévku, radím takto: ne-
chte polévku pomalu na kraji plotny vafiiti. Vafií-li se polévka zprudka,
neb˘vá nikdy chutnou. A také pfiekofienûní jest se vystfiíhati.
Konãím u na‰í paní Rettigové. V‰imli jste si, pfiátelé, Ïe v receptu chy-

bí mrkev? Znovu jsem si to ovûfiovala i v jin˘ch vydáních kuchafiek, je

to tak. Asi se obávala sladké chuti.

Vyzkou‰ejme. Si
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údolí Mudlového potoka. Retenãní nádrÏ bude fie‰ena jako obtoãná

a bude napou‰tûna z Mudlového potoka pomocí stavidla a otevfieného

pfiivadûãe. Vypou‰tûní nádrÏe bude fie‰eno pomocí poÏeráku, za hrází

bude provedeno vyústûní odtokového potrubí do otevfieného v˘kopu,

kter˘ bude zaústûn do Mudlového potoka. Na tuto akci má mûsto po-

dánu Ïádost o dotaci a nyní ãekáme na její administraci.

Mimo uvedené akce mûsta pfiipravuje v nejbliÏ‰í dobû spoleãnost

VaK Bruntál, a. s., opravu vodovodu na ulici Komenského (smûrem

ke Strálecké ulici) a dále spoleãnost RWE GasNet, s. r. o., rekon-

strukci plynovodu na Sokolovské a OkruÏní ulici (od kfiiÏovatky

u polikliniky po Teplo R˘mafiov).

Ing. Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Pár slov... z kapsáfie

Foto na titulní stranû: 
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Aktuálnû z mûsta

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

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

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

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

O Z N Á M E N Í O V Y H L Á · E N Í V ¯ B ù R O V É H O ¤ Í Z E N Í

na pozici vedoucího odboru Ïivotního prostfiedí

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

Termín nástupu: 1. ãervence 2017, popfi. dle dohody 

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové podmínky: 11. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

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

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studijním programu se zamûfiením na Ïivotní prostfiedí s poÏadovanou

praxí 5 let v oboru,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• fiízení a v˘kon státní správy v pfienesené pÛsobnosti v oblasti Ïivotního prostfiedí,

• koordinace ãinnosti Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., u prací provádûn˘ch pro mûsto v oblasti Ïivotního prostfiedí, zadávání

a pfiejímání tûchto prací, 

• zaji‰tûní zpracování koncepcí pro jednotlivé úseky spravované odborem,

• zaji‰tûní povodÀov˘ch plánÛ, ãlenství v povodÀové komisi

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,

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

• negativní lustraãní osvûdãení dle zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (nevztahuje se na uchazeãe narozené po 

1. 12. 1971),

• ãestné prohlá‰ení dle ustanovení § 2 zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

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

12. dubna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 12. duben 2017

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

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

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-

tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-

mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

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

votního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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DoplÀující informace k aktuálním platbám
VáÏení obãané, 

v tûchto dnech jsou vám rozesílány k úhradû tfii typy sloÏenek:

– k zaplacení místního poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ (dal‰í informace Jana Kopeãková: tel. 554 254 156, kopecko-

va.jana@rymarov.cz, II. patro radnice, dvefie ã. 301),

– k zaplacení místního poplatku ze psÛ (dal‰í informace Jana Jánská:

tel. 554 254 100, janska.jana@rymarov.cz, pfiízemí radnice – podatelna,

pokladna),

– k zaplacení nájemného z pozemkÛ, uÏívan˘ch na základû nájem-
ních smluv uzavfien˘ch s mûstem R˘mafiovem (dal‰í informace Ing.

Gabriela Radilová Vorlová: tel. 554 254 152, radilovavorlova@ryma-

rov.cz, II. patro radnice, dvefie ã. 309).

âástka uvedená na sloÏence souvisí pfiedev‰ím s platbou za rok 2017,

ale mohou v ní b˘t zapoãítány i pfiípadné nedoplatky ãi pfieplatky

z pfiedchozích let.

Za nejjednodu‰‰í formu úhrady lze povaÏovat bezhotovostní pfievod,

u nûjÏ je i moÏnost dopfiedu nastavit den splatnosti. Poplatník se tak vy-

hne moÏn˘m frontám na pfiepáÏkách po‰ty, banky ãi podatelny mûsta.

Pfii úhradách pfievodem na úãet vûnujte prosím pozornost zejména 

uvádûní správného variabilního symbolu. Pokud sluãujete do jedné

platby poplatky za celou domácnost, tedy odpady, psa i nájem z po-

zemku, je nutné uvést jeden z variabilních symbolÛ (nejlépe odpady)

a do popisu pro pfiíjemce sdûlit podrobnosti (dal‰í VS nebo dostateãn˘

slovní popis, napfi. Novákovi – 4x odpady, pes, nájem z pozemku 

apod.), abychom mohli správnû pfiifiadit pfiipsané úhrady. Pfii slouãení

plateb je tfieba si uvûdomit, Ïe ãástka by mûla pfiesnû korespondovat se

zaslanou sloÏenkou – pokud tedy chcete napfi. zaplatit v domácnosti ny-

ní jen 1/2 poplatku, je tfieba to v popisu jednoznaãnû uvést, aby bylo

zfiejmé, kdo, kolik a za co uhradil. Poplatky lze samozfiejmû zaplatit ta-

ké v hotovosti nebo platební kartou na podatelnû – pokladnû MûÚ

R˘mafiov, nám. Míru 1, pfiízemí, dále na po‰tû anebo vkladem v bance.

Do konce roku 2016 byl poplatník povinen uhradit poplatek buì jedno-

rázovû k 31. bfieznu, nebo ve dvou stejn˘ch splátkách, splatn˘ch 

k 31. bfieznu a 30. záfií pfiíslu‰ného roku. Od roku 2017 je novû splatnost

poplatku za odpady upravena tak, Ïe poplatník mÛÏe poplatek uhradit

v prÛbûhu pfiíslu‰ného kalendáfiního roku, a to buì jednorázovou úhra-

dou, nebo ve splátkách dle sv˘ch finanãních moÏností (napfi. pololet-

ních, ãtvrtletních, mûsíãních) s tím, Ïe koneãná splatnost je stanovena

max. na 31. prosince daného kalendáfiního roku. Novû je tedy na slo-

Ïence uveden poplatek za cel˘ rok 2017, vãetnû pfiípadn˘ch nedoplatkÛ,

resp. pfieplatkÛ. Cílem bylo mimo jiné umoÏnit rodinám, kde poplatek

ãiní napfi. 2 800 korun a více, libovolné rozloÏení poplatku do splátek

a souãasnû u‰etfiit mûstu penûÏní prostfiedky za sloÏenky. U poplatku za
psy a nájmy pozemkÛ zÛstává splatnost do konce bfiezna daného
roku.
Jak bylo uvedeno na zaãátku, dle zvyklostí na‰eho mûsta se vÏdy na

zaãátku roku distribuují poplatníkÛm sloÏenky, které povinnost uhra-

dit poplatek pfiipomínají. SloÏenky se kompletují tak, aby poplatník,

kter˘ kaÏdoroãnû hradí mûstu i napfi. poplatek za psa ãi nájem pozem-

ku, dostal v‰echny sloÏenky v rámci jedné rozná‰ky. Rozná‰ka je pro-

vádûna obyãejn˘m vloÏením do schránek poplatníkÛ – mÛÏe tak dojít

k tomu, Ïe sloÏenka je ve schránce zamíchána s reklamními letáky

a poplatník, kter˘ nemá zálibu v jejich prohlíÏení, ji mÛÏe lehce pfie-

hlédnout. V̆ jimkou nebudou ani pfiípady nenechavcÛ, ktefií z lehce

dostupné schránky nûjakou písemnost vyloví a zahodí do nejbliÏ‰ího

ko‰e. SloÏenky nelze pfiedat ani poplatníkÛm, ktefií mají neoznaãené

domovní schránky. ProtoÏe tisk a distribuce sloÏenek na poplatky ne-

ní povinná a mûsto stojí prostfiedky, budou sloÏenky zasílány vÏdy

jen jednou roãnû, ze zaãátku roku. Pokud tedy v budoucnu neobdrÏí-

te sloÏenku do schránky z poãátku roku, je nutné zjistit, jestli nedo‰lo

ke zmûnû v˘‰e poplatku (napfi. stránky mûsta, kontakt na úfiadû) a po-

platek uhradit sami.

Jana Kopeãková, Ing. Martin Ondra, finanãní odbor MûÚ R˘mafiov

Prohlédnûte si pocitovou mapu R˘mafiova
Mûsto R˘mafiov na konci roku 2016 za pomoci vefiejnosti zpracovalo tzv. pocito-
vou mapu mûsta.
Pocitové mapy jsou konceptem, kter˘ k nám pfii‰el ze zahraniãí – v ães-

kém prostfiedí se vyuÏívají teprve krátkou dobu. Prezentují prostorové in-

formace ve srozumitelné a ‰iroce akceptovatelné formû, ale co je hlavní

– pfiiná‰ejí obãanÛm moÏnost zapojit se do rozhodovacího procesu, kte-

r˘ se jich t˘ká.

Pocitová mapa R˘mafiova tak nabídla v‰em obãanÛm moÏnost vyjádfiit

názor na mûsto, kde bydlí, studují nebo pracují, a pfiispût tak ke sbûru 

informací dÛleÏit˘ch pro strategické plánování mûsta.

V období od 7. listopadu do 12. prosince 2016 mohl kaÏd˘ obãan ozna-

ãit konkrétní místo, kde se mu líbí nebo nelíbí, kde odpoãívá, kde se set-

kává s pfiáteli a kde by chtûl bydlet. DÛleÏitá byla také moÏnost oznaãit

místo, kde vidí nevyuÏit˘ potenciál, a navrhnout, co by v daném místû

chtûl mít, co by tato lokalita dle jeho názoru potfiebovala, co by pro ni

a její obyvatele bylo uÏiteãné. Ke v‰em místÛm, která respondenti ozna-

ãili, mohli také pfiipojit svÛj komentáfi.

Pro mûsto R˘mafiov zpracoval pocitovou mapu Mgr. Jifií Pánek, Ph.D.,

z katedry rozvojov˘ch studií Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra

v letech 2015–2016 realizovala projekt Pocitové a mentální mapy v hod-

nocení vlivu Ïivotního prostfiedí na zdraví, v rámci nûhoÏ probíhalo ma-

pování a tvorba pocitov˘ch map v Olomouci, KromûfiíÏi a ·umperku.

Pocitová mapa byla anonymní a údaje o vûku, pohlaví a bydli‰ti respon-

denta byly vyÏadovány jen ze statistick˘ch dÛvodÛ. Díky tomu je teì

moÏno konstatovat, Ïe se prÛzkumu zúãastnilo celkem 80 respondentÛ,

z toho bezmála 70 % muÏÛ. Témûfi 90 % úãastníkÛ prÛzkumu bydlí

v R˘mafiovû, 5 % v nûkteré z obcí R˘mafiovska, ostatní jsou odjinud.

Vûkové sloÏení respondentÛ bylo rozmanité, do ankety se zapojili obãa-

né ve vûku od 14 do 76 let.

Se zpracovanou pocitovou mapou se mÛÏete seznámit na webu mûsta.

Na stránce je moÏno zapínat a vypínat jednotlivé vrstvy, které vás zají-

mají. Pokud si chcete pfieãíst komentáfie, oznaãte na pravé stranû dole

„Zobrazovat pouze místa s komentáfiem“; pak staãí kliknout na vybran˘

bod a zobrazí se pfiíslu‰n˘ komentáfi. Dûkujeme v‰em, ktefií se do zpra-

cování pocitové mapy mûsta R˘mafiova zapojili. 

Pfievzato z webu mûsta

Vyzvednûte si zdarma ta‰ky na separaci odpadÛ!
V rámci podpory separace odpadÛ

obãany mûsta R˘mafiova zajistily

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

sady ta‰ek na papír, sklo a plast.

Tyto ta‰ky si mohou r˘mafiov‰tí

obãané vyzvednout v pokladnû

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov na

Palackého ulici 11 nebo na MûÚ

na nám. Míru 1 (paní Jánská – po-

kladna). Ta‰ky si mohou na zmínûn˘ch místech od 1. dubna zdarma

vyzvednout i ti, kdo si je vyzvedli v prvním kole.

Ta‰ky budou vydávány do vyãerpání zásob obãanÛm mûsta R˘mafiova

a místních ãástí Jamartice, Janovice, Harrachov, Ondfiejov a Stránské

(jedna sada na jednu domácnost) po pfiedloÏení obãanského prÛkazu.

V˘dej separaãních ta‰ek:
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.
Pondûlí 7:00–10:30 12:00–15:00

Úter˘ 7:00–10:30 12:00–14:00

Stfieda 7:00–10:30 12:00–15:00

âtvrtek 7:00–10:30 12:00–14:30

Pátek 7:00–10:30 12:00–14:00

MûÚ R˘mafiov
Pondûlí 8:00–11:30 12:30–17:00

Stfieda 8:00–11:30 12:30–17:00
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Porodní asistentka Marie Volková 
byla v soutûÏi Sestra roku ocenûna za celoÏivotní dílo

Velkého úspûchu dosáhla porodní asistentka Marie Volková z r˘mafiovského
pracovi‰tû Podhorské nemocnice. V celostátní soutûÏi Sestra roku 2016 jí od-
borná porota udûlila âestné ocenûní za celoÏivotní dílo v o‰etfiovatelství.
Slavnostního vyhlá‰ení v˘sledkÛ prestiÏní soutûÏe a pfiedání v‰ech ocenûní
Sestra roku 2016 se v úter˘ 28. bfiezna v Hudebním divadle Karlín úãastnila
i patronka akce Dagmar Havlová.
„Jsem dojatá z tohoto prestiÏního ocenûní, je to pro mne mimofiádná 
událost a velmi si toho váÏím. Vnímám to jako ocenûní mé práce.
Pfievzetí ocenûní bylo pro mne silnû emotivní,“ fiekla k ocenûní Marie

Volková, která pro svou neutuchající energii, pracovitost a ochotu po-

máhat byla uÏ v roce 2012 vyhlá‰ena nejlep‰ím pracovníkem holdingu

Agel. âestné uznání za celoÏivotní dílo v o‰etfiovatelství, které nyní do-

stala, jí tedy právem patfií.

Blahopfiání zaznûlo i z vedení Podhorské nemocnice. „Marie Volková je
ãlovûk na svém místû, mimofiádnû oddan˘ své profesi. SnaÏí se pomáhat
kdykoliv a komukoliv, mnohdy nad rámec sv˘ch pracovních povinností.
Jsme proto velmi potû‰eni, Ïe byla takto ocenûna. Jednoznaãnû si za-
slouÏí vefiejné uznání a ocenûní své celoÏivotní práce,“ uvedl pfiedseda

pfiedstavenstva Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Sou‰ek, Ph.D.

Marie Volková je r˘mafiovské nemocnici vûrná jiÏ osmatfiicet let. Hned po

ukonãení stfiední zdravotnické ‰koly v roce 1978 nastoupila jako v‰eobec-

ná sestra na zdej‰í gynekologické oddûlení. Ve vzdûlávání pokraãovala,

v roce 1983 úspû‰nû ukonãila studium oboru porodní asistentka a v roce

1991 pomaturitní specializaãní studium jako sestra specialistka v gyneko-

logii a porodnictví. Od roku 1994 zastávala pozici vrchní sestry gynekolo-

gicko-porodního oddûlení. Gynekologie a porodnictví jsou jejím Ïivotem.

Pro své oddûlení získala v roce 2004 titul Baby Friendly Hospital.

R˘mafiovská porodnice byla v té dobû vyhledávan˘m pracovi‰tûm v celém

kraji. Také se zaslouÏila o zaloÏení v˘jezdové skupiny rychlé lékafiské po-

moci v R˘mafiovû, ãímÏ pfiispûla k záchranû nejednoho Ïivota. 

Po vzniku Podhorské nemocnice v roce 2005 byla jmenována do funk-

ce manaÏerky o‰etfiovatelské péãe. Od roku 2006 pracuje v gynekolo-

gické ambulanci. I po ukonãení ãinnosti gynekologicko-porodnického

oddûlení nemocnice zÛstala tomuto oboru vûrná. Vede pfiedporodní kur-

zy a tûlocvik pro tûhotné. Své pacientky nav‰tûvuje i v domácím pro-

stfiedí, je jim oporou, rádcem, nûkdy i zachráncem. Formou pfiedná‰ek

seznamuje Ïáky na základních a stfiedních ‰kolách s riziky vstupu do ak-

tivního sexuálního Ïivota a dospívajícím dívkám formou exkurzí pfied-

stavuje prostfiedí gynekologické ambulance.

Ocenûní Sestra roku, které nyní Marie Volková získala, je tradiãní

a prestiÏní událostí, která je koncipována jako podûkování sestrám 

a ostatním nelékafisk˘m zdravotnick˘m pracovníkÛm za jejich mimo-

fiádnou a zodpovûdnou práci. Zá‰titu nad ocenûním pfievzala MgA.

Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97, dá-

le Ministerstvo zdravotnictví âR, Ministerstvo práce a sociálních vûcí

âR a primátorka hl. mûsta Prahy. Odborn˘m garantem soutûÏe je âeská

asociace sester. Ing. Tomá‰ Îelazko, foto: Agel, a. s.

Nové motodlahy pomáhají vracet pacienty do Ïivota
Dal‰í krok ke zkvalitnûní rehabilitaãní péãe sv˘ch pacientÛ uãinila Podhorská
nemocnice, ãlen skupiny Agel, která pofiídila na své pracovi‰tû do R˘mafiova
nové motodlahy. Dva nové pfiístroje v hodnotû více neÏ 300 tisíc korun cviãí
s pacienty samy bez toho, aby nemocn˘ musel vyvíjet fyzickou sílu. 
„Nová ramenní motodlaha roz‰ífiila moÏnosti na‰í rehabilitaãní pé-
ãe, neboÈ dosud jsme na oddûlení pouÏívali pouze motodlahy kolen-
ní. Motodlahy vyuÏívají pacienti nejãastûji v zaãátku rehabilitace, ne-
boÈ pfiístroj provede ve‰ker˘ pohyb za nû. Pacient si pasivnû cviãí na
posteli, konãetina není zatíÏena jeho váhou a postupn˘m pfiidáváním
v rozsahu je konãetina postupnû mobilizována,“ popisuje primáfi od-

dûlení rehabilitaãní a fyzikální medicíny MUDr. Arnold Pavlík.

Cviãení na motodlahách vyuÏívají pfiedev‰ím pacienti po implantaci

velk˘ch umûl˘ch kloubÛ, po sloÏitûj‰ích úrazech a operacích konãe-

tin, ale i lidé s nûkter˘mi neurologick˘mi diagnózami, vãetnû ná-

sledkÛ cévní mozkové pfiíhody.

Oddûlení rehabilitaãní a fyzikální medicíny na pracovi‰ti Podhorské

nemocnice v R˘mafiovû disponuje tfiiceti lÛÏky a roãnû poskytne pé-

ãi více neÏ tfiem stovkám klientÛ, ktefií pfiijíÏdûjí nejen z R˘mafiova

a okolí, ale také z Krnovska, Vrbenska a Jesenicka.

Foto a text: Ing. Tomá‰ Îelazko, Agel, a. s.

Zápis do matefiské ‰koly v R˘mafiovû
Novela ‰kolského zákona pozmûnila pfied‰kolní vzdûlávání hned

v nûkolika vûcech. Nejpodstatnûj‰í zmûnou je povinné pfied‰kolní

vzdûlávání pro dûti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou vûku pûti let.

Rodiãe a zákonní zástupci dûtí (dále jen „rodiãe“) mají nûkolik moÏ-

ností, jak poÏadavku zákona vyhovût.

Docházka dítûte do matefiské ‰koly, kam jsou v tomto pfiípadû dûti

pfiijímány pfiednostnû (vztahuje se pouze na dûti s trval˘m pobytem

v R˘mafiovû). Pfied‰kolní vzdûlávání je pro pfied‰koláky bezplatné,

rodiãe hradí za dítû pouze stravné. Informace k zápisu dítûte do ma-

tefiské ‰koly naleznete níÏe.

Zdravotnictví

·kolství

Ocenûná zdravotní sestra Marie Volková (zcela vpravo) s Dagmar
Havlovou
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Individuální vzdûlávání dítûte musí rodiã v dobû zápisu, nejpozdû-

ji v‰ak do konce kvûtna, oznámit písemnû fieditelce matefiské ‰koly.

Oznámení o individuálním vzdûlávání musí obsahovat identifikaãní

údaje dítûte (jméno a pfiíjmení, rodné ãíslo, místo trvalého pobytu),

období, po které bude dítû individuálnû vzdûláváno, a dÛvody pro in-

dividuální vzdûlávání. Dítû v tomto pfiípadû mÛÏe b˘t vzdûláváno ro-

diãem nebo jinou osobou, pfiíp. mÛÏe nav‰tûvovat jiné zafiízení neÏ

matefiskou ‰kolu. Rodiãe v‰ak musí zajistit úãast dítûte na ovûfiení 

úrovnû osvojení oãekávan˘ch v˘stupÛ v jednotliv˘ch oblastech pod-

le Rámcového vzdûlávacího programu pro pfied‰kolní vzdûlávání

v matefiské ‰kole – nejedná se o zkou‰ku, rodiã pouze obdrÏí dopo-

ruãení pro dal‰í postup vzdûlávání.

Vzdûlávání dítûte v pfiípravné tfiídû základní ‰koly nebo ve tfiídû

pfiípravného stupnû základní ‰koly speciální, které si rodiã sám do-

hodne s fieditelem této ‰koly. V R˘mafiovû tyto tfiídy Z· Jelínkova 1

ani Z· ·kolní námûstí 1 nezfiizuje, pokud by tedy rodiãe mûli o ten-

to typ vzdûlávání dítûte zájem, musejí se obrátit na jinou základní

‰kolu dle vlastního v˘bûru. Pfiijetí dítûte k tomuto typu vzdûlávání

v‰ak rodiãe musí písemnû oznámit fieditelce M· R˘mafiov.

Vzdûlávání v zahraniãní ‰kole na území âeské republiky, ve kte-

ré ministerstvo povolilo plnûní povinné ‰kolní docházky. I zde musí

rodiãe pfiijetí dítûte oznámit fieditelce M· R˘mafiov.

Pokud rodiãe nepfiihlásí dítû k povinnému pfied‰kolnímu vzdûlávání,

nebo jej pfiihlásí, ale dítû se nebude bez omluvy vzdûlávání úãastnit,

vystavují se stíhání za pfiestupek, kter˘ mÛÏe b˘t pokutován do v˘‰e

5 000 korun.

Jak bude v leto‰ním roce organizován zápis do matefiské ‰koly
v R˘mafiovû? Rodiãe mohou se sv˘mi dûtmi nav‰tívit postupnû

v‰echna pracovi‰tû ‰koly, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit

se s pedagogy a prostfiedím ‰koly. Rodiãe si s dûtmi mohou pohrát,

zapojit se do pfiipraven˘ch her a ãinností, informovat se o zamûfiení

jednotliv˘ch pracovi‰È a prostudovat si jednotlivé vzdûlávací progra-

my.

Dny otevfien˘ch dvefií jsou naplánovány v tûchto termínech:
Matefiská ‰kola R˘mafiov, 

Zámeck˘ park 6, Janovice 24. 4. 2017 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30 25. 4. 2017 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3 26. 4. 2017 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11 27. 4. 2017 14:30–16:30

Pfii náv‰tûvû ‰koly si rodiãe mohou vyzvednout formuláfi pro zápis dí-

tûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání. Pokud na to zapomenou, nic se ne-

dûje – Ïádost je moÏno si stáhnout na internetov˘ch stránkách ‰koly

www.msjelinkova.cz. Îádost má dvû strany – první stranu vyplÀují

rodiãe, druhou pak potvrdí dûtsk˘ lékafi. O pfiijetí dítûte se zdravot-

ním postiÏením rozhodne fieditelka ‰koly na základû písemného vy-

jádfiení ‰kolského poradenského zafiízení nebo registrujícího lékafie. 

Pokud je pro dítû pfied‰kolní vzdûlávání povinné, nepoÏaduje ‰kola

doklad o oãkování. Dûti mlad‰í 5 let mohu b˘t pfiijaty, jen pokud se

podrobily stanoven˘m pravideln˘m oãkováním, nebo mají doklad, Ïe

jsou proti nákaze imunní nebo se nemÛÏou oãkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. 

¤ádnû vyplnûnou a podepsanou Ïádost vãetnû potvrzení lékafie pfii-

nesou rodiãe osobnû na fieditelství ‰koly ve stfiedu 10. kvûtna 2017
v dobû od 8:00 do 16:30. Jde o administrativní jednání, proto dopo-

ruãujeme pfiíchod bez dítûte. K zápisu je nutno pfiinést také rodn˘ list

dítûte a obãansk˘ prÛkaz rodiãe nebo zákonného zástupce (doklad

o tom, Ïe je dítû pfiihlá‰eno k trvalému pobytu v R˘mafiovû). Îádost

o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání bude fiádnû zaregistrována

a její vyfiízení podléhá správnímu fiádu. Pro nahlíÏení do spisu pfied

vydáním rozhodnutí je vzhledem k provozním podmínkám ‰koly vy-

hrazen termín 24. kvûtna od 13:00 do 16:00, po dohodû s fieditelkou

je samozfiejmû nahlíÏení do spisu moÏné kdykoli. Stejnû tak se rodi-

ãe jako úãastníci správního fiízení mohou vyjadfiovat k podkladÛm

pro vydání rozhodnutí.

Ve správním fiízení o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání rozho-

duje fieditelka matefiské ‰koly podle následujících priorit:

1) dûti, které k 31. srpnu 2017 dovr‰í pût let vûku a vztahuje se na nû

povinnost pfied‰kolního vzdûlávání dle zákona,

2) dûti, které k 31. srpnu 2017 dovr‰í ãtyfii roky vûku a vztahuje se na

nû pfiednost pfii pfiijímání k pfied‰kolnímu vzdûlávání dle zákona,

3) ostatní dûti s trval˘m pobytem v R˘mafiovû k pravidelné celoden-

ní docházce dle data narození dítûte (tj. od nejstar‰ích k nejmlad‰ím)

do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly,

4) dûti, které nemají trval˘ pobyt v R˘mafiovû, k pravidelné celoden-

ní docházce dle data narození dítûte (tj. od nejstar‰ích k nejmlad‰ím)

do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly,

5) ostatní dûti.

K poÏadavkÛm rodiãÛ lze pfiihlédnout pouze pfii opakované Ïádosti,

tj. dítû nepfiijaté k pfied‰kolnímu vzdûlávání v minulém ‰kolním roce,

pfiípadnû umístûní dítûte na konkrétní pracovi‰tû, pokud se na stej-

ném pracovi‰ti vzdûlává jeho sourozenec.

Na rozhodnutí o pfiijetí dítûte má fieditelka matefiské ‰koly ze zákona

lhÛtu 30 dnÛ, ve sloÏitûj‰ích pfiípadech pak aÏ 60 dnÛ. V̆ sledky pfii-

jímacího fiízení budou zvefiejnûny na webov˘ch stránkách ‰koly

a v jednotliv˘ch budovách matefiské ‰koly vÏdy u vstupu do budovy

a v ‰atnách. Zvefiejnûny nebudou jména nebo osobní údaje dûtí ãi ro-

diãÛ, ale registraãní ãísla podan˘ch Ïádostí. 

Kontaktní údaje: 
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, okres Bruntál

Jelínkova 3, 795 01 R˘mafiov

Tel. 732 786 713

E-mail: ms.jelinkova@seznam.cz

Webové stránky: www.msjelinkova.cz

BoÏena Jaro‰ová, fieditelka M· R˘mafiov

Student gymnázia opût zvítûzil v dûjepisné soutûÏi
V lednovém ãísle R˘mafiovského horizontu vy‰el ãlánek o úspûchu Marka Palyse,
studenta kvarty Gymnázia a SO· R˘mafiov, kter˘ suverénnû zvítûzil v okresním
kole Dûjepisné olympiády, soutûÏi vyhla‰ované kaÏdoroãnû M·MT. Automaticky
tím postoupil do krajského kola, které se konalo 21. bfiezna v Ostravû. A opût vy-
hrál s náskokem nûkolika bodÛ!
Téma soutûÏe je na v‰ech úrovních vÏdy stejné (letos je jím osobnost

Marie Terezie a dal‰ích HabsburkÛ 18. století), jen se podstatnû zvy‰u-

je obtíÏnost otázek, krajské kolo by dalo zabrat i mnohem star‰ím stu-

dentÛm, neÏ je Marek. Ten pfiípravu na soutûÏ vzal velmi zodpovûdnû,

ve svém volném ãase pfieãetl fiadu odborn˘ch knih na dané téma a to v‰e

se mu zúroãilo v momentû, kdy za sebou nechal v‰ech zbyl˘ch 28 sou-

tûÏících. Vítûz Marek získal 86 bodÛ, soutûÏící na posledním místû 

41,5 bodu.

Marek Palys díky tomuto úspûchu postupuje do celostátního kola, které

se bude konat v kvûtnu v Brnû. Tak mu drÏme palce, aÈ jeho triumfální

cesta soutûÏí pokraãuje vítûznû i tam. 

Foto a text: Ivana Hofírková
Gymnázium a SO· R˘mafiov
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Kraj ke Dni uãitelÛ ocenil Jifiího Taufera ze ZU· R˘mafiov
Na konci bfiezna, pfii pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ, Moravskoslezsk˘ kraj kaÏdoroãnû
oceÀuje v˘razné pedagogické osobnosti z nejrÛznûj‰ích typÛ a stupÀÛ ‰kol.
Leto‰ní ceremoniál, kter˘ se konal v koncertním sále Janáãkovy konzervatofie
v Ostravû, byl uÏ ‰estnáct˘m v pofiadí. Mezi pûtadvaceti vybran˘mi pedagogy
po tfiech letech opût figuroval zástupce r˘mafiovského ‰kolství – tentokrát 
ocenûní kraje pfievzal fieditel Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov Jifií Taufer.
Odborná komise vybírala z devadesáti pedagogÛ nominovan˘ch ve-

dením ‰kol, uãitelsk˘mi kolektivy, ‰kolsk˘mi radami, zastupitel-

stvem a radou kraje, âeskou ‰kolní inspekcí a dal‰ími institucemi.

Z nich pak odborná komise vybrala pûtadvacet osobností, které kraj

ocenil ve dvou kategoriích – za dlouholetou tvÛrãí pedagogickou ãin-

nost a jako v˘razné pedagogické osobnosti roku. Ocenûní uãitelÛm

v Ostravû pfiedávali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák,

námûstek hejtmana pro oblast ‰kolství Stanislav Folwarczny, zástup-

ci obcí a institucí.

Mgr. Jifií Taufer, Ph.D., obdrÏel ocenûní za dlouholetou tvÛrãí pedago-

gickou ãinnost, pfiesnûji za spoluautorství rámcového vzdûlávacího

programu pro základní umûlecké ‰koly, za mezinárodní aktivity a pfied-

ná‰kovou ãinnost. V roce 1990 absolvoval Pedagogickou fakultu

Univerzity Palackého v Olomouci, obor uãitelství pro 1. stupeÀ Z·,

a roku 2003 doktorské studium Ostravské univerzity v oboru teorie

hudby a pedagogika. Od srpna 2000 pÛsobí jako fieditel ZU· R˘mafiov.

Zamûfiil se na projektovou ãinnost a rozvíjení mezinárodních kontaktÛ

mezi ‰kolami. První projekt pfiipravil spoleãnû s Jaroslavou

Slaviãínskou a partnery v italském Mapellu, prvním samostatn˘m pro-

jektem navázal spolupráci s uãiteli v norském Aalesundu. Za patnáct

let trvání mezinárodních aktivit vycestoval se sv˘mi Ïáky i uãiteli do

Finska, Norska, Litvy, Polska, Rumunska, Nûmecka, Portugalska,

¤ecka, Itálie, Turecka, na Srí Lanku a pozval na oplátku do R˘mafiova

zahraniãní kolegy. Zatím poslední projekt, na kterém se místní ZU·

podílí, vznikl na podporu ‰koly ze Srí Lanky a letos bude vrcholit set-

káním zástupcÛ ãtyfi evropsk˘ch ‰kol v R˘mafiovû.

¤editele ZU· Jifiího Taufera na ocenûní nominoval Krajsk˘ úfiad

MSK. „Îádn˘ uãitel neuãí proto, aby za to dostal ocenûní. Ale kdyÏ
uÏ pfiijde, tak urãitû potû‰í,“ komentoval cenu po ceremoniálu

v Ostravû Jifií Taufer a dodal: „Mám velkou v˘hodu v tom, Ïe oproti
mnoha jin˘m lidem já chodím do práce váÏnû rád. Práce s dûtmi mû
skuteãnû baví – vÏdy jsem ji chtûl dûlat a snad je to i poznat.“
Kraj letos kromû nûj ocenil za dlouhodobou ãinnost dal‰ích patnáct

uãitelÛ a devíti pedagogÛm udûlil titul v˘razné osobnosti roku 2016.

Základní umûlecké ‰kolství na ceremoniálu vedle Jifií Taufera repre-

zentovali dva pedagogové z Oder a Ostravy-Poruby.

Jifií Taufer je za ‰estnáct let udílení cen pát˘m uãitelem z R˘mafiova,

kter˘ byl krajem za svou práci ocenûn. V pfiedchozích letech si kraj-

ské ocenûní odnesli profesofii gymnázia Jaroslava Slaviãínská, Zdena

Sedláãková a Vladimír Stanzel a uãitelka tance Alena Tome‰ková ze

ZU· R˘mafiov. ZN, foto: Jifií ZerzoÀ (MSK)

Leto‰ní festival souborÛ zahájil sbor Vox montana 
Prvním ze tfií koncertÛ ÏákÛ a uãitelÛ hudebního oboru byl ve stfiedu 
22. bfiezna zahájen Festival souborÛ ZU· R˘mafiov. 
Akce, kterou kaÏdoroãnû na jafie pfiipravují uãitelé a Ïáci pro vefiejnost

jako prezentaci dovedností dûtí nav‰tûvujících hudební obor ZU·, se le-

tos konala popáté. V̆ uka souborové a komorní hry je podstatnou sou-

ãástí studia ÏákÛ hudebního oboru, pfii níÏ mohou prakticky uplatnit

a rozvíjet své interpretaãní schopnosti získané pfii individuální v˘uce.

Na ‰kole pÛsobí nûkolik hudebních tûles a jeden koncert k prezentaci

v‰ech ÏákÛ nestaãí. Proto se vedení ‰koly a uãitelé rozhodli pokraãovat

v zapoãaté tradici a prostfiednictvím tfií koncertÛ (22., 24. a 29. bfiezna)

realizovali festival, v jehoÏ prÛbûhu se pfiedstavily v‰echny soubory. 

První z koncertÛ se konal ve stfiedu 22. bfiezna, a to netradiãnû v Husovû

sboru na OkruÏní ulici, kde vzhledem k nízké teplotû v sále vyslechli

posluchaãi jen tfiicetiminutov˘ program pûveckého sboru Vox montana.

Soubor sv˘m pfiíznivcÛm zazpíval tfiináct skladeb nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ,

od dûl star˘ch mistrÛ pfies hudbu lidovou aÏ k populárním melodiím.

O dva dny pozdûji, v pátek 24. bfiezna dopoledne, zahrál ‰kolní or-

chestr Zu‰kaband pro Ïáky základní ‰koly v koncertním sále ZU·.

Hejtman kraje Ivo Vondrák pfiedává ocenûní Jifiímu Tauferovi

Pro Ïáky základní ‰koly zahrál orchestr Zu‰kaband Rytmick˘ orchestr s uãitelem Karlem Cvrkem

Pûveck˘ sbor Vox montana na koncertu v Husovû sboru
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Pofiad se nesl v duchu v˘chovného koncertu a dûtské obecenstvo po-

zornû naslouchalo hudebním dovednostem sv˘ch vrstevníkÛ.

Tfietí a zároveÀ poslední koncert hned tfií hudebních souborÛ se 

uskuteãnil ve stfiedu 29. bfiezna v sále ZU·. Prezentovali se na nûm

talentovaní muzikanti rytmického orchestru a rocková skupina, svû-

fienci uãitele Karla Cvrka. Bubeníci rozeznûli své nástroje v rytmu

africk˘ch tancÛ a rockefii zahájili produkci nûkolika skladbami 

60. a 70. let minulého století, zatímco závûr jejich vystoupení se pfie-

nesl aÏ do 90. let a souãasnosti. Zaznûly skladby pfieváÏnû rockové-

ho, popového ãi soulového Ïánru a jako pfiídavek irská lidovka. 

Mezi rytmick˘m orchestrem a rockovou kapelou dostali je‰tû prostor

ãlenové skupiny Chaotics pod vedením Jana Kuãery. Repertoár pÛ-

vodnû folkového uskupení se neomezuje jen na tento Ïánr, o ãemÏ

svûdãil i v˘bûr skladeb. Zaznûly napfiíklad písnû Bláznova ukolébav-
ka, Slavíci z Madridu, Jednou mi fotr povídá a dal‰í.

Z jednotliv˘ch vystoupení bylo patrné, Ïe v‰echny úãinkující hudba

opravdu baví a Ïe jim pfiiná‰í spoleãné hraní nejen spoustu nov˘ch

zku‰eností, ale hlavnû radost. JiKo

Skupina Chaotics s kapelníkem Janem Kuãerou ·kolní rocková kapela

Opil˘ mladík 
smetl mercedesem kovov˘ plot

AÏ tfii roky vûzení hrozí 22letému cizinci, kter˘

v sobotu 25. bfiezna veãer opil˘ boural na

Revoluãní ulici v R˘mafiovû. Pfii prÛjezdu za-

táãkou nezvládl fiízení, pfiejel do protismûru aÏ

na chodník a narazil do oplocení. Srazil pfiitom

betonov˘ sloupek i nûkolik metrÛ kovového

plotu a skonãil v zahradû rodinného domu. Pfii

nehodû na‰tûstí nikdo nebyl zranûn. Pfii decho-

vé zkou‰ce policisté fiidiãi namûfiili hodnoty

pfiesahující 1,5 promile alkoholu. Pfiiznal se, Ïe

pfied tím, neÏ sedl do auta, vypil pût velk˘ch pa-

nákÛ rumu. Vyslechl si tedy i podezfiení z pfieãi-

nu ohroÏení pod vlivem návykové látky.

Moravskoslez‰tí policisté letos zrealizují tfietí

roãník preventivní akce ¤ídím bez opice s cílem

odradit Ïáky auto‰kol, zaãínající fiidiãe i ostatní

od jízdy pod vlivem alkoholu ãi drog.

Ukradené vûci schoval v lese
AÏ tfii roky vûzení hrozí 23letému muÏi

z Nového Jiãína, kter˘ je stíhán za krádeÏ náfia-

dí v Malé Morávce. Loni v listopadu mûl v pod-

napilém stavu odcizit klíãe od skladu restaurace

a odnést odtud pilu, sekeru a dal‰í náfiadí do-

hromady za 14 tisíc korun. Ukradené vûci ukryl

v lese, kde je nalezl náhodn˘ kolemjdoucí.

Následnû byly vráceny majiteli. Mladíkovi pfii-

tíÏí fakt, Ïe byl za majetkovou trestnou ãinnost

uÏ v minulosti odsouzen.

Policisté dopadli zlodûje, 
kter˘ okrádal seniory

Krnov‰tí policisté dopadli pachatele, kter  ̆v bfiez-

nu okradl dva seniory a má na svûdomí i krádeÏe

zboÏí v obchodech. 57let  ̆recidivista z Bfiidliãné

se nejprve 1. bfiezna pokusil odcizit cukrovinky

a drogistické zboÏí v prodejnû potravin v Krnovû.

ZboÏí si schoval do bundy, ale za pokladnami byl

pfiistiÏen pracovnicí prodejny a vûci musel vrátit.

O nûkolik dní pozdûji si na Revoluãní ulici vyti-

poval dva seniory a oslovil je u pfiechodu pro

chodce pod záminkou, Ïe nezná cestu, resp. zají-

má se o jejich zdravotní stav. V nestfieÏené chvíli

jim prohledal kapsy a ta‰ku, kterou mûl jeden ze

seniorÛ odloÏenu na jízdním kole. Odcizil pfiitom

penûÏenku s 200 korunami. O dal‰í krádeÏ se po-

kusil 28. bfiezna v obchodû na Revoluãní ulici,

kde si schoval do kapsy nûkolik balíãkÛ Ïv˘ka-

ãek. Policisté recidivistu zadrÏeli a obvinili z krá-

deÏe a pokusu o krádeÏ. MuÏ je ve vazbû a hrozí

mu trest vûzení aÏ na tfii roky.

Mladíci za volantem fiídili 
pod vlivem omamn˘ch látek

V leto‰ním roce policisté fie‰ili v okrese Bruntál uÏ

38 pfiípadÛ ohroÏení pod vlivem návykové látky.

V Bfiidliãné v lednu kontrolovali 21letého fiidiãe 

opelu na Bruntálské ulici. Orientaãní test na pfií-

tomnost omamn˘ch a psychotropních látek byl

u nûj pozitivní na amfetamin. MuÏ se podrobil lé-

kafiskému vy‰etfiení, které v˘sledek testu potvrdilo.

Pod vlivem alkoholu pro zmûnu fiídil 23let˘

muÏ volkswagen koncem února pfiímo v pû‰í

zónû na Radniãní ulici v R˘mafiovû. Policisté

jeho jízdu zaznamenali na mûstském kamero-

vém systému a ihned vyjeli na místo. Vozidlo

zastavili a fiidiãe podrobili dechové zkou‰ce,

která vykázala hodnotu pfies 1,5 promile alko-

holu. MuÏ ale s v˘sledkem mûfiení nesouhlasil

a tvrdil, Ïe sedl za volant proto, Ïe majitel auta

na místû spolujezdce není schopen fiídit, jelikoÏ

se cítí opil˘, zatímco on se cítí b˘t stfiízliv˘.

I v tomto pfiípadû v˘sledek testu potvrdilo lé-

kafiské vy‰etfiení s odbûrem krve. 

Obûma mladíkÛm hrozí trest vûzení aÏ na rok,

penûÏit˘ trest nebo zákaz ãinnosti.

Vloupal se do lesního stroje
V noci z 29. na 30. bfiezna se na lesní komuni-

kaci mezi Stránsk˘m a Jifiíkovem vloupal zlodûj

do odstaveného lesního stroje. Pachatel po‰ko-

dil nádrÏ a odãerpal 55 litrÛ motorové nafty. To

mu zfiejmû nestaãilo, a tak je‰tû vnikl dovnitfi

stroje a odcizil fiídicí modul v hodnotû 50 tisíc

korun a rÛzné náfiadí. Majiteli vznikla ‰koda

pfies 60 tisíc korun. R˘mafiov‰tí policisté pfiiví-

tají jakékoliv informace, které napomohou

k objasnûní pfiípadu, na tel. ãísle 974 731 751

nebo pfiímo na policejní sluÏebnû v R˘mafiovû.

Mladík rozdával marihuanu 
a lysohlávky

V tûchto dnech zahájil policejní komisafi trestní

stíhání 18letého mladíka za nedovolenou v˘ro-

bu a jiné nakládání s omamn˘mi a psychotrop-

ními látkami a s jedy. V katastru Bfiidliãné si lo-

ni vypûstoval konopí a nasbíral nejménû 

130 hub lysohlávek, v fiíjnu pak „sklizeÀ“ zdar-

ma nabízel uÏivatelÛm v Bfiidliãné. PolicistÛm

vydal 110 lysohlávek i su‰enou rostlinnou hmo-

tu. Obvinûní si vyslechl ve vûznici, kde si od-

pykává trest za majetkovou trestnou ãinnost. Za

tento delikt mu hrozí trest vûzení aÏ na pût let.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková
skupina tisku a prevence Bruntál

Foto: PâR Bruntál
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Záchranáfii v terénu

Zranûnou turistku v údolí Bílé Opavy zachraÀoval vrtulník
Sluneãné poãasí láká na v˘lety, ve vy‰‰ích polohách ale stále vládnou zimní
podmínky. Led ve ‰patnû dostupném terénu zkomplikoval v nedûli 26. bfiezna
zásah záchranáfiÛ u ranûné turistky v údolí Bílé Opavy.
Leteãtí záchranáfii z Ostravy mají za sebou obtíÏn˘, ãtyfii a pÛl hodi-

ny trvající zásah v horách. V nedûli 26. bfiezna po patnácté hodinû by-

li informováni o váÏném úrazu turistky v Jeseníkách. K události do-

‰lo na obtíÏnû pfiístupném místû v údolí Bílé Opavy, kde navíc stále

panují zimní podmínky. 

Hned dva dny po speciálním cviãení museli leteãtí záchranáfii své do-

vednosti pouÏít pfii skuteãném zásahu. Vrtulník dorazil na pomoc

pfied pÛl ãtvrtou, to uÏ ale u zranûné osmadvacetileté Ïeny byli hor‰tí

záchranáfii a poskytovali jí pfiedlékafiskou pomoc. Pacientka, která se

pohybovala terénem na zcela zledovatûlém povrchu, spadla ze srázu

z v˘‰ky asi 15–20 metrÛ. 

Záchranáfii museli do hlubokého údolí lékafie spustit z vrtulníku na

padesátimetrovém lanû. PostiÏená byla pfii vûdomí, pádem si v‰ak

pfiivodila poranûní pátefie a horní konãetiny. Po o‰etfiení a uloÏení do

vakuové matrace ji vrtulník v podvûsu pfiepravil ke stanici horské

sluÏby na Ovãárnû, kde záchranáfii Ïenu pfievzali na palubu vrtulníku.

V devatenáct hodin byla pacientka pfiedána na oddûlení urgentního

pfiíjmu olomoucké Fakultní nemocnice.

Fota a text: PhDr. Luká‰ Humpl, ZZS MSK

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

Honza Nedvûd: Lidi si potfiebujou zazpívat
Pfied dvaceti lety folkov˘ písniãkáfi Honza Nedvûd s bratrem Franti‰kem vy-
prodali stadion na Strahovû. To mu bylo padesát a mûl za sebou slu‰nou hu-
dební kariéru – úãinkování v bigbeatov˘ch a trampsk˘ch kapelách i ve
Spirituál kvintetu, deset alb a desítky koncertÛ. A pfied sebou rozpad bratr-
ského tandemu, nûkolikrát obnovenou spolupráci a dal‰í rozchody. Pfied
ãtyfimi lety si bratfii Nedvûdové bûhem spoleãného turné zahráli
i v R˘mafiovû, ve starém kinû. Honza Nedvûd tehdy prohlásil, Ïe je to nejspí‰
naposledy. Po del‰í pauze – ve sv˘ch sedmdesáti – se ale na pódium vrátil.
Lidi si podle nûj prostû potfiebujou zazpívat.
AÈ uÏ s bratrem, nebo sám, Honza Nedvûd je pofiád lákadlem. KdyÏ

v roce 2013 bratfii Nedvûdové v R˘mafiovû vystoupili se Souhvûzdím
jisker, nezÛstalo jediné sedadlo dosluhujícího kinosálu volné, nyní

Honza Nedvûd vyprodal velk˘ sál SVâ i s balkonem. V tak poãetném

publiku se o komorní, kamarádské atmosféfie (jako u táboráku, kam

písniãky Honzy Nedvûda neodmyslitelnû patfií) mluvit nedá. Pfiesto je

setkání s Ïivou legendou ãeského folku pro fanou‰ky stále záÏitkem.

Nedvûd se i na dálku, pfies okraj pódia, snaÏí navodit dojem bezpro-

stfiednosti. Vypráví o sobû, o sv˘ch trampsk˘ch kofienech, o tom, jak

Ïije jako dÛchodce, jak pí‰e písniãky, vtipkuje a hlavnû – nechává

publikum zazpívat si. Mnohé jeho písnû zlidovûly, takÏe staãí jen vy-

bírat ty nejznámûj‰í a obecenstvo se ochotnû pfiidá. Chvíli to vypadá,

Ïe na ikonickou skladbu nedojde, ale mistr se ve finále nechá pfie-

mluvit k pfiídavku… a zazní i Stánky.

MoÏná Ïe tohle by posluchaãÛm i staãilo. Ale Honza Nedvûd má pfie-

ce jen sedmdesát, a tfiebaÏe pÛsobí zdravûji a sebejistûji neÏ pfied ãtyfi-

mi lety a kytaru pofiád umí drÏet, jeho hlas prozrazuje únavu z turné

a moÏná i z proÏit˘ch let. Zfiejmû proto, aby celá tíha koncertu neleÏe-

la jen na nûm, pfiizval ke spolupráci dvojici mlad‰ích, velmi schopn˘ch

muzikantÛ, ktefií ho dokáÏou nejen hudebnû podpofiit jako doprovodná

kapela, ale vystoupit i sólovû, aby si mistr mohl odskoãit na cigaretku.

Jindra Konífi, skladatel a dirigent klasické hudby, Honzu Nedvûda do-

provází na klávesy a kromû toho komponuje na nápûvy jeho hitÛ hu-

dební „smûsi“, jakési koláÏe, v nichÏ se písniãkáfi Nedvûd prolíná

s „kolegy“ Brahmsem ãi Beethovenem. Zajímavá ukázka hudební

postmoderny, které není nic svaté a která bravurnû zahraná pobaví

a potû‰í – hlavnû fanou‰ky Honzy Nedvûda.

Druh˘ z Nedvûdov˘ch hostÛ na pódiu, kytarista Pavel Helan, které-

ho si moÏná vybaví pfiíznivci soutûÏe âeskoslovensko má talent, se

na pódiu jeví o nûco svébytnûji – jako imitátor (nesmí chybût hlas

Milo‰e Zemana, ale ani skvûle napodobeného Richarda Müllera), v˘-

born˘ kytarista i autor, kter˘ podobnû jako jeho kolega Konífi dokáÏe

spojit nespojitelné – tfieba kfiesÈanství a rap.

Fanou‰ci nedvûdovského folku si pfii sobotním koncertu v SVâ pfii-

‰li na své. Honza Nedvûd znovu zpívá, ba dokonce znovu pí‰e.

Prozradil, Ïe po turné se na nûjakou dobu odmlãí, ale jen proto, aby

nahrál nové album. ZN
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AÏ v‰ichni v‰echny povraÏdí, poãítaãe budou vyprávût

o lidech, tak jako lidé vyprávûli o bozích.

Jacques Prévert

Známá i neznámá v˘roãíCitát:
7. 4. Svûtov˘ den zdraví – v˘roãí zaloÏení Svûtové zdra-

votnické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950 
7. 4. V˘znamn˘ den âR – Den vzdûlanosti – v˘roãí vydá-

ní zakládací listiny Univerzity Karlovy v roce 1348 
8. 4. Mezinárodní den RomÛ – vyhlá‰en na 1. romském

kongresu v roce 1971, v âR se slaví od roku 2001 
8. 4. 1907 zemfi. Hana Kvapilová, hereãka (nar. 29. 11. 1860) 

– 110. v˘roãí úmrtí 

10. 4. 1847 nar. Joseph Pulitzer, americk˘ publicista a vydavatel

(zemfi. 29. 10. 1911) – 170. v˘roãí narození 

11. 4. 1887 nar. Vojtûch Martínek, prozaik a literární kritik (zemfi.

25. 4. 1960) – 130. v˘roãí narození 

11. 4. 2007 zemfi. Kurt Vonnegut, americk˘ prozaik (nar. 11. 11. 1922)

– 10. v˘roãí úmrtí 

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – v˘roãí prv-
ního letu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví se od ro-
ku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace 

12. 4. 1977 zemfi. Jacques Prévert, francouzsk˘ spisovatel (nar. 

4. 2. 1900) – 40. v˘roãí úmrtí 

14. 4. 1857 nar. Aluísio Azevedo, brazilsk˘ spisovatel (zemfi. 

21. 1. 1913) – 160. v˘roãí narození 

15. 4. 1992 zemfi. Alena Vostrá, spisovatelka (nar. 17. 5. 1938) 

– 25. v˘roãí úmrtí 

17. 4. 1807 nar. Josef Vojtûch Hellich, malífi (zemfi. 23. 1. 1880) 

– 210. v˘roãí narození 

17. 4. 1897 nar. Thornton Wilder, americk˘ spisovatel (zemfi. 

7. 12. 1975) – 120. v˘roãí narození 

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch
sídel – slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO 

18. 4. 1857 nar. Terézia Vansová, slovenská prozaiãka (zemfi. 

10. 10. 1942) – 160. v˘roãí narození 

18. 4. 1937 nar. Jan Kaplick˘, architekt (zemfi. 14. 1. 2009) 

– 80. v˘roãí narození 

20. 4. 1937 zemfi. Josef Mafiatka, sochafi (nar. 21. 5. 1874) 

– 80. v˘roãí úmrtí
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Rozlouãili jsme se

Franti‰ek Fabrik – R˘mafiov ............................................. 1950 

Helena Morávková – Dolní Moravice ............................. 1953 

Josef Br‰Èák – Malá ·táhle ............................................... 1954 
Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Viktória Ondrová – R˘mafiov .............................................. 80 let 

Stanislav Smékal – R˘mafiov ............................................... 82 let 

Marie La‰áková – R˘mafiov ................................................ 83 let 

Jarmila Kubelková – R˘mafiov ............................................ 83 let 

Franti‰ek Pochyl˘ – R˘mafiov ............................................. 85 let 

Blahopfiání 
paní Alenû Jaro‰ové

Alenko, k 50. narozeninám, 

které oslaví‰ 15. dubna,

Ti pfiejeme v‰e nejlep‰í,

zdraví a spoustu chuti do Ïivota. 

Zdenûk, syn Pavel s Karin, 
syn Zdenûk s Markétou 

a vnouãaty Adélkou, Adámkem a Ale‰kem

Vzpomínka
Dûkujeme za cestu, kterou jsi s námi ‰el, 

za ruce, které nám tolik pomáhaly. 
Dûkujeme za to, Ïe jsi byl, 

za kaÏd˘ den, kter˘ jsi s námi Ïil.

Dne 2. dubna 2017 jsme vzpomnûli

desáté v˘roãí chvíle, kdy nás opustil

ná‰ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek

pan Rudolf Dolansk˘ z R˘mafiova.

Vzpomínají s láskou

dcery Franti‰ka a Alena, synové Rudolf a Josef,
vnouãata a ostatní rodina

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v dubnu

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.

Provoz o Velikonocích:
pátek 14. dubna OTEV¤ENO
pondûlí 17. dubna ZAV¤ENO
pátek 28. dubna 15:00–17:00 ZAV¤ENO

Servis sluÏeb

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˘):

11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Amatérská v˘tvarnice Helena Navrátilová se uãí od star˘ch mistrÛ
Spoleãnû s velikonoãní expozicí v mûstském muzeu se ve ãtvrtek 

6. dubna otevfiela i nová v˘stava v galerii Pran˘fi. Své práce na ní

pfiedstavuje r˘mafiovská amatérská v˘tvarnice Helena Navrátilová,

jejíÏ celoÏivotní zájem o kresbu a malbu by zÛstal zfiejmû pfied vefiej-

ností utajen, neb˘t náhody.

Helenu Navrátilovou si místní obyvatelé nejspí‰ vybaví jako uãitelku

nûkteré z místních matefisk˘ch ‰kol. Narodila se v Olomouci a jako

dítû se roku 1949 s matkou pfiistûhovala do R˘mafiova. Od roku 1950

bydlely u polikliniky, kde její maminka uklízela. „Ve druhém patfie
mûl tehdy ateliér malífi. Jako tfiíletá jsem k nûmu chodila na náv‰tûvu
a pozorovala ho pfii malování,“ vzpomíná na své první setkání 

s umûním. „Maminka od nûj dostala darem dva obrazy. Jeden je zni-
ãen˘, ale ten druh˘ mám stále doma. BohuÏel si nepamatuji, jak se
malífi jmenoval,“ vysvûtluje Helena Navrátilová. Právû snaha dopát-

rat se autorství obrazu pfiivedlo Helenu Navrátilovou do muzea. Jak

pozdûji vy‰lo najevo, její byt zdobí nejen tato malba, ale i desítky

dal‰ích, vlastních obrazÛ, které vytváfiela od útlého mládí z ãistého

zájmu o krásu a touhy po poznání v˘tvarn˘ch technik. Nûkteré z je-

jích prací nyní mohou spatfiit náv‰tûvníci muzea v galerii Pran˘fi.

Helena Navrátilová je v˘tvarn˘m autodidaktem, autorkou v dobrém

slova smyslu amatérskou. Maluje od stfiední ‰koly (vystudovala pe-

dagogickou ‰kolu v Krnovû) a soustavnû od roku 1967, kdy nastou-

pila jako uãitelka do matefiské ‰koly v R˘mafiovû. Sv˘mi kresbami

provázela v˘uku ve ‰kolce, ilustrovala jimi vyprávûní a pfiedãítání.

Pozdûji se z tvorby stal koníãek a k pohádkov˘m námûtÛm pro dût-

ské publikum pfiibyly motivy pro vlastní potû‰ení – nalézané na foto-

grafiích, pohlednicích, v novinách a ãasopisech. Skuteãn˘ prÛlom ve

v˘tvarném sebevzdûlávání Heleny Navrátilové znamenala ãasopisec-

ká série Nejvût‰í malífii, na jejíchÏ stránkách zaãala studovat techni-

ku slavn˘ch mistrÛ. Vznikla tak dlouhá fiada akvarelÛ a temper inspi-

rovaná kompozicemi a motivy z dûl Chittussiho, van Gogha,

Pissarra, Moneta ãi Constabla, zdafiilej‰í pfiedev‰ím tam, kde ne-

vznikly „kopie“, ale svébytné variace, studie vybran˘ch detailÛ ãi no-

vé kompozice propojující motivy z nûkolika obrazÛ dohromady.

Autorka vyniká peãliv˘m zkoumáním pfiedlohy a objevováním skry-

t˘ch podrobností, jeÏ bûÏn˘ divák pfii letmém pohledu snadno pfie-

hlédne.

Helena Navrátilová si i v dÛchodu krátí ãas malováním podle pfied-

loh, k nimÏ v poslední dobû pfiibyli autofii místní, zahrnutí do speci-

álního vydání R˘mafiovského horizontu Malífii R˘mafiovska z roku

2015. Mezi jejími vzory jsou nyní Vala, Kováfi, Jettel, Prá‰il nebo

Brauner; z historick˘ch pohlednic, ale i titulních stránek RH zase ãer-

pá námûty místních zákoutí (Petrovy kameny, Velk˘ kotel, Re‰ovské

vodopády, r˘mafiovské námûstí apod.).

Ukázku z prací Heleny Navrátilové si mohou náv‰tûvníci muzea pro-

hlédnout do konce dubna. ZN
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PfiírÛstek mûsíce
Duben: V˘vûsní ‰tít malífie (pol. 19. stol.)

Mûstské muzeum R˘mafiov vybralo jako svÛj pfiírÛstek pro tento mûsíc

v˘vûsní ‰tít malífie a pravdûpodobnû tapetáfie z Horního Mûsta. I kdyÏ

je ‰tít znaãnû po‰kozen˘ a zfiejmû vpÛli zlomen˘, z fotografie je patr-

né, Ïe slovo „malífi“ (Maler) je psané kurentem. Také ãe‰tí tiskafii a pís-

momalífii ãasto uÏívali tento typ písma, pfiedev‰ím v 18. a 19. století.

Pro Nûmce v‰ak kurent pfiedstavoval „národní“ písmo, v‰eobecnû uÏí-

vané od nûmecké renesance v 16. století podnes. V̆ vûsní ‰tít patfiil ma-

lífii. Za nápisem Maler je písmenko pfiipojující dal‰í slovo, asi und
Tapezierer nebo und Lackierer; mohl by tam b˘t pfiípadnû

i Austreicher, tj. natûraã. Je to proto, Ïe tato jednotlivá fiemesla tvofiila

souãást jednoho cechu. 

To potvrzuje i na ‰títû zobrazené cechovní znamení. Jde o stfiíbrn˘ ‰tít

se tfiemi ãerven˘mi kolãími ‰títky (terãi) na ãerveném poli kruhové-

ho ‰títu. ·títono‰em je stfiíbrná orlice s rozepjat˘mi kfiídly. KaÏd˘

cech mûl také svého svatého patrona, cech malífiÛ sv. Luká‰e. 

Barvami na v˘vûsním ‰títû jsou sírová ÏluÈ se zinkov˘mi podélnû trak-

tovan˘mi odstíny bûloby, ãasto uÏívané na rakousk˘ch „národních“

stavbách nebo pfiedmûtech jiÏ v dobách císafiovny Marie Terezie

a Josefa II. I kdyÏ v té dobû neexistoval jednotn˘ vizuální styl, kter˘

si dnes nûkteré organizace pracnû budují, svou barevností a celkovou

estetikou se kaÏd˘ pfiedmût, stavba, odûv nûkam v˘znamovû fiadil.

V̆ vûsní ‰tít byl nalezen v jednom z pÛvodních domkÛ v Horním

Mûstû, a jelikoÏ Horní Mûsto mûlo je‰tû pfied poslední válkou fiadu

v˘znamn˘ch institucí, jako napfi. Raiffeisenbanku, mûstsk˘ pivovar,

hotel nebo hostince, zcela jistû mûlo také malífiství. Cech malífiÛ ne-

jen zdobil místnosti, ale také psal texty na v˘vûsní ‰títy, maloval stfie-

lecké terãe apod. ·tít rozmûrem 82 cm délky pfiedstavuje ãást délky

v˘kladu firmy nebo obchÛdku. 

Muzeum dárci mnohokrát dûkuje. Petr Balcárek, Ph.D.
foto: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov 

(Literatura: https://de.wikipedia.org/wiki/Zunftzeichen 
http://www.cechmal.cz/index.php?cmd=item&id=1129&menuID=1 
konzultace s Mgr. Jifiím Karlem a Mgr. Petrem Müllerem)

Policejní preventistka radila seniorÛm, jak se nestát obûtí kriminality
Na podzim loÀského roku vy‰la s podporou policie Moravskoslezského kraje
nová kníÏka s námûtem prevence kriminálních ãinÛ. Po Policejních pohád-
kách, urãen˘ch dûtem, její autor Mgr. Roman Pokorn˘, soudce Okresního
soudu v Ostravû, zamûfiil osvûtu na dal‰í ohroÏenou skupinu – seniory.
Soubor dvanácti modelov˘ch pfiípadÛ, inspirovan˘ch skuteãn˘mi trestn˘mi
ãiny spáchan˘mi na star‰ích lidech, nazvan˘ âerná kronika aneb Ze soudních
síní, 3. listopadu 2016 v oderském domovû pro seniory slavnostnû pokfitila
manÏelka prezidenta Ivana Zemanová.
Policejní preventisté novou kníÏku vyuÏívají pfii besedách se seniory

v klubech dÛchodcÛ, knihovnách i domovech s peãovatelskou sluÏ-

bou. Pfiíbûhy zachycené v kníÏce jim pomáhají lépe ilustrovat situa-

ce, do nichÏ se mohou seniofii snadno dostat a které je mohou stát Ïi-

votní úspory, ale i zdraví. Ve stfiedu 29. bfiezna por. Bc. Pavla

Jirou‰ková z bruntálské skupiny tisku a prevence Policie âR publi-

kaci pfiedstavila seniorÛm pfii besedû v r˘mafiovské knihovnû.

KrádeÏ, loupeÏ, ublíÏení na zdraví, nebezpeãné vyhroÏování, to jsou

nejãastûj‰í kriminální ãiny, jejichÏ obûÈmi jsou seniofii. Policisté brun-

tálského okresu fie‰ili vloni dvû desítky takov˘ch pfiípadÛ. V leto‰ním

roce vy‰etfiovali také pfiípady t˘rání osoby Ïijící ve spoleãném obydlí,

kde jsou po‰kozen˘mi lidé v dÛchodovém vûku. Osvûtou se snaÏí se-

niory nauãit podobn˘m incidentÛm pfiedcházet. Pavla Jirou‰ková pfii

besedû shrnula zásady chování v nejtypiãtûj‰ích situacích, pfieãetla po-

sluchaãÛm jeden z pfiíbûhÛ âerné kroniky a doplnila jej dal‰ími, sku-

teãn˘mi pfiípady, které v nedávné dobû vy‰etfiovali bruntál‰tí policisté.

DÛvodem, proã se seniofii stávají snadnou obûtí podvodníkÛ, zlodûjÛ

i násilníkÛ, je podle jejích slov jejich dÛvûfiivost a také s vûkem sou-

visející fyzická kfiehkost. Bûhem jejího vyprávûní pfiítomné seniorky

samy pfiiznaly, Ïe v minulosti napfiíklad vpustily do bytu cizí osoby,

nejãastûji podomní obchodníky. „Nebyli jsme dfiív zvyklí na takovou
kriminalitu, domy i byty b˘valy otevfiené,“ podotkla seniorka Marie

PiÀosová.

Pavla Jirou‰ková pfiipomnûla bûhem besedy i pravidla bezpeãnosti

v dopravû, v níÏ jsou seniofii rovnûÏ ohroÏenou skupinou, aÈ uÏ jako

chodci nebo cyklisté, a jako dárek posluchaãÛm rozdala ta‰ky s re-

flexními prvky.

Beseda v knihovnû nemûla velkou náv‰tûvnost, ale u seniorek, které

se jí úãastnily, se setkala s dobr˘m ohlasem, takÏe projevily zájem

pozvat policejní preventistku na dal‰í setkání, tentokrát do kavárniã-

ky pro seniory. ZN

Tipy na nejlep‰í komiksy
PfiestoÏe pro ãást vefiejnosti je komiks stále poklesl˘m médiem a sa-

ma ke kvalitním komiksov˘m titulÛm nikdy cestu nenajde, knihovní-

ci jeho místo v knihovnách nezpochybÀují. ¤íká se, Ïe komiks milu-

jí dûti, uznávají dospívající a objevují dospûlí. Je urãitû dobré nauãit

se rozumût jeho specifické formû na pomezí literárního a v˘tvarného

umûní, protoÏe pomáhá rÛst ãtenáfiské i vizuální gramotnosti.

V r˘mafiovské knihovnû je témûfi 200 komiksÛ a v dûtském oddûlení

je pro nû vyãlenûné zvlá‰tní místo. SvÛj komiks tu mÛÏou najít ãte-

náfii v‰ech vûkov˘ch kategorií. Nejmlad‰í ocení známé Asterixe
a Obelixe, Garfielda, Tin Tina, Koumáky v akci nebo nov˘ ãesk˘ ko-

miks Lucie Lomové Anãa a Pepík.

Star‰í mohou ãíst komiks Prokletí od ZdeÀka ·ámala nebo Rabínova
kocoura a Bar micva od Joanna Sfara ãi Sám v muzeu Petry Braunové

a Hzy BaÏanta. Do komiksu jsou pfievedeny i Shakespearovy hry, po-
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mocí komiksu mÛÏeme poznávat ãeské dûjiny nebo ãíst KafkÛv

Zámek pfiepracovan˘ Davidem Mairowitzem s ilustracemi Jaromíra

99. Stejn˘ kreslífi spoleãnû s Jaroslavem Rudi‰em vytvofiil znám˘ ko-

miks Alois Nebel, kter˘ se odehrává v Jeseníkách a byl podle nûj 

natoãen film. Radim Koãandrle zase vytvofiil komiks o Draculo-

vi, a dokonce si mÛÏete pfieãíst komiks o arabsko-izraelsk˘ch vál-

kách Palestina od

Joa Sarca.

Kdyby se nûkdo

chtûl pomocí knihy

nauãit, jak tvofiit ko-

miks, mÛÏe si pfie-

ãíst knihu Jak kres-
lit komiksové posta-
vy od Christophera

Harta. A dûti si mo-

hou pÛjãit nov˘ ko-

miksov˘ ãasopis

Bublifuk nebo le-

gendární âtyfilístek. 

KomiksÛ, i tûch 

opravdu krásn˘ch

a kvalitních, je v na-

bídce mnoho, a po-

kud nûkdo bude mít

zájem o komiks ãi

jakoukoliv jinou

kníÏku, kterou r˘-

mafiovská knihovna

ve sbírce nemá, mÛ-

Ïe si ji objednat

p ros t fi edn i c tv ím

meziknihovní v˘-

pÛjãní sluÏby. 

Petra Klimentová

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Per Anders Fogelström: Léto s Monikou
Police plná knih, pfiebaly se krásnû lesknou, musely stát spoustu pe-

nûz. Kde se tu v‰echny vzaly? A o ãem vÛbec jsou? Sama nevím.

Jsou cítit novotou a aÏ na v˘jimky, které mû i pfies svÛj pach dokáza-

ly okouzlit, nemám potfiebu se kvÛli nim natahovat aÏ na horní poli-

ci. KaÏdému pfieci voní nûco jiného. A mnû? Dá se fiíct, Ïe jsem aÏ

vzru‰ená pfii probírání se star˘mi vûcmi na pÛdû prarodiãÛ ãi zarov-

nan˘mi místnostmi u tety na statku. To je ta pravá vÛnû pro mû. Je to

asi mou slabostí pro pfiíbûhy. Taková zachovalá vûc – ta jich má stov-

ky – v kaÏdém bled‰ím místû, v kaÏdé odûrce, trhlinû nebo záplatû.

A co teprve taková star‰í kniha? âím ménû Korun ãeskoslovensk˘ch

stála, tím vût‰í cenu má pro mne.

Nelze zapomenout na prázdninové odpoledne, kdy jsem ve sklepû ve

staré komodû objevila tenkou kníÏku. UÏ ten první dotek. Îe bych

na‰la prázdninovou lásku? Jako by byl pfiebal navrÏen pfiesnû do ru-

kou mladé dívky. Léto s Monikou? Kdo je Monika? Je to snad ta dív-

ka, která se na mû tak vyz˘vavû dívá z obálky? Takhle se to jen tûÏ-

ko dozvím – a zaãala jsem listovat. První kapitola – Dvanáctka. Mé

‰Èastné ãíslo, to musí b˘t znamení, sklopila jsem oãi níÏe. Z první vû-

ty byl první odstavec, z prvního odstavce první stránka, z první strán-

ky první kapitola. Ve sklepû byl aÏ nepfiíjemn˘ chlad, nebyl ale ãas

na nûco takového myslet. Vlastnû v tu chvíli neexistoval ãas vÛbec.

Byla jsem jen já, Hary a Monika. Jejich pfiíbûh spoleãného léta jsem

za to své proÏila je‰tû mnohokrát. Od samého poãátku, kdy stydliv˘

Hary poprvé se sebejistou Monikou promluví, pfies to, jak se ti dva

zamilují, odplují spolu na lodi, uÏívají si jako divo‰i léta, lásky, do-

brodruÏství a svobody, aÏ po to, kdyÏ léto skonãí, Monika je tûhotná

a je tfieba pfiestat bláznit a zaãít se chovat zodpovûdnû. To ale pocho-

pí jen jeden z nich.

Byla jsem v té dobû je‰tû dospívající dívka, co ãekala na svou první

pusu, a tak se nedivím, Ïe mû pfiíbûh takto pohltil. Od Moniky, která

si s nûÏnostmi pfiíli‰ hlavu nelámala, jsem moÏná chtûla získat nûja-

ké zku‰enosti nebo jsem si tfieba jen pfiedstavovala sebe po boku

Haryho namísto jí. KaÏdopádnû pár let uÏ uplynulo, a i kdyÏ je‰tû pu-

berta není ani zdaleka za mnou, pár vûcí se jiÏ zmûnilo. Moje letní li-

terární láska ov‰em ne.

– A ‰tûstí, nedal se Tornman vyru‰it, - to si lidi pfiedstavujou jako nûco,
na co se musí vydûlat peníze, lakotit a sedût na tom a schovávat si to
a uloÏit si to do banky na kníÏku. A zatím je to nûco, co mÛÏe jen buì-
to rÛst nebo vadnout, a nepohne‰ s tím, jenom tomu mÛÏe‰ trochu po-
moct, dát tomu ten pravej humus a mít oãi otevfien˘, kdyÏ kolem letí se-
mínko. JenÏe my nemáme ãas b˘t ‰Èastn˘, to je to, my spûcháme pro li-
tr kofialky, neÏ zavfiou, nebo pracujem pfies ãas, abychom si pfiivydûla-
li na tu kofialku, nebo musíme v novinách pfieãíst v‰echno o poslední
vraÏdû. Nemáme ãas pfiijímat ‰tûstí a nechápeme, Ïe je v mal˘ch, do-
cela mal˘ch vûcech, kter˘ mÛÏeme dát dohromady z ãehokoliv, protoÏe
jsou v‰ude a ve v‰em. My si myslíme, Ïe ‰tûstí, to jsou velk˘ peãen˘ ho-
lubi, a zatím jsou to mal˘ semínka… (…) Ale Hary se dal do fieãi – po-
kou‰el se vysvûtlit svou vûc, aniÏ by zradil Moniku. O ‰tûstí, které pfii-
jde a odejde. Pfiijde jako vítr, strhává v‰echno s sebou a promûní ãlo-
vûka k nepoznání. A pak zmizí, odumfie a zase rázem v‰echno zmûní.

ProÏila jsem ten pfiíbûh uÏ tolikrát a stejnû jako ti, kdo knihu drÏeli

uÏ pfiede mnou, jsem i já v ní nechala pfiíbûhy své – tfieba pár pokr-

ãen˘ch stránek z chvil, kdyÏ jsem netrpûlivû potfiebovala vûdût, co

skr˘vá strana dal‰í.

P. A. Fogelström, v˘znamn˘ spisovatel moderní ‰védské literatury,

zemfiel ve stejném roce, co jsem se narodila. Nemûla jsem tedy jedi-

nou ‰anci tohoto ãlovûka poznat. A pfiesto právû díky jednomu z nád-

hern˘ch pfiíbûhÛ, odloÏenému odkazu ve sklepû, staré nepotfiebné vû-

ci z roku 1956, jsem se s ním tak úchvatn˘m zpÛsobem seznámila.

Krist˘na Kobolková, oktáva, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(Fogelström, P. A. Léto s Monikou. Pfiel. Josef Vohryzek (jako Hanu‰

Weber). 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1960. 176 s.)
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Kováfi Tomá‰ Holíãek ze Sovince chystá k vydání pohádkovou kníÏku 
Tomá‰ Holíãek, kterého znají jako umûleckého kováfie náv‰tûvníci hradu Sovince i jin˘ch
míst, napsal pohádkovou kníÏku pro dûti a rodiãe o krásném i tûÏkém Ïivotû na vesnici,
o pfiírodû i o lásce. Hlavními postavami pfiíbûhu jsou kováfi Toník a mal̆  ãert Otík.
„Îiju v malebné vesniãce pfiímo pod hradem Sovincem. V létû romantika,
v zimû na psychiatra… A tak se stalo, Ïe jsem zaãal psát pohádkov˘ pfií-
bûh o malém ãertovi pfied‰kolního vûku, abych tu u v˘hnû nebyl tak sám.
Pomáhá mi v kovárnû i doma a fie‰í kaÏdodenní starosti, stejné, jaké fie‰í
dûti v jeho vûku. Starosti, nad kter˘mi my dospûlí ãasto jen mávneme ru-
kou nebo zakroutíme hlavou,“ pfiibliÏuje Tomá‰ Holíãek vznik své kníÏ-

ky „provonûné ohnûm, u‰mudlané od uhlí a uma‰tûné od ‰peku“.
Pohádková kníÏka pr˘ vznikala bûhem práce v kovárnû, „o kaÏdé malé
chvilce, kdy se zrovna nahfiívalo Ïelezo v ohni“, a byla autorovi odpo-

ãinkem i útûkem od uspûchaného svûta do dûtství, stráveného v roman-

tické pfiírodû, v domku u babiãky a dûdy.

Pohádkové vyprávûní o ãertíku Otíkovi zpracoval âesk˘ rozhlas a nyní

se koneãnû pfiipravuje kniÏní vydání. Ilustrace pro nû vytvofiila sloven-

ská v˘tvarnice Veronika Lesana Renãková. Autor shromaÏìuje finanãní

prostfiedky na grafickou úpravu a tisk kníÏky prostfiednictvím interneto-

vé kampanû na Startovaãi. Jeho projekt má je‰tû necel˘ mûsíc na to, aby

získal plnou podporu a mohl b˘t uskuteãnûn. Více informací o chystané

kníÏce, ukázku z pohádkového pfiíbûhu i pfiehled moÏností, jak jeho pro-

jektu mÛÏete pomoci na svût, najdete na www.startovac.cz/projekty/pri-

behy-z-kovarovic-komina.

KaÏd˘, kdo má rád kníÏky pro dûti nebo chce zkrátka jen podpofiit míst-

ního autora, se mÛÏe na vydání podílet. Za svÛj pfiíspûvek si lze vybrat

odmûnu – kromû samotné kníÏky tfieba originální ‰perk nebo kurz pfiímo

v kováfiské dílnû. Tomá‰ Holíãek nicménû doufá, Ïe nejvût‰í odmûnou

pro v‰echny budou chvíle strávené s dûtmi pfii ãetbû jeho kníÏky. ZN

Z okolních obcí a mûst
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Pfiipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

Karel ·olc: Do Vajglova jsme se pfiistûhovali na Velikonoce 1947
Narodil jsem se v Bfiezové u Litovle. Tam se narodil i mÛj otec Karel

·olc. Toto jméno nosil také jeho otec, má ho mÛj syn i vnuk. Dûdí se

uÏ pût generací. Pfii‰el jsem na svût jako ãtvrté dítû, mûl jsem tfii star-

‰í sestry, Miladu, Marii a Svatavu. Maminka Terezie, za svobodna

Schielová, se narodila ve Vídni. Její tatínek byl rakousk˘m vojákem

v první svûtové válce. Rodina se na konci války dozvûdûla, Ïe je zra-

nûn˘ ve Lvovû. Moje maminka, teprve tfiináctiletá, za ním odjela, ale

nena‰la ho. Vojáci se vraceli domÛ, a protoÏe ona zÛstala ve Lvovû

sama, vzal ji jeden voják s sebou do Stfielic u Litovle. Tam pak vyrÛ-

stala a pracovala u statkáfie Sonntaga. Nauãila se tam v˘bornû vafiit.

Otec byl vyuãen˘ tesafi a pfii práci pro Sonntaga se s maminkou se-

známil. Byli stejnû stafií, oba roãník 1905. KdyÏ se vzali, Ïili spolu ve

Stfielicích a pak v Bfiezové.

V roce 1938 jsme se pfiestûhovali do Skrbenû u Olomouce. Rodiãe

dostali zamûstnání na tamním velkém statku. Otec dûlal nádvorního

a dostával k platu deputát – mléko, obilí, na konci roku prase.

Maminka pracovala v mlékárnû. Chodil jsem tam za ní v pantoflích

na dfievûn˘ch podráÏkách, abych si nezamokfiil boty, na ãerstvé pod-

máslí. Statek nûkdy v roce 1940 obsadili Nûmci. SkrbeÀ byla ãeská

a za války tam byl klid, ale nedaleká Olomouc byla nûmecká. Jako

chlapec jsem válku tolik nevnímal. KdyÏ jsem nebyl ve ‰kole, pomá-

hal jsem na statku. Vozil jsem bryãkou lidem na pole pití. Kluci mi

závidûli, Ïe mÛÏu sám jezdit s koÀmi. Pamatuji si ale, jak se kolem

Olomouce zaãaly kopat protitankové zákopy. Do ‰koly ve Skrbeni

nastûhovali mládeÏ nasazenou na nucené práce a my jsme do ‰koly

pfiestali chodit. Sedmého kvûtna 1945, kdyÏ ustupovala nûmecká ar-

máda, pfiiletûlo nad SkrbeÀ letadlo a jeden âech po nûm vystfielil. Za

pÛl hodiny pfiiletûla dal‰í letadla a zaãala bombardovat. Nûkolik vel-

k˘ch hospodáfiství bylo zniãeno, vzplály poÏáry, sedm lidí zemfielo.

Po válce jsme se na rok a pÛl pfiestûhovali do âech po Kosífiem, kde

otce zamûstnali jako vedoucího hospodáfiství Státních lesÛ. Bydleli

jsme na samotû u zámku Silva-TaroucÛ. PoblíÏ byl ovocn˘ sad – ni-

kdy jsem se uÏ nenajedl tolika tfie‰ní. Nosil jsem je i spoluÏákÛm do

‰koly do Kostelce na Hané. Na podzim jsme zase cestou ze ‰koly

v kníÏecím lese sbírali bedly a houby.

Pak ale otce pfiesvûdãili, aby ‰el do pohraniãí. V dubnu roku 1947

jsme se tedy pfiistûhovali do Vajglova. B˘vala to velká vesnice, s mlé-

kárnou a ml˘nem. Na kfiiÏovatce stávala celnice, nízká budova s ku-

latou nûmeckou cedulí, a kdo jel ze Slezska na Moravu s dobytkem,

musel ve Vajglovû zaplatit clo. Místní nûmeãtí sedláci mûli moderní

vybavení. Pfiedchozí majitel na‰eho statku mûl uÏ za války strojní do-

jení pro krávy. Ve Vajglovû bylo ‰est mlátiãek na obilí, ty se vyrábû-

ly ve ·táhli, tfii samovazy – na Hané se v té dobû je‰tû vázalo obilí

ruãnû – nebo stroje na seãení americké znaãky McCormick. Místní

mûli sice malé obytné domky, ale stodoly jak hrad. Dostali na zaãát-

ku války od NûmcÛ subvence. 

Zpoãátku jsme bydleli v krásné vysoké budovû, kde po válce sídlilo

fieditelství pastevního druÏstva. Byla postavena v roce 1905, patfiilo

k ní dobfie zafiízené hospodáfiství, nové budovy, plno dobytka. Dnes

je to ruina. KdyÏ ve Vajglovû v devadesát˘ch letech skonãily Státní

statky a budovy opustily, lidi v‰echno rozkradli.

Otec dostal ve Vajglovû místo vedoucího pastevního druÏstva. Na

konci roku 1948 ale druÏstvo zru‰ili a otec zaãal soukromû hospoda-

fiit. Koupil stavení ãíslo popisné jedna. Obhospodafioval sedmnáct

hektarÛ polí, pûstoval obilí, len, brambory. Chovali jsme krávy, pra-

sata, husy, kachny a slepice, králíky a holuby.

V roce 1947 byl Vajglov uÏ kompletnû dosídlen˘. Kromû sedlákÛ tam

Ïilo jen nûkolik rodin, které pracovaly v Kovohutích. Kluci v podob-

ném vûku jsme byli ve vsi jen tfii a jeden ‰estilet˘. V‰ichni ostatní se

teprve narodili. Pfiijeli jsme v dubnu, na Velikonoce, ale je‰tû jsme ni-

koho neznali. Teprve na druh˘ rok jsme ‰li koledovat. Byli jsme zvy-

klí na ‰migustr s proutkem, ale v rodinách, které pfii‰ly z v˘chodního

Slovenska, se polívalo vodou. To jsme neznali. Ze zaãátku jsme ne-

vûdûli, co máme dûlat, ale v pfií‰tích letech uÏ byly v‰echny baráky

a holky mokré.

Ve Vajglovû u kfiiÏovatky byla známá hospoda s dobr˘m pivem. Vedl

ji jist˘ Tyã. U hospody byla kuÏelna, kde se v nedûli hrály kuÏelky.

Hospodáfii mûli v lokále karetní stÛl na mariá‰, pili zásadnû ãerné pi-

vo a koufiili virÏinku. Dûti sem chodily na sodovku, ale musely si ji

vypít venku.

Také se pofiádaly nejrÛznûj‰í zábavy, pro dospûlé i pro dûti.

Tancovaãky a plesy v sále nad hospodou, kácení máje. Spoleãné ak-

ce dûlali obyvatelé vesnice, zamûstnanci Jednoty i ãlenky âerveného

kfiíÏe. V tu dobu Jednota ve Vajglovû otevfiela obchod v hospodáfiské

Rodiãe Karel a Terezie ·olcovi
na svatebním fotu Rodiãe ·olcovi ve Vajglovû

Karel ·olc se sestrami po válce Jako praktikant na poãátku 50. let Rodina Karla ·olce v roce 1938 Fota: archiv Karla ·olce
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budovû u hospody pana Tyãe, kter˘ se mezitím odstûhoval. Na akce

chodili i lidé z Bfiidliãné, Albrechtic nebo z RyÏovi‰tû. NeÏ se zru‰il

r˘mafiovsk˘ okres, byla ve Vajglovû také ‰kola. MÛj syn zaãal chodit

do ‰koly ve Vajglovû, dcery uÏ chodily do Bfiidliãné.

Po válce tu spoleãnû Ïili lidé z rÛzn˘ch míst, ze Slovenska – v˘-

chodniari, z Vala‰ska nebo z Hané. Slováci byli jiné víry, scházeli se

ve vajglovském kostele, kam za nimi dojíÏdûl duchovní odjinud, 

a ostatní, katolíci, chodili do kostela v RyÏovi‰ti nebo do Bfiidliãné.

My jsme chodili do RyÏovi‰tû – do kostela, do obchodu, do kina i na

tancovaãky.

V R˘mafiovû po válce konãila tanková brigáda, nûktefií vojáci, které

demobilizovali, zÛstali tady. Dva z nich, pan Hleba a pan

Moschkowicz, pfii‰li na hospodáfiství do Vajglova. VydrÏeli ale jen asi

rok. Nejdfiív ode‰el Moschkowicz a po nûm jsme se nastûhovali do

ãísla jedna my. Pozdûji ode‰el i Hleba. B˘t soukrom˘m zemûdûlcem

bylo tûÏké. MÛj otec odmítl vstoupit do JZD a soukromû hospodafiil

aÏ do roku 1962. Kromû nûj byli ve Vajglovû jen dal‰í tfii soukrom-

níci. Ani v JZD to ale nebylo snadné, ve Vajglovû mûli druÏstevníci

sedm korun na jednotku, coÏ je odmûna za odpracovan˘ den.

V Troubelicích, odkud pochází moje manÏelka, mûli tfiicet korun. To

uÏ byly jiné peníze.

Do Vajglova jsem pfii‰el jako patnáctilet˘. V Bfiidliãné jsem dochodil

poslední roãník ‰koly a na podzim jsem nastoupil na zemûdûlskou

‰kolu do R˘mafiova. ¤editele tehdy dûlal Josef Pi‰Èák, kter˘ mi do-

poruãil, abych ‰el do ·umperka na niÏ‰í rolnickou ‰kolu. Rok jsem

studoval v R˘mafiovû a dal‰í rok v ·umperku. Jezdili jsme se dvûma

spoluÏáky do ·umperka pfies Skfiítek na kolech. V pondûlí ráno v ‰est

hodin z R˘mafiova, o pÛl osmé jsme uÏ byli ve ‰kole v Temenici, ale

zpátky jsme se v sobotu vraceli celého pÛl dne.

Po ‰kole jsem zÛstal s rodiãi na hospodáfiství ve Vajglovû. V kvûtnu

1950 mû otec poslal na praxi na Státní statek, kter˘ vznikl místo pas-

tevního druÏstva. Jako mlad˘ praktikant jsem se nauãil jezdit na ko-

ni, abych mohl se správcem, kterému jsem byl k ruce, jezdit na sta-

tek do Tylova. Rok poté mû pfievedli na fieditelství do R˘mafiova, na

ekonomick˘ úsek. ¤editelství sídlilo nejdfiíve v budovû zemûdûlské

‰koly na ulici Julia Sedláka a pak se pfiestûhovalo do budovy dne‰ní

lékárny na námûstí. K r˘mafiovskému statku patfiily dal‰í v okolí –

Nová Ves, Dolní Moravice, Vajglov, Tylov, Huzová, Hutov. V té do-

bû byl Hutov je‰tû obydlen˘ a v‰ichni jeho obyvatelé pracovali v ze-

mûdûlství. Do Nové Vsi nebo do Hutova jsme jezdili na kolech. Mûl

jsem na starosti vyplácení mezd. Statky zamûstnávaly plno lidí v Ïi-

voãi‰né a rostlinné v˘robû. Vût‰í hospodáfiství, která zÛstala prázdná,

pfievzaly statky, a jak ub˘valo soukromníkÛ, pfiebíraly dal‰í pozemky

a tak se roz‰ifiovaly.

V roce 1960 byl zru‰en okres R˘mafiov a fieditelství pfie‰lo do

Bruntálu. Statky se rozdûlily. Pod Vajglov patfiily vesnice Lomnice,

Tylov, Val‰ov, Bfiidliãná a RyÏovi‰tû, pod R˘mafiov zase Jamartice,

Dolní Moravice, Nová Ves, Janovice, Stará Ves, pod Horní Mûsto

patfiil Tvrdkov a okolní vsi, pod Huzovou Sovinec, Jifiíkov, Tûchanov,

Arnoltice. Hutov byl izolovan˘ a postupnû se vylidnil. Domy zchát-

raly, vãetnû velké budovy pÛvodního nûmeckého statkáfie. V Hutovû

byl velk˘ statek, s rozsáhl˘mi pozemky, stájemi pro ‰edesát kusÛ do-

bytka, ‰vestkov˘m sadem, plantáÏí rybízu… TûÏila se tam kdysi bfiid-

lice, takÏe vznikla jezírka, kde se daly lovit ryby. B˘vala to pûkná 

osada, s kaplí, která pozdûji taky zchátrala.

V roce 1952 jsem ‰el na vojnu, slouÏil jsem dva roky u protiletadlo-

vé obrany v Praze. Kasárna byla v Bohnicích – pÛlka patfiila armádû,

pÛlka psychiatrické léãebnû. Prahy jsem si uÏil, chodili jsme do kina,

do divadla, na sportovní události, na pivo k FlekÛm. Z R˘mafiova nás

bylo u na‰eho útvaru ‰est.

Po vojnû jsem se vrátil na ekonomick˘ úsek r˘mafiovského fieditelství

statkÛ a tam jsem potkal svou budoucí manÏelku. Pochází

z Troubelic, kde jsme se taky v roce 1957 vzali. Letos jsme oslavili

diamantovou svatbu – ‰edesát let manÏelství. Po svatbû jsme se usa-

dili ve Vajglovû, v sousedství m˘ch rodiãÛ. Narodily se nám tfii dûti

– syn Karel a dcery Zdena a Dagmar. Syn se vyuãil v Kovohutích zá-

meãníkem, dnes Ïije v Bruntále, star‰í dcera vystudovala vysokou

Vajglov, vlevo budova fieditelství Státních statkÛ, vpravo hospodáfiství
·olcÛ

Stavení ãíslo 1 ve Vajglovû, zbourané na konci 70. let Karel ·olc veze sestru na svatbu s koÀsk˘m spfieÏením

Prohlídka strojÛ pfied zaãátkem sezóny
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‰kolu pedagogickou v Olomouci a dnes je fieditelkou r˘mafiovského

gymnázia, mlad‰í dcera se vyuãila v Dfievokombinátu ve Vrbnû pod

Pradûdem a nyní pracuje jako dûlnice. Obû bydlí v Bfiidliãné.

Cel˘ mÛj Ïivot se prolínal s prací u Státních statkÛ – dvaaãtyfiicet ro-

kÛ a sedm mûsícÛ jsem zÛstal u jednoho zamûstnavatele, ale v ob-

ãance jsem mûl osm razítek. Na Státních statcích jsem pracoval aÏ do

dÛchodu – ve Vajglovû, v R˘mafiovû, ve Stránském, ve Val‰ovû, pak

jako vedoucí hospodáfiství v Albrechticích, v Bfiidliãné a nakonec na

personálním oddûlení v RyÏovi‰ti, kde jsem v roce 1992 skonãil.

Vyzkou‰el jsem si snad v‰echnu práci – ekonoma, zootechnika, 

agronoma, na poli, u dobytka, jezdil jsem traktorem. Díky tomu jsem

poznal velkou spoustu lidí – elektrikáfie, veterináfie, lékafie, traktoris-

ty, obyvatele v‰ech okolních vesnic. Statky zamûstnávaly hodnû lidí,

tfieba jen na hospodáfiství v Albrechticích bylo ãtyfiicet zamûstnancÛ,

deset traktorÛ, tfii sta padesát kusÛ dobytka, tfii páry koní a v létû pfii-

jíÏdûli pomáhat chlapi ze Slovenska. Pracovali v Ïelezárnách

v Tfiinci, v létû si vzali dovolenou a pfiijeli k nám na brigádu. Ke 

mzdû dostali navíc obilí. Kromû nich pfiijíÏdûli na v˘pomoc mláde-

Ïníci; bydleli v domcích ve Vajglovû, ve Skalách tam, kde je jezdec-

ká stáj, nebo na fafie v Dolní Moravici, kde je dnes dÛm seniorÛ.

V Nové Vsi se zase chovaly ovce, tisíc dvû stû ovcí na pastvinách aÏ

k RÛÏové a Staré Vsi. Pfies léto se o nû starali sloven‰tí baãové, po-

stavili si sala‰e, pásli ovce a stfiíhali vlnu. Obãas se pfii inventufie zji-

stilo, Ïe se „ztratila“ ovce nebo beran, pr˘ spadli do studny. Ale vû-

dûlo se, Ïe je spí‰ zafiízli a snûdli. Vyrábûli i ovãí s˘r, brynzu a Ïinãi-

ci. KdyÏ byl potom postaven velk˘ ovãín, zÛstávali baãové v Nové

Vsi i pfies zimu. Jednou ale od kamen chytl prach v ovãínû a vznikl

velk˘ poÏár. Chov pak upadal a úplnû zanikl. I Nová Ves se vylidni-

la, dnes je tam jen pár rekreaãních chat.

V roce 1978 jsme se pfiestûhovali do Bfiidliãné. ManÏelka uÏ praco-

vala jako úãetní na místním národním v˘boru a dojíÏdûla sem

z Vajglova. Ve Vajglovû se ale zaãal stavût velkokapacitní kravín

a v zónû okolo nûj se musely v‰echny domy zbourat. Vãetnû na‰eho

statku. Na místû, kde stával, pak postavili seník, ten vyhofiel a rumis-

ko je tam dodnes. Z celého hospodáfiství zÛstal stát jedin˘ strom.

MÛj otec nechtûl hospodáfiství opustit. Vzpíral se, ale nakonec se mu-

sel taky pfiestûhovat do bytu v Bfiidliãné. Tehdy se manÏelce podafii-

lo od národního v˘boru koupit chalupu v Albrechticích. Stafieãek pak

kaÏd˘ den – aÏ do sv˘ch pûtasedmdesáti let – jezdil na kole do

Albrechtic pracovat na zahradû.

Dvacet let jsem byl radním Bfiidliãné a pfiedsedou zemûdûlské komi-

se a mimo to jsem oddával na svatbách. Stfiídali jsme se tfii radní

a pfiedseda národního v˘boru. Já jsem oddával hlavnû zamûstnance

Státních statkÛ, ti si vÏdycky sami fiekli, Ïe chtûjí ·olce. Vzpomínám

si na svatbu lidí z Huzové. Bylo to v zimû. âást svatebãanÛ zapadla

nad Arnolticemi do snûhu a my jsme na nû dvû hodiny ãekali. Nebyly

Ïádné mobilní telefony. Ale nakonec pfiijeli a svatba se konala.

Do dne‰ních dnÛ se leccos zmûnilo. KdyÏ jsme po válce pfii‰li do po-

hraniãí, byly tu dûdiny obydlené sedláky, plno dobytka, po cestách

jezdili konû. Potom, co se zaãaly roz‰ifiovat továrny, v Bfiidliãné

i v R˘mafiovû, lidé se z vesnic postupnû vytráceli. Ti, ktefií dfiíve po-

máhali sedlákÛm, ode‰li dûlat do továren. Hospodafiili pak uÏ jen

star‰í lidé, jejich dûti odcházely za zamûstnáním jinam a stûhovali se

do nov˘ch bytÛ. I mentalita lidí na vesnici se podstatnû zmûnila.

Lidé, ktefií pfii‰li po válce do pohraniãí, mûli nejspí‰ jiné pfiedstavy.

Lákali je sem, Ïe dostanou majetek a práci. Mysleli si, Ïe budou sou-

kromnû hospodafiit, nakonec ale pfie‰li do JZD a pak pod Státní stat-

ky. Vesnice se vylidnily, mladí ode‰li do vût‰ích mûst, kulturní Ïivot

na vesnici upadal. Na vesnici zÛstali jen stafií lidé a ti postupnû 

umfieli. Ve Vajglovû zbyli z pováleãn˘ch dosídlencÛ uÏ jen dva.

(Z vyprávûní Karla a Zdenky ·olcov˘ch zpracovala ZN.)

Devatenáctilet˘ Karel ·olc v uni-
formû zamûstnance Státního statku

Zdenka a Karel ·olcovi na sva-
tebním fotu, 1957

Zleva dcery Dagmar a Zdena, vpravo syn Karel

Organizace a spolky

Dotazník âeské spoleãnosti ornitologické 

Milí pfiátelé pfiírody, 

âeská spoleãnost ornitologická se dlouhodobû zab˘vá konflikty mezi

lidskou ãinností a ptactvem – a nikde nehrozí konflikty více neÏ v síd-

lech. Zdivoãelí domácí mazlíãci, sklenûné plochy, shazování hnízd,

zateplování budov, kácení zelenû a nejen to pfiedstavují pro ptáky ri-

zika, která ãasto vedou ke zbyteãn˘m úhynÛm nebo znemoÏnûní hníz-

dûní a v dÛsledku pak k úbytku ptactva v sídlech. Je pfiíznaãné, Ïe prá-

vû ve dnech, kdy se vracejí první vla‰tovky – druh, kter˘ jiÏ praktic-

ky mimo lidská sídla nehnízdí – spou‰tíme v rámci projektu Sídla bez-
peãná pro ptáky kampaÀ, zamûfienou na informování co nej‰ir‰í ve-

fiejnosti o této problematice. Pfii té pfiíleÏitosti bychom Vás chtûli po-

Ïádat, abyste nám vûnovali pár minut svého ãasu a vyplnili dotazník,

kter˘ naleznete na stránce http://birds.cz/sidla/dotaznik/. 

Vyplnûní dotazníku Vám zabere pût minut a pomÛÏe nám získat uÏi-

teãné informace o tom, jak vnímáte nebezpeãí, která ptákÛm hrozí.

¤ada z Vás si jiÏ moÏná dotazníku v‰imla na na‰ich stránkách nebo

sociálních sítích. Pokud jste jej vyplnili, velice za Va‰e odpovûdi dû-

kujeme. Stejnû jako za jeho pfiípadné pfieposlání dál. 

S pfiáním pûkného jara
Zbynûk Jano‰ka, âeská spoleãnost ornitologická

V návaznosti na ãlánek o ochranû ptactva Miloslava Marka v rubrice Pár slov v RH 06/2017 nás oslovila âeská spoleãnost ornitologická prostfied-

nictvím místního ornitologa Miroslava Glacnera se Ïádostí o vyplnûní krátkého dotazníku, kter˘ se t˘ká souÏití ptactva s lidmi a lidskou ãinností:
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Po letech se v R˘mafiovû konala chovatelská pfiehlídka trofejí
V prÛbûhu uplynulého víkendu 1. a 2. dubna se ve Stfiedisku volného ãasu
R˘mafiov po nûkolika letech setkala myslivecká vefiejnost na chovatelské v˘-
stavû trofejí spárkaté zvûfie, ulovené v prÛbûhu mysliveckého roku
2016/2017 v honitbách okresu Bruntál.
V̆ stavu zahájili trubaãi Rab‰tejn, pfiedseda Okresního mysliveckého

spolku Bruntál Ing. Jaroslav Mader pak vyzdvihl vstfiícnou spoluprá-

ci starosty R˘mafiova a Mysliveckého sdruÏení R˘mafiov a Dolní

Moravice s Okresním mysliveck˘m spolkem Bruntál. Pfiivítal hosty,

kter˘mi byli zástupci obcí s roz‰ífienou pÛsobností, správci jednotli-

v˘ch lesních správ okresu Bruntál a zástupci sponzorÛ. V‰echny pfií-

tomné pozdravil rovnûÏ starosta pofiádajícího mûsta Petr Klouda.

Povûfiené hodnotitelské komise provedly posouzení pfiedloÏen˘ch

trofejí jednotliv˘ch druhÛ zvûfie z hlediska vûku, chovnosti a také

z hlediska provedené preparace a pfiípravy na chovatelskou pfiehlíd-

ku. U v˘znaãn˘ch trofejí bylo provedeno bodové hodnocení a ocenû-

ní medailí. V̆ sledky proveden˘ch odlovÛ a chovatelsk˘ch zásahÛ

mûli moÏnost posoudit sami náv‰tûvníci pfiehlídky na vystaven˘ch

panelech. 

Pro nejmlad‰í náv‰tûvníky byla v mysliveckém koutku pfiipravena

soutûÏ v malování, dûti poznávaly jednotlivé druhy zvûfie, dfieviny

a byliny, na pódiu byla instalována expozice preparovan˘ch divo-

k˘ch zvífiat z Afrického muzea safari v osadû Jelení poblíÏ obce

Holãovice. Velk˘ zájem byl také o v˘stavu fotografií myslivce

Václava Va‰íãka z Bfiidliãné a jeho kolegy fotografa Martina Îatky

z Bruntálu, instalovanou ve velkém sále. Fotografové zachytili na

snímcích zvûfi v pfiirozeném prostfiedí. V galerii Mezipatro Stfiediska

volného ãasu mûl samostatnou v˘stavu myslivec Vladimír Gahura,

kter˘ vystavoval fotografie pfiírodních zákoutí, scenérií, zvûfie a ptá-

kÛ pod názvem Za polárním kruhem – mofiem, tundrou a tajgou.

Chovatelská pfiehlídka pfiinesla jedineãné záÏitky nejen z vystave-

n˘ch trofejí, kter˘ch byla témûfi tisícovka, ale také ze setkání s pfiáte-

li, se kter˘mi se mnozí potkávají pouze pfii podobn˘ch pfiíleÏitostech. 

O krátk˘ rozhovor jsme poÏádali pfiedsedu myslivecké komise

Okresního mysliveckého spolku Bruntál Ing. Jana Veisera.

Po nûkolika letech se do R˘mafiova vrátila chovatelská pfiehlídka tro-
fejí, co od tohoto kroku mÛÏe oãekávat odborná i laická vefiejnost?
Mohla by se pfiehlídka v R˘mafiovû pofiádat pravidelnû?
V Bruntále se pfiehlídka konala pravidelnû deset let a my jsme se roz-

hodli udûlat zmûnu. Budeme pfiehlídku pofiádat stfiídavû v Krnovû,

Bruntále a R˘mafiovû. R˘mafiov má v˘hodu v tom, Ïe má velké a nád-

herné prostory ve Stfiedisku volného ãasu, bezbariérov˘ pfiístup do

sálÛ, starosta je myslivec, dobfie funguje r˘mafiovsk˘ mysliveck˘

spolek, zkrátka je tady velmi dobré zázemí pro pofiádání tûchto pfie-

hlídek.

Jaké trofeje mohli náv‰tûvníci na chovatelské pfiehlídce spatfiit?
Vystaveny byly trofeje zvûfie, která byla ulovena v honitbách okresu

Bruntál s tím, Ïe kaÏd˘ povûfien˘ úfiad mûl svou vystavovatelskou sekci.

·lo zejména o srnãí zvûfi a dále o oblast chovu jelena a daÀka. DaÀci na

Bruntálsku jsou velmi kvalitní, z pÛvodního maìarského chovu.

V‰echna ulovená zvûfi se musí hlásit na pfiíslu‰n˘ úfiad. Na základû celo-

roãního odlovu se pak trofeje pfiedkládají ke kontrole, jestli byl odlov

proveden správnû a zda byl napfiíklad jelen chovn˘, ãi nikoliv.

Dává kvalita trofejí pfiedstavu o tom, jak kvalitní zvûfi v na‰em okrese
Ïije?
Zcela urãitû. KaÏdá zvûfi má specifické zpÛsoby hodnocení. KaÏdá ob-

last má kritéria hodnocení odli‰ná. Napfiíklad na OsoblaÏsku, kde pfie-

vládá v honitbách zemûdûlství, vypadá trofej srnce odli‰nû od srnce v r˘-

mafiovsk˘ch honitbách. Je rozdíl mezi srnci Ïijícími v lesích, nebo blíz-

ko polí ãi farem.

Z dlouhodobého hlediska kvalita zvûfie stoupá, nebo spí‰ klesá?
Co se t˘ãe jelení zvûfie, za posledních deset let se kvalita zlep‰uje. U ãer-

né zvûfie jsou pfiedloÏené trofeje vût‰inou medailové. Dá se tedy obecnû

fiíci, Ïe kvalita zvûfie má stoupající tendenci.

Ke cti myslivce a pro osobní vzpomínku patfií samotná úprava trofeje.

Jak hodnotíte kvalitu a zodpovûdnost myslivcÛ vÛãi sv˘m trofejím?
V podstatné ãásti je pfiístup k úpravû trofejí v naprostém pofiádku. Jistû

tu a tam se najdou chyby, které hodnotitelské komise doporuãí odstranit,

a vût‰inou k nápravû dojde.

Pfiipravuje Okresní mysliveck˘ spolek Bruntál v prÛbûhu roku akce
podobného charakteru, jakou je pfiehlídka trofejí, pfiípadnû akce, které
mohou vefiejnosti pfiiblíÏit na‰i myslivost?
Pfiehlídka je co do rozsahu zfiejmû nejvût‰í a nejprestiÏnûj‰í akcí roku

v rámci celého okresu. Spolek pofiádá samozfiejmû celou fiadu dal‰ích ak-

cí pro vefiejnost. SoutûÏe pro dûti, zkou‰ky loveck˘ch psÛ, stfielecké

zkou‰ky i pro vefiejnost, zkou‰ky z myslivosti, svatohubertské m‰e.

Co vás nejvíce potû‰ilo v uplynulém mysliveckém roce?
Jsem potû‰en, Ïe se stabilizovala ãlenská základna okresního myslivec-

kého spolku, která má vysok˘ vûkov˘ prÛmûr. Mladí se moc nehrnou,

protoÏe myslivost zabírá hodnû ãasu a jde i o to, aby ji mûli kde provo-

zovat, navíc je to finanãnû nároãná záliba.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

rozhovor

V̆ stavu trofejí zahájili trubaãi Rab‰tejn

Ve velkém sále SVâ R˘mafiov byla vystavena témûfi tisícovka trofejí
V prvním patfie byla pro nejmlad‰í náv‰tûvníky pfiipravena v myslivec-
kém koutku soutûÏ v malování, dûti poznávaly druhy zvûfie a rostliny
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Dûti z malotfiídek si uÏily scénické ãtení

V leto‰ním roce se naplno rozbûhly aktivity
zahrnuté do Místního akãního plánu rozvoje
vzdûlávání na území MAS R˘mafiovsko, o. p.
s. Cílem akãního plánu je vedle samotného
rozvoje ‰kolství v na‰em regionu také navá-
zání komunikace mezi jednotliv˘mi vzdûláva-

cími subjekty. Do projektu se proto zapojily prakticky v‰echny matefiské a zá-
kladní ‰koly z R˘mafiova a okolních obcí, ale i knihovna, muzeum nebo SVâ.
Jednou z akcí, které Místní akãní plán R˘mafiovska podpofiil, byl po-

fiad scénického ãtení, jeÏ pro ‰koláky kaÏdoroãnû zaji‰Èuje r˘mafiovská

knihovna. V pátek 31. dubna si v kinosále SVâ R˘mafiov mohli Ïáci

malotfiídek ze Staré Vsi, Dolní Moravice, Malé Morávky a Horního

Mûsta a také dûti ze Základní ‰koly R˘mafiov, ·kolní námûstí, uÏít

vtipné scénické zpracování DobrodruÏství pavouka âendy Pavla

âecha v podání hercÛ Slováckého divadla z Uherského Hradi‰tû.

Herci David Vacke, Irena

Vacková a Jifií Hejcman se

dûtsk˘m divákÛm v R˘ma-

fiovû pfiedstavili uÏ ve scénic-

k˘ch ãteních z kníÏky Roalda

Dahla âarodûjnice nebo

z âapkovy Po‰Èácké pohádky.

Tentokrát na jevi‰tû uvedli

pÛvabnou kníÏku spisovatele

a ilustrátora Pavla âecha

o pavoukovi âendovi a ku-

kaãce z hodin. Zamûfiili se pfii-

tom nejen na pfiedvedení ãetby jako hry, kterou si mohou s minimem

rekvizit zahrát i samotné dûti, ale také na roli ilustrací v dûtské kníÏce.

Rozvern˘ pfiíbûh v úpravû na pomezí ãetby a divadla malé diváky po-

bavil a pfiesvûdãil, Ïe slovy Davidka Vacka „takové dobrodruÏství ja-
ko s kníÏkou nikde a nikdy nezaÏijí“. ZN

KUCHA¤SKÁ PÁRTY II.

LU·TùNINY A P¤ÍLOHY
Setkání nejen zamûstnancÛ kuchyní M· 

a Z· R˘mafiovska
Program:

13:45–14:00 prezence

14:00–15:30

Ukázky úpravy a pfiípravy lu‰tû-

nin, tipy na nejrÛznûj‰í varianty

pfiíloh k hlavnímu chodu, praktic-

ká doporuãení…

Vafií kuchafi Zbynûk Diatka zastu-
pující spoleãnost PODRAVKA
Lagris, a. s. 

15:30–16:30

Otevfiená diskuze, sdílení zku‰e-

ností, v˘mûna ovûfien˘ch receptur

a jídelníãkÛ…

Poãet zúãastnûn˘ch osob za jed-
nu organizaci není omezen.

Setkání je hrazeno z prostfiedkÛ
projektu MAP.

27. dubna 2017, prostory ·J Z· R˘mafiov
ulice 1. máje 30, R˘mafiov

Pfiihlá‰ky zasílejte na e-mail: lukesova.ivana@seznam.cz nebo
554 254 308 nejpozdûji do 14. 4. 2017
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Akce hradu Sovince

Kaligrafie nejsou jen písmena
Umûní Dálného v˘chodu láká na stfiedovûk˘ hrad. Druhého dubna zahájil mla-
d˘ umûlec Sven Kraus na hradû Sovinci svou v˘stavu s názvem Bokusho.
Bokusho, volnû pfieloÏeno jako abstraktní expresivní kaligrafie, ne-

znamená jen písmena a znaky ponechané náhodnému vyjádfiení auto-

ra. Bokusho je tfieba chápat nejen jako finální v˘tvor pfied zraky divá-

ka. Souãástí takového umûní je nezbytnû i proces vzniku, od momen-

tu, kdy bere kaligraf ‰tûtec do ruky, aÏ po chvíli, kdy první z divákÛ

„ochutná“ hotové dílo. Dobré bokusho je pak kombinací letit˘ch zku-

‰eností a znalostí pfiesného kaligrafického fiemesla spolu s jist˘m ode-

vzdáním se nevyzpytatelnému. Nejen kaligraf sám, ale ‰tûtce, tu‰ i pa-

pír, které pouÏívá, jsou svébytn˘mi osobnostmi. V̆ stava Svena

Krause na Sovinci nabízí milovníkÛm umûní netradiãní záÏitek. 

V dílech tohoto mladého autora je patrná nejen preciznost mistrÛ ka-

ligrafÛ, ale pfiedev‰ím siln˘ vliv japonské avantgardy. S tou se umû-

lec seznámil studiem u uãitelÛ v linii Hidaie Nankoku. Autor také rád

experimentuje s nov˘mi, nezvykl˘mi technikami, písmy a formáty,

které se bûÏnû nepouÏívají.

Na vernisáÏi se Sven Kraus náv‰tûvníkÛm pfiedstavil bûhem kaligra-

fické performance za doprovodu tónÛ tradiãní japonské flétny shaku-

hachi, na kterou hrála rodaãka ze ·ternberku Jana Sedláková. Kromû

japonsk˘ch fléten pfiedvedla intuitivní a veskrze improvizaãní hru na

stfiedovûk˘ strunn˘ nástroj psalterium (Ïaltáfi) nebo na kantilu pochá-

zející z malé finské harfiãky. Interpretka na sebe prozradila, Ïe v hra-

ní na tyto nástroje je samouk a s kamarádkou obãas provozuje po ãa-

jovnách muzikoterapii. Souãástí vernisáÏe byl i pfiednes ver‰Û básní-

ka Nanaa Sakakiho.

V̆ stavu kaligrafií Svena Krause bude moÏné nav‰tívit v rámci bûÏ-

ného provozu hradu aÏ do 28. kvûtna po v‰echny dny od 9 do 16 hod

kromû pondûlkÛ. Monika Sohlichová, JiKo

Sven Kraus
1992 zaãíná pracovat se ‰tûtci a papírem

1995 poprvé vystavuje své práce v Dánsku

1996 vytváfií první kaligrafii – v mongolském písmu biãig

1997 pí‰e svÛj první znak kanji – mizu (voda)

2000 vûnuje se intenzivnímu studiu akvarelov˘ch technik

2001 úãastní se workshopÛ ve ·védsku a Velké Británii

2002 poprvé vystavuje kaligrafie a sumi-e

2004–6 studuje typografii a grafick˘ design

2007 studuje v linii mistra Hidaie Nankoku

2008 uãedníkem u mistrÛ v˘roby kaligrafick˘ch ‰tûtcÛ

2009 získává hankó od senseie Ume Takaoky

2009 podílí se na v˘stavách v Seoulu a  Asahikawû

2010 vystavuje v Reginû, Kobé a Kapském Mûstû

2011 ztrácí svoji uãitelku bûhem zemûtfiesení Tóhoku

2016 stává se Ïákem Sachiyo Kaneko

Dílu, které Sven Kraus vytvofiil pfied zraky náv‰tûvníkÛ, dal název
Promûna

Atmosféru v˘stavy dokreslovala japonská hudba v podání Jany
Sedlákové 

Velkoformátové kaligrafické obrazy se zaujetím vnímali pozorní ná-
v‰tûvníci

ÚTùK Z ¤ÁDU
22. a 23. dubna

Pikantní pfiíbûhy a povûsti z klá‰tera
Pálení ãarodûjnic pfii vítání jara se sokolníky

·ermífiská skupina Lucius, skupina ‰ermu Conducti

Loutkové divadlo Ka‰párek na cestách

Sokolnické ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ spolku Dûdictví

DOB¯VÁNÍ HRADU SOVINCE
29. a 30. dubna

Vojenská historie aneb Bojové umûní stfiedovûku
·ermífisk˘ program pln˘ napínav˘ch soubojÛ

Po oba dny v 11:30 a 15:30 probûhne bitva o Sovinec

Teátr Víti Marãíka, tûÏkoodûnci v plné zbroji Taranis

Finsk˘ mu‰ket˘rsk˘ regiment Corporal

Loutkové divadlo Ka‰párkÛv svût

Sokolnické ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ

Petr ·enkyfiík
Historická posádka ·pinavci

Historická posádka ·pinavci zve na tyto akce:
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Velikonoce na hradû Sovinci
Ve dnech 14.–17. dubna probûhne na Sovinci akce pod názvem

Velikonoce na hradû Sovinci, kterou pofiádá správa hradu ve spolu-

práci s Muzeem v Bruntále. Po celé ãtyfii dny bude hrad vefiejnosti 

otevfien od 9:00 do 18:00. 

Náv‰tûvníci se mohou tû‰it na celodenní program na pátém hradním

nádvofií. Spatfií jedineãné ‰ermífie a divadelníky Bravo team Libora

Ol‰ana, krásné a okouzlující taneãnice Perchty von Bladen, humornû

ladûné divadelní pfiedstavení nejen pro dûti v podání divadla Féder

Teáter nebo dech beroucí rytífiské klání skupiny historického ‰ermu

Memento Mori. Chybût nebude ani bohat˘ doprovodn˘ program

s velikonoãním nádechem. Samozfiejmostí budou prohlídky hradu

s prÛvodcem, kde se náv‰tûvníci dovûdí mnohé zajímavosti z histo-

rie hradu.

Bc. Michal Koutn˘, kastelán hradu Sovince

Podûkování na‰emu uãiteli
Je tomu jiÏ více neÏ 50 let, co nás, patnáctileté chlapce a dívky, propou-

‰tûl z 9. tfiídy Základní ‰koly na Jelínkovû ulici. Rozcházeli jsme se do

rÛzn˘ch dal‰ích ‰kol nebo uãebních oborÛ. Louãili jsme se nejen mezi

sebou, ale zejména se sv˘m tfiídním uãitelem. Mûli jsme ho nesmírnû rá-

di. Vedl nás pût rokÛ a v‰tûpoval nám znalosti ze sv˘ch pfiedmûtÛ. Byl

vynikajícím uãitelem matematiky, zemûpisu a pofiádnû nás prohánûl v tû-

lesné v˘chovû. Udivoval nás i svou láskou k na‰í domovinû, kterou do

dne‰ních dnÛ miluje. Byl vÏdy spravedliv˘ a uznal˘ k na‰im problémÛm.

Chceme tímto ãlánkem podûkovat svému tfiídnímu uãiteli, panu

Antonínu Zaìovi Zavadilovi, emeritnímu promovanému pedagogovi.

Pfiejeme mu je‰tû mnoho dal‰ích let a stálou svûÏest, kterou má i pfies

svÛj znaãnû vysok˘ vûk. Za v‰echny Ïáky Miroslav Petfiík

Sledujte, co se ve mûstû dûje
Ve stfiedu 29. bfiezna v 10 hodin dopoledne se v mûstské knihovnû ko-

nala pfiedná‰ka por. Bc. Pavly Jirou‰kové âerná kronika aneb Ze soud-
ních síní. Probíraly se kriminální pfiípady z na‰eho okresu a seznámili

jsme se s novû vydanou knihou policie Moravskoslezského kraje na

stejné téma. Pfiedná‰ka byla velmi dobfie pfiipravena, hlavnû pro star‰í

obyvatele, kter˘ch u nás máme mnoho. Na náv‰tûvnosti to nebylo znát,

coÏ je velká ‰koda. MoÏná za to mohla ‰patná informovanost a nezvy-

klá hodina konání. Pfiedná‰ky v knihovnû jinak nav‰tûvuje více zájem-

cÛ. V poslední dobû tu byly v˘borné besedy o Africe nebo o Cejlonu.

Dále se v knihovnû pofiádají v˘stavy a rÛzné akce pro dûti. 

Doufám, milí spoluobãané, Ïe budete více sledovat, co se ve mûstû

chystá, a zúãastníte se. Jsou to akce obce, ‰kol, knihovny, muzea, spor-

tovcÛ, spolkÛ a dal‰ích. AÈ se na nich nepotkávají stále stejní lidé, ale

je vidût i nové tváfie. N. N., pravidelná náv‰tûvnice knihovny

Od nedûle 5. bfiezna zaãal platit nov˘ jízdní fiád
Redakce R˘mafiovského horizontu uvefiejnila v prvním lednovém vydá-

ní leto‰ního roku nov˘ jízdní fiád (odjezdy autobusÛ a vlakÛ z R˘mafiova)

platn˘ od nedûle 11. prosince 2016 do soboty 9. prosince 2017.

Od nedûle 5. bfiezna 2017 zaãal platit nov˘ jízdní fiád, ve kterém mo-

hou b˘t proti tomu uvefiejnûnému v RH zmûny v odjezdech autobu-

sÛ ãi vlakÛ z R˘mafiova. Vzhledem k tomu, Ïe redakce nov˘ jízdní

fiád nebude uvefiejÀovat, je v zájmu kaÏdého cestujícího pfiípadné

zmûny v odjezdech sledovat. Nov˘ jízdní fiád na linkách ODIS v rám-

ci Moravskoslezského kraje najdou cestující napfiíklad na webové ad-

rese http://bit.ly/2n3kL29. JiKo

Omluva redakce
V minulém vydání R˘mafiovského horizontu (RH 06/2017) byla u fo-

tografií v rubrice Zajímavosti z pfiírody uvedena chybnû dvû jména

fotografÛ. Autorkou fotografie s popiskou Skalní sruby na svahu

Bfiidliãné hory je Zuzana ¤ehofiová, fotografii s popiskou Pod
Ztracen˘mi kameny vytvofiil Vladimír Lehk˘. Obûma fotografÛm se

tímto omlouváme. JiKo

Zajímavosti z pfiírody

Fotografick˘ maraton
V minulém pfiíspûvku jsem se zmínil o fotokrytu a o úãelu, ke kterému

jsem ho postavil. Jen pfiipomenu, Ïe jsem ho zbudoval v listopadu mi-

nulého roku kvÛli focení dravcÛ ve volnosti, konkrétnû kánû lesní, na-

‰eho nejroz‰ífienûj‰ího a nejznámûj‰ího dravce. 

Lehce a struãnû ze zoologie: kánû lesní (Buteo buteo), tfiída: ptáci, fiád:

dravci, ãeleì: jestfiábovití, rod: kánû, druh: kánû lesní.

Kánû lesní se vyskytuje na celém na‰em území, spolu s po‰tolkou patfií

k na‰im nejroz‰ífienûj‰ím dravcÛm. K hnízdûní vyuÏívá remízky, lesy

a rÛzné stromové aleje podél potokÛ, mezí a polních cest. Poãetnost hníz-

dících párÛ závisí na potravû, na v˘skytu hrabo‰Û v daném teritoriu. 

Kánû lesní je stfiednû velk˘ dravec. Hfibetní ãást a horní ãást letek je

zbarvena do tmavû hnûdé, spodní ãást je bílá s hnûdou kresbou v pefií,

konce letek jsou ohraniãeny ãern˘m lemováním. Rozpûtí kfiídel dosa-

huje kolem 130 cm. Pafiáty a ozobí jsou Ïluté, klovec ‰edoãern˘, oko

Ïluté pfiecházející aÏ do hnûdého odstínu. Samci jsou men‰í neÏ samice.

Mnoho lidí si káni lesní plete s jestfiábem lesním. 

Doba hnízdûní a snÛ‰ky vajec se pohybuje zhruba od poloviny bfiezna aÏ

do dubna. Sná‰í v prÛbûhu dvou aÏ tfií dnÛ dvû aÏ tfii vejce, která jsou bí-

lá, ãerveno-hnûdû skvrnitá. Na snÛ‰ce se po dobu 33 dní stfiídají oba part-

nefii. Mláìata hnízdo opou‰tûjí po 45 aÏ 49 dnech, ale v blízkosti hnízda

se zdrÏují je‰tû dal‰ích ‰est aÏ deset t˘dnÛ, kdy jsou rodiãi stále krmena. 

Potravou kání jsou pfieváÏnû hrabo‰i polní, drobní obratlovci a mladí

ptáãci i mladí zajíãci, samozfiejmû nepohrdnou padlinami zvûfie. V ba-

Ïantnicích dovedou nadûlat ‰kody na mlad˘ch, vylíhl˘ch baÏantích ku-

fiátkách. Chovatelé drÛbeÏe si stûÏují, Ïe kánû likvidují drÛbeÏ na dvor-

cích a osamocen˘ch zahradách. Je to polemické tvrzení – kánû je schop-

ná ulovit men‰í kufie, ale uÏ jen velice tûÏko s kofiistí uletût. Kánû neu-

mí tak dobfie lovit, aby zvládla kofiist chytit do pafiátÛ jako jestfiáb, ne-

dovede ji v pafiátech pofiádnû udrÏet, a poté s ní dokonce odlétnout. Jak
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jiÏ jsem zmínil, jde vût‰inou jen o zámûnu za jestfiába lesního.

KaÏd˘ urãitû uÏ pozoroval kánû krouÏit v oblacích, sly‰el jejich pískání

a snad je vidûl i lovit hrabo‰e. ÚÏasn˘mi fotografiemi dravcÛ pofiízen˘-

mi kamarády jsem byl vyprovokován ke zvûãnûní tûchto nádhern˘ch,

majestátních ptákÛ. To jsem netu‰il, jak tûÏk˘ úkol, ale zároveÀ nesku-

teãnû napínavé záÏitky pfiede mnou stojí. Pfiiznám se, Ïe v minulosti

jsem po takové fotografii velmi touÏil. PfiestoÏe myslivost provozuji 

37 let a s tátou a strejdou jsem proÏil mnoho lovÛ tûchto dravcÛ na dnes

jiÏ zakázan˘ch v˘rovkách, není vÛbec jednoduché dostat takového

dravce do hledáãku kamery. Fotografové, ktefií se zab˘vají touto tema-

tikou, mnû urãitû dají za pravdu, Ïe to je úplnû jiná kategorie a jiná dis-

ciplína. Také vím, Ïe byly dávno vytvofieny velice krásné fotografie

dravcÛ ve volné pfiírodû i s akãními zábûry, ale já nemûl dosud Ïádn˘,

ani statick˘ snímek. Bojoval jsem o takovou fotku témûfi ãtyfii mûsíce

a nyní vám poslední vycházky za takovou fotografií, které bych nazval

„fotografick˘m maratonem“, struãnû pfiiblíÏím.

Od listopadu jen krmím na vnadi‰ti pfied krytem, zasednu do krytu a nic.

Pfiijdu za dva dny, vnadi‰tû prázdné. A tak to ‰lo aÏ do února pofiád do-

kola, jen se sem tam ukázala sojka. PokaÏdé cel˘ promrzl˘, unaven˘

mnohokrát po tfií- aÏ ãtyfihodinové ãekané ve fotokrytu a se skepsí jsem

se vracel domÛ. Po návratu jsem pfiem˘‰lel, kde dûlám chybu, co mi li-

kviduje návnady. Stopy od li‰ek na vnadi‰ti nebyly, od kun také ne. Pfii

jedné z vycházek jsem na‰el stopy toulavého psa, pfiestal jsem doplÀo-

vat vnadi‰tû masitou potravou v podobû kufiecích korpusÛ, aby pes pfie-

stal újedi‰tû nav‰tûvovat. To samo sebou pfiineslo negativa, vnadi‰tû

pfiestali nav‰tûvovat i krkavci.

Za nûjak˘ ãas jsem znovu zaãal vnadit a ãekal, kdy se objeví první

známky náv‰tûvy dravcÛ. Stalo se. Po nûkolika dnech jsem zjistil stopy

dravce u vnadi‰tû na snûhové pokr˘vce. BohuÏel pfii mnoha ãekan˘ch

ve fotokrytu jsem se Ïádného z nich nedoãkal, znovu jen sojky. Krkavci

létali hodnû daleko, káni jsem nesly‰el ani písknout. 

Najednou to pfii‰lo. Znovu jdu zakrmit do krmelcÛ, zakrmit na vnadi‰tû

a odpoãinout si chvilku ve fotokrytu. Na tyto pochÛzky s sebou vÏdyc-

ky beru fotografické vybavení. Sedím v krytu, dávám si kalí‰ek ãaje

a pfiem˘‰lím, jestli má vÛbec smysl chystat fotoaparát na stativ. Po krát-

ké úvaze ho pfiece jen chystám. Vítr za mnou oh˘bá stromy témûfi do

pravého úhlu, sly‰ím jejich praskání, dokonce jeden strom nárazy vûtru

neustál, usly‰el jsem jen jeho pád na zem. Zaãínal jsem se sám sebe ptát,

jestli jsem udûlal dobfie, Ïe jsem vyrazil do terénu.

Se sklonûnou hlavou v dlaních, v polosedu a v polodfiepu po dvou ho-

dinách pfies prÛzory krytu zaregistruji stín letek a dosednutí vytouÏené-

ho dravce asi deset metrÛ od návnady. Krve by se ve mnû nedofiezal, ani

ned˘chám, ani se nepohnu, jen okem sleduji dravãí pozorování okolí,

jestli mÛÏe jít k újedi, nebo ne, jestli nûkde ãíhá nebezpeãí. Po pár mi-

nutách se kánû odhodlala a zaãala opatrnû kráãet k újedi. Já se zaãal po-

malinku sunout ke kamefie. V hrdle mi rázem vyschlo a svírá se mi na-

pûtím, zimu necítím, nemohu ani d˘chat, ruce se mi chvûjí a v my‰len-

kách mám jen jedno, neudûlat prudk˘ pohyb a nezradit si káni pfied prv-

ním, tolik vytouÏen˘m snímkem. Po dlouh˘ch, nekoneãn˘ch minutách

se koneãnû ozvala závûrka fotoaparátu, na kartû mám první snímky.

Oddechuji, hledáãek se mi vzápûtí rosí a já nemohu ostfiit. Nervozita ve

mnû graduje, strach, Ïe dravec uletí, cloumá cel˘m tûlem. StûÏí se uklid-

Àuji a zakrátko pofiizuji dal‰í fotografie. Kánû se snaÏí kofiist uchopit do

pafiátÛ a odlétnout s ní pryã. Nedafií se jí, návnada jí padá z pafiátÛ, ká-

nû se pro ni znovu vrací. Pofiizuji dal‰í sérii fotek. Dravec odlétá a já

protentokrát, roztfiesen˘ vzru‰ujícím záÏitkem, balím vûci a vytrácím se

z krytu pryã. Doma netrpûlivû usedám k poãítaãi, prohlíÏím snímky,

spoustu jich maÏu. Nakonec i pfies ‰patné svûtelné podmínky mám nû-

kolik prvních fotek, které se dají pouÏít. 

Spokojenost netrvala dlouho. Dal‰í pokusy o fotky jsem neodkládal. Po

mnohahodinovém ãekání ve fotokrytu jsem se doãkal nov˘ch zábûrÛ.

Ov‰em stále nepfiicházel ten prav˘, aspoÀ tro‰ku akãní snímek. K foto-

grafování jsem vyuÏíval kaÏd˘ voln˘ den, rozmary poãasí jsem ignoro-

val, ale vysnûn˘ zábûr pofiád nikde. Jen statické zábûry na pfiedhozeném

kufiecím korpusu. Znovu a znovu následovaly nûkolikahodinové, nûkdy

aÏ kfieãovité ãekané, tûlo jsem necítil, klouby se zaãaly oz˘vat bolestí od

nepohodlné pozice, obãas se dostavovaly i kfieãe do stehen, ale touha po

snímku vÏdycky zvítûzila. 

Osudn˘ den, nedûle 12. bfiezna, dopolední ãas. Pfiíjemnû svítilo sluníã-

ko, mírn˘ západní vítr, prostû poãasí, které mi dávalo nadûji na slu‰né

fotky. Hned po obûdû, kter˘ jsem odbyl, balím vûci a vyráÏím. UÏ po-

nûkolikáté nekoneãn˘ pochoìák táhnoucí se do kopcÛ a konãin mého

revíru s desetikilov˘m bfiemenem na zádech. Propocen˘, unaven˘ pfii-

cházím na místo kolem druhé odpoledne, pohodím návnadu, nasypu 

obilí do krmelce, pfiidám such˘ chléb, obléknu na sebe dal‰í teplej‰í ob-

leãení, které vÏdycky táhnu s sebou, a jdu zasednout do krytu k ãekané.

Kameru upevÀuji na stativ, nastavuji hodnoty a zaostfiuji pfiibliÏnû do

míst, kde oãekávám dosednutí dravce.

Dlouh˘ ãas mi krátí hfiivnáãi, ktefií se oz˘vají z okolních stromÛ, v dál-

ce sly‰ím tok krkavcÛ, pfies prÛzor z krytu pozoruji skfiivany, kdyÏ na-

jednou usly‰ím zapísknutí kánû blízko nad sebou. Strnul jsem! Pískla

podruhé a já nevûdûl proã, vidûla pohyb, nûco se jí nelíbí, nedÛvûfiuje,

kde jsem udûlal chybu? U fotoaparátu nikdy nevydrÏím dlouho skrãen˘

a ve stfiehu, potfiebuji tro‰ku odpoãinout tûlu a naráz je to tady!

VÏdycky, kdyÏ uÏ nevydrÏím, tak se nûco semele, já jen lamentuji a pro-

sím v‰echny svaté, aby mi poslali dravce zpátky. Tentokrát to vy‰lo, ká-

nû nûkolikrát zakrouÏila, ovûfiila si okolí a sedla dokonce na berli (od-

sedací vûtev), kterou mám pro tento úãel nachystanou zhruba tfii mûsí-

ce. Neskuteãná nádhera! Koneãnû! Ale vyhráno jsem nemûl. Mûl jsem

teleobjektiv natoãen˘ jin˘m smûrem. Navíc se obloha zatáhla tûÏk˘mi

olovûn˘mi mraky, zaãalo mrholit a pfiidával se nepfiíjemn˘ severák.

Prostû a jednodu‰e nemÛÏu mít v‰echno. Co teì?! Musím se sesunout

k fotoaparátu, pomalu natáãet sklo, tak abych prudk˘mi pohyby dravce

nezradil. Musím pfiednastavit v rychlosti hodnoty ve fotoaparátu. Do to-

ho znovu ta lovecká tfiesavka, d˘chám jak o Ïivot, ruce se tfiesou, zno-

vu se mi rosí hledáãek, to nemÛÏe klapnout, to nemÛÏe kánû vydrÏet!

Vûfite, vydrÏela, a já nûkolikrát v krátk˘ch intervalech maãkám spou‰È

kamery. Na kartu se zapisují první fotografie dravce na berli, nepopsa-

telná nádhera a vzru‰ující záÏitek. Kánû po chvilce sedá k újedi a zaãíná

s konzumací kufiecího korpusu. Natáãím krátké video, znovu kánû odse-

dá na berliãku. Na rozlouãenou s touto úÏasnou ãekanou mi dopfiála je‰-

tû pár zábûrÛ a odlétla. S je‰tû tfiesoucíma se rukama balím vûci, dûkuji

pfiírodû za úÏasné pfiedstavení a v tichosti opou‰tím kryt. Doma pfii kon-

trole fotek stále proÏívám tento pro mne neobyãejn˘, vzru‰ující záÏitek.

Nemám fotku s roztaÏen˘mi letkami a podobnû, snad nûkdy pfií‰tû. 

Pfií‰tû bylo úter˘, první jarní den. Poãasí jako tolikrát nevlídné. Pfiesto

jsem po obûdû vyrazil. Pfii pfiíchodu vidím, Ïe mi nûkdo zahodil berli

a naproti u ostrÛvku stojí auto. Náladu mi to zmrazilo. Berli, která leÏe-

la u stûny lesa, jsem zapíchnul zpátky a zakrmil, zasedl a doufal, Ïe se

v‰e v dobré obrátí, auto odjede a Ïe i svûtla pfiibude. Po hodinû a ãtvrt

ãekání to pfii‰lo. Svûtla zaãalo pfiib˘vat, kdyÏ jsem usly‰el písknutí drav-

ce, za chvilku znovu písknutí a stín, kter˘ se postupnû mûní v siluetu ká-

nû. Sedá na berli, já neãekám, tentokrát jsem nemûl ãas ani na loveckou

tfiesavku, rychle k fotoaparátu. Fotky se hrnou na kartu a kánû po pfied-

stavení na berli sedá k návnadû. Posvaãí a znovu na berli. âistí si klo-

vec a já si pfieji, aby se natoãila a dopfiála mi je‰tû pár fotek. Poslechla,

je‰tû mi nûkolikrát zapískala, asi na rozlouãenou.

Koneãnû mám aspoÀ zãásti to, co jsem chtûl. Snímky, po kter˘ch jsem

tolik touÏil. Dûkuji dravci za pfiedstavení, potichu balím vûci a s blaÏe-

n˘m pocitem, pocitem ‰tûstí, konãím tento, dnes uÏ mÛÏu napsat, nád-

hern˘ fotografick˘ maraton. Fota a text: Václav Va‰íãek
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Sport

R˘mafiov‰tí badmintonisté na Jarní lize dûtí v ·umperku
V sobotu 18. bfiezna probûhlo v ·umperku prv-
ní kolo Jarní ligy dûtí 2017 – O ‰umpersk˘ ko-
‰íãek v badmintonov˘ch dvouhrách. Turnaje se
zúãastnilo také sedm hráãÛ a hráãek r˘ma-
fiovského badmintonového klubu SK Badec Ryo.
Liga je rozdûlena na ãtyfii turnaje, které se uskuteãní v ·umperku v obdo-

bí od bfiezna do ãervna. Po skonãení posledního turnaje budou vyhlá‰eni

celkoví vítûzové ligy v jednotliv˘ch kategoriích. Prvního kola se zúãast-

nilo cca ãtyfiicet hráãÛ nejen ze ·umperku a R˘mafiova, ale i z Mohelnice

a Brna, kde je badmintonová konkurence na vysoké úrovni.

V kategorii chlapcÛ U 11 se umístil Jan Vinohradník jako devát˘,

v kategorii chlapcÛ U 14 skonãil Jan Hanu‰ sedm˘ a Richard Bulíãek

osm˘. V kategorii dívek U 14 se umístily Anna Chlachulová jako pá-

tá, Lucie Kalábová ‰está a Pavlína Motalová sedmá. V kategorii dí-

vek U 16 skonãila Petra Motalová pátá. Dal‰í kolo probûhne v sobo-

tu 13. kvûtna. Foto a text: Michal Kaláb

Mlad‰í pfiípravka fotbalistÛ ukonãila zimní halovou sezónu
Mlad‰í fotbalová pfiípravka ukonãila úspû‰nou zimní halovou sezónu 2017. Byly
odehrány poslední dva turnaje – o pfieborníka OFS v Bruntále a poslední turnaj
ve ·ternberku.

V turnaji o pfieborníka OFS v Bruntále se r˘mafiov‰tí fotbalisté probojo-

vali aÏ do finále. V semifinále porazili v penaltovém rozstfielu Juventus

Bruntál a ve finále se utkali s velice kvalitním t˘mem Slavoje Bruntál.

Finále mûlo v˘bornou úroveÀ, ale i pfies snahu a závûreãn˘ tlak nakonec

R˘mafiov‰tí prohráli 2:1. S celkov˘m skóre 28:5 získali druhé místo.

Poslední halov˘ turnaj ve ·ternberku ukázal, Ïe zima je dlouhá a kluci se

tû‰í na venkovní zápasy. To se projevilo i v na‰em t˘mu. Nasazení a chuÈ

uÏ nebyly takové jako v pfiede‰l˘ch turnajích a nakonec jsme skonãili na

pátém místû.

Pfiesto je hodnocení r˘mafiovského t˘mu velice pozitivní. Celkem ode-

hrál dvanáct turnajÛ, v nichÏ se umístil dvakrát na první pozici, ‰estkrát

na druhém a dvakrát na tfietím místû, coÏ je i vzhledem k poãtu hráãÛ

v t˘mu velmi dobr˘ v˘sledek. Kluky musím pochválit za v˘bornou re-

prezentaci fotbalového oddílu i mûsta R˘mafiova a také za v˘bornou do-

cházku na tréninky. Rád bych také podûkoval rodiãÛm, ktefií pomáhali

s odvozem klukÛ na turnaje.

TurnajÛ se zúãastnili: Marek Îváãek, Jan Mihál, Petr Hance, Radim

Pfiecechtûl, Tomá‰ Vychodil, Michal Kubík, Miroslav Mu‰álek, Martin

Vavfiiãka, David Tomíãek a Alexandr Pytlíãek.

Cel˘ t˘m se uÏ tû‰í na 15. dubna, kdy zaãíná mistrovská sezóna. 

Foto a text: Radim Pfiecechtûl

Kritérium posledního snûhu v De‰tném
âest svému jménu dûlalo 18. bfiezna De‰tné v Orlick˘ch horách. Dé‰È,

dé‰È a znovu dé‰È provázel závodníky celé sobotní dopoledne na trati

Wikov Ski Skuhrov nad Bûlou pfii 19. roãníku vefiejného závodu v bû-

hu na lyÏích Královéhradeckého kraje. Studené 2x 4 km ãekaly na star-

‰í dorostence a dorostenky, na mlad‰í dorostenky a dorostence a star‰í

Ïáky a Ïákynû pak 4 km. Mlad‰í Ïáci a Ïákynû zdolávali 2,5 km. 

Závod, kter˘ opravdu provûfiil odolnost na‰ich bûÏcÛ, je jejich ko-

neãn˘mi ãasy urãitû zahfiál: Filip Kreãmer – 4. místo, Klára

Slováková – 3. místo, Franti‰ek Sázel – 4. místo, Eduard Casciani 

– 15. místo, Renáta Andr˘sková – 2. místo, Tereza Kreãmerová 

– 9. místo, Ondfiej Baslar – 3. místo, Tomá‰ Sedláfi – 6. místo, Jakub

Fryblík – 12. místo, Natálie Struhárová – 1. místo, Alice Casciani –

3. místo, Marek Sedláãek – 5. místo.

Gratulujeme v‰em. Ladislav Baslar, Ski klub RD R˘mafiov

Závûr sezóny ocenûn slovensk˘mi tituly
Îáci a dorostenci Ski klubu RD R˘mafiov zakonãili zimní sezónu na
Mezinárodním mistrovství Slovenska ve ·trbském Plese. O víkendu 
25. a 26. bfiezna v ideálních lyÏafisk˘ch podmínkách Vysok˘ch Tater vybojo-
vali neuvûfiiteln˘ch devût medailí a tfii umístûní tûsnû pod stupni vítûzÛ. 
V sobotních sprintech klasickou technikou se na start postavilo tfii-

náct r˘mafiovsk˘ch závodnic a závodníkÛ. Jedenáct z nich postoupi-

lo do semifinálov˘ch jízd, tûsnû za postupem na 9. místû dojela mlad-

‰í dorostenka Natálie Struhárová, která spí‰e neÏ s tratí bojovala s do-

znívající nemocí, kvÛli níÏ uÏ se na start nedûlního závodu neposta-

vila. Ze semifinále nepostoupili do finálov˘ch bojÛ o medaile mlad-

‰í Ïaãka Klára Slováková (5. místo), star‰í Ïaãka Tereza Kreãmerová

(6. místo), star‰í Ïák Ondfiej Baslar (5. místo) a v téÏe kategorii Jakub

Fryblík (8. místo) a star‰í dorostenka Alice Casciani (6. místo).

Vrcholem prvního dne byly finálové jízdy. V tûch dosprintovala pro

Badmintonisté SK Badec Ryo

Foto: Jan Sázel
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zlato a titul mezinárodní mistrynû Slovenska v kategorii star‰ích Ïa-

ãek Renáta Andr˘sková, stfiíbrné medaile získali mlad‰í Ïák Franti‰ek

Sázel, star‰í Ïák Tomá‰ Sedláfi a star‰í dorostenka Tereza Krejãí.

Mlad‰í dorostenka Karolína Ry‰ková vybojovala bronz, star‰í doro-

stenec Marek Sedláãek zavr‰il úspû‰n˘ den 4. místem.

Posledním závodem sezóny byly nedûlní dlouhé tratû volnou techni-

kou s hromadn˘m startem. Pouze mlad‰í Ïáci a Ïaãky bûÏeli klasické

tfii kilometry, které Franti‰ek Sázel dokonãil na medailové 3. pozici,

Eduard Casciani o jednu pfiíãku vylep‰il své umístûní ze sprintu a v cí-

li byl desát˘, Klára Slováková dojela na kvalitním 4. místû. Na ãtyfiki-

lometrové trati byla bezkonkurenãní Renáta Andr˘sková, která obháji-

la prvenství z pfiedchozího dne, její kolegynû Tereza Kreãmerová pro-

jela cílem jako sedmá. Star‰í Ïáci se s „pûtkou“ poprali stateãnû

a Ondfiej Baslar, Tomá‰ Sedláfi a Jakub Fryblík dokonãili závod 

na 2., 4. a 6. místû. Karolína Ry‰ková, která celou sezónu v âeském

poháru a na tuzemsk˘ch mistrovstvích republiky okupovala pozice tûs-

nû pod stupni vítûzÛ, si ve ·trbském Plese koneãnû spravila chuÈ, kdyÏ

po zku‰eném taktickém v˘konu s náskokem dokonãila sedmikilomet-

rovou traÈ na zlaté 1. pfiíãce. Star‰í dorostenky ãekalo v teplém vyso-

kohorském prostfiedí deset kilometrÛ, které Tereza Krejãí objela jako

pátá nejrychlej‰í, Alice Casciani skonãila desátá. S nároãnou „patnáct-

kou“ se se ctí popral star‰í dorostenec Marek Sedláãek (6. místo). 

V‰ichni závodníci r˘mafiovského ski klubu v samotném závûru dlou-

hé zimní sezóny pfiedvedli svou vysokou kvalitu a za pfiedvedené v˘-

kony si zaslouÏí pochvalu. V dubnu je ãeká odpoãinkov˘ cyklus, po

kterém se opût rozbûhne nov˘ tréninkov˘ a závodní rok. Do nûj v‰em

pfiejeme pevné zdraví a hodnû sportovních úspûchÛ.

Za trenéry Ski klubu RD R˘mafiov ·tûpán Sedláãek
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PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov

Mobil: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 21. 4. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

13. 4. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
8/2017
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