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Den mûsta 2017

Dopoledne na námûstí vystoupily matefiské ‰koly Odpolední program odstartovaly zájmové krouÏky

Veãer byl pln˘ hvûzdSVâ pfiipravilo detektivní hru Putování po vlãích stopách

Happy to Meet Monkey Business Fota: redakce

Bûh mûstem
V rámci Dne mûsta podepsali starostové R˘mafiova a Ozimku smlou-
vu o pokraãování spolupráce obou mûst, která jsou partnery jiÏ 20 let
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Zámek se promûnil v ptaãí svût

Janovick˘ zámek se 3. ãervna probudil do nové letní sezóny prohlídek a kultur-
ních akcí. Program, kter˘ pfiipravilo Mûstské muzeum R˘mafiov ve spolupráci
se ‰kolami, spolky, Stfiediskem volného ãasu a sv˘m partnersk˘m Muzeem Wsi
Opolskiej, pfiipomínal napÛl festival a napÛl Den dûtí.
UÏ pravidelnû se janovick˘ zámek s prvními tepl˘mi dny otevírá ná-

v‰tûvníkÛm bûhem slavnostního zahájení sezóny. Bûhem dopoledne vy-

staví za hlavní bránou jarmareãníci své zboÏí, fiemeslné v˘robky, nádo-

bí, ‰perky (vyrábûné klasick˘mi technikami i vytisknuté na 3D tiskár-

nû), pfiírodní kosmetiku, domácí sirupy a marmelády a nejrÛznûj‰í dal‰í

pochoutky. Tentokrát se mezi nimi objevili i hosté z Polska, ktefií pfiímo

na místû pfiedvedli práci kováfie, fiezbáfie, hrnãífiky nebo perníkáfiky.

Sluneãné odpoledne a podveãer vyplnil kulturní program, v nûmÏ se

pfiedstavili místní i pozvaní úãinkující: matefiské ‰koly R˘mafiovska,

ZU· R˘mafiov, spolek Stránské, Kouzelná bufiinka a Stfiedisko volného

ãasu R˘mafiov, ktefií spoleãnû pfiipravili velkou v˘stavu kreseb, maleb

a plastik na téma Ptaãí svût. Opefienci, vejce, hnízda i klece a v‰echny

podoby ptaãího zpûvu i ‰atu budou moci náv‰tûvníci zámku vidût po ce-

lé léto. Souãástí v˘zdoby interiéru je i stálá expozice na téma

R˘mafiovsk˘ch povûstí v pfiízemí barokního kfiídla.

Sobotní akce na zámku odkazovala i ke Dni dûtí. Pro nejmlad‰í ná-

v‰tûvníky byly po celé odpoledne pfiipraveny soutûÏe v reÏii matefiinek,

oblíbené v˘tvarné a keramické dílny nebo tfieba koutek LesÛ âR.

Ti, kter˘m se chtûlo jen tak sedût a poslouchat, mohli sledovat hudební,

taneãní a divadelní program na nádvofií zámku. Pfiispûli do nûj vedle

Zu‰kabandu, mlad˘ch divadelníkÛ ze ZU· a matefisk˘ch ‰kolek

z R˘mafiova, Janovic a Staré Vsi také hosté ze Z· Píseãná a profesio-

nální umûlci. Dûtem zahrálo olomoucké Divadlo Tramtarie pohádku

Hugo z hor, manÏelé Urbaniakovi z Opole, ktefií loni v Janovicích vy-

stoupili s portrétem ‰ansoniérky Edith Piaf, letos se sv˘mi hudebními

pfiáteli pfiedstavili polsk˘ folklór a milovníky stfiedovûké hudby potû‰i-

la ostravská skupina Calata v dobov˘ch kost˘mech a s dobov˘mi ná-

stroji. V zámecké knihovnû v podveãer zazpíval také místní smí‰en˘ pû-

veck˘ sbor Vox montana a vrcholem veãera se po setmûní stala ohÀová

a svûtelná show Postrpoi, která si efektnû pohrála i s logy mûsta nebo

muzea.

Zahajovací program na janovickém zámku zorganizovalo Mûstské mu-

zeum R˘mafiov v rámci ãesko-polského projektu Kulturní sblíÏení, kte-

r˘ je spolufinancován z fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd

a mûstem R˘mafiov. ZN
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Akademie Z· R˘mafiov v b˘valém kinû

Tfiída 2. C a jejich Pohádka o skfiítcích Karkulky a vlci z 1. C

Afriãani z 1. B tanãili v odûvech z igelitu Dûti z 2. B létaly padákem

PáÈaãky mají Boky jako skfiíÀ Finálov˘ Cup song ÏákÛ ze ãtvrt˘ch a pát˘ch tfiíd ZN

PáÈáci a jejich RÛÏová versus AC/DCGymnastky Rockefii
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Ano, je stále mnoho témat, která jsou zajímavá, pro nûkoho hodnû, pro

nûkoho ov‰em vÛbec. Jak vybrat to, které mÛÏe zaujmout alespoÀ ãást

ãtenáfiÛ? Obdivuji „sloupkafie“ z rÛzn˘ch ti‰tûn˘ch médií (elektronická

nesleduji, ale vím, Ïe se to blogery v na‰em svûtû pfiímo hemÏí), jak do-

vedou na pár fiádcích zajímavû a ãasto vtipnû vyjádfiit svÛj postfieh nebo

názor na nejrÛznûj‰í události a dûní. MoÏná bych mohl zase jednou na-

psat pár slov ze svûta politiky, o té „velké“ americké nebo svûtové bych

si v‰ak netroufl napsat nic, ale ani kolem kauzy Rath (kter˘ asi stejnû do-

táhne do vítûzného konce svoji krabici od vína, protoÏe je „pfiece nevi-

nen“), ani o „nepfiedvídateln˘ch“ krocích na‰eho pana prezidenta (pfied

volbami i po volbách), o milosti pro Kajínka nebo o moudrech v‰ezna-

lého a neomylného b˘valého prezidenta psát nebudu, na to také nemám

a nemá to Ïádn˘ smysl. 

âím jsem star‰í, tím víc moji mysl ovládají obyãejné lidské starosti. 

Od mládí mne „‰tvalo“, Ïe ãlovûk musí prospat tfietinu dne. Celou tfieti-

nu, to znamená tfietinu Ïivota! To v mém pfiípadû znamená uÏ více neÏ
ãtvrt století! Pfiepoãtem na hodiny vyjde dûsivé ãíslo – mnoho desítek

tisíc hodin! Co by se za tu dobu dalo udûlat práce nebo proÏít! I kdyÏ

jsem cel˘ Ïivot spí‰e usiloval o zkrácení tohoto ãasu, uvûdomuji si, Ïe

jsem nic nezmûnil a Ïe jsem tím ani nic nezískal. âas je neúprosn˘ a bû-

Ïí si bez ohledu na cokoliv po svém.

JiÏ pfied dvûma tisíciletími fieck˘ filosof Plutarchos napsal: „Spánek je
jedin˘ dar bohÛ, kter˘ je nenahraditeln˘.“ Vûdûl, nebo aspoÀ dobfie tu-

‰il, co pro nás spánek znamená. 

Spánek je definován jako fáze organismu, pfii níÏ dochází ke zmûnû ãin-

nosti mozku doprovázené ztrátou vûdomí a podstatnû sníÏenou citlivos-

tí na vnûj‰í podnûty. Bûhem spánku se lidem zdají sny, i kdyÏ si po pro-

buzení tfieba Ïádn˘ nevybavují. V prÛbûhu spánku se vyskytují ãasové 

úseky, kdy mozek, navzdory pfieváÏnû útlumovému charakteru aktivity,

intenzivnû pracuje. Pfii tzv. paradoxním spánku dochází k ochabnutí sval-

stva, látková v˘mûna se znaãnû zpomaluje, kolísá krevní tlak, zdají se

sny. Typické jsou rychlé pohyby oãí, které daly této fázi název REM spá-

nek (Rapid Eye Movement). Mozek potfiebuje fázi REM k tomu, aby si

uspofiádal zku‰enosti a vjemy získané za stavu bdûní a utfiídil staré a no-

vé vzpomínky. Pfii synchronní fázi oznaãované jako NON REM je ãin-

nost mozku utlumena. Tato fáze pfiedstavuje asi osmdesát procent celko-

vé doby spánku. 

Potfieba spánku je rÛzná, délka a stfiídání jednotliv˘ch fází se mûní také

s vûkem. Novorozenci spí vût‰inou v tfií- aÏ ãtyfihodinov˘ch intervalech

nezávisle na tom, zda je den ãi noc. Dûti mezi sedmi aÏ deseti lety spí

v prÛmûru deset hodin dennû a vût‰inou dokáÏou spánku maximálnû vy-

uÏít k obnovû sil. Bûhem dospívání se opût délka synchronního spánku

zaãíná sniÏovat a objevují se problémy s usínáním i noãním buzením.

V ‰estnácti letech se jiÏ prÛmûrná doba spánku pohybuje kolem osmi ho-

din. Vût‰ina dospûl˘ch potfiebuje spát alespoÀ osm hodin, pûti procentÛm

staãí ménû neÏ ‰est hodin a dal‰ích pût procent potfiebuje spánek del‰í

neÏ devût hodin. Star‰í osoby nemají sníÏenou potfiebu spánku, jak se ob-

vykle tvrdí, pouze se u nich mûní uspofiádání fáze spaní a bdûní. Noãní

spánek se zkracuje a b˘vá pfieru‰ován dlouh˘mi periodami bdûlosti, po-

tfieba odpoledního odpoãinku zesiluje.

Nûktefií lidé jsou schopni spát ménû, a pfiesto si dokonale odpoãinout.

Jejich spánek je úãinnûj‰í a soustfie-

dûnûj‰í. Tito lidé jsou také daleko

pfiizpÛsobivûj‰í. DokáÏou uspokojit

potfiebu spánku krátk˘mi zdfiímnu-

tími – na deset ãi patnáct minut –

a vracejí se sv˘m zpÛsobem k spán-

kov˘m návykÛm na‰ich prapfiedkÛ,

ktefií byli ohroÏováni nejrÛznûj‰ími

predátory a tu a tam si pfieru‰ovanû

zdfiímli. Potfieba siesty asi není pou-

h˘m aristokratick˘m rozmarem, ale

patrnû vzpomínkou na dobu, kdy

Homo sapiens v nejteplej‰í ãásti

dne spí‰e odpoãíval, neÏ aby se vy-

dával za potravou (tak je tomu 

ostatnû v jiÏních zemích ãasto

i dnes). Podle v˘sledkÛ nejnovûj‰ích v˘zkumÛ zhruba tfiicetiminutov˘

spánek uprostfied dne sice neodstraÀuje fyzickou únavu, ale podstatnû

zlep‰uje v˘konnost mozku. 

Tak jak vûdci a lékafii získávají ãím dál více informací o spánku a jeho

mechanismech, tak také pfiicházejí dal‰í informace o ãetn˘ch poruchách,

z nichÏ nejzávaÏnûj‰í je nespavost (insomnie), která zpÛsobuje, Ïe jedi-

nec nemÛÏe usnout nebo se ve spánku ãasto probouzí. Opakem je zv˘-

‰ená spavost (hypersomnie) vedoucí aÏ k narkolepsii, kdy jedinec usíná

i pfii ãinnosti. ZávaÏnou, ale ménû ãastou poruchou je námûsíãnost (som-

nambulismus), bûÏnûj‰í jsou noãní mÛry nebo mluvení ze spaní, syn-

drom neklidn˘ch nohou, spánková apnoe a dal‰í. Stav zpÛsoben˘ nedo-

statkem spánku (spánková deprivace) má za následek ospalost, zhor‰ení

soustfiedûní a úsudku, v tûÏk˘ch pfiípadech také napfi. halucinace nebo ne-

souvislé my‰lení. Ru‰ení nebo neumoÏnûní spánku mÛÏe vést k psy-

chick˘m potíÏím.

I kdyÏ jsem byl po vût‰inu Ïivota pfiíznivcem tûch lidí, kter˘m spaní pfii-

padá jako ztráta ãasu, na druhé stranû si vÏdycky rád dobfie pospím, v po-

slední dobû i del‰í dobu neÏ dfiíve. Veãer pfii usínání ãasto fie‰ím sloÏité

situace dne‰ního obyãejného Ïivota nebo i závaÏné problémy svûta a lid-

ské spoleãnosti a mnohdy nacházím takfika geniální zpÛsoby fie‰ení

a s pocitem zásluh o tento svût usínám. Ráno z toho ale bohuÏel nevím

nic nebo je to jen nesmysln˘ blábol, a tak vlastnû úplnû zbyteãnû pl˘-

tvám svojí „genialitou“. Noãní sny, ãasto velmi bizarní, mne budívají

svou naléhavostí a po chvílí maximálního úsilí o nalezení fie‰ení dospí-

vám vût‰inou k názoru, Ïe musím vstát a vyrazit na onu noãní náv‰tûvní

místnost. A pak jsou sny ranní, které jsou ãasto motivovány úkoly nad-

cházejícího dne, které je nutno fie‰it, a nejlep‰ím zpÛsobem, jak toho do-

sáhnout, je snaÏit se vrátit do svûta, ve kterém vznikly – uvádût se do sta-

vu hlubokého meditování, které v‰ak ãasto vede zpátky k neklidnému

spánku a rozmrzelosti pfii zvuku budíku.

TakÏe obecnû – Ïádná idylka, nicménû spánek vnímám jako dar a uzná-

vám, Ïe i v tomto smûru jsem prostû souãástí pfiírody, která je zafiízena

tak, jak je, a bojovat proti ní je pfiinejmen‰ím nemoudré. Miloslav Marek
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na pozici referenta odboru regionálního rozvoje

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

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. záfií 2017, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 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 vysoko‰kolské nebo vy‰‰í odborné stavebního nebo technického smûru, pfiíp. stfiedo‰kolské vzdûlání stavebního smûru 

ukonãené maturitní zkou‰kou,

• základní orientace v zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích, v˘hodou,

• dobrá uÏivatelská znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet)

• znalost rozpoãtování a cenové soustavy stavebních prací v˘hodou,

• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce, odolnost vÛãi stresu,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

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

jektové pfiípravy, kontrolní a administrativní ãinnost ve vztahu k investiãním akcím, 

• tvorba dlouhodob˘ch plánÛ investic a oprav,

• zpracování Ïádostí o dotace,

• pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení

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

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

22. ãervna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 22. ãerven 2017
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu nebo místo neobsadit.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení

vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového

fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány do-

poruãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

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

rozvoje MûÚ Ing. Miroslav Sigmund, tel.: 554 254 316. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na pozici referenta odboru Ïivotního prostfiedí – státní správa lesa

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

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

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové podmínky: 10. 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 obor lesnictví s poÏadovanou

praxí min. 1 rok, nebo úplné stfiedo‰kolské ukonãené maturitou v oboru lesnictví s poÏadovanou praxí min. 5 let,

• 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

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy lesa v rozsahu daném zákonem 289/1995 Sb., o lesích, (lesní zákon) ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

• vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotãen˘ch orgánÛ vykonávajících ãinnost v pÛsobnosti MûÚ R˘mafiov jako pod-

kladu pro stavební fiízení

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

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

13. ãervence 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:                            13. ãervence 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

Ïivotního 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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Aktuálnû z mûsta

Kolik odpadu obãané R˘mafiova loni vyprodukovali?
V roce 2016 bylo v R˘mafiovû a jeho místních ãástech obãany vy-

produkováno celkem 3 450,593 tun odpadu, pfii poãtu 8 527 obyva-

tel (k 31. 12. 2016) tak pfiipadá 405 kg odpadu na jednoho obyvate-

le. Z tohoto mnoÏství tvofiil 2 816,556 tun komunální odpad 

(4,045 tun nebezpeãn˘ odpad; 41,892 tun elektroodpad; 16,22 tun

pneumatiky; 571,88 tun stavební suÈ). Komunálním odpadem se ro-

zumí ve‰ker˘ odpad vznikající na území obce pfii ãinnosti fyzick˘ch

osob, kter˘ je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadÛ,

s v˘jimkou odpadÛ vznikajících u právnick˘ch osob nebo fyzick˘ch

osob oprávnûn˘ch k podnikání. Pfii mnoÏství 2 816,556 t za rok 2016

pfiipadá na jednoho obãana 330,31 kg komunálního odpadu.

Vyseparovaná sloÏka (papír, plast, sklo, kov, bioodpad) tvofiila do-

hromady 370,945 tuny, tj. 13,17 % celkového komunálního odpadu.

Na jednoho obyvatele tak pfiipadá 43,50 kg vyseparovaného odpadu.

Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu dosáhly v˘‰e 7 584 000 ko-

run. Náklady na jednoho obãana tedy ãiní 889,4 korun. Místní poplatek

za svoz komunálního odpadu je v R˘mafiovû a jeho místních ãástech 

700 korun. Celková ãástka neuhrazen˘ch poplatkÛ neplatiãÛ se dlouho-

dobû pohybuje okolo cca 5 %. Nedoplatky jsou systematicky vymáhány. 

SíÈ hnízd na separovan˘ odpad je velice hustá, v R˘mafiovû a míst-

ních ãástech je 94 míst k separaci (296 nádob). V roce 2016 si kaÏdá

rodina mohla v sídle Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov nebo na podatelnû

radnice bezplatnû vyzvednout set ta‰ek na tfiídûn˘ odpad. Tato akce

pokraãuje za stejn˘ch podmínek i v leto‰ním roce.

Mûsto R˘mafiov má nastaven t˘denní svoz smûsného komunálního

odpadu, plastu, papíru, bioodpadu (jen pfies vegetaãní období), dle

potfieby svoz skla a kovu. V provozu jsou také dva sbûrné dvory.

Svoz a následnou manipulaci s ve‰ker˘m odpadem provádí pro

R˘mafiov spoleãnost plnû vlastnûná mûstem – Mûstské sluÏby R˘-

mafiov, s. r. o. Smûsn˘ komunální odpad a velkoobjemov˘ odpad

konãí na skládce v Horním Bene‰ovû, bioodpad na kompostárnû 

v areálu mûstské ãistírny odpadních vod a vyseparované sloÏky u pfií-

slu‰n˘ch odbûratelÛ.

Celorepublikové údaje za rok 2015
(zdroj: âesk˘ statistick˘ úfiad, https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-

vloni-vyprodukovalo-269-milionu-tun-odpadu)

S rÛstem ekonomiky souvisí i mnoÏství odpadÛ vyprodukovan˘ch

v roce 2015. Celkem jde o 26,9 miliónu tun, o 13 % více neÏ v pfied-

chozím roce. Nejvût‰í ãást odpadÛ pfiipadala na podniky. Komunální

odpad pak tvofiil 3,3 miliónu tun.

Oproti roku 2014 se produkce komunálních odpadÛ zv˘‰ila o 2 %.

V pfiepoãtu na jednoho obyvatele ãinila 317 kg. Vût‰ina odpadu po-

cházela z bûÏného svozu. Typicky jde o odpad z popelnic, kontejne-

rÛ nebo svozov˘ch pytlÛ, 9 % komunálního odpadu tvofiil objemn˘

odpad, napfi. koberce ãi nábytek, 12 % pfiedstavovaly odpady pochá-

zející ze zahrad, parkÛ a hfibitovÛ. Pouhá 2 % pfiipadala na odpady

z komunálních sluÏeb, tedy z ãi‰tûní ulic a z odpadkov˘ch ko‰Û.

Z komunálního odpadu se vytfiídilo 15 %. Nejvût‰í podíl tvofiil papír

(32 %), dále sklo (25 %), plasty (24 %) a kovy (6 %). Oddûlenû sbí-

ran˘ch sloÏek bylo vytfiídûno 46 kg na obyvatele. PfiestoÏe se mnoÏ-

ství vytfiídûného komunálního odpadu rok od roku zvy‰uje a klesá

mnoÏství smûsného odpadu, pfiibliÏnû polovina komunálního odpadu

stále konãí na skládkách. V roce 2015 bylo tímto zpÛsobem odstra-

nûno 1,8 miliónu tun odpadu. Ve spalovnách bylo spáleno 590 ti-

síc tun, v recyklaãních linkách skonãilo 851 tisíc tun komunálního

odpadu a v kompostárnách 141 tisíc tun biologicky rozloÏitelného

komunálního odpadu. Stále více komunálního odpadu se tak dafií 

opûtovnû zpracovávat. Ing. Ludûk ·imko, MûS R˘mafiov

Krátká historie rekonstruovan˘ch domÛ na OkruÏní ulici
Právû probíhá regenerace ãtyfi bytov˘ch domÛ na OkruÏní ulici ã. 1, 3, 5 a 7.
Zateplují se obvodové konstrukce domÛ, budou vymûnûna sklepní okna, vstup-

ní a balkónové dvefie a zatepleny stropy sklepÛ a podlahy pÛdy, bude prove-
dena hydroizolace. Mûstu R˘mafiovu se podafiilo na tuto akci získat dotaci
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Zdravotnictví

DÛleÏité upozornûní obvodních lékafiÛ
Od 1. ãervna 2017 je ordinace MUDr. Vûry ·picerové pfiesunuta

na Polikliniku R˘mafiov, do 1. patra. Souãasnû z dÛvodu odchodu

MUDr. Krist˘ny Volkové do dÛchodu pfiebírá její ordinaci MUDr.

Darja La‰áková. Ordinace bude rovnûÏ nadále sídlit na poliklinice

v 1. patfie. MUDr. Krist˘na Volková bude ordinovat jiÏ pouze

v pátky.

Ordinaãní hodiny budou pro obû ordinace stejné:

Pondûlí, stfieda, ãtvrtek Úter˘
6:30–7:30 odbûry 6:30–7:30 odbûry

7:30–9:00 akutní pacienti 7:30–11:00 objednaní pacienti

9:00–13:00 objednaní pacienti 13:00–15:00 akutní pacienti

15:00–18:00 objednaní pacienti

Pátek
6:30–7:30 odbûry

7:30–9:00 akutní Tel. kontakt:
9:00–11.30 objednaní pacienti 554 213 253; 554 211 963

Dûkujeme za pochopení a tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu v nov˘ch prostorách.

MUDr. Vûra ·picerová, MUDr. Darja La‰áková, MUDr. Jana Va‰tíková 
a zdravotní sestry Lenka Rampulová a Marie âernavová

Charitativní cyklotour na r˘mafiovském námûstí
I pfies mírnou nepfiízeÀ poãasí pfiijel v úter˘ 6. ãervna 2017 na r˘ma-

fiovské námûstí peloton cyklotour Na kole dûtem veden˘ Josefem

Zimovãákem na vysokém kole.

Cyklisty pfiivítal starosta mûsta Ing. Petr Klouda, kter˘ pak z rukou

Josefa Zimovãáka za mûsto R˘mafiov pfievzal certifikát osvûdãující

partnerství mûsta v tomto sportovním projektu.

Zájemci si mohli vyzkou‰et jízdu na vysokém kole nebo si zazvonit

na speciální zvon, kter˘ nadaci vûnoval zvonafi Jan ·eda. Zvon bude

vydraÏen a v˘tûÏek bude poukázán na konto vefiejné sbírky nadaãní-

ho fondu. Do draÏby se mÛÏete zapojit na stránkách aukce.

Po krátkém obãerstvení se peloton vydal smûrem na Bruntál, kde jej

ãekal cíl 6. etapy. Do cíle celé tour v Rouchovanech pfiijeli cyklisté

10. ãervna 2017. 

Zdroj: webové stránky mûsta

z Integrovaného regionálního operaãního programu na projekty regenerace
bytov˘ch domÛ ve v˘‰i 31,5 % skuteãnû vynaloÏen˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. 
Cílem zateplení je sníÏit energetickou nároãnost domÛ, v˘dajÛ na vy-

tápûní, emisí skleníkov˘ch plynÛ (pfiedev‰ím CO2), zv˘‰ení Ïivotní

úrovnû obyvatel, zhodnocení nemovitostí v majetku mûsta a zvelebe-

ní vnûj‰ího prostfiedí R˘mafiova.

Mnozí netu‰í, Ïe jde o jedny z nejstar‰ích bytov˘ch domÛ ve mûstû, kte-

ré byly postaveny v roce 1931. Stavební povolení bylo vydáno 21. fiíj-

na 1930, kolaudace byla plánována na 8. fiíjna 1931. Zajímavostí je, Ïe

v‰echny tyto informace lze vyãíst z jednoho jediného listu projektové

dokumentace Plan zur Erbauung von Wohnhäusern für die Verehrliche
Bau- und Vohnungs- Genossenschaft in Römerstadt, Masstab 1:100.
V tomto listu o rozmûrech 98 cm x 54 cm je zakreslen pohled ãelní, po-

hled ‰títov˘, fiez A-B, pÛdorys 1. PP, 1.–3. NP a také situace stavby. Na

projektu je vylepen kolek v cenû 4 korun. První obyvatelé se do domu

stûhovali v roce 1932. Jsou to první domy této velikosti na území mûs-

ta. Zhruba ze stejného období jsou domy na Opavské ulici 15, 22, 45

a 47, ale samozfiejmû i fiada dal‰ích men‰ích bytov˘ch domÛ.

V kaÏdém domû je ãtrnáct bytov˘ch jednotek o velikosti 1+1. Byty

byly pÛvodnû vytápûny tuh˘mi palivy – v kuchyni byla sporáková

kamna, v pokoji pak kamínka, sociální zafiízení bylo bez vytápûní.

V roce 1968 byly domy plynofikovány, ale pouze pro vafiení. V roce

1982 probûhla rekonstrukce rozvodu plynu a vytápûní tuh˘mi palivy

bylo nahrazeno vytápûním plynov˘mi topidly, sociální zafiízení bylo

nadále bez vytápûní. V souvislosti se zmûnou vytápûní do‰lo v roce

2002 k odbourání komínÛ nad stfiechou. Odvûtrání, které vedlo nû-

kter˘mi komínov˘mi prÛduchy, bylo na pÛdû a nad stfiechou nahra-

zeno ventilaãními nástavci. V prÛbûhu let byly domy napojeny na ve-

fiejnou kanalizaci. V posledních deseti letech byly opraveny balkóny,

vymûnûna stfie‰ní krytina, vymûnûna okna v bytech za plastová, vy-

malovány chodby, zfiízena spoleãná televizní anténa. Byterm také

prÛbûÏnû spravuje jednotlivé byty, a to v rozsahu generální rekon-

strukce elektfiiny a rekonstrukce koupelen. 

Ing. Lenka Vavfiiãková, fieditelka Bytermu R˘mafiov, p. o.
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·kolství

Krajské finále Poháru Rozhlasu
Tfii druÏstva z r˘mafiovské Z· Jelínkova postoupila z krnovské kvalifikace
do krajského finále Poháru Rozhlasu, pofiádaného opavskou Z· Engli‰ova na
Tyr‰ovû stadionu. Konkurenci tu pfiedstavují v˘bûry sportovních ‰kol a k vi-
dûní b˘vá Ïákovská atletika na vysoké úrovni. Na‰i závodníci i závodnice zde
s ostatními vÏdy rádi zmûfií síly, snaÏí se dosáhnout co nejlep‰ího umístûní
a leckdy se zde nechají strhnout k osobním rekordÛm i nov˘m rekordÛm
‰koly.
Krajské kolo zahrnovalo bûh na 60, 600, 800, 1000 a 1500 m, skok

dalek˘ a vysok˘, vrh koulí a hod míãkem a v‰e uzavfiel zlat˘ hfieb

‰kolních atletick˘ch závodÛ – ‰tafety na 4x 60 m. V‰ichni soutûÏící

ze sebe na vyhfiátém stadionu vydávali maximum a uÏívali si sluníã-

ka i bájeãného sportovního prostfiedí.

Do krajského finále vyslalo své v˘pravy sedmnáct ‰kol. DruÏstvo na-

‰ich mlad‰ích dívek skonãilo na sedmém místû, star‰í dívky vybojo-

valy místo ‰esté a velk˘m úspûchem bylo nepopulární, ale cenné

ãtvrté místo mlad‰ích chlapcÛ. Individuálnû se nejlépe prosadila

mlad‰í Ïákynû Ivana Hofiínková druh˘m místem v hodu míãkem na

hranici 45 m a Tereza Altmanová druh˘m místem v bodovém zisku

jednotlivkyÀ. ·tafeta A star‰ích dûvãat se v elitním rozbûhu umístila

na pátém místû a v ãase 32:96 zabûhla nov˘ ‰kolní rekord. âinili se

v‰ak i ostatní r˘mafiov‰tí závodníci, pfiiãemÏ nejobûtavûj‰í v˘kony

podávali v prudkém poledním slunci vytrvalci.

V‰em patfií velké podûkování za hodnotnou reprezentaci, sportovní

chování a pfiístup k nároãné pfiípravû. Je‰tû si neoddechnou jen star‰í

dívky, které se zúãastní finále Atletického ãtyfiboje. 

Karel Toman, fota: Aneta Janíková

Krajské kolo Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ
Po postupu z okresního kola ãekalo na‰e druÏstvo i jednotlivce kraj-

ské finále v Havífiovû a konkurence témûfi 250 závodníkÛ. Tato sou-

tûÏ probíhá v celé âR pod patronací b˘val˘ch i souãasn˘ch sportov-

ních hvûzd a osobností, z nichÏ nejznámûj‰í jsou zakladatelé projek-

tu OVOV Robert Zmûlík a Roman ·ebrle, oba olympij‰tí ‰ampioni

v desetiboji, patronkou na‰eho kraje v této soutûÏi je ·árka

Ka‰párková, mistrynû svûta v trojskoku.

SoutûÏilo se v ‰esti disciplínách. Bûhem velmi krátké doby bylo tfie-

ba zvládnout sprint na 60 m, tfii pokusy v dálce a hodu míãkem.

Následovalo dvouminutové shybování na ‰ikmé lavici a sedy lehy.

Na závûr si závodníci vybírali mezi bûhem na 1000 m a dvouminu-

tov˘m driblinkem mezi metami.

Na‰e ‰kola opût nezklamala a umístila se v konkurenci ãtrnácti druÏ-

stev na pátém místû. V jednotlivcích se na stupnû vítûzÛ probojovali

na tfietím místû Karolína PeÀázová, na druhém Ondfiej Kfienek

a Karolína Ry‰ková. I ostatní Ïáci na‰í ‰koly pfiíkladnû bojovali a v˘-

bornû reprezentovali svou ‰kolu. V druÏstvu soutûÏili Lucie

·karupová, Tereza ·ulíková, Helena Továrková, Ivana Hofiínková,

Jan Baran, Jan Jablonãík, Ivan Kotlárik a Milan Kfiepelka. V jednot-

livcích mûla na‰e ‰kola nejpoãetnûj‰í zastoupení. Jak dûvãata

Vendula AmbroÏová, Karolína PeÀázová, Veronika Tihelková

a Karolína Ry‰ková, tak ho‰i Tomá‰ Furik, Roland Wenzel, Ondfiej

Kfienek, Franti‰ek Sázel a Tomá‰ Sedláfi dosáhli skvûl˘ch v˘konÛ.

Je tfieba v‰em na‰im reprezentantÛm podûkovat za pfiíkladné chování

a v˘bornou reprezentaci na‰í ‰koly a mûsta v této nároãné soutûÏi. 

Miloslav Slouka, foto: Karel Toman

Celokrajská konference podtrhla v˘znam vody v krajinû 
Pod zá‰titou námûstkÛ hejtmana Moravskoslezského kraje (MSK)
Jarmily Uvírové a Stanislava Folwarczného uspofiádalo ve dnech 
8.–9. ãervna Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov celokrajskou
konferenci environmentálního vzdûlávání, v˘chovy a osvûty na téma
Voda v krajinû. 
Na dvoudenní krajskou konferenci pfiijelo do R˘mafiova sedm desítek

pedagogÛ z celého regionu. Na programu byly nejen zajímavé pfiedná‰-

ky, ale také workshopy a terénní exkurze s cílem ukázat zajímavosti

a krásy JeseníkÛ v na‰em regionu. Akce získala akreditaci Ministerstva

‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR v rámci dal‰ího vzdûlávání peda-

gogick˘ch pracovníkÛ. 

Dvoudenní konferenci zahájili úãastníci v sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov. V úvodu vystoupil rytmick˘ orchestr ZU· R˘mafiov pod ve-

dením Karla Cvrka a slavnostního zahájení se následnû ujala námûst-

kynû hejtmana Jarmila Uvírová z odboru Ïivotního prostfiedí a zemû-

dûlství Krajského úfiadu MSK, která úãastníky konference pfiivítala.

O v˘znamu vody a jejím zachování v krajinû, o prevenci nedostatku vo-

dy a badatelsk˘ch pfiístupech pro sledování vody v krajinû hovofiila ve
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své pfiedná‰ce pfiedsedkynû Klubu environmentální v˘chovy Praha

Doc. PaedDr. RNDr. Milada ·vecová, CSc. Ing. Vítûzslav Chmelafi si

pfiipravil pfiedná‰ku o pfieãerpávací vodní elektrárnû Dlouhé Stránû, v˘-

znamu a provozu této elektrárny, která podle citovan˘ch v˘zkumÛ ne-

má negativní dopad na okolní krajinu. O ochranû mokfiadních stanovi‰È

v Chránûné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ), unikátní vysokohorské

botanické zahradû v oblasti Velkého kotle a dal‰ích pfiírodních zajíma-

vostech pohovofiil Mgr. Petr ·aj, pracovník CHKO Jeseníky. Poslední

pfiedná‰ející byla Ing. Bc. Lenka Heczková z Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje. Ta ve svém pfiíspûvku pfiiblíÏila vodní hos-

podáfiství v Moravskoslezském kraji.

Pfiedná‰ky odpoledne vystfiídaly workshopy a terénní exkurze.

Úãastníci rozdûlení do dvou skupin absolvovali pû‰í túru z Re‰ovsk˘ch

vodopádÛ do Skal a zapojili se do workshopÛ v budovû gymnázia

a SO·. Studenti gymnázia pfiipravili ve ‰kolních laboratofiích biologie

a chemie praktické ukázky práce s moderními pfiístroji, samozfiejmû

v souvislosti s tématem vody. Îáci oboru kuchafi-ãí‰ník pfiedvedli 

v uãebnû praktického v˘cviku ukázku carvingu ovoce a zeleniny a pro

úãastníky konference zhotovili nûkolik druhÛ míchan˘ch nápojÛ, coÏ se

setkalo s velk˘m úspûchem. Stojí za zmínku, Ïe ve‰kerou stravu a ob-

ãerstvení pro konferenci s v˘jimkou páteãního obûda pfiipravilo praco-

vi‰tû Stfiední odborné ‰koly.

V pozdním odpoledni pak v‰ichni úãastníci konference odjeli na Slezskou

Hartu, kde vyzkou‰eli plavbu na elektrolodi nebo na vyhlídkové lodi.

Veãer spoleãnû nav‰tívili pfiedstavení Limonádov˘ Joe v podání ochot-

nického spolku Pradivadlo v pfiírodním amfiteátru divadla La Skála.

Konference pokraãovala v pátek prohlídkou úpravny vody v Karlovû,

kterou úãastníky provedli pracovníci spoleãnosti Vodovody a kanaliza-

ce (VaK) Bruntál. Uãitelé nav‰tívili podzemní prostory, kde se povr-

chová voda upravuje na pitnou. Potom se opût rozdûlili na dvû skupiny,

ãást odjela do Horsk˘ch lázní Karlova Studánka, kde jim Vítûzslav

Hrazdil pfiiblíÏil lázeÀsk˘ komplex i místní prameny, a poté na Kurzov-

ní chatu. Druhá, zdatnûj‰í skupina místo lázeÀské exkurze vyrazila na

túru nauãnou stezkou Bílá Opava aÏ na Kurzovní chatu, která je smluv-

ním pracovi‰tûm Gymnázia a SO· R˘mafiov (uãni kuchafii zde mají pra-

xi). Zde na v‰echny ãekal obûd. Konferenci pedagogové zavr‰ili

v R˘mafiovû pfii pfiedávání osvûdãení o úãasti. V‰ichni si ukonãenou ak-

ci s neskr˘van˘m nad‰ením pochvalovali. JiKo

Pfiedná‰ející Milada ·vecová a Petr ·aj Jedna z terénních exkurzí vedla do úpravny vody v Karlovû

Pû‰í túra z Re‰ova do Skal

Nûktefií vyzkou‰eli plavbu elektrolodí, jiní pluli na vyhlídkové lodi
Fota: redakce, Mgr. Ivana Hofírková, 

Mgr. Jana Schwarz, Mgr. Daniela Ondrová

Konferenci zahájila námûstkynû hejtmana Jarmila UvírováÚãastníci konference na dopoledních pfiedná‰kách
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Úspûchy taneãního oboru na leto‰ních soutûÏích
První máj se pro taneãní obor ZU· R˘mafiov nesl ve znamení tance.

V bohumínské sportovní hale probíhalo zemské kolo soutûÏe pofiáda-

né Czech Dance Organization pro celou Moravu. Postupující t˘my

z jednotliv˘ch disciplín se pfied odbornou porotou utkaly o postup na

Mistrovství âR. Na‰i taneãníci si v kategorii art mal˘ch skupin ved-

li v˘bornû a obû formace I v boufii vím, k˘m jsem a Jako hvûzdy na
nebi získaly pfiíãky nejvy‰‰í a tím tituly mistrÛ Moravy.

V sobotu 13. kvûtna se konala v Litovli tradiãní taneãní soutûÏ O erb

mûsta Litovle. O pfiízeÀ poroty se ucházelo 120 choreografií z celé

Moravy. Taneãní obor ZU· R˘mafiov reprezentovaly choreografie

Jako hvûzdy na nebi a juniorská V boufii. Oba t˘my byly naprosto 

úÏasné a právem získaly ve sv˘ch kategoriích první místa. Byla to

velmi pûkná soutûÏ, za kterou sv˘m taneãníkÛm moc dûkuji. 

PrÛmyslov˘ palác v Praze se stal ve dnech 25. aÏ 28. kvûtna dûji‰-

tûm mistrovství âR pod názvem Czech Dance Masters 2017 v ka-

tegoriích art, disco, belly, couple a tap. Této nejvût‰í taneãní tour

v âR se zúãastnily také taneãnice ZU· R˘mafiov v duích, sólech

a mal˘ch formacích.

Julie Br‰Èáková a Ivana Nûmcová nás reprezentovaly v sólové kate-

gorii juniorÛ. Ve velmi silné konkurenci nedosáhly na postup a cel-

kovû skonãily na 21. a 17. místû. Duo v podání Adély Továrkové

a Ivany Nûmcové skonãilo na místû osmém.

V sobotu 26. kvûtna byla na fiadû extraliga mal˘ch formací v modern

a contemporary dance. Dûti vystoupily s choreografií Jako hvûzdy na
nebi a získaly 1. místo, juniorky se skladbou I v boufii vím, k˘m jsem
byly rovnûÏ úspû‰né, vybojovaly 1. místo a titul mistrÛ âR.

V nedûli 27. kvûtna se v Praze pfiedstavila sóla dûtí. V kategorii mo-

dern a contemporary dance soutûÏilo dvacet taneãníkÛ, mezi nimi

T˘na Baslarová a Barbora Hfiívová z R˘mafiova. Obû postoupily do

semifinále a T˘na ve finále skonãila na krásném 6. místû. V duu Jako
sestry se v konkurenci osmi dvojic dostaly je‰tû v˘‰e, na stfiíbrn˘ stu-

pínek s titulem prvních vicemistrÛ âR.

Zatím nejvy‰‰í leto‰ní soutûÏí pro na‰e taneãnice bylo ve dnech 5. aÏ

8. ãervna praÏské mistrovství Evropy v kategoriích ballet, jazz a con-

temporary dance, jehoÏ vyhla‰ovatelem je International Dance

Organization a pofiadatelem Dance World, o. s. Z kaÏdého státu byli

nominováni tfii zástupci. Z R˘mafiova se na evropské mistrovství vy-

dalo duo T˘na s Bárou. S choreografií Jako sestry soutûÏilo ve sku-

pinû tfiinácti reprezentantÛ evropsk˘ch zemí – Bûloruska, Slovinska,

Slovenska, Nûmecka, Polska a âeska. Dvojice z R˘mafiova skonãila

na úÏasném 6. místû.

Jsem na své taneãnice velmi py‰ná a moc jim dûkuji. Místní pfiízniv-

ce rádi pfiivítáme v sobotu 24. ãervna ve 14:30 v tûlocviãnû na

Národní ulici 15 pfii závûreãném vystoupení taneãního oboru. 

Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov, fota: Petr NûmecKrádeÏ rovnátek byla smy‰lená
Zaãátkem kvûtna policie provûfiovala krádeÏ rovnátek v jedné z r˘-

mafiovsk˘ch ‰kol. Îaãka nahlásila policii, Ïe se jí nûkdo vloupal do

skfiíÀky, vzal z ní rovnátka za 3 tisíce korun a nechal po sobû vulgár-

ní anonym. Kriminalisté spolu s policisty z R˘mafiova po intenzivním

provûfiování získan˘ch informací zjistili, Ïe ke krádeÏi vÛbec nedo-

‰lo. Po‰kozená dívka se poté pfiiznala, Ïe si v‰e vymyslela. DÛvodem

mûla b˘t obava z reakce rodiãÛ na to, Ïe rovnátka ztratila.

Zlodûje vyru‰ili sousedé
Tûsnû po druhé hodinû odpolední 7. ãervna se dva neznámí muÏi

vloupali do rodinného domu na Havlíãkovû ulici v R˘mafiovû. Nic

odcizit nestihli, protoÏe byli vyru‰eni v‰ímav˘mi sousedy. Zlodûji

z domu utekli pfiízemním oknem toalet ve smûru na âapkovu uli-

ci, nasedli do pfiistavené ‰kodovky ãerné barvy a odjeli neznámo

kam. Vloupání provûfiují r˘mafiov‰tí policisté, ktefií pfiivítají jaké-

koli poznatky svûdkÛ, jeÏ by vedly k objasnûní pfiípadu. Policii lze

kontaktovat telefonicky, i anonymnû, na bezplatné lince tísÀového

volání 158. komisafi por. Bc. Pavla Jirou‰ková 
PâR, skupina tisku a prevence Bruntál

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

Jazzclub
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Základní lidskou slabostí je, Ïe ãlovûk nepfiedvídá bou-

fii, kdyÏ je pûkné poãasí. Niccolo Machiavelli
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

16. 6. 1877 nar. Karel Absolon, archeolog, speleolog, geograf
(zemfi. 6. 10. 1960) – 140. v˘roãí narození 

17. 6. Svûtov˘ den boje proti roz‰ifiování pou‰tí a sucha 
– slaví se od roku 1995 na podnût OSN 

18. 6. 1942 zahynulo sedm úãastníkÛ atentátu na Heydricha,
ktefií byli obklíãeni v pravoslavném kostele v Resslovû
ulici v Praze. Po hrdinském odporu se Jan Kubi‰, Adolf
Opálka, Jaroslav ·varc, Josef Gabãík, Josef Valãík,
Josef Bublík a Jan Hrub˘ zastfielili – 75. v˘roãí

18. 6. Den otcÛ (tfietí nedûle v ãervnu) – zaloÏen
Ameriãankou S. S. Doddovou v roce 1910 jako poc-
ta jejímu otci, kter˘ sám vychoval pût dûtí

19. 6. 1717 nar. Jan Václav Antonín Stamic, skladatel (zemfi. 
27. 3. 1757) – 300. v˘roãí narození 

19. 6. 1947 zemfi. Ferenc Futurista, vl. jm. Franti‰ek Fiala, herec,
zpûvák a reÏisér (nar. 7. 12. 1891) – 70. v˘roãí úmrtí 

22. 6. 1527 zemfi. Niccolo Machiavelli, italsk˘ politik, historik a li-
terát (nar. 3. 5. 1469) – 490. v˘roãí úmrtí 

24. 6. 1957 zemfi. Franti‰ek Kupka, malífi (nar. 23. 9. 1871) 
– 60. v˘roãí úmrtí 

25. 6. 1767 zemfi. Georg Philipp Telemann, nûmeck˘ skladatel
(nar. 14. 3. 1681) – 250. v˘roãí úmrtí 

25. 6. 1942 popraven EvÏen Ro‰ick˘, lehk˘ atlet a sportovní novi-
náfi (nar. 15. 10. 1914) – 75. v˘roãí úmrtí

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

28. 6. 1577 nar. Peter Paul Rubens, vlámsk˘ malífi (zemfi. 30. 5. 1640)
– 440. v˘roãí narození 

28. 6. 1947 zemfi. Stanislav Kostka Neumann, básník (nar. 5. 6. 1875)
– 70. v˘roãí úmrtí 

29. 6. 1917 nar. Josef Kainar, spisovatel (zemfi. 16. 11. 1971) 
– 100. v˘roãí narození

Neila ovládla mistrovství âR 
v belly dance

KdyÏ jsme v sobotu 27. kvûtna odpoledne odjíÏdûly do Prahy na

Mistrovství âR Czech Dance Masters v orientálním tanci, mûla trenér-

ka a choreografka Anna Cimbotová velké pfiání: v‰e zvládnout bez pro-

blémÛ a za Neilu Annidiu pfiivézt alespoÀ jednu, jakoukoliv medaili.

Samotná soutûÏ se konala 28. kvûtna v nádherném prostfiedí

PrÛmyslového paláce na V̆ stavi‰ti v Praze-Hole‰ovicích a ná‰ mara-

ton zaãal budíãkem ve 3 hodiny ráno. Den to byl dlouh˘ a nároãn˘ a uÏ

startovní listina avizovala vysokou úroveÀ a obsazenost kategorií.

V̆ sledky jsou pro nás je‰tû dnes málem neuvûfiitelné. 

Spoleãná fusion formace Poselství se umístila na krásném 3. místû

v kategorii dospûl˘ch od 16 do 30 let. Juniorské malé skupiny získa-

ly dvakrát zlato za klasick˘ tanec i za show. V dospûl˘ch jsme za ma-

lé skupiny obdrÏely dvakrát stfiíbro, opût za klasiku i za show. Duo

Karolíny Bednáfiové a Simony Tu‰kové v kategorii show dospûl˘ch

získalo pûkné 5. místo. V klasickém sóle juniorÛ se Adéla Janáãová

probojovala do finále v‰emi hlasy porotcÛ a následnû si v nûm vy-

tanãila krásné 6. místo. V sólech juniorÛ v kategorii show se Barbora

Nesládková se sv˘m premiérov˘m sólem také hladce dostala do fi-

nále a v obrovské konkurenci získala nádherné 8. místo. Petra

Holnová ve stejné kategorii obsadila 18. pfiíãku. Do kategorie show

dospûl˘ch nastupovaly spoleãnû Anna Anniya Cimbotová s Terezou

Jandelovou. Tereza si svou soutûÏní sólovou premiérou vytanãila 

4. místo a Annino sólo Kde je ‰tûstí? získalo ocenûní nejvy‰‰í, tedy

1. místo. Sólová kategorie dospûl˘ch byla tradiãnû zahájena impro-

vizací na raqs sharqi a drum solo a Neilu zde reprezentovala Anna

Cimbotová. UÏ postup do finále jí pfiinesl obrovskou radost a koneã-

né 3. místo, které si vytanãila se sv˘m raqs sharqi, bylo nádhern˘m

zavr‰ením celého dne.

Nedûle 28. kvûtna byla pro nás dnem neskuteãn˘ch emocí, radosti ze

získan˘ch ocenûní, ale i z toho, Ïe jsme v‰echny v pofiádku zvládly ne-

dûlní dusné poãasí a ve zdraví se v pondûlí ve 3 hodiny ráno vrátily

domÛ. 

Obrovské podûkování posíláme v‰em taneãnicím za jejich vzájemn˘

pfiístup a vztah k orientálnímu tanci a také jejich rodinám, bez jejichÏ

podpory by to ne‰lo. Speciální podûkování patfií rodinû Janáãov˘ch.

Dûkujeme i partnerÛm: SVâ R˘mafiov a mûstu R˘mafiov za podporu.

Velké díky patfií také na‰im sponzorÛm, firmám Ingersoll Rand

Uniãov, Melda Pavel, s. r. o., RD R˘mafiov, s. r. o., MUDr. Kristinû

Volkové, dále Jaroslavu Du‰kovi a v‰em náv‰tûvníkÛm Podveãera

v Orientu 2017. To v‰echno nám dává sílu jít dál a tû‰it se na dal‰í se-

zónu, ve které jak doufáme, pfiivítáme v na‰ich fiadách nové posily. 

Kamila a Anna Cimbotovy, TS Neila SVâ R˘mafiov

Foto: Dance Photo
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Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Eva Krajãová – R˘mafiov .................................................... 80 let

Anna JuráÀová – Stránské ................................................... 81 let

Vladimír Fajks – R˘mafiov .................................................. 83 let

Radoslav ·ír – R˘mafiov ...................................................... 86 let

Vlasta Lustigová – R˘mafiov ............................................... 87 let

Erika Maková – Janovice .................................................... 87 let

Blahopfiání k diamantové svatbû
Dne 15. ãervna 1957

si své ANO fiekli zde v R˘mafiovû

manÏelé 
Jifiina a Svatopluk Podaní.

Milá nevûsto a Ïenichu,

maminko a tatínku, babiãko a dûdeãku,

prababiãko a pradûdeãku,

ke krásnému v˘roãí 60 spoleãnû proÏit˘ch let 

Vám obûma ze srdce pfiejeme zdraví, 

Ïivotní optimismus

a je‰tû hodnû spoleãnû proÏit˘ch rokÛ.

Va‰e dcery Olga a Hana s rodinami

Rozlouãili jsme se

Vûra Axmanová – Horní Mûsto ......................................... 1930

Valerie O‰kerová – Malá Morávka .................................... 1950

Ludmila Krajãová – Dolní Moravice ................................. 1935

Vûra RÛÏiãková – R˘mafiov ............................................... 1942

Antonín Labant – R˘mafiov ............................................... 1944

Josef Pavlát – R˘mafiov ..................................................... 1940

Zdenka Ficová – R˘mafiov ................................................ 1945

Katefiina Pafiezová – Ondfiejov ........................................... 1985

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Prezidentské volby 2018

Petice na podporu kandidatury kandidáta Jifiího Draho‰e
na volbu prezidenta republiky v roce 2018

Podpisové místo pro R˘mafiov a okolí:

R˘mafiov, 1. máje 6, Dreiseitl Pavel

(smûr od Komerãní banky k potravinám Hru‰ka, 

tfietí domek po pravé stranû)
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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David Cajthaml: Pacient a psychiatr jsou spojité nádoby
V muzeu podruhé, v R˘mafiovû potfietí vystavuje své nev‰ední obrazy v‰e-
strann˘ umûlec David Cajthaml. Po cel˘ ãerven si mohou náv‰tûvníci Galerie
Octopus prohlédnout jeho kresby a plastiky, které vznikly v prÛbûhu posled-
ních tfií let.
První v˘stava v bfieznu 2011 v Galerii Octopus byla spojená s kon-

certem kapely Dekadent Fabrik, v níÏ David Cajthaml úãinkoval

s Mikolá‰em Chadimou, Ivanem Bierhanzlem a Otto M. Urbanem 

alias DJ Satanem. Druhou r˘mafiovskou v˘stavu v roce 2014 v pro-

storách knihovny si autor doprovázel sám. A bez hudby se neobe‰la

ani tfietí Cajthamlova instalace, opût s Dekadent Fabrik, ov‰em ve 

zúÏeném obsazení a podstatnû subtilnûj‰ím znûní s flétnistou

Martinem âechem (spoleãnû nahráli album Opium Jazz).

Stejnû jako v muzice se i ve vizuálním a literárním projevu Cajthaml

neustále vyvíjí, jeho dílo se dennodennû obnovuje, doplÀuje a roz-

vûtvuje. âinorodost je systematická, ale nijak násilná. Spí‰ nezbytná.

KaÏd˘ den pfiibude nová kresba, báseÀ, melodie, vznikají cykly, de-

níky, leporela, bibliofilie. âervnová v˘stava v muzeu je nahlédnutím

do tohoto imaginací pfiekypujícího svûta.

Na v˘stavû jsou zastoupeny pfiedev‰ím kresby a nûkolik plastik, kon-

krétnû keramick˘ch hlav, které vznikly pro loÀské sympózium tvÛr-

cÛ keramick˘ch skulptur v Roztokách u Prahy. Cajthamlovy hlavy,

pfiipomínající rituální masky, umoÏÀují nahlédnout i dovnitfi, na od-

vrácenou stranu tváfie, do míst, kde se do ní vtiskává lebka.

Lebka je ostatnû autorov˘m emblematick˘m motivem. Objevuje se

v jeho záti‰ích (tfieba s konvicí na ãaj), snov˘ch v˘jevech a v cel˘ch

fiadách leÏí na policích psychiatrické ordinace v cyklu kreseb, které
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Cajthaml tvofií uÏ nûkolik let prakticky dennû. Lebka je jeho pozná-

vacím znamením, dekadentním leitmotivem, tradiãním mementem

smrti, ale i symbolem moudrosti a poznání pomíjivé podstaty bytí.

V Cajthamlovû svûtû není smrt dûsivá, dokonce se objevuje v tûsném

sousedství s láskou a smíchem: „Záti‰í se h˘be jen malinko, ãelist
lebky se pohne jen kaÏd˘ druh˘ den v t˘dnu, zaskfiípe to, je to skfiípa-
v˘ úsmûv. (...) StÛl není smutn˘, je na nûm dopis, milostn˘ dopis,“ pí-

‰e autor ve svém komentáfii k monotypu z roku 2017.

I v cyklu o psychiatrech je autor komentátorem sv˘ch kreseb a do-

kládá, nakolik je u nûj báseÀ-slovo propojeno s básní-obrazem.

Zachycuje scény z ordinace, seance lékafie a pacienta, pfiípadnû paci-

enta s náhradou lékafie (tfieba v podobû krabice od bot) ãi lékafie s chi-

mérami sv˘ch pacientÛ i sv˘mi vlastními. Lékafi a pacient se tu do-

konale doplÀují, tak dokonale, Ïe témûfi spl˘vají, „respektují navenek
stejné módní trendy, chaos uvnitfi jejich du‰í je pravdûpodobnû taky
stejn˘“, „jsou spojité nádoby“, kaÏd˘ z nich má jen jedno oko,

a „spoleãnû vidí svût plasticky“. David Cajthaml má s psychiatric-

k˘m prostfiedím osobní zku‰enost, jako pacient a souãasnû pfiítel

moudrého lékafie, kter˘ se stal jeho Ïivotním inspirátorem.

Zatímco sérii psychiatrÛ a ukázku nejnovûj‰ích monotypÛ najdou ná-

v‰tûvníci v malém sále, velk˘ sál je vûnován rozmûrn˘m kresbám na

plátnû a plastick˘m vystfiihovan˘m kresbám. Zvlá‰tû trojrozmûrné sno-

vé v˘jevy, kter˘m dominují vífiící reje du‰iãek, zaujmou na první po-

hled. Díky své prostorovosti lákají nahlédnout ze v‰ech úhlÛ, díky

hloubce vábí k tomu vstoupit dovnitfi. Dûji‰tûm je obvykle kouzeln˘ les

ãi noãní krajina s torzy stromÛ, nah˘mi Ïensk˘mi postavami a pfiízraã-

n˘mi hejny du‰í, které se scénou za sklem prohánûjí jako rybky 

v akváriu. Nahá tûla a obnaÏené pah˘ly stromÛ autor pouÏil jako nosn˘

motiv i na sv˘ch rozmûrn˘ch kresbách na plátno, v nichÏ se odehrávají

i scény psychiatrické (ordinace s peãlivû vykreslen˘mi parketami).

V̆ stavu Davida Cajthamla uvedl grafik Chrudo‰ Valou‰ek, praÏsk˘

umûlec, kter˘ pfied velkomûstem uniká do vesnického poklidu Dolní

Moravice. I David Cajthaml pfied lety metropoli a její neosobní shon

opustil a pfiesídlil do Makotfias, aby mohl volnû d˘chat a tvofiit. To mu

dovoluje svobodnû snít a pfievádût své fantastické vize do viditelné,

hmatatelné, sly‰itelné nebo ãitelné podoby. Náv‰tûvník Galerie

Octopus má moÏnost nechat se jeho snûním zvábit, pfiípadnû si nûco

z nûho odnést domÛ – v˘stava je prodejní. ZN, fota: Jana ·tolfová

PfiírÛstek do sbírek
âerven: Pamûtní fotografie ze ‰panûlské obãanské války

Mûstské muzeum v R˘mafiovû obdrÏelo sérii ãtyfi pamûtních fotogra-

fií, zachycujících u nás málo znám˘ jev, úãast dobrovolníkÛ ve ‰pa-

nûlské obãanské válce na stranû generála Franka. 

Úãast ve ‰panûlské obãanské válce (1936–1938) byla pro obãany

âeskoslovenska, bojující na jakékoliv ze znepfiátelen˘ch stran, mi-

mofiádnû riskantní. âeskoslovensko se po zku‰enostech s Velkou fiíj-

novou socialistickou revolucí z roku 1918 hlásilo k pfiísnému ne-

vmû‰ování se do záleÏitostí cizích státÛ. Vstup ãeskoslovensk˘ch ob-

ãanÛ do jakéhokoliv zahraniãního vojska byl ãeskoslovensk˘mi zá-

kony pfiísnû zakázán. Podnes je hodnocení této války obtíÏné, názna-

ky hrÛz jsou zachyceny napfiíklad ve slavném Picassovû obraze

Guernica, ale i, na druhé stranû, v Orwellovû románu 1984 o zku‰e-

nostech s diktaturou.

V âSSR byla ‰panûlská válka podrobnû historicky zpracována díky

úãasti ãeskoslovensk˘ch komunistÛ. Hlavním organizátorem náboru

dobrovolníkÛ do mezinárodních brigád byla totiÏ komunistická stra-

na. Pro tuto ãinnost byl také ÚV KSâ v Praze vy‰etfiován policií a by-

lo zatãeno na 150 vedoucích funkcio-

náfiÛ strany, ktefií se na náborech aktiv-

nû podíleli. Strana obûtovala aÏ polo-

vinu sv˘ch ãlenÛ proletáfiské válce, od

poãátku podporované Stalinovou

Kominternou a Socialistickou interna-

cionálou se sídlem v Moskvû.

První ãeskoslovenskou jednotkou byla

ãeta soudruha Klementa Gottwalda

o síle 40 muÏÛ (prapor âapajev, tvofií-

cí souãást 13. mezinárodní brigády),

která vznikla jiÏ v prosinci 1936.

Velitelem byl ãt. L. Lajdl a politick˘m

komisafiem V. Opatrn˘. Vût‰ina ãesko-

slovensk˘ch dobrovolníkÛ se v‰ak od

zaãátku roku 1938 soustfiedila v Dimi-

trovovû praporu (bojující v rámci 

129. mezinárodní brigády). V tomto

praporu bojovala i ãs. kulometná rota

Jana ÎiÏky z Trocnova (velitel K. Gerde

s politick˘m komisafiem J. Tich˘m).

Velitelé jednotliv˘ch ãet této roty byli

A. Kobylák, J. Kala‰ a maìarsk˘ spiso-

vatel M. Zalka. Politick˘mi komisafii

byli jmenováni A. Kymliãka, J. Ho‰ek

a spisovatel ·tefan Fábry. 

âs. dûlostfielci byli zafiazeni pfiedev‰ím

v protiletadlové baterii soudruha Kle-

menta Gottwalda, zaloÏené jiÏ v led-

nu 1937. Velitelem byl redaktor Rudého práva B. La‰toviãka, od ro-

ku 1938 byl velitelem L. Holdo‰. Dal‰ích ãtyfiicet ãs. dobrovolníkÛ

bylo souãástí nûmecké dûlostfielecké baterie soudruha Karla

Liebknechta, zaloÏené v prosinci 1936 nûmeck˘mi komunisty a anti-

fa‰isty. V tankov˘ch jednotkách armády slouÏili napfi. J. Hru‰ka,

O. Haken a R. ·imáãek, v letectvu napfi. piloti J. Ferák, R. John

a K. Král, v partyzánsk˘ch jednotkách A. Samec nebo M. Knesl, kte-

r˘ byl zajat a popraven 15. srpna 1938.

Znaãnû byl zastoupen ãs. personál v polním lazaretu J. A. Komen-

ského (velitelem byl MUDr. K. Holubec, s pomocí MUDr. B. Kische,

s lékafii P. Bullatou, M. Laufferem, P. Elikem, D. Tallenbergem nebo

zdravotnicemi H. Petránkovou a V. Veselou). Ve zdravotnick˘ch

sloÏkách povstání pÛsobil také znám˘ spisovatel MUDr. Franti‰ek

Kriegel (znám˘ u nás z roku 1968, kdy odmítl intervenci SSSR).

Dobrovolníky nav‰tûvovaly také delegace, které mûly podpofiit stra-

nickou bojovou náladu; z âeskoslovenska to byl napfi. novináfi Egon

Erwin Kisch. V srpnu 1937 pfiiletûla bojovníky podpofiit také delega-

ce ÚV KSâ ve sloÏení J. Vodiãka,

G. Beuer nebo Jan ·verma.

Fotografie z Mûstského muzea v R˘-

mafiovû jsou o to vzácnûj‰í, Ïe doku-

mentují druhou stranu, tj. úãast antiko-

munistick˘ch bojovníkÛ, pfiívrÏencÛ

‰panûlské armády generála Franka.

Leopold hrabû Fugger von Babenhau-

sen z Pardubic byl jedním z mála dolo-

Ïen˘ch úãastníkÛ, ãlenÛ Legie Condor.

Na fotografii je zachycen nástup dob-

rovolníkÛ Legie Condor shromáÏdû-

n˘ch z celé tehdej‰í Evropy. Generální

‰táb této legie byl v‰ak ze znaãné ãásti

tvofien z nûmeck˘ch dobrovolníkÛ, ze-

jména ãlenÛ star˘ch nûmeck˘ch rodÛ;

vût‰ina z nich bojovala ve ·panûlsku

aÏ do úplného vítûzství v roce 1938.

V popfiedí, zdravící, kráãí hlavní veli-

tel Legie Condor, generálmajor Hugo

Sperrile (vrchní velitel od 1. 11. 1936

do 1. 1. 1937). Za ním po jeho pravici,

kráãí budoucí Feldmarshall, baron

Wolfram von Richthofen (1895–1945),

v té dobû je‰tû jako Oberstleutnant.

Ten byl povûfien velením legie od 

1. ledna 1937 do 11. ledna 1938. Vle-

vo za ním pochoduje vzrostl˘ Wilhelm

Josef Ritter von Thoma.
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Fotografie byla pofiízena ve v˘cvikovém tábofie legie ve ‰panûlské

Ávile a pochází z poãátku obãanské války (kolem roku 1937). Dal‰í

fotografie ze stejné série, která je nyní ve sbírce MMR, zobrazují bo-

jovníky Legie Condor, arabského dobrovolníka, snûdého marockého

vojína nebo váleãného pilota, stojícího pfied lazaretem.

Formátovû malá, snadno pfienosná, ãernû rámovaná memorabilia tvo-

fiila ãasto jedinou vzpomínku na druhy v boji, spolubojovníky.

Dárkyni dûkujeme.

Petr Balcárek, repro: Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

Literatura (vybrané studie): 

BEEVOR, Antony, ·panûlská obãanská válka (1. vyd. Praha; PlzeÀ:

Beta-Dobrovsk˘ 2004)

KOTYK, Jifií, „Historick˘ v˘voj pardubického Zámeãku,“

Legionáfisk˘ smûr, 2 (2016), 49

SKOTNICKY, Mariusz, Legion Condor (Hostomice: Intermodel,

1996)

http://www.fronta.cz/dotaz/interbrigady-cechoslovaci (pfiístupno dne

9. 6. 2017)

Autor dûkuje za konzultace panu Mgr. Jifiímu Karlovi.

Tomá‰ Holíãek vydal kníÏku pohádek 
– ãetl z ní prvÀákÛm pasovan˘m na ãtenáfie

Leto‰ní prvÀáci dostali pfii ãervnovém pasování na ãtenáfie v mûstské kni-
hovnû dárek navíc. NejenÏe byli pfiijati mezi „rytífie a princezny krásného
slova“, ale vzápûtí se poprvé v Ïivotû setkali se skuteãn˘m spisovatelem.
Tomá‰ Holíãek ze Sovince je sice povoláním kováfi, nedávno v‰ak vy-

dal svou literární prvotinu – pohádkovou kníÏku Pfiíbûhy z kováfiovic
komína. Zaãal ji psát za krátk˘ch zimních dnÛ a dlouh˘ch veãerÛ ve

své kovárnû pod hradbami Sovince, aby „u v˘hnû nebyl tak sám“. Ne

náhodou jsou hlavními hrdiny jeho pfiíbûhÛ kováfi Toník a mal˘ ãer-

tovsk˘ kluk pfied‰kolního vûku jménem Otík, dvû autorova alter ega,

z nichÏ jeden vidí svût oãima dospûl˘ch a druh˘ tûma dûtsk˘ma, ale

oba se cítí stejnû osamûlí. I kdyÏ má Otík rohy, zajímají ho podobné vû-

ci jako ostatní dûti, a tak se s ním

malí ãtenáfii snadno ztotoÏní.

Spolu s Otíkem a jeho kováfi-

sk˘m ochráncem poznají Ïivot

na vesnici, v tûsné blízkosti drs-

né a krásné horské pfiírody, a tfie-

ba se i pouãí o tom, co má oprav-

du cenu a Ïe nemají posuzovat li-

di (nebo ãerty) podle toho, jak

vypadají. KníÏku pÛvabn˘mi 

ilustracemi doprovodila sloven-

ská v˘tvarnice Veronika Lesana

Renãková.

Tomá‰ Holíãek pfiedstavil svou

kníÏku pfii autorském ãtení, kte-

ré pro Ïáky r˘mafiovsk˘ch prv-

ních tfiíd uspofiádala mûstská knihovna ve stfiedu 14. ãervna jako od-

mûnu za deset ‰kolních mûsícÛ, bûhem nichÏ se museli nauãit pozná-

vat písmena, spojovat je do slabik, slov a vût a zaãít si tak osvojovat

tûÏké, ale nesmírnû dÛleÏité umûní ãetby. Knihovnice Petra

Klimentová si postupnû pozvala v‰echny prvÀáãky pfiímo do knihov-

ny, aby kaÏdého z nich vyzkou‰ela ze ãtení. Známky se ale nerozdá-

valy, v‰echny dûti naopak dostaly dárky – kníÏku, záloÏku a prÛkaz-

ku do knihovny, aby si mohly chodit kníÏky také pÛjãovat. Posledním

dárkem bylo zmínûné setkání se spisovatelem a jeho pohádkov˘m

svûtem. Setkání, jaké mohou dûti proÏít pokaÏdé, kdyÏ otevfiou pûk-

nou kníÏku. ZN

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
10. ãervence – 1. záfií Po – Út  9:00–16:00, St  z a v fi e n o, ât – Pá  9:00–16:00

Organizace a spolky

S kotlíkov˘mi dotacemi pomÛÏe SdruÏení obcí R˘mafiovska
Obyvatelé Moravskoslezského kraje mo-
hou vyuÏít dotace na v˘mûnu kotlÛ. 
Od 5. záfií 2017 bude spu‰tûn pfiíjem Ïá-
dostí o dotaci, finanãní prostfiedky kraje
v objemu témûfi 900 milionÛ korun zvládnou uspokojit více neÏ 8 tisíc ÏadatelÛ.
Nahradit star˘ neekologick˘ kotel lze díky dotaci, která mÛÏe ãinit aÏ

150 tisíc korun. Je urãena na v˘mûnu kotlÛ na pevná paliva s ruãním pfii-

kládáním 1. a 2. tfiídy napojen˘ch na otopnou soustavu. PoÏádat o dota-

ci mohou fyzické osoby – vlastníci ãi spoluvlastníci rodinn˘ch a byto-

v˘ch domÛ (s max. 3 bytov˘mi jednotkami). Îádost o dotaci se podává

elektronickou a zároveÀ listinnou formou, takto zvolen˘ zpÛsob zamezí

nûkolikahodinov˘m frontám pfied úfiadem. Od 29. ãervna bude moÏno si

Ïádost v elektronické podobû pfiedvyplnit a uloÏit, odeslat ji v‰ak bude

moÏné aÏ po zahájení pfiíjmu Ïádostí, tj. 5. záfií v 10:00.

Stávající kotel je moÏné vymûnit za: 

– kotel pouze na biomasu (automatick˘ i s ruãním pfiikládáním),

– kombinovan˘ kotel na uhlí a biomasu (pouze automatick˘),

– plynov˘ kondenzaãní kotel,

– tepelné ãerpadlo.

Informace o zpÛsobilosti v˘dajÛ, seznam v˘robkÛ a technologií podpo-

rovan˘ch v dotaãním programu, pfiílohy k Ïádosti, vyúãtování dotace

i nejãastûj‰í dotazy a odpovûdi na nû najdete na webové adrese http://lo-

kalni-topeniste.msk.cz. Pomoci se Ïádostí o dotaci vám mohou i pracov-

níci SdruÏení obcí R˘mafiovska, ktefií mají kanceláfi na námûstí Míru 2

v R˘mafiovû (vchod mezi lékárnou a po‰tou). Telefonní kontakt do kan-

celáfie je 554 254 308 (309). V kanceláfii vám bude poskytnuta broÏura,

kterou je nutné si pfied v˘mûnou kotle prostudovat.

Ing. Katefiina Uliãná, SdruÏení obcí R˘mafiovska
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Tour du Jumelage letos s cílem v R˘mafiovû
Dva t˘dny pfied zaãátkem leto‰ní Tour du Jumelage (Cesta pfiátelství) se orga-
nizátofii ze Spolku pro mezinárodní partnerské vztahy mûsta R˘mafiova
a Mûstského muzea R˘mafiov se‰li na poslední schÛzce, aby doladili detaily blí-
Ïícího se pûtidenního setkání náv‰tûvníkÛ ze ãtyfi evropsk˘ch zemí v Jesení-
kách. Stovka úãastníkÛ tour pfiijede z nûmeckého Schottenu a Bogenu, italské-
ho Arca a Roccelly Ionicy, belgického Beloeil a francouzského Crosne, ‰esti
mûst, s nimiÏ R˘mafiov udrÏuje fiadu let intenzivní pfiátelské vztahy.
Smyslem kaÏdoroãních setkání obyvatel partnersk˘ch a spfiátelen˘ch

evropsk˘ch mûst je nejen spoleãensk˘ kontakt samotn˘, ale i pfiíleÏi-

tost poznat krajinu, mûsta, historické památky a zajímavosti i Ïivotní

styl v zemích partnerÛ. Leto‰ní tour, která probûhne ve dnech 21. aÏ

25. ãervna, uÏ potfietí mífií do âeské republiky, pfiímo do srdce

JeseníkÛ. Pro pestrou smûsici náv‰tûvníkÛ hovofiící ãtyfimi jazyky

pfiipravili ãe‰tí hostitelé program v˘letÛ do zajímav˘ch míst v blíz-

kém i vzdálenûj‰ím okolí R˘mafiova, turistick˘ch prohlídek i spole-

ãensk˘ch veãerÛ s hudbou. Zahraniãní hosté vystoupají na Pradûd,

prohlédnou si papírnu ve Velk˘ch Losinách, nav‰tíví Jeskyni Na

Pomezí a Zlatorudné ml˘ny se stfiedovûk˘m skanzenem ve Zlat˘ch

Horách, cyklisté si budou moci vybrat nûkterou z tras po pfiírodních

i historick˘ch památkách se startem a cílem v Malé Morávce.

Tour du Jumelage vyvrcholí v sobotu 24. ãervna pfiímo v R˘mafiovû.

Náv‰tûvníci si dopoledne prohlédnou barokní kapli V Lipkách a ex-

pozici o textilnictví v závodu Hedva Brokát a odpoledne se zúãastní

pfiedstavení sochy Herberta Dlouhyho Otevfiená brána, která byla po

letech renovována. Brána stojící v místech, kde stával rodn˘ dÛm 

autora, se tak stane oÏiven˘m symbolem mezinárodní spolupráce 

i obyãejného mezilidského porozumûní, ztûlesnûním pohledu do mi-

nulosti i budoucnosti.

Oficiální program Tour du Jumelage v sobotu zavr‰í slavnostní veãer

ve Stfiedisku volného ãasu, bûhem nûjÏ se mimo jiné uskuteãní reci-

proãní akt ke dvacátému v˘roãí uzavfiení smlouvy mezi R˘mafiovem

a Schottenem, jeÏ stálo na samém zaãátku mezinárodních kontaktÛ

na‰eho mûsta se západní Evropou.

Tour du Jumelage není jen organizaãnû nároãnou spoleãenskou akcí,

v níÏ se odráÏejí oficiální kontakty mûst i vzájemná osobní pfiátelství

jejich obyvatel, ale i pfiíleÏitostí pfiedvést zdej‰í kraj jako oblast, kte-

rá má náv‰tûvníkÛm co nabídnout a pfiitom dosud není zdevastována

turistick˘m prÛmyslem. Organizátofii koncipovali program v˘letÛ

a prohlídek i s ohledem na to, aby si zahraniãní hosté z JeseníkÛ od-

vezli dojem pfiíjemného místa, kam stojí za to se vracet. ZN

O chrámov˘ hudební festival nebyl ze strany publika valn˘ zájem
Tfii kvûtnové nedûle a jedna sobota byly v r˘mafiovsk˘ch církevních stáncích
vyhrazeny prvnímu roãníku hudebního festivalu chrámové hudby, bûhem nûjÏ
se pfiedstavili Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Bruntál, varhaníci Martin Kubát
a Luká‰ Kubenka a na závûreãném koncertu manÏelé Michaela a Jifií Mecovi.
První roãník r˘mafiovského hudebního festivalu za podpory mûsta

R˘mafiova a ¤ímskokatolické farnosti R˘mafiov uspofiádal dlouhole-

t˘ sbormistr R˘mafiovského chrámového sboru Petr Wolff k uctûní

památky arcibiskupa Franti‰ka VaÀáka.

Na prvním koncertu 7. kvûtna v kapli V Lipkách vystoupil Smí‰en˘

pûveck˘ sbor Bruntál se skladbami Luigiho Cherubiniho, Antonína

Dvofiáka ãi Leonarda Cohena, zaznûly i ãeské lidové písnû nebo tra-

dicionál. V dobû konání kvûtnov˘ch koncertÛ byly varhany v kapli

V Lipkách restaurovány, proto nemohly b˘t v‰echny ãtyfii koncerty

pofiádány tam. Varhaník Martin Kubát proto svÛj koncert odehrál

v nedûli 14. kvûtna v chrámu sv. archandûla Michaela. Zaznûly sklad-

by Léona Boelmanna, Maxe Regera, Petra Ebena a vlastní varhanní

improvizace. V podobném duchu se odehrával koncert varhanního

mistra Luká‰e Kubenky v nedûli 21. kvûtna v kostele sv. Michaela.

Tento varhaník zahrál skladby Johanna Georga Albrechtsbergera,

Roberta Führera, Johannese Brahmse a Lubo‰e Fi‰era. Na závûreã-

ném koncertu manÏelÛ Michaely a Jifiího Mecov˘ch na flétnu a kyta-

ru, kter˘ se uskuteãnil 27. kvûtna v kapli V Lipkách, zaznûly skladby

Josého de Aspiazu, Franti‰ka Bendy, Joachima Andersena, Maria

Tedesca a Maria Gangiho.

Aãkoliv pofiadatel udûlal maximum pro propagaci festivalu, poslu-

chaãi o nûj velk˘ zájem neprojevili. Co za tím vûzí, zda je dnes váÏ-

ná hudba pfieÏitek a má-li smysl v pofiádání podobn˘ch festivalÛ po-

kraãovat, jsme se zeptali pofiadatele Petra Wolffa.

rozhovor
Jak vznikl nápad uspofiádat 1. roãník kvûtnového hudebního festi-
valu? Na pozvánce bylo uvedeno, Ïe je tento festival vûnován pa-
mátce arcibiskupa Franti‰ka VaÀáka.
Sedmadvacet let jsme jako R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor pofiádali mi-

nimálnû dva koncerty roãnû, vût‰inou vánoãní a ãervnov˘, a tradici

jsem nechtûl poru‰it. R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor nemá nové zpû-

vaãky, proto vznikl nápad uspofiádat hudební festival. V R˘mafiovû je

bohatá nabídka koncertÛ nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ, ale dle mého názoru

Koncert Smí‰eného sboru Bruntál

Varhanní koncert Martina Kubáta Flétnov˘ a kytarov˘ koncert manÏelÛ Mecov˘ch
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zde váÏná hudba chybí. Koncert je vûnován památce arcibiskupa

Franti‰ka VaÀáka, protoÏe v R˘mafiovû dlouhá léta pob˘val. Na jeho

poãest jsme uÏ dfiív vydali hudební nahrávku.

Na základû ãeho byli vybíráni interpreti?
Vzhledem k tomu, Ïe jsem celou organizaci zaji‰Èoval sám, ãásteãnû

i finanãnû, vybíral jsem interprety z fiad m˘ch znám˘ch, ale i na zá-

kladû finanãních moÏností. Smí‰en˘ sbor Bruntál znám dobfie, páno-

vé Kubát i Kubenka uãí na církevní konzervatofii, jsou to mí pedago-

gové, Jifií Meca uãí kytaru na konzervatofii a v‰ichni se dobfie známe.

V‰em se v R˘mafiovû moc líbilo, i v prostorách, ve kter˘ch vystupo-

vali, a chtûli by tady nûkdy znovu koncertovat. Festival sponzorova-

lo mûsto R˘mafiov, bez jeho pfiispûní bych jej nemohl zorganizovat. 

âím si vysvûtluje‰ men‰í zájem publika o tento festival, vÏdyÈ kon-
certy byly úÏasné, varhaníci i dal‰í interpreti vystupovali s profesi-
onální dokonalostí? Je moÏné, Ïe jste podcenili propagaci celé 
akce nebo je tento druh hudby pfieÏitkem?
Osobnû si myslím, Ïe propagaci jsem vûnoval dostateãnû velk˘ pro-

stor. Oslovil jsem bruntálsk˘ a krnovsk˘ Deník, bruntálsk˘ Ná‰ do-

mov, rádio Proglas, se kter˘m jsem úzce spolupracoval, âesk˘ roz-

hlas Olomouc, ná‰ R˘mafiovsk˘ horizont a dal‰í média. Stfiedisko

volného ãasu mi vy‰lo vstfiíc a vylepilo mi plakáty na tuto charitativ-

ní akci zdarma. Kolegové mû uji‰Èovali, Ïe nízká úãast na koncertech

váÏné hudby je v souãasné dobû zcela bûÏn˘ jev, obzvlá‰tû pokud jde

o první roãník. Lidé si radûji zaplatí cestu a drahé vstupné a pojedou

na koncert váÏné hudby napfiíklad do Olomouce, Opavy nebo

Ostravy. Celkem mû pfiekvapilo, Ïe jsem nevidûl nikoho ze Základní

umûlecké ‰koly. MoÏná bylo i chybou, Ïe jsem dopfiedu uvedl pro-

gram jednotliv˘ch koncertÛ, coÏ se samozfiejmû nedûlá, ale bylo to

proto, aby lidé vûdûli, Ïe koncertní mistfii budou hrát pouze skladby

star˘ch mistrÛ a skladby pomûrnû nároãné. Pokud bych mûl shrnout

náv‰tûvnost, více bylo pfiespolních neÏ R˘mafiovákÛ. To je na jedné

stranû moÏná i dobfie v rámci propagace na‰eho mûsta, coÏ byl i zá-

mûr celého festivalu. Nedomnívám se, Ïe by váÏná hudba byla dnes

pfieÏitek a Ïe oslovuje jen star‰í posluchaãe. Je mnoho mlad˘ch lidí,

ktefií váÏnou hudbu poslouchají a mají ji rádi. 

Bylo deklarováno, Ïe v˘tûÏek z dobrovolného vstupného bude vûno-
ván Diakonii âCE a r˘mafiovské farnosti. Kolik se podafiilo vybrat?
Ze ãtyfi koncertÛ bylo vybráno pouze 2 954 korun. Tedy po odeãtení

nûkter˘ch nákladÛ – kytice a obãerstvení, jsem ostatní náklady nesl

sám a dal‰í je‰tû ponesu. Diakonii bylo vûnováno 961 korun a far-

nosti R˘mafiov také 961 korun. 

Neodradí tû slabá úãast publika, bude‰ usilovat o uspofiádání dru-
hého roãníku? 
Druh˘ roãník se bude pochopitelnû odvíjet opût od finanãních moÏ-

ností. Dnes uÏ nikdo nepfiijede zahrát jen za dobré slovo. Mám roz-

jednánu úãast sboru Moravsk˘ch uãitelÛ, dále pûveck˘ sbor Ondrá‰,

nabízí se zde úãast a koncertování zahraniãních varhaníkÛ, napfiíklad

z Polska. BohuÏel finanãní ãástky za jejich vystoupení se fiádovû po-

hybují v desítkách tisíc korun. Druh˘ roãník by probûhl také v kvût-

nu a byl by pouze v kapli V Lipkách, tedy na jednom místû. Na zá-

vûr bych chtûl moc podûkovat mûstu R˘mafiovu, zastupitelÛm, SVâ,

muzeu, R˘mafiovskému horizontu i dûkanu Franti‰ku Zehnalovi, kte-

fií tuto akci podpofiili. 

Dûkuji ti za rozhovor. JiKo

Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû 
vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení na obsazení pracovního místa

PRACOVNÍK V P¤ÍMÉ PÉâI

PoÏadujeme:
- vzdûlání dle zákona o soc. sluÏbách – SOU, S·, VO· se soc.

zamûfiením, popfi. Z· a kurz pro pracovníka v sociálních

sluÏbách se zamûfiením na pfiímou obsluÏnou péãi o seniory,

zdravotnû a mentálnû handicapované,

- zdravotní zpÛsobilost k v˘konu práce pracovníka v pfiímé

péãi,

- aktivní uÏívání fiidiãského oprávnûní skupiny B,

- trestní a obãanskou bezúhonnost,

- ãasovou flexibilitu (práce i o víkendech),

- organizaãní schopnosti

Nabízíme:
- platové ohodnocení dle platového tarifu,

- moÏnost odmûn,

- benefity: 5 t˘dnÛ dovolené, pfiíspûvek na stravování, masáÏe

a pedikúra za zv˘hodnûné ceny, sluÏební telefon

Pracovní náplÀ:
- poskytování pfiímé obsluÏné péãe o klienty, zabezpeãení pro-

vozu sociálních sluÏeb

Pfiedpokládan˘ nástup:
- 1. 8. 2017 nebo po dohodû

Pfiihlá‰ky s Ïivotopisem zasílejte do 30. 6. 2017 na adresu

Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû
tfi. HrdinÛ 48, 795 01 R˘mafiov

BliÏ‰í informace podá 
Bc. Marcela MaÀurová, tel.: 554 211 294

Western Arts Club
Program akcí v kempu Indiana

v R˘mafiovû-Janovicích 
sezóna 2017

1. ãervence 4. dekorování znalcÛ âR 
– zaãátek v 14:00 v areálu muzea Turistick˘ch známek v Janovicích

– 15:00 vystoupení kapely Happy To Meet (·umperk) v kem-

pu Indiana

– 19:00 premiéra divadelního pfiedstavení Svûtáci (Pradivadlo)

20. ãervence 1. repríza divadelního pfiedstavení Svûtáci
(Pradivadlo)
– zaãátek v 19:00

22. ãervence Western Motorbike – 1. roãník srazu motorkáfiÛ
– zaãátek v 9:30

– pfiehlídka motorek, spanilá jízda, bohaté poho‰tûní, zahraje

rocková kapela

4. srpna Jubilejní 20. roãník Velké ceny Indiana 
11. evropsk˘ ‰ampionát biã 
2. mistrovství Evropy No Spin 
v instinktivním vrhu noÏem

– slavnostní zahájení v 16:00

– zahraje kapela Country kavalerie, ohÀová show

5. srpna Zahájení soutûÏí v ovládání biãe, hodu noÏem 
a tomahawkem

– tradiãní celodenní program pro dûti i dospûlé – zaãátek v 10:00

– 19:00 vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏí

– 20:00 veãerní country bál

– 21:00 ohÀová a fakírská show

– 21.30 divadelní Indiana Jones show

25. srpna 2. repríza divadelního pfiedstavení Svûtáci
(Pradivadlo)
– zaãátek v 19:00 

2. listopadu 2. roãník Halloweenu – zaãátek v 16:00
– tradiãní lampiónov˘ prÛvod, stra‰ideln˘ les, bohat˘ program

pro dûti

(Pfiedprodej vstupenek na divadelní pfiedstavení v IC Janovice

a v MIC na námûstí Míru)
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Z okolních obcí a mûst

Prohlídka hornomûstského podzemí
Pfii leto‰ní náv‰tûvû hornomûstského podzemí pozveme zájemce

o hornickou historii na prohlídku Petrova okruhu, kter˘ navazuje na

Staré patro, jehoÏ pfieváÏnou ãást bylo moÏné zhlédnout jiÏ pfii loÀ-

sk˘ch slavnostech. PetrÛv okruh je asi 45 m hluboko pod centrem ob-

ce, zhruba v prostoru pod kfiiÏovatkou na Dobfieãov. Celkovû je zpfií-

stupnûno asi 150 m chodeb a pro jejich náv‰tûvu je tfieba zdolat dva-

cetimetrov˘ prudk˘ úsek vybaven˘ Ïebfiíky. Ty jsou pevnû pfiichyce-

ny ke skále (sestup a v˘stup po Ïebfiíku je jen pro zdatné sportovce).

Hodit se budou i rukavice a vhodná obuv.

Na Petrovû okruhu se projdeme star˘mi chodbami a nahlédneme do

stfiedovûk˘ch dob˘vek, ale i k dal‰ímu komínu smûfiujícímu dolÛ aÏ

na úroveÀ ‰toly sv. Antonína Paduánského. Po trase bude moÏné

zhlédnout také historick˘ dÛlní trakafi na dopravu rudy, kter˘ tu za-

nechali na‰i pfiedchÛdci.

Vstup do podzemí bude letos opût ze severní strany – po komunika-

ci smûrem na Dobfieãov, pfied garáÏemi odboãíte doprava (bude zna-

ãeno). Náv‰tûvníky budou provázet zku‰ení ãlenové Hornického

spolku Horní Mûsto, z. s.

Podzemí otvíráme zatím jen jednou roãnû, takÏe pokud máte zájem, vy-

uÏijte této pfiíleÏitosti. Pfiedpokládáme, Ïe oficiální zpfiístupnûní ‰tol by

mûlo b˘t zahájeno v roce 2019. Za Hornick˘ spolek Horní Mûsto 
srdeãnû zve Eva Machová, starostka obce

Zlatá srnãí trofej
V sobotu 3. ãervna se osm nad‰encÛ z pfiírodovûdného krouÏku Studentské-
ho klubu ASK pfii Z· Bfiidliãná vydalo za dal‰ím dobrodruÏstvím. A protoÏe se
ãlenové krouÏku tû‰í na nové malé pfiírodovûdce, vzali s sebou i dva Ïáky Z·
a M· RyÏovi‰tû Terezu ·opíkovou a Filipa ·ibu. Spoleãnû vyrazili plnit úkoly
okresního kola soutûÏe Zlatá srnãí trofej.
Hlavní organizátorka okresního kola soutûÏe Ing. Karla Hyn‰tová

z Mysliveckého spolku Bruntál pfiipravila program, jehoÏ souãástí byla

kromû testu mysliveck˘ch znalostí také ukázka v˘cviku loveck˘ch psÛ,

stfielba ze vzduchovky a náv‰tûva Afrického muzea Safari v Holãovi-

cích. Cel˘ program slavnostnû zahájil pfiedseda Mysliveckého spolku

Bruntál Ing. Jaroslav Mader. Následoval test, stfielba, prohlídka muzea,

ale také opékání ‰pekáãkÛ nebo ukázka v˘cvikÛ dravcÛ.

Setkání se zúãastnilo pfies ãtyfiicet dûtí z ‰esti ‰kol okresu, které byly

rozdûleny do tfií vûkov˘ch kategorií. PfiestoÏe se celá akce nesla v du-

chu hesla „Vítûzem je kaÏd˘, kdo se snaÏí porozumût pfiírodû“, bylo

vyhlá‰ení v˘sledkÛ oãekáváno netrpûlivû. V kategorii nejmlad‰ích

byli ocenûni diplomem a pûknou cenou v‰ichni, vãetnû na‰ich zá-

stupcÛ Michaely Bartozelové z 1. tfiídy a Jana Loukoty a Matea Ciose

z 2. tfiídy. V druhé kategorii na‰i povûst hájili Petr Oli‰, Miroslav

Loukota a Katefiina Bartozelová. Byli také ‰ikovní a zaslouÏili si 

ocenûní i dárky, Katka Bartozelová se navíc stala nejlep‰í stfielkyní.

Ve tfietí kategorii se Eli‰ka ·opíková a Eli‰ka Zlámalová praly sta-

teãnû a zaslouÏily si rovnûÏ ocenûní. 

Poãasí nám pfiálo, program byl opravdu bohat˘, a tak nezb˘vá neÏ

podûkovat organizátorÛm za senzaãní setkání a poblahopfiát na‰im

ÏákÛm k úspûchu. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
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Dûtské odpoledne a kácení májky v Rudû
V sobotu 3. ãervna se odehrála dal‰í z fiady akcí pro obyvatele a náv‰tûvní-
ky Rudy. V krásném letním odpoledni se na prostranství pod farou se‰li ma-
lí i velcí k oslavû dûtského dne a kácení májky.
Pro dûti byla pfiipravena „kinder olympiáda“, po jejímÏ absolvování

byly odmûnûny sladkostmi, zakoupen˘mi z dobrovolného pfiíspûvko-

vého fondu na‰ich akcí (v‰em dárcÛm dûkujeme). Dûtské odpoledne

v Rudû by nebylo kompletní bez peãen˘ch makrel, které pfiipravil

Pavel Jufiena.

V‰ichni místní i pfiespolní ov‰em netrpûlivû oãekávali hlavní ãást od-

poledního programu. Podle tradice probûhla „draÏba“ májky. V‰e se

uskuteãnilo transparentním zpÛsobem, tedy losováním z osudí (za za-

pÛjãení dûkujeme manÏelÛm Castelli). KaÏd˘, kdo mûl o májku zá-

jem, obdrÏel los, a z následného losování vze‰lo pût majitelÛ „mini-

májek“. Za nûkolik let bude moÏná nûkterá zdobit na‰i náves coby re-

gulérní májka. ·tûstûna tomu chtûla, aby se majitelkou májky stala

paní Vlasta Weidingerová. Ta zaplatila symbolickou 1 korunu, která

se stala základem fondu pro dal‰í akce. ProtoÏe je Ïenou ãinu, nevá-

hala ani minutu a pustila se spoleãnû s pomocníky do kácení.

Dûkujeme Ing. J. Pitronovi (OZO, s. r. o.) a obci Tvrdkov za dárky

pro dûti, Jifiinû Jufienové za pfiípravu a organizaci dûtské ãásti progra-

mu a v‰em úãastníkÛm za dal‰í pfiíjemnou a klidnou spoleãenskou se-

‰lost. Foto a text: Jifií Klement

Hornick˘ den a Hornomûstské hody
Horní Mûsto – 22. a 23. ãervence

Program:

Sobota 22. 7.
9:00–10:00 prohlídka hornomûstského podzemí

sportovní areál
9:00–15:00 turnaj v malé kopané
15:00–16:00 kahancové tance
16:00–17:00 Deon – rocková skupina z R˘mafiova
17:30–18:30 Freddie Mercury revival
19:00–20:00 DALIBOR JANDA
20:00–02:00 diskotéka

Pro dûti kolotoãe zdarma

Nedûle 23. 7.
10:30 cimbálovka Radho‰È u kostela
11:00 m‰e svatá v kostele sv. Mafií Magdaleny
13:00–17:00 cimbálovka Radho‰È
15:00–16:00 EVA A VA·EK

Dílniãky pro dûti

Velmi srdeãnû v‰echny zveme!
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v ãervnu

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.

Od 25. do 30. 6. 2017 
bude bazén z dÛvodu odstávky uzavfien.

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:

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

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû.

Zaãátek vÏdy v 13:30.

Ukonãení posezení 15:30–16:00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz 

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

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli. 

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termín kavárniãek v prvním pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

20. 6., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 

7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

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

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem jsme

zahájili v dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2017.
V jednotliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáfiního roku uvefiej-

Àovat fotografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch jsou vyobra-

zeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ neexistující budovy nebo ménû známé po-

hledy na na‰e mûsto. Úkolem soutûÏících bude urãit pfiesnû, o které mís-

to jde, pfiípadnû která budova nebo lokalita se v souãasné dobû na tom-

to místû nachází.

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu re-

dakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je mÛ-

Ïete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15 s foto-

grafií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛÏete za-

sílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního ãísla pfií‰-

tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prv-

ním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. ledna 2018. Hodnû

‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 5
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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Punãocháfi Görner a jeho kasino
Tento punãocháfisk˘ mistr, otec Görner, jak
se mu v Dolním pfiedmûstí v‰eobecnû fií-
kalo, vlastnil se svou sestrou dfievûn˘ dÛm
naproti Schallnerovu bûlidlu na pfiíze, kte-
r˘ pozdûji koupil Pfeifer.
Jako chlapec ‰kolou povinn˘ jsem ty dvû
svérázné osoby, uÏ tenkrát vysokého vûku,
snad jim bylo pfies sedmdesát, velmi dob-
fie znal. Oba byli, pokud se nem˘lím, svo-
bodní a pocházeli z âech,1 coÏ se dalo po-
znat na jejich mluvû.
Stavbou tûla byli oba silní a korpulentní
a kromû toho byli mimofiádnû bigotní,
a proto chodili stfiídavû kaÏd˘ den do kos-
tela – a byli vÏdy tak dochvilní, Ïe by se
podle jejich pfiíchodÛ mohly fiídit hodiny.
V zimû byl na cestu do kostela otec
Görner vÏdy zahalen do velkého cestovní-
ho koÏichu a jeho sestra zrovna tak – jinak
je ov‰em nebylo moÏné cel˘ den zahléd-
nout vyjít z domu.
KaÏdou nedûli a obzvlá‰tû za zimních ve-
ãerÛ vedli tito dva zvlá‰tní lidé duchovní
pfiedná‰ky z Bible a dal‰ích povzná‰ejících
knih a s urãit˘m poãtem posluchaãÛ se tak
utvofiilo formální kasino.2

Pfiítomni byli: star˘ bûliã pfiíze Philipp Schin-
dler, soused kováfi Thüringer (fieãen˘
Mangaria), domkáfi Rafael Karger a koÏe‰-
ník Neumann, stejnû jako obyvatelé do-
mu a dal‰í.
K posluchaãstvu se pfiidruÏila také ducha-
plná Karolina Schenková, fieãená Karolina
Parschová.
KdyÏ byl pfieãten úryvek na nûjaké téma,
diskutovalo se o nûm, tzn. kaÏd˘ z pfiítom-
n˘ch musel vyjádfiit svÛj názor, a lze si leh-
ce domyslet, Ïe pfiitom kvÛli rozdílnosti ná-
zorÛ docházelo k mnoh˘m, ãasto vá‰ni-
v˘m hádkám.
Tu jednou pfii‰la fieã na Jidá‰e I‰kariotské-
ho, jenÏ zradil Krista, a otec Görner jako
pfiedsedající tvrdil, Ïe je Jidá‰ nadobro
ztracen a musí b˘t vûãnû stravován pekel-
n˘m ohnûm! – 
Karolina Schenková s tímto názorem ale
nesouhlasila a mínila, Ïe mu Kristus ve své
nekoneãné lásce jistû prominul! – tu se 
otec Görner tak rozãílil, Ïe vstal a ukázal
Karolinû Parschové dvefie se zvoláním:
„Karolino Parschová, pokud tomu nevûfií-
te, tak tam jsou dvefie!“ – Ona v‰ak zcela
neohroÏenû odvûtila: „Ano, ano, otãe
Görnere, tomu vûfiit nemÛÏu a nebudu
tomu vûfiit, i kdyby mi o tom kázali v‰ichni
knûÏí celého svûta. Pfiece nebudu vûfiit to-
mu, Ïe by byl nebesk˘ otec schopen b˘t
tak nemilosrdn˘ vÛãi slabému ãlovûku,

protoÏe ten uboh˘ muÏ, hofik˘m Ïalem
dohnan˘ k sebevraÏdû, byl pfiece pouh˘
ãlovûk a ne andûl!“ – –
Nic jí to ov‰em nepomohlo, otec Görner
se cítil b˘t ve své pevné vífie hluboce ura-
Ïen, a proto musela jako nevûfiící opustit
pokoj a nesmûla se do kasina vrátit, leda
by své kacífiské tvrzení odvolala.
Po roce náhodou potkala Karolina Par-
schová na Hfibitovní ulici3 milého otce
Görnera, jenÏ právû vy‰el z kostela. Pro‰el
okolo Parschové, aniÏ by ji pozdravil. Ona
ale nemûla to srdce ho neoslovit, a proto
se otoãila a zvolala: „Otãe Görnere, je‰tû
se na mû pofiád zlobíte?“
Na to zavolání zÛstal otec Görner stát, 
otoãil se a odpovûdûl: „Ach ne, já se nikdy
nezlobím, a jestli tomu uÏ vûfiíte, mÛÏete
ke mnû zase pfiijít!“ – –
Parschová na to odpovûdûla: „Ale mil˘ 
otãe Görnere, jak jen mám vûfiit tomu, co
BÛh Ïádnému ãlovûku nikdy nefiekl, jen
slepû vûfiit tomu, co fiíká neÏivá litera
v Bibli?“ – Nato se otec Görner otoãil, aby
pokraãoval v chÛzi, a fiekl zcela chladnû:
„Pak ke mnû uÏ nikdy nesmíte pfiijít,“ a ona
nato: „Taky uÏ nikdy nepfiijdu!“ – A Karoli-
na Parschová slovo dodrÏela a uÏ nikdy
do kasina ne‰la. 
Z toho lze posoudit umínûnost lidí s rÛz-
n˘mi názory. To v‰echno mi vyprávûla sa-
ma Karolina a tak jsem to doslova napsal.
Otec Görner a jeho letitá sestra Ïili po té-
to pfiíhodû jen je‰tû nûkolik let. Prodali
svÛj dÛm Josefu Tschakertovi a nastûho-
vali se do malého v˘minku. V letech
1827–1828 ti dva pfiezboÏní lidé zemfieli.

Florian Karger, fieãen˘ Krysa Flor
V dfiívûj‰ích star˘ch dobr˘ch ãasech, kdy
svou roli hrál velk˘ dobyvatel svûta, se vel-
mi dobfie dafiilo kaÏdému obchodu, ob-
zvlá‰tû v‰ak tkalcovství, v‰echny potraviny
byly velice laciné, takÏe kaÏd˘ ãlovûk, po-
kud aspoÀ trochu nûco dûlal, proÏil svÛj Ïi-
vot dobfie a bez starostí. – 
Av‰ak ti, ktefií pilnû pracovali a je‰tû k tomu
byli spofiiví, zbohatli a ti, ktefií mûli podni-
kavého a spekulativního ducha, se stali mi-
lionáfii – jako napfi. jist˘ Oberleuter
a Wagner v ·umperku, nûjak˘ Reimann
v Jeseníku a je‰tû dal‰í. Také v R˘mafiovû
byl tkalcovsk˘ mistr, kter˘ dosáhl jmûní
100 000 zlat˘ch. – Na prvním místû byl
Fidelius Pfeifer, jenÏ zaãal zcela bez pro-
stfiedkÛ. Byl to v‰ak chytr˘ a vynalézav˘
ãlovûk, byl uÏ dvanáct let starostou
R˘mafiova, koupil Schallerovo bûlidlo4

v Dolním pfiedmûstí, postavil nûkolik do-

mÛ a aÏ do konce svého Ïivota provozo-
val velk˘ tkalcovsk˘ obchod. Zemfiel na
podzim roku 1842. – Potom se stal staro-
stou koÏeluÏsk˘ mistr Johann Blaschke
z Horního pfiedmûstí, kter˘ tento úfiad za-
stával 22 let.
Také Kindermann, kter˘ stejnû jako Pfeifer
pocházel z Harrachova, zbohatl, podobnû
téÏ Johannes Klaner a mnoho dal‰ích. – 
Malí tkalcov‰tí mistfii zabrali tenkrát malé tr-
hy v Olomouci a v Prostûjovû, kde mohli
své zboÏí prodat se ziskem, majetní se v‰ak
vydávali do Brna, Vídnû a Pe‰ti. Cestovali
tam pû‰ky, zboÏí pfiedali speditérÛm, ktefií
je dopravili na trh.
Takov˘m speditérem byl mimo jiné také
Florian Karger, jenÏ mûl v‰ak zálibu v pití
kofialky více neÏ jiní, protoÏe více snesl –
neboÈ v té dobû byly tyto nápoje dobré
a ne fal‰ované a panãované jako dnes,
kdy jsou v‰echny pouh˘m jedem a ãlovû-
ka pomalu zabíjejí!5–
Napil-li se Florian Karger hodnû, choval se
nepfiístojnû a bez pfiestání hroznû nadá-
val, zvlá‰tû pokud na‰el záminku.6 Jednou
‰li tkalci z prostûjovského trhu a cestou
pfienocovali i se sv˘mi speditéry v jednom
hostinci. KaÏd˘ dost popil alkoholu7 a nej-
více Flor Karger – a protoÏe uÏ koneãnû 
upadali do spánku a on ostatní na pode-
st˘lce nenechal spát a neustále je ru‰il,
mûl toho jeden tkalcovsk˘ mistr dost, roz-
zlobil se a zvolal: „Ty zatrac... kryso, nene-
chá‰ nikoho dneska spát!“ – Ale jak to Flor
Karger sly‰el, vyskoãil ze svého pelechu
a vrhnul se na nûj. Byl by ho urãitû zaãal
pofiádnû ‰krtit, protoÏe byl velmi siln˘ – ale
v tom samém okamÏiku vykfiikl nûkdo jin˘
z druhého kouta: „Krysa Flor!“ a pfii tom
zvolání pustil Karger napadeného a ‰mát-
ral ve tmû k tomu druhému, kter˘ se mu
po‰kleboval. Cestou se v‰ak svalil a uÏ se
nemohl zvednout. Pfiesto mu jela huba
dál a nadával stra‰n˘m zpÛsobem ........
dokud nebyl koneãnû klid. – Druh˘ den
na cestû domÛ byl Karger stále titulován
a ‰kádlen jménem Krysa Flor a to mu zÛ-
stalo aÏ do konce Ïivota. – Pokud vím, kaÏ-
dou nedûli se opil kofialkou, a kdyÏ potom
vrávoral domÛ, gestikuloval a fieãnil bez 
ustání sám se sebou – a kdyÏ za ním nûja-
k˘ darebák zavolal jméno „Krysa Flor“,
hned byl s tancem konec – hlasitû potom
nadával a s kfiikem bûÏel hned za jedním,
hned za druh˘m, kaÏdého uráÏel, aÏ ko-
neãnû dorazil domÛ a jeho Ïena ho uloÏi-
la do postele.8 – – – –
Takto jsou lidé otroky sv˘ch vá‰ní a jen
zcela vzácnû se psychicky siln˘ jedinec

(PfieloÏila Jitka Procházková)

-12-2017  14.6.2017 14:52  Stránka 27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2017

28

z jejich pout osvobodí! A neobyãejná ná-
hoda osvobodila také tohoto silnû spouta-
ného ãlovûka. Událo se to následovnû:
Na Velikonoãní pondûlí roku 1845 ve 12 ho-
din v poledne vy‰el Flor Karger jako oby-
ãejnû opil˘ jak zákon káÏe z „Juchtenhüt-
te“9, minul cestu a spadl do právû silnû
rozvodnûného Podolského potoka. – –

Na‰tûstí mûl na sobû zrovna svÛj pûtilím-
cov˘ kabát, kter˘ ho drÏel nad vodou jako
nûjak˘ pfiívoz. – 
Tak uplaval uÏ 400 krokÛ, pfievalil se pfies
velk˘ „jez“ a zmizel v hloubce huãící masy
vody – – potom se ale jako otep slámy do-
stal zase na hladinu a doplul aÏ k dlouhé
lávce u hospodáfie Ganse, kde ho on a je‰-

tû nûkolik sousedÛ vytáhli z vody. – – –
Donesli nosítka na hnÛj, poloÏili na nû 
úplnû ztuhlého Flora Kargera a odnesli ho
pak do jeho bytu. Bûhem cesty brebtal
stále své oblíbené nadávky: „Zpropadenû
– zatracenû – jsem vám nûco dluÏn˘?“ Od
té doby se v‰ak uÏ nikdy neopil, byl stfiízli-
v˘ a spofiiv˘! – – – –

1 V orig. Deutschböhmen, západní a severní pohraniãí âech, ob˘vané do roku 1945 témûfi v˘hradnû Nûmci. Pozn. red.
2 Kasino = pohostinsky zafiízená místnost nebo budova, kde se schází uzavfiená spoleãnost. Pochází z ital. casino, odvozeno 

z casa, dÛm, uÏívá se téÏ ve v˘znamu zájmov˘ krouÏek, napfi. casino di lettura = ãtenáfisk˘ krouÏek. Pozn. pfiekl. a red.
3 V orig. Friedhofgasse. V seznamu pfiedváleãn˘ch nûmeck˘ch názvÛ ulic je uvedena Friedhofalee, tedy Hfibitovní alej. Pozn. red.
4 V pfiedchozí kapitole je uvedeno Schallnerovo bûlidlo. Pozn. red.
5 Ó svatá prostoto! Jako kdyby alkoholické nápoje jako: víno, pivo a pálenka vÏdy a v kaÏdé dobû nebyly jedem! – Viz „Démon 

alkohol“ od Armina Frankeho (cena 60 krejcarÛ) a jiná díla dokazující ‰kodlivost alkoholick˘ch nápojÛ u Huga Schuberta, R˘mafiov.
6 Ne, zl˘ démon to byl, jenÏ v tom ubohém muÏi bûsnil. –
7 To potvrzuje moji pfiedchozí poznámku, Ïe prostû chlastají v‰ichni a Ïe je nejen celé lidstvo, n˘brÏ také obyvatelstvo mého milo-

vaného rodného mûsta, a sice ve vysoké mífie, spoutáno tím zl˘m duchem, nebo by to teì mûlo b˘t lep‰í? – Obávám se opaku –
neboÈ: „Zlo narÛstá!“ jak stojí v „Démonu alkoholu“. D. H.

8 AÈ nikdo nehází kamenem po tûch uboÏácích, neboÈ kolik lidí asi jde dennû stfiízliv˘ch do postele? A to málo ‰Èastn˘ch a stfiízliv˘ch
du‰í má s nimi a s miliony dal‰ích ne‰ÈastníkÛ jen hlubok˘ soucit! D. H.

9 Jedová ch˘‰e, viz kapitolu Pan Schütz a je‰tû jeden v RH 23/2016. Pozn. red.

Akce hradu Sovince

·KRHOLA A LOT¤I ZE ML¯NA
17. a 18. ãervna

·ermífiské povídky a loupeÏnické pfiíbûhy

Ukázky práva útrpného s trestáním ‰izuÀkÛ

BUBOFEST
24.–26. ãervna

Mal˘ divadelnû-hudební festival s pestrou smûsicí úãinkujících

Dopoledne pouliãní divadla

Odpoledne na pátém nádvofií hradu hudební interpreti a skupiny

SRNâÍ STEZKOU
1. a 2. ãervence
Sokolnické slavnosti

Ukázky v˘cviku a pfiíletové poslu‰nosti drav˘ch ptákÛ 

Fotografování náv‰tûvníkÛ s drav˘mi ptáky na ruce 
Sokolnické besedy pfii mimofiádné lesnické prohlídce

SOVINECK¯ ·PERK
8. a 9. ãervence

Bohat˘ kulturní program – Ïivelné taneãnice a jedineãní ‰ermífii
Letos poprvé ukázka v˘chovy a v˘cviku bojov˘ch koní v minulosti

Chybût nebudou ani stánky s rÛzn˘mi druhy ‰perkÛ

NA P¤ÍKAZ CÍSA¤E
15. a 16. ãervence

Velkolep˘ rytífisk˘ turnaj

Bitva plná jedineãn˘ch a nefal‰ovan˘ch soubojÛ na sekery, palcáty

a meãe
Bc. Michal Koutn˘, kastelán hradu Sovince
Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

C. C. Hunter: Koneãná volba
Koneãná volba – Valley of Shadows je kníÏka s fantasy námûtem, po-

slední díl série Údolí stínÛ. Napsala ji spisovatelka C. C. Hunter a do

ãe‰tiny pfieloÏila Ivana âejková. BohuÏel uÏ se dají sehnat jen po-

slední dva díly a zbylé pfiedchozí ne, ani se nechystá jejich dotisk, coÏ

mû hroznû mrzí, protoÏe to je úÏasná série. 

Kniha má fantasy námût, ale i prvky horroru a sci-fi. Vypráví o mla-

dé dívce, která o sobû zaãíná zji‰Èovat nové skuteãnosti. Napfiíklad to,

Ïe má magické schopnosti, a mnoho dal‰ích zajímavostí. Pokou‰í se

ji zabít pár lidí, ale taky hodnû lidí se jí snaÏí pomoct. ZaÏívá lásku,

‰tûstí i radost, ov‰em i bolest a utrpení ze zlomeného srdce.

Jak to dopadne? A co si nakonec zvolí? Poklidn˘ a bezpeãn˘ Ïivot, 

anebo prav˘ opak? To uÏ vám nefieknu. To si pfieãtûte sami.

Rozhodnû tuto kníÏku doporuãuji pro snílky, jako jsem já.

„Vzdej to,“ vy‰tûkl Lucas. „S Kylií jsem je‰tû neskonãil.“
„Jsi si tím jist˘?“ zeptal se Derek.
„Tak dost!“ kfiikla na nû Kylie.
„Jasnû, Ïe jsem si tím jist˘,“ zavrãel Lucas, jako by ji ani nesly‰el.
„Já jsem se nevyspal s jinou holkou jako nûkdo.“
„A já jsem se s nik˘m za jejími zády nezasnoubil,“ vrátil mu Derek.
„To ani já ne,“ opáãil Lucas. „To zasnoubení je neplatn˘, protoÏe

jsem po obfiadu nepodepsal Ïádn˘ papíry.“
CoÏe to fiekl? Kylie se na nûj ‰okovanû podívala. Pfiedpokládala…
„A co na to fiíká rada star‰ích?“ zeptala se.
„Ty jsi pro mû mnohem dÛleÏitûj‰í,“ hlesl. „UÏ jsem ti to fiíkal.“
Ne, tohle jí nikdy nefiekl. Stejnû tak, jako jí nefiekl, Ïe se vykroutil ze
zásnub s Monique.
„¤íkal jsem ti, Ïe to byla chyba. Îe…,“ na chvilku zaváhal, „…Ïe tû
miluju.“
Vûdûla, jak tûÏké pro nûj musí b˘t vyjádfiit své pocity nahlas a pfiede v‰e-
mi. Bylo jasné, Ïe v‰echny u‰i v jídelnû jsou na‰picované, a pfiesto to fie-
kl. ¤ekl pfiede v‰emi, Ïe ji miluje. KdyÏ jí to do‰lo, rozãílilo ji to. Teì by
bylo dobr˘, kdyby Perry zase vystrãil ten svÛj zadek, pomyslela si.
„A proã jsi mi sakra tohle v‰echno nefiekl dfiív?“ Hodila hamburger
na tác, odstrãila ho a vybûhla z jídelny. Na dlaÏdicích sly‰ela pleská-
ní sv˘ch tenisek, coÏ znamenalo, Ïe v‰ichni v jídelnû ztichli a byli
svûdky celého pozdviÏení. Skvûl˘! Prostû naprosto dokonal˘. 

Petra Holnová, 8. B, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

(HUNTER, C. C.: Koneãná volba. 1. vyd. Pfiel. Ivana âejková.

Praha: Baronet, 2013. 416 s.)
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Vzpomínáte si na místo, kde dobr˘ mnich vybudoval svÛj ovãín? Právû

tam zaãíná na‰e cesta do jednoho z nejpozoruhodnûj‰ích koutÛ Hrubého

Jeseníku – k masivu Mraveneãníku. Skupinu pomûrnû vysok˘ch vrcho-

lÛ, které dominuje hora Mraveneãník, najdeme západnû od Pradûdu. Od

jeho kupy jej oddûluje hluboké údolí Divoké Desné. Naopak jiÏní hfie-

ben JeseníkÛ se od zdej‰í krajiny oddûlil díky fiece Mertû, jejíÏ údolí se

také hluboce zafiezalo do jesenick˘ch skal. Jedin˘ alespoÀ trochu schÛd-

n˘ hfieben vede k západnímu svahu Velkého Máje.

Po jeho úboãí se vine úzká stezka se zelenou znaãkou, jeÏ mífií pfiímo

k Franti‰kovû myslivnû. Zavede turistu na horsk˘ hfibet pfiibliÏnû ve

v˘‰ce 1180 metrÛ. Tvofií jakési sedlo mezi Velk˘m Májem a Malou

Jezernou. Je‰tû pfied necel˘mi 20 lety byl tento hfibet porostl˘ hust˘m

jesenick˘m pralesem. V roce 1999 pfii‰la velká vichfiice a z lesa byla

bûhem pár minut jen hromada poláman˘ch a vyvrácen˘ch stromÛ.

Zelená znaãka zamífií po horské silniãce dolÛ do údolí Divoké Desné,

ale silnice pokraãuje je‰tû kousek dál k novotou svítící dfievûné bu-

dovû Franti‰kovy chaty. Tato lovecká chata je patrnû nejvût‰í svého

druhu ve vrcholov˘ch partiích JeseníkÛ. Stejnû jako v dobû svého

vzniku je i dnes chata v soukrom˘ch rukou a obãerstvení a pfiístfie‰í

byste zde hledali marnû. A to i pfiesto, Ïe jde o skuteãnû velk˘ objekt,

kam by se pár unaven˘ch turistÛ ve‰lo.

Historie Franti‰kovy myslivny zaãíná v roce 1865, kdy ji nechala ná-

kladem 2 738 zlat˘ch a 37 krejcarÛ postavit podnikatelská rodina

KleinÛ, pÛvodem z Vízmberka (Louãné nad Desnou). Jméno dostala

podle nejaktivnûj‰ího ze ‰esti

bratrÛ Kleinov˘ch Franze, kte-

r˘ se proslavil jako stavitel sil-

nic a Ïeleznic. Rodinn˘ podnik

KleinÛ se v‰ak zab˘val také Ïe-

lezáfistvím a strojírenstvím (Ïe-

lezárny v Louãné, Sobotínû a ·tû-

pánovû u Olomouce). Pokra-

ãovateli podnikatelské tradice

byli bratr Franze Kleina Albert

a syn Franz II., ktefií dokonce

získali ‰lechtick˘ titul. Nosite-

lem slavného jména byl i vnuk

Franz Klein III., jejÏ pfiipomíná

pÛvodnû bronzová a nyní ka-

menná plaketa umístûná na ru-

lovém skalisku u stezky k Mra-

veneãníku, zhotovená roku 1937 jako dík za to, Ïe nechal zalesnit

ãást úboãí nejvy‰‰ích partií JeseníkÛ jako náhradu za lesy vykácené

na dfievo do Ïelezáren v Louãné a Sobotínû.

Kromû podnikání a sbírání umûleck˘ch pfiedmûtÛ mûli ãlenové rodu

KleinÛ je‰tû jednu vá‰eÀ – lov. Oblast kolem Franti‰kovy myslivny

mûla povûst nejbohat‰ích revírÛ a navíc sem bylo pomûrnû blízko

z rodového zámku v Louãné, kter˘ Kleinové zakoupili roku 1844.

Chata slouÏila rodinû a jejím loveck˘m hostÛm. V pÛvodní verzi by-

la nadstandardnû vybavena. Náv‰tûvníkÛm slouÏily dva zafiízené po-

koje, stáj pro konû a dokonce knihovna.

Chata byla ob˘vána málo, a tak sem chodili zlodûji jako domÛ. I pro-

to sem Kleinové umístili správce, kter˘m b˘val zpravidla svobodn˘

hajn˘. DÛvod byl prost˘, chata byla tak daleko, Ïe zde vydrÏel málo-

kdo del‰í dobu. I proto bylo stále tûÏ‰í najít nového hajného ochot-

ného zde slouÏit.

V roce 1897 byla chata roz‰ífie-

na pfiístavbou nového kfiídla.

V jejím sousedství byl vybudo-

ván pomûrnû rozsáhl˘ srub pro

lesního dozorce, tzv. Jägerhaus.

Jeho obyvatel, kter˘ zde mohl

Ïít i s rodinou, slouÏil jako

správce chaty. Kromû péãe

o panstvo a lovecké hosty v‰ak

poskytoval sluÏby také turistÛm,

ktefií sem pfiicházeli zejména od

vlaku z KoutÛ nad Desnou, od-

kud sem byla vybudována po-

hodlná cesta.

Není bez zajímavosti, Ïe chatu

nûkolikrát nav‰tívil dokonce

mocnáfi Franti‰ek Josef I. Jeho fotografie nad skolen˘m jelenem se

koneckoncÛ dochovala dodnes.

V roce 1905 byla myslivna opût pfiestavûna, mûla pût pokojÛ pro hosty,

kufiáck˘ salon, mysliveck˘ pokoj a dvû komÛrky pro sluÏebnictvo.

V kaÏdém pokoji dodnes stojí kachlová kamna, do kter˘ch se pfiikláda-

lo podobnû jako na zámcích z chodby, aby hosté nebyli sluÏebnictvem

ru‰eni. Chata byla vybavena nádhern˘m nábytkem zámeckého stylu.

SlouÏila aÏ do druhé svûtové války, kdy ov‰em ãetnost náv‰tûv

v˘raznû poklesla. Po válce byl objekt znárodnûn a pfie‰el do

majetku Lesního závodu Louãná. SlouÏil loveck˘m hostÛm

i k rekreaci. V 80. letech vyhofiel, a pfiestoÏe byl poÏár zpozo-

rován z Pradûdu i Kurzovní chaty, které jsou pfies údolí jako na

dosah, hasiãi sem dorazili pozdû. Chata byla na‰tûstí obnove-

na a pfied nûkolika lety prodána novému majiteli. Ten se po-

staral o obnovu pÛvodní podoby chaty, nejen její venkovní

tváfie obloÏené ‰indelem, ale podle ovûfien˘ch zpráv investoval

i do vnitfiních prostor, které byly upraveny podle pÛvodních

plánÛ. ·koda jen, Ïe se touto krásou mÛÏe kochat jen on sám.

Naproti Franti‰kovû myslivnû najdeme na malém návr‰í

drobnou dfievûnou kapliãku. Kdysi v ní visel obrázek sv.

Huberta – patrona myslivcÛ. Jeho jméno nese také chata, kte-

rá s Franti‰kovou myslivnou sousedí. Je v majetku LesÛ âR

a vyuÏívána lovci. Miroslav Kobza: 
Cestou necestou za Tajemstvím Hrubého Jeseníku (zkráceno)1997 Fota: archiv redakce

1936

Kam na v˘let

Za podnikatelskou rodinou KleinÛ k Franti‰kovû myslivnû

1927
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Bláto a dé‰È provûfiily schopnosti jezdcÛ v tfietím závodû
První ãervnová sobota (3. 6.) patfiila tfietímu autocrossovému závodu, ve
které si jak diváci, tak závodníci uÏili promûnlivého poãasí, které bylo patr-
nû pfiíãinou men‰í úãasti závodníkÛ. Ranní dé‰È v‰ak brzy vystfiídalo oblaã-
no, které se zdálo b˘t jiÏ nemûnné.
I tentokrát se do R˘mafiova vypravil nejeden nováãek, kter˘ ale do-

kázal potrápit i pravidelné úãastníky. Nejlépe to pfiedvedl olomouck˘

Tomá‰ Grätz, jenÏ si pfii své premiéfie vyjel v divizi ·koda první mís-

to. Neztratila se ani jediná Ïena v závodû, Veronika ·mídová z Karle

u Svitav.

Opût nebyla, a to i díky podmáãené trati, nouze o dramatické oka-

mÏiky a napínavé souboje a kaÏdá z divizí mûla co nabídnout.

Pfiedev‰ím v divizi D2, tedy vozÛ nad 2000 m3, se ãekalo, zda najde

pfiemoÏitele r˘mafiovsk˘ Stanislav Salek. ZtíÏit pozici mu mohl sta-

ronov˘ úãastník Filip Horáãek.

I kdyÏ nûktefií jezdci nakonec cílov˘ praporek nespatfiili, a asi nejvût-

‰ím smolafiem byl mlad˘ Luká‰ Kubesa z Podvihova, u kterého lze

pro dal‰í starty oãekávat v˘mûnu srdce vozu, cel˘ den probûhl prak-

ticky bez problémÛ. Jedinou kaÀkou na ãistém listu papíru tak byla

de‰Èová prÛtrÏ, která na závûr celého dne provázela závodníky finá-

lové jízdy v divizi D2 prakticky od startu aÏ do cíle. V ní se nakonec

ze zaslouÏeného vítûzství radoval opavsk˘ Martin Harasim. Druhé

místo vybojoval Miroslav ·uba a Stanislav Salek se tentokrát musel

spokojit s tfietím místem.

V novû vypsané divizi vozÛ ·koda druhé a tfietí místo obsadili bra-

tranci Miroslav a Rudolf ·mídovi z âeské Tfiebové. Prvenství vybo-

joval zmínûn˘ Tomá‰ Grätz z Olomouce.

V divizi sériov˘ch vozÛ se nejlépe vedlo Zdenku Hnátnickému z v˘-

chodoãeského Vamberka, druhé místo obsadil Zdenek âech z âeské

Tfiebové a tfietí místo r˘mafiovsk˘ Ladislav Îamboch.

De‰tûm poznamenaná traÈ mohla b˘t jedním z dÛvodÛ, proã ani divi-

ze D1 nemûla na stupních vítûzÛ stejná jména jako v pfiedchozím zá-

vodu. Své první leto‰ní prvenství si do ·umvaldu odvezl Dominik

Kfiístek, druhé místo patfií hornomûstskému Franti‰ku Zacharovi

a pro tfietí místo si dojel Lubor Dodek z Lopenice.

Dal‰í, tedy ãtvrt˘ ze ‰esti plánovan˘ch závodÛ probûhne 8. ãervence.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni. Fota a text: Miroslav ·koda

·umperská Jarní liga dûtí v badmintonu O ‰umpersk˘ ko‰íãek
V sobotu 3. ãervna se v ·umperku 
uskuteãnilo závûreãné ãtvrté kolo
Jarní ligy dûtí O ‰umpersk˘ ko‰íãek.
Zúãastnilo se ho sedm hráãÛ na‰eho
t˘mu BadecRyo.
V kategorii dívek U14 se sefiadily

na‰e hráãky za sebou: 5. místo obsadila Lucie Kalábová, 6. místo

Anna Chlachulová a 7. místo Pavlína Motalová. V kategorii dívek

U16 se ãtvrtá umístila Petra Motalová. V kategorii chlapcÛ U14 

na 6. místû skonãil Jan Hanu‰, na 10. místû Luká‰ Bátla a na 11. mís-

tû Tadeá‰ Procházka.

Celkové pofiadí hráãÛ v Jarní lize je urãeno podle poãtu získan˘ch bodÛ

bûhem v‰ech ãtyfi kol. Konkurence byla veliká, jelikoÏ se ligy zúãastni-

li hráãi ze ·umperku, Brna, Mohelnice, Lan‰krouna, Dolní âermné

a R˘mafiova. ZáleÏelo i na tom, kolika kol se kaÏd˘ hráã zúãastnil.

Postupnû se do ligy zapojilo deset r˘mafiovsk˘ch badmintonistÛ. 

Hráãi SK BadecRyo obsadili ve sv˘ch vûkov˘ch kategoriích celkovû

tato umístûní:

Chlapci U11: Jan Vinohradník – 9. místo

Chlapci U14: Jan Hanu‰ – 6. místo

Luká‰ Bátla – 12. místo

Tadeá‰ Procházka – 13. místo

Richard Bulíãek – 15. místo

Tomá‰ Rys – 16. místo

Dívky U14: Lucie Kalábová – 5. místo

Anna Chlachulová – 7. místo

Pavlína Motalová – 9. místo

Dívky U16: Petra Motalová – 5. místo

Foto a text: Michal Kaláb

Sport
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KuÏelkáfii bojovali tentokrát v Bfiidliãné
V pátek 9. a v sobotu 10. ãervna se na kuÏelkáfiské dráze v Bfiidliãné konal
dal‰í díl seriálu âeského poháru 2017 tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. Turnaje
se zúãastnilo ‰estatfiicet hráãÛ z celé republiky.
V kategorii LP1 se z na‰ich hráãÛ umístil nejlépe Jifií Polá‰ek, kter˘

ziskem 380 bodÛ dosáhl na druhou pfiíãku. První skonãil Petr Kumstát

z Blanska (387 b.) a tfietí Josef Ka‰par z Horního Bene‰ova (355 b.).

V kategorii LP2 si v˘konem 380 bodÛ v˘raznû polep‰il Ivo Mrhal,

kterému v˘sledek staãil k zisku zlaté medaile. Na druhém místû se 

umístil Jan ·merda (373 b.) a tfietí skonãil Bohumil Ba‰n˘ (361 b.),

oba z Blanska.

V‰echny tfii medailové pozice v kategorii TP opût obsadili borci 

z TJ Bfiidliãná. Zlato zaslouÏenû vybojoval Zdenûk Doãkálek s 521 body,

druh˘ skonãil Miroslav Grebenár (438 b.) a tfietí âestmír ·rom (390 b.).

Dal‰í díl seriálu âeského poháru 2017 se uskuteãní 30. ãervence opût

v Bfiidliãné.

Den pfied turnajem âeského poháru probûhl také oddílov˘ pfiebor 

TJ Bfiidliãná, kde v kategorii LP1 zvítûzil Jifií Polá‰ek s v˘konem 412

b., na druhém místû skonãil Ivo Mrhal (411 b.) a tfietí pfiíãku obsadil

Vladimír ·trbík (395 b.). V kategorii TP nena‰el Zdenûk Doãkálek

pfiemoÏitele a s 536 body zvítûzil. Druh˘ skonãil Miroslav Grebenár

(467 b.) a tfietí âestmír ·rom (394 b.).

Podûkování kuÏelkáfiÛ patfií sponzorÛm soutûÏe:

mûsto Bfiidliãná, potraviny Berger Bfiidliãná, Elektro Machaãová

a Bernátek, BOB sport, Klempífiství Pavel Gerhard, hospoda Pod

Ka‰tany Velká ·táhle, V̆ poãetní technika Rostislav Mezihorák,

Elektro Kováãová a Kotrla. JiKo

PoÏární útok zvládli nejlépe hasiãi ze Sádku a hasiãky ze Skrochovic
V sobotu 10. ãervna se do Janovic u R˘mafiova sjelo ãtyfiicet t˘mÛ dobrovol-
n˘ch hasiãÛ, z toho devût druÏstev Ïen, aby opût po roce zmûfiily síly v po-
Ïárním útoku v XVIII. roãníku Memoriálu Jifiího Pitnera v kategorii muÏÛ 
a VIII. roãníku Memoriálu Lubomíra MojÏí‰ka v kategorii Ïensk˘ch druÏstev
podle pravidel Hasiãské ligy Pradûd. 
Zakabonûná obloha nevûstila nic dobrého. De‰Èové pfieháÀky zkrápû-

ly traÈ, která se stala kluzkou, a v˘sledné ãasy odpovídaly její nároã-

nosti. Obãas na závodníky zpod mrakÛ vykouklo slunce a ãasy jedno-

tliv˘ch druÏstev se zaãaly nepatrnû zkracovat. 

V kategorii muÏsk˘ch hasiãsk˘ch druÏstev na‰lo nejvíc odhodlání

a sil druÏstvo ze Sádku s v˘sledn˘m ãasem 14,82 sekundy, druhé mís-

to vybojovali hasiãi z Bfiidliãné s v˘sledn˘m ãasem 15,31 sekundy

a jen o jednu setinu vtefiiny zaostali bronzoví „dobráci“ z Mûrotína

s ãasem 15,32 sekundy.

Ani druÏstva dobrovoln˘ch hasiãek nezÛstala za sv˘mi muÏsk˘mi

protûj‰ky pfiíli‰ pozadu. Nejlépe si vedly hasiãky ze Skrochovic, které

vynikajícím v˘konem 17,15 sekundy sáhly po zlatu, Ïenské druÏstvo

z Leskovce nad Moravicí si v ãase 17,97 sekundy dobûhlo pro stfiíbro

a tfietí skonãil t˘m z Dolní Libiny s ãasem 18,06 sekundy.  

Podûkování pofiadatelÛ patfií sponzorÛm soutûÏe:

RD R˘mafiov, Katr Stará Ves, Alfred Heinisch, Elektro Kováãová

a Kotrla, Josef ·ustr, Farma Jan Hofiák, Stolafiství Josef Novák, Vyspra

Henkeová, Autosport Jifií Válek, Servis hasiãské techniky, Kamil

Nevfiela, X-flame, Autodíly Jazudek, Autodíly JuráÀ, VûÏní hodiny

Daniel Macháã, V̆ poãetní technika Rostislav Mezihorák, Arthas

R˘mafiov, Grizzly servis, Hotel Pradûd, D. J. Dûdek – pan Zahradník,

Autodoprava Martin Skopal, Rodina Grebenárova a MojÏí‰kova,

Rodina Pitnerova, mûsto R˘mafiov, Pekárna R˘mafiov. JiKo
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Vítûzné druÏstvo muÏÛ ze Sádku Vítûzné druÏstvo Ïen ze Skrochovic
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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

Soukromá fiádková inzerce
Prodám stavební pozemek v Re‰ovû o rozloze 600 m2 vãetnû hoto-

v˘ch základÛ na chatu s hotov˘m sklepem. El. pfiípojka i s revizí +

dfievûná chatka po celkové renovaci. Cena dle dohody. Tel.:

606 386 119.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 30. 6. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

22. 6. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
13/2017
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Peloton na Opavské ulici
Trojice uprchlíkÛ v pofiadí Jonas Abrahamsen, Axel Journiaux a Mathias
Jörgensen projíÏdí námûstí do prvního okruhu kolem R˘mafiova

Vítûzství první etapy 5. roãníku Závodu míru si v R˘mafiovû vychutnal
Francouz Axel Journiaux

Nejlep‰í borci první etapy z Jeseníku do R˘mafiova: zleva stfiíbrn˘
Mathias Jörgensen, zlat˘ Axel Journiaux, nejlep‰í sprintér Holanìan
Ide Schelling, bronzov˘ Jonas Abrahamsen a nejlep‰í reprezentant
ãeského t˘mu Roman Lehk˘

R˘mafiov byl poãtvrté cílov˘m mûstem etapy Závodu míru
Ve dnech 1. aÏ 4. ãervna se jel pát˘ roãník obnoveného Závodu míru, kter˘
byl pofiádán jako Svûtov˘ pohár v silniãní cyklistice závodníkÛ do 23 let a zá-
‰titu nad ním pfievzalo Ministerstvo ‰kolství a tûlov˘chovy âR spoleãnû
s hejtmany Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Na start leto‰ního roãníku se postavilo 120 jezdcÛ z jednadvaceti re-

prezentaãních t˘mÛ celého svûta. Nejrychleji zvládl ve ãtvrtek 

1. ãervna úvodní dvoukilometrov˘ prolog v Krnovû portugalsk˘ mla-

dík Ivo Oliveira, jenÏ tak do páteãní první etapy oblékal Ïlut˘ trikot

lídra závodu. Druh˘ skonãil Casper Pedersen z Dánska a tfietí Kevin

Geniets z Lucemburska. Z na‰ich jezdcÛ si vedl nejlépe Roman

Lehk˘, kter˘ obsadil 31. místo se ztrátou sedmi vtefiin.

R˘mafiov byl stejnû jako vloni cílem první, sto tfiicet ãtyfii kilometry

dlouhé etapy se startem v Jeseníku. Cyklisté projíÏdûli Ramzovou,

Velk˘mi Losinami, Sobotínem, pfies Skfiítek, Starou Ves, Dolní

Moravici, Malou a Velkou ·táhli, Bfiidliãnou, Vajglov, Albrechtice

u R˘mafiova a ve finále absolvovali tfii okruhy kolem R˘mafiova, pfies

Janovice, Stfiíbrné Hory a Skály. Hrdinou etapy byl jednoznaãnû

Mathias Jörgensen z Dánska. Ten ujel krátce po startu a po pár kilo-

metrech se na nûj dotáhli Francouz Axel Journiaux, Nor Jonas

Abrahamsen, Nico Selemati ze ·v˘carska, Ide Scheliing z Nizozemí

a Raku‰an Felix Gall. Sextet dobfie spolupracoval a jeho náskok utû-

‰enû narÛstal. Na 32. kilometru to byla minuta, na 52. kilometru jiÏ

ãtyfii minuty a nejvût‰í rozdíl pfied pelotonem byl pfii stoupání na

Skfiítek, kdy mûli uprchlíci náskok více jak pûti minut.

Po rychlostní prémii ve Vajglovû na devadesátém kilometru vyrazil z ve-

doucí skupiny Jörgensen, za nûj se zavûsil norsk˘ jezdec a je‰tû se staãil

dotáhnout Journiaux. Zbylá trojice rezignovala a záhy ji pohltil peloton.

Trio nejlep‰ích ale jelo dál v hodnû sviÏném tempu a do tfií závûreãn˘ch

okruhÛ okolo R˘mafiova si pfiivezlo tfiíminutov˘ náskok. Soupefii v hlav-

ním poli uprchlíky pfied závûreãn˘mi dvanácti kilometry stáhli na minu-

tu a pÛl a zdálo se, Ïe únik zlikvidují. Trojice v‰ak mûla dost sil, hlavnû

Axel Journiaux, kter˘ dokonce sv˘m spolujezdcÛm dokázal ujet a s bez-

peãn˘m pÛlminutov˘m náskokem a v˘sledn˘m ãasem 3:17:02 si dojel

pro etapov˘ vavfiín a Ïlut˘ trikot lídra závodu. Druhé místo vybojoval

Mathias Jörgensen z Dánska, tfietí projel cílem Nor Jonas Abrahamsen.

Kompletní ãeská ‰estice pfiijela v hlavním poli, které ztratilo na vítûze

1:33, nejv˘‰e v pofiadí byl Dominik Neuman na 17. místû, nejlep‰í

z âechÛ v prÛbûÏném hodnocení dál zÛstal Roman Lehk˘ na 29. místû.

Ceny vítûzÛm první etapy, trikoty a ceny pro nejlep‰í sprintery a vrcha-

fie pfiedávali starosta Petr Klouda, zastupitelka SoÀa Kováfiíková, za

pfiedstavenstvo Lázní Priessnitz Vladimír Odehnal, b˘val˘ profesionální

cyklista Ján Svorada a dal‰í partnefii závodu. 

Druhá etapa, dlouhá 151 km a vedoucí z Krnova na Dlouhé stránû, je

tradiãnû naz˘vána královskou. Jejím hrdinou byl ãesk˘ reprezentant

Michal Schlegel. Do cíle dorazil ãtvrt˘ a v prÛbûÏném hodnocení mu

ze tfietího místa chybûlo na vedoucího Belgiãana Bjorga Lambrechta

pouh˘ch 16 vtefiin.

Tfietí, závûreãná a zároveÀ nejdel‰í etapa z Jeseníku do Jeseníku mû-

fiila 160 km a vyhrál ji Dinmukhammed Ulysbajev z Kazachstánu.

V samotném závûru pfied cílov˘m mûstem unikla dvojice Ulysbajev

a Kevin Geniets z Lucemburska a nepatrn˘ náskok uhájila aÏ do pás-

ky. Kromû vítûze etapy se nejvíce radoval ãtvrt˘ Lambrecht, kter˘ si

za zády pfiivezl Schlegela, a to pro nûj znamenalo celkové prvenství.

Ale i ãesk˘ jezdec byl spokojen, druh˘m místem vyrovnal ãeské ma-

ximum z roku 2013, kdy rovnûÏ druh˘ skonãil jeho souãasn˘ stájov˘

spolujezdec z CCC Sprandi Polkowice a dvanáct˘ z leto‰ního Gira

Jan Hirt. „Spokojen jsem, Belgiãan byl prostû lep‰í. Ani jsem moc ne-
zkou‰el ujet, protoÏe Belgiãané mûli velmi siln˘ t˘m a dojeli by mû.
Druhé místo je v˘borné a rozhodnû je to jeden z m˘ch nejlep‰ích v˘-
sledkÛ kariéry. Navíc jsem ho dosáhl po startu na Giru a hlavnû v so-
botní etapû to bylo cítit,“ fiekl Michal Schlegel, stfiíbrn˘ z leto‰ního

5. roãníku Závodu míru a celkovû druh˘ ve vrchafiské soutû-

Ïi. Celkovû tfietí skonãil dánsk˘ cyklista Niklas Eg. V pofiadí t˘mÛ

zvítûzila Belgie, druhé bylo Norsko a tfietí Dánsko. Reprezentace

âeské republiky se umístila na 12. místû.

JiKo, zdroj: webové stránky Závodu míru (www.zavodmiruu23.cz)
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Gekoni pfii‰li zmûfiit síly na r˘mafiovskou lezeckou stûnu
V sobotu 20. kvûtna se ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov konalo ãtvrté ko-
lo horolezecké soutûÏe nazvané Moravskoslezsk˘ gekon, která letos pokra-
ãuje uÏ ãtvrt˘m roãníkem. Seriál odstartoval na zaãátku února ve Fr˘dku-
Místku, pokraãoval bfieznov˘m závodem v Opavû a dubnov˘m v Orlové.
Finálové páté kolo lezce ãeká 24. ãervna v Ostravû.
Na r˘mafiovské horolezecké stûnû se v sobotu potkali nejen lezci

z R˘mafiova, ale také reprezentanti Karviné, Fr˘dku-Místku, Opavy,

Orlové, Jeseníku a ·umperku, jedna horolezkynû zastupovala

Ostravu. Dohromady se soutûÏe zúãastnilo ‰edesát soutûÏících ve

tfiech vûkov˘ch kategoriích: dívky/chlapci 7–10 let, dívky/chlapci

11–14 let, juniofii/juniorky 15–18 let. Nejpoãetnûj‰í zastoupení mûla

kategorie ve vûku 11 aÏ 14 let, která tvofiila pfies polovinu v‰ech zá-

vodníkÛ.

Lezci absolvovali dvû kvalifikaãní cesty a o umístûní na medailov˘ch

pozicích rozhodl jejich v˘kon ve finále. Cesty byly technicky nároã-

né, nerozhodovala rychlost, ale schopnost kombinovat pofiadí chytÛ

a ‰etfiit silami na kritická místa.

R˘mafiov mûl zastoupení v nejmlad‰í a prostfiední kategorii.

Vendulka AmbroÏová i Matûj Fryblík soutûÏili mezi nejmlad‰ími lez-

ci a oba skonãili pátí. Nejvût‰ího úspûchu dosáhla Amálie Andr‰ová

v prostfiední kategorii, která vybojovala první místo. Tereza Trãková

skonãila ‰está, Veronika ·vehlová desátá a Vivian Pospí‰ilová ãtr-

náctá. Mezi hochy prostfiední kategorie byl z r˘mafiovsk˘ch lezcÛ

nejúspû‰nûj‰í ·imon Nádvorník na pátém místû, následoval Marek

Hladk˘ na osmém, Jakub Fryblík na desátém, Adam Nikolov na dva-

náctém a Kry‰tof Fryblík na tfiináctém místû.

Amálie Andr‰ové, na‰í nejúspû‰nûj‰í závodnici této soutûÏe, jsme se

zeptali, jak dlouho se horolezectví vûnuje: „Lezu uÏ asi tfii roky.
Tû‰ím se na leto‰ní finále v Ostravû a doufám, Ïe ho vyhraju,“ svûfii-

la se po r˘mafiovském kole Gekona.

V˘sledky r˘mafiovského kola soutûÏe:
Dívky 7–10 let:
1. Amálie Zapletalová HO Atlas Opava

2. Ema âermáková HO 447 Fr˘dek-Místek

3. Má‰a Cisovská Korcle Ostrava

Chlapci 7–10 let:
1. Václav Svoboda Fr˘dek-Místek

2. Matou‰ Morávek HO Beskyd Karviná

3. Josef Herák HK Gymnázium Orlová

Dívky 11–14 let:
1. Amálie Andr‰ová SVâ R˘mafiov

2. Marie Kuchafiová HO 447 Fr˘dek-Místek

3. Eva Svrãková HK Gymnázium Orlová

Chlapci 11–14 let:
1. Vojtûch Morávek HO Beskyd Karviná

2. Prokop Závorka HO Opava

3. Adam Dokoupil Fr˘dek-Místek

Juniorky 15–18 let:
1. Hana Kroupová HK Gymnázium Orlová

2. Krist˘na Heryánová Fr˘dek-Místek

3. Veronika Musálková HO 447 Fr˘dek-Místek

Juniofii 15–18 let:
1. Antonín Pl‰ek Fr˘dek-Místek

2. Josef Kamrádek HO Atlas Opava

3. Matûj Koláfi HO Atlas Opava

Moravskoslezsk˘ gekon není jedin˘m závodem, kterého se r˘mafiov-

‰tí lezci úãastní. Jen dva dny pfied ãtvrt˘m kolem si zajeli na závod-

ní trénink do Lan‰krouna. Na závod Monkey cup se vypravila dosud

nejvût‰í, patnáctiãlenná skupina z R˘mafiova. KaÏd˘ závodník absol-

voval tfii lezecké cesty, jednu na rychlost a dvû na obtíÏnost.

Nejlépe z na‰ich lezcÛ se vedlo Amálii Andr‰ové a Matûji Fryblíkovi,

ktefií vylezli v‰echny cesty na obtíÏnost a na‰li pfiemoÏitele pouze

v rychlostním závodû. Oba si odnesli druhé místo ve své kategorii.

V̆ bornû si s tratûmi poradila i Vendulka AmbroÏová a Tereza

Trãková, které získaly tfietí místa. Nepopulární bramborové medaile

pfiipadly Katefiinû Malé, Marku Hladkému a ·imonu Nádvorníkovi.

Ani zbytek na‰í lezecké skupiny se neztratil a stateãnû reprezentoval

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov. Roman Popelka, Jakub Vala, ZN
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