
vyšlo 30. 6. 2017čís lo  13/2017 cena 15 Kč

Novû narozené dûti byly zapsány 
do svazku obce

Jazzovou sezónu uzavfiela britská 
zpûvaãka Victoria Klewin

Mahen po odmlce pokraãuje 
v ochotnické tradici

Centrální v˘topna byla plynofikována, 
cena za teplo nevzroste

Mladé fotbalové nadûje zmûfiily síly 
na tradiãním LORD cupu

ročník XIX.
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Tour du Jumelage 2017

Tour zaãínala jako cyklistická akce, letos uÏ kolo osedlalo jen pár
sportovcÛ Ostatní vyrazili pû‰ky na Pradûd

Hosté si prohlédli i samotn˘ R˘mafiov, nav‰tívili expozici textilnictví v Hedvû Brokátu a kapli V Lipkách

Tour vrcholila slavnostním veãerem v SVâ s podpisem stvrzující
smlouvy o partnerství mezi R˘mafiovem a Schottenem

Spoleãensk˘ veãer doprovázela kapela Podolanka
Fota: M. Marek, ZN

...do jeskynû Na Pomezí ãi Zlatorudn˘ch ml˘nÛ u Zlat˘ch HorDal‰í v˘lety vedly do papírny ve Velk˘ch Losinách...
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Cesta pfiátelství po Jeseníkách
Nejvût‰í akce partnersk˘ch mûst zvaná Tour du Jumelage (Cesta pfiátelství),
která se kaÏdoroãnû koná v jedné z evropsk˘ch zemí, se letos pfienesla do srd-
ce JeseníkÛ. Náv‰tûvníky z Belgie, Nûmecka, Francie a Itálie pozvali pofiadate-
lé do turisticky zajímav˘ch míst nejvy‰‰ích moravsk˘ch hor i do samotného
R˘mafiova.
Tour du Jumelage má dlouhou tradici, stejnû jako partnerství evrop-

sk˘ch mûst, k nûmuÏ se pfied dvaceti lety podpisem smlouvy

s Schottenem pfiipojil i R˘mafiov. První kontakty mezi na‰ím regionem

a západní Evropou, je‰tû na úrovni okresÛ, byly navázány pár let po pá-

du Ïelezné opony. „V lednu 1993 poprvé pozval okres Wetterau zá-
stupce z Bruntálska, mezi nimi i tehdej‰ího starostu R˘mafiova
Miroslava Slováãka. K setkání pfiizval pfiednosta okresu Rolf Gnadl
i starostu Schottenu Hanse Otto Zimmermanna. ProtoÏe mûsta
Schotten a R˘mafiov mají obdobn˘ krajinn˘ ráz, ‚vedla‘ jsem tyto dva
starosty k sobû. Rozumûli si hned,“ vzpomíná na zaãátky partnerství

Anna Mezníková, která proÏila kus Ïivota jak v R˘mafiovû, tak

v Nûmecku, zprostfiedkovala spojení mezi obûma regiony a jako tlu-

moãnice a prÛvodkynû se na nûm podílí dodnes.

Schotten pojí dlouholeté partnerství se severoitalsk˘m Arkem, fran-

couzsk˘m Crosne (pfiedmûstím PafiíÏe) a belgick˘m Beloeil (a skot-

sk˘m Maybole). Právû odtud a ze dvou dal‰ích pfiidruÏen˘ch mûst, nû-

meckého Bogenu a jihoitalské Roccelly Ioniky, pfiijeli do R˘mafiova 

úãastníci leto‰ní Tour du Jumelage. 

„Uspofiádat Tour du Jumelage, pÛvodnû jako cyklistickou v˘pravu me-
zi mûsty, byl nápad starosty Beloeil. První se konala v roce 1981. S tím,
jak úãastníkÛm pfiib˘valy roky, ale zaãali upfiednostÀovat pû‰í turisti-
ku,“ pfiiblíÏil Hans Otto Zimmermann. I leto‰ní ãeská tour proto probí-

hala víceménû jako série nenároãn˘ch pû‰ích v˘letÛ na zajímavá mís-

ta JeseníkÛ – na vrchol Pradûdu, do ruãní papírny ve Velk˘ch Losinách,

zlatokopeckého skanzenu u Zlat˘ch Hor nebo do jeskyní Na Pomezí.

Poslední den patfiil náv‰tûvû R˘mafiova s prohlídkou kaple V Lipkách,

textilní expozice v Hedvû Brokátu a renovované sochy Herberta

Dlouhyho Otevfiená brána (o ní viz ãlánek Michala Vyhlídala). Ov‰em

i cyklisté si pfii‰li na své pfii okruÏním v˘letu z Malé Morávky do

Janovic a R˘mafiova. Tfiídenní program tour byl sestaven tak, aby hosté

poznali místní fenomény – pfiírodní i historické – a aby také ochutnali

zdej‰í kuchyni. Sobotní obûd i slavnostní veãerní raut pro nû pfiipravi-

la jídelna Z· R˘mafiov, uÏili si i grilování na Kopfiivné v Malé Morávce

nebo obûd ve stylové restauraci Na Palubû v Mikulovicích.

Poãasí po celou dobu pfiálo v˘letÛm a program, kter˘ zajistily RÛÏena

Zapletalová a Jana ·tolfová z mûstského muzea, se u velké vût‰iny ná-

v‰tûvníkÛ setkal s velice pozitivním ohlasem. Philippa Cambiera, kte-

r˘ pfiijel z rovinaté Belgie, nejvíce zaujal v˘‰lap na Pradûd „s krásn˘-
mi v˘hledy“, Pietra Commissa z Roccelly zase náv‰tûva jeskynû Na

Pomezí. Jeho skupina nicménû dávala najevo vût‰í zájem o sluÏby neÏ

o záÏitkovou turistiku. „Není úplnû jednoduché zorganizovat tak ob-
rovskou akci. Je nás tu hodnû a kaÏd˘ jsme jin˘, takÏe samozfiejmû
vzniknou nûjaké problémy. Nechci ale kritizovat, spí‰ podat podnûty or-
ganizátorÛm,“ komentoval to Pietro Commisso a dodal: „Byli jsme uÏ
na tour v Mikulovû a jsme rádi, Ïe jsme poznali blíÏe samotn˘
R˘mafiov.“
Nicménû hosté, ktefií chtûli Jeseníky zaÏít aktivnû, dávali najevo na-

d‰ení. „Moc se mi líbí zdej‰í krásné lesy. Byli jsme se podívat u Zlat˘ch
Hor, v místech, kde se dob˘valo zlato, a já si myslím, Ïe cel˘ tento re-
gion je zlato, Jeseníky celé jsou ‚zlaté hory‘,“ sdûlila své dojmy Elke

Häusler z Bogenu a dodala, Ïe by se do R˘mafiova znovu ráda podíva-

la: „Nûktefií z nás se dnes byli podívat na fotbalovém zápase, kter˘ hrá-
li malí kluci. Myslím, Ïe by bylo pûkné uspofiádat setkání mal˘ch fot-
balistÛ z R˘mafiova a Bogenu.“
Lino Rosa z Arka je pamûtníkem partnerství mezi R˘mafiovem

a Schottenem, byl uÏ u podpisu smlouvy a úãastnil se v‰ech tfií tour,

které R˘mafiov zatím organizoval. „Vidûl jsem, Ïe se do leto‰ní tour za-
pojilo témûfi celé mûsto, zúãastnili se ho rÛzní lidé, nejen zahraniãní
hosté, ale i místní. Mohu jen podûkovat, v‰e probíhalo v˘bornû,“ oce-

nil aktivitu v‰ech dobrovolníkÛ, prÛvodcÛ i tlumoãníkÛ.

Program tour vyvrcholil sobotním slavnostním veãerem, bûhem
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Brána Herberta Dlouhyho (znovu)otevfiená
Jaká brána? Ta hrÛza na Divadelní? Ten socialistick˘ relikt? ·karedá kon-
strukce proÏraná rzí se shnil˘mi dfievy navrchu. To Ïe je plastika nûjakého
v˘znamného sochafie?! – Takto Dlouhyho sochu vnímala vût‰ina obyvatel
a náv‰tûvníkÛ R˘mafiova pfii prÛchodu kfiíÏení ulic Divadelní a Julia Sedláka.
Není se ãemu divit. Stav a zejména vzhled památky byl donedávna tristní.
KdyÏ se po pádu socialistického reÏimu a následném otevfiení hranic

pfiijel do R˘mafiova podívat nûmeck˘ v˘tvarník Herbert Dlouhy

(*1942), rozhodl se pro mûsto vytvofiit sochafiské dílo a to mu bez-

platnû vûnovat jako dar. Dar, kter˘m by symbolicky zpeãetil nastole-

ní usmífiení mezi âechy a Nûmci. Dlouhy se totiÏ v nûkdej‰ím

Römerstadtu narodil a po válce (ve vûku ãtyfi let) byl se svou rodinou

odsunut. V Nûmecku se vûnoval v˘tvarnému studiu, absolvoval

Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Mnichovû a stal se uznávan˘m malí-

fiem, kreslífiem, grafikem a sochafiem. Zaãal uãit, fiídil kaÏdoroãní so-

chafiská sympozia a za svou práci získal fiadu v˘znamn˘ch cen.

Vût‰inu svého profesního a osobního Ïivota proÏil ve svém domû 

s ateliérem v Hohenreichenu v bavorském ·vábsku. 

Na podzim roku 1990 Dlouhy – poprvé od roku 1946! – nav‰tívil

R˘mafiov a zamífiil samozfiejmû na místo, kde stával rodn˘ dÛm jeho

rodiãÛ. To se v‰ak za tu dobu radikálnû zmûnilo – namísto klasick˘ch

pfiízemních domÛ se sedlovou stfiechou zde stály kostky niÏ‰ích pa-

nelov˘ch domÛ s parkovi‰tûm a trávníkem. A právû pro tohle místo

se autor rozhodl. V R˘mafiovû je‰tû nav‰tívil podniky Hedva, Okal

a Geologick˘ prÛzkum, aby se seznámil s místním materiálem, ze

kterého by sochafiské dílo mohlo b˘t zhotoveno. Ihned po návratu do

svého ateliéru zaãal zkoumat základní pojetí díla – jeho hlavní my‰-

lenku a zejména formu, jeÏ by byla schopna ji vyjádfiit. 

Zde a v tuto dobu – na pfielomu let 1990 a 1991 – vznikla první po-

doba plastiky pro R˘mafiov, byÈ zatím jen v návrzích, které autor vy-

fotil a zaslal Miloslavu PoÏárovi, hlavnímu organizátorovi a iniciáto-

rovi na ãeské stranû. Díky PoÏárovi, jednomu ze zakladatelÛ Galerie

Octopus, máme celou akci z kvûtna 1991 fotograficky zdokumento-

vánu, jak na ãernobíl˘ch, tak na barevn˘ch fotografiích. PoÏár vyfo-

til Dlouhyho na Divadelní ulici pfied zahájením ve‰ker˘ch prací; za-

chytil betonování základÛ, vytváfiení vnitfiní cestiãky; vzácné jsou ze-

jména momentky z Geologického prÛzkumu, kde se ocelové pilífie

vyrábûly pfiímo za asistence autora; a pomûrnû kuriózní jsou fotogra-

fie, na kter˘ch Dlouhy v pfiítomnosti své paní natírá dfievûné trámy

barvami. Tyto snímky doplÀuje soubor ze slavnostního odhalení plas-

tiky dne 25. kvûtna 1991, na kterém promluvil tehdej‰í starosta 

nûjÏ Anna Mezníková, Stanislav Navrátil a Miroslav Slováãek, kte-

fií stáli u poãátkÛ mezinárodních kontaktÛ na‰eho regionu, shrnuli

v˘znam tehdej‰ího dialogu mezi V˘chodem a Západem. Starostka

Schottenu Susanne Schaab a starosta R˘mafiova Petr Klouda poté

podepsali stvrzující smlouvu o pokraãování partnerství mezi obû-

ma mûsty a zástupci r˘mafiovského spolku pro mezinárodní vztahy

ocenili osobnosti, které k jeho rozvíjení nejvíc pfiispûly. Jednotlivé

delegace se poté pfiedstavily krátk˘m hudebním vystoupením, kte-

ré uvolnilo atmosféru a odstartovalo volnou zábavu.

„Smyslem Tour du Jumelage je ukázat na‰im pfiátelÛm, jak Ïijí lidé
v rÛzn˘ch regionech Evropy a umoÏnit jim poznat a pochopit pozadí to-
ho, co znají jen z televize,“ pfiipomnûl Hans Otto Zimmermann. Jeho

mûsto Schotten bude pofiadatelem tour v pfií‰tím roce. „SnaÏíme se 
ukázat obyvatelÛm partnersk˘ch mûst rÛzné oblasti Nûmecka. Pofiádali
jsme tour tfieba v Bavorsku. Pfií‰tí rok pozveme své pfiátele do
Durynska,“ uzavfiel Hans Otto Zimmermann. ZN

Instalace Otevfiené brány za úãasti autora (kvûten 1991); foto:
Miloslav PoÏár, archiv MMR

Slavnostní odhalení plastiky 25. kvûtna 1991, zleva Herbert Dlouhy,
Ing. Miroslav Slováãek a Miloslav PoÏár; foto: Bohumil ·véda

Herbert Dlouhy nad návrhy Otevfiené brány ve svém ateliéru
(1990/1991); archiv MMR

Autor v Geologickém prÛzkumu pfii v˘robû ocelov˘ch pilífiÛ (kvûten
1991); foto: Miloslav PoÏár, archiv MMR
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Ing. Miroslav Slováãek a autor sám. Na snímcích Bohumila ·védy

z této akce (které ochotnû zapÛjãil na v˘stavu v muzeu) mÛÏeme za-

hlédnout Milo‰e PoÏára, Jindfiicha ·treita ãi Mgr. Ottu Spitzera, kte-

r˘ od poãátku pomáhal s pfieklady a tlumoãením. Kdo v‰ak na foto-

grafiích v˘raznû absentuje, je r˘mafiovské obyvatelstvo, které se na

tak mimofiádnou akci nepfii‰lo podívat, zfiejmû z dÛvodu nepochope-

ní ãi nesouhlasu. 

Kdybychom chtûli identifikovat samu podstatu plastiky pfied pÛl ro-

kem, pûknû bychom pohofieli. ProrÛstaly jí totiÏ náletové dfieviny,

cestiãka vedoucí skrz byla doslova srovnána s okolní zatravnûnou ze-

mí a mohutné obrÛstající borovice tûlo plastiky schovaly tak doko-

nale, Ïe jediné, co z ní ‰lo po letech nezájmu je‰tû vidût, byly shnilé

a zkroucené trámy, ze kter˘ch vyrÛstaly náletové bfiízky. JelikoÏ pod-

stata památky zanikla, nemohla b˘t ani vidûna, tudíÏ ani pochopena.

Pfiitom se jedná o sochafiské dílo umûlecké, sofistikované, humánní,

a jak fiekl Andreas Link (autor katalogÛ Dlouhyho), „s meditativním
a odu‰evnûl˘m charakterem“. 

Bránu tvofií dva mohutné ocelové pilífie za‰lé rezavé barvy. Na horní

partie pilífiÛ nasedá sedm pfiíãnû poloÏen˘ch dfievûn˘ch trámÛ: ãtyfii

v pfiírodní barvû dfieva, jeden modr˘, Ïlut˘ a bíl˘. Skrze tuto bránu se

vine cestiãka, od jednoho konce chodníku ke druhému, zpoãátku vy-

dláÏdûná, poté vysypaná pfiírodními kamínky. Autor pracoval se

vskutku úsporn˘m a vytfiíben˘ch jazykem tvarÛ a barev. O tom, co

Otevfiená brána znamená a k ãemu odkazuje, se autor na zahájení vy-

jádfiil takto: „Brána pro mne není hranicí, ale prÛchodem, poloÏením
základního kamene sblíÏení a porozumûní mezi národy.“ UÏ z toho

dÛvodu je symbolicky orientována od v˘chodu na západ. Je vûãnû 

otevfiená a „zÛstane prÛchozí, kdyÏ ji nezavfieme“ (nebo nenecháme

zarÛst a zchátrat). V̆ ‰e zmínûn˘ Andreas Link v profilech pilífiÛ brá-

ny vidí symbolické postavy stojící a stráÏící ono „zvlá‰tní rozcestí,
jeÏ zve, abychom pro‰li nebo se zastavili“. Kontrastu hmoty dosáhl

Dlouhy kombinací mohutné a pevné oceli s lehk˘m a subtilním trá-

movím, postupnû odstupÀovan˘m a mífiícím k nebi jako roztaÏená

kfiídla. Trámy pfiírodní barvy odkazují k místním lesÛm, modrá se

Ïlutou ke znaku R˘mafiova a bílá, nejv˘‰e poloÏená, propojuje plas-

tiku s nebem. My‰lenka otevfienosti a bezhraniãnosti je zde dotaÏena

v obou rovinách (na zemi i ve vzduchu). 

Otevfiená brána byla R˘mafiovu pfiedána odhalením 25. kvûtna 1991.

Mûsto ji od autora a ministerstva zahraniãních vûcí Spolkové repub-

liky Nûmecko získalo zcela zadarmo. Je proto s podivem, jak odmí-

tavû na tuto realizaci tehdy reagovali nûktefií obãané. Mgr. Jifií Karel

v té dobû na útok vandala reagoval takto: „Pokud se ti nelíbí, neva-
dí, jen nehoì kamenem ani lakem, neboÈ se mÛÏe líbit jin˘m. MÛÏe
‰okovat, protoÏe nejsme pfiipraveni na umûní, které nám bylo léta ta-
jeno a zakazováno, ale stejnû se s ním po ãase setkáme, aÏ zaãneme
více jezdit do ciziny.“ (Ring, 7-8/1991) A skuteãnû, mimo R˘mafiov

mÛÏeme na Dlouhyho sochafiské realizace ve vefiejném prostoru na-

razit v Nûmecku, Holandsku, Finsku ãi Itálii. 

Po odhalení plastiky následovala vernisáÏ v˘stavy Dlouhyho maleb

a kreseb v tehdej‰ím Domû kultury v R˘mafiovû (dne‰ním SVâ).

Autor se zde pfiedstavil jako mistr gestického, expresivního a uvol-

nûného v˘razu. Jednu ze sv˘ch litografií jako vzpomínku na kvûten

1991 vûnoval r˘mafiovskému muzeu do sbírek. Své grafiky a plasti-

ky pak pfiedstavil druh˘ den na v˘stavû v galerii u ·treitÛ na Sovinci.

Náv‰tûva Herberta Dlouhyho zanechala v R˘mafiovû a okolí v˘-

znamné stopy. Mimo v˘stavy a realizaci plastiky znamenala pfiátel-

ství této osobnosti s rodinou PoÏárÛ, KarlÛ ãi SpitzerÛ. 

Herbert Dlouhy ve svém projevu v roce 1991 fiekl: „Brána zÛstane
prÛchozí, kdyÏ ji nezavfieme. Îivot – a umûní je pro mne Ïivot – zna-
mená uãit se spolu rozmlouvat, znamená vzájemné sbliÏování a poro-
zumûní, znamená vzájemnou úctu.“
Z iniciativy Mûstského muzea R˘mafiov byla ve spolupráci s mûstem

Otevfiená brána po pûtadvaceti letech restaurována a opravena. V je-

jí blízkosti byla osazena informaãní tabule s pfiíbûhem plastiky a fo-

tografiemi. V‰em, kdo se na opravû památky jak˘mkoliv zpÛsobem

podíleli, muzeum dûkuje. Pfii této pfiíleÏitosti ve své galerii Pran˘fi

v ãervnu uspofiádalo také v˘stavu dokumentÛ, fotografií a artefaktÛ

t˘kajících se této mimofiádné památky. ZároveÀ byla opravená brána

symbolicky znovu odhalena v rámci setkání partnersk˘ch a spfiátele-

n˘ch mûst R˘mafiova pfii Tour du Jumelage.

Îijeme vedle skuteãnû cenné plastiky, o to cennûj‰í, Ïe se vztahuje

k místu, ve kterém Ïijeme, a k dûjinám, jeÏ se nás stále je‰tû t˘kají.

Jedinû tak naplÀujeme její poselství a smysl.

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Lit.:
Archiv Mûstského muzea R˘mafiov.

Ring 4/1991.

Ring, 7-8/1991.

Herbert Dlouhy, Otevfiená brána / Das Offenes Tor, 1991.

Andreas Link, Herbert Dlouhy. Bilder und Skulpturen, 2002.

Stav památky v fiíjnu 2016; foto: Michal Vyhlídal Stav památky po zrestaurování v kvûtnu 2017; foto: Michal Vyhlídal

3. 7. – 7. 7. 2017
BUDE

ZAV¤ENO

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA 10. 7. – 1. 9. 2017

pondûlí 9:00 – 16:00 ãtvrtek 9:00 – 16:00

úter˘ 9:00 – 16:00 pátek 9:00 – 16:00

stfieda zavfieno
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Protikufiáck˘ zákon, kter˘ v âeské republice zaãal platit 31. kvûtna

leto‰ního roku, vyvolával od poãátku velké vá‰nû mezi kufiáky i me-

zi nekufiáky. Koufiit klasickou cigaretu je zakázáno v restauracích, ba-

rech a kavárnách, na nástupi‰tích, ve zdravotnick˘ch zafiízeních, na

dûtsk˘ch hfii‰tích, sportovi‰tích a ve sportovních halách, v kinû, v di-

vadle, ve v˘stavních a koncertních síních, ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch za-

fiízeních a na dal‰ích místech. Nejsem si jista, zda je to správné fie‰e-

ní kufiácké problematiky, neboÈ teì se coby nekufiaãka do nekufiác-

k˘ch vnitfiních prostor restaurace ãi klubu musím prodírat koufiovou

clonou hustou tak, Ïe by se dala krájet, jak se fiíkávalo v pohádce

o Rákosníãkovi. Hodnocení dopadÛ tohoto opatfiení v‰ak ponechám

na na‰ich moudr˘ch poslancích.

Na celém tom mediálnû propíraném zákazu mû zaujala jiná vûc –

kam jsme se to jako spoleãnost dostali, kdyÏ takové právní úpravy

musíme mít? Donedávna pfiece platilo, Ïe kufiáci se pfied zapálením

své cigarety vÏdy dovolili sv˘ch spoleãníkÛ, zda mohou koufiit a ne-

budou-li je svou libÛstkou obtûÏovat, a koufiení u jídla bylo navíc

zcela zapovûzeno. A dnes musíme zakazovat i koufiení na dûtském

hfii‰ti? 

Kdyby se lidé obecnû chovali s rozumem, spousta zákonÛ, nafiízení,

úprav a opatfiení by pfiece vÛbec nemusela existovat!

Na dálnici za sebou jedou dva kamiony, druh˘ se rozhodne pfiedjet

ten první. Dlouhé minuty blokují oba jízdní pruhy, naãeÏ se náklaìá-

ku ãíslo dva koneãnû podafií zafiadit se pfied ãíslo jedna, aby nakonec

jel o 0,5 km/h vy‰‰í rychlostí k nejbliÏ‰í benzince, kde se oba potka-

jí u automatu s kávou. Proto musel b˘t vymy‰len zákaz pfiedjíÏdûní

kamionÛ na dálnici.

Segway je praktické dvoukolové vozítko s jednoduch˘m ovládáním

urãené pro jednu osobu, které se na rozsáhlej‰ích pû‰ích zónách 

osvûdãilo zejména pro star‰í turisty. ProtoÏe ho nûktefií pouÏívali bez

tro‰ky zdravého rozumu a svi‰tûli praÏsk˘mi ulicemi rozráÏejíce li-

di jako kuÏelky, je nyní v nûkter˘ch místech na‰í metropole pouÏí-

vání segwayÛ zakázáno. Postar‰í znavení turisté mají smÛlu.

Na nûkter˘ch pfiehradách a rozsáhlej‰ích vodních plochách panoval

intenzivní rekreaãní ruch, voda byla plná kanoistÛ, kajakáfiÛ nebo

plavcÛ, mezi nimiÏ se bezhlavû prohánûly motorové ãluny a vodní

skútry. Pro bezpeãnost vût‰iny tak jiÏ nûkde platí zákaz plavidel na

benzín ãi naftu.

V parném suchém létû musejí mûsta vyhla‰ovat zákazy koufiení a roz-

dûlávání ohnû v lesích. Jak fiíkávala babiãka, to dá volovi rozum, Ïe

snad v suchém lese nebudu zapalovat oheÀ! Hasiãi by ov‰em potvr-

dili, Ïe ne kaÏdému to zapaluje, a klidnû pak zapálí cel˘ les. A proto

musíme mít zákaz.

Pro dÛsledky nevhodného chování urãité skupiny lidí, které dopad-

nou na v‰echny, ale nemusíme chodit daleko. R˘mafiovské kino plá-

nuje ukonãení stávajícího rezervaãního systému. Diváci budou mít

moÏnost koupit si vstupenky na vybrané pfiedstavení pfiedem pfies in-

ternet nebo v pokladnû kina, nebo pak tûsnû pfied pfiedstavením.

V poslední dobû se totiÏ ãasto stávalo, Ïe si mnozí rezervovali vstu-

penky, ale nepfii‰li, ani rezervaci nezru‰ili – a k tomu pfiibyli vtipál-

kové, ktefií si na rÛzné kontaktní údaje rezervovali témûfi celé pfied-

stavení. Potenciální diváci tak v domnûní, Ïe pfiedstavení je vyprodá-

no, jeli zbyteãnû na promítání do jiného kina. Ke ‰kodû tak pfiicháze-

li jak diváci, tak pofiadatel.

Lidem by vÛbec prospûlo, kdyby se zamysleli nad tím, co, jak a proã

dûlají a co tím vyvolají, ale o tom jiÏ byly napsány hromady spisÛ,

dûl, knih a svazkÛ, a my máme k dispozici jen Pár slov… ona

Pár slov... o zákazech

V tomto ãísle najdete

Foto na titulní stranû: 
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âervnové vítání dûtí

Zleva: Dominik Vrobel, Daniel TisoÀ, Eli‰ka Bejdáková, Klára Pavlíková, Miroslav Jan Vesel˘, Marie Mihálová, Franti‰ek Trlica, Samuel Sigmund

Zleva: Anna Kozáková, Emma Polá‰ková, Nela a Ema Malurkovy, Alexandra Tyl‰arová, Hynek Vesel˘, Rozálie Kubelková, AlÏbûta Zavfielová,
Michal Trnûn˘
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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

Centrální v˘topna byla plynofikována, cena za teplo nevzroste
Zastaralá uhelná kotelna mûstské organizace Teplo R˘mafiov ukonãila 
20. ãervna provoz. V˘topna pro‰la modernizací a stala se ekologickou. 
R˘mafiovu zaãala slouÏit nová plynofikovaná centrální v˘topna.

Technici mûli tfii dny na to, aby provoz v˘topny zapojili na plynofi-

kaãní systém. Podafiilo se jim to bûhem dvou dnÛ, a od ãtvrtka 

22. ãervna tak mají r˘mafiovské domácnosti napojené na centrální v˘-

topnu teplou vodu ohfiívanou pomocí plynu. 

DÛvodÛ, proã byla kotelna plynofikována, je nûkolik. Prvním z nich

je zpfiísnûní emisních limitÛ, které zaãnou platit od zaãátku pfií‰tího

roku, dal‰ím jsou jiÏ nevyhovující uhelné kotle, jejichÏ Ïivotnost by-

la za zenitem, a tfietím ekonomická stránka vûci. Z uhlí se jednotka

tepla sice vyrobila levnûji neÏ z plynu, ov‰em uhelné kotle mûly 

úãinnost 50–55 %, coÏ levnou energii z uhlí eliminovalo. Plynové

kotle budou mít úãinnost 95 %. Na podrobnûj‰í informace jsme se

v krátkém rozhovoru zeptali jednatele spoleãnosti Teplo R˘mafiov, 

s. r. o., Ing. Tomá‰e Köhlera.

Krátce k historii centrální v˘topny v R˘mafiovû
Kotelna – pfiesnûji centrální v˘topna – byla vybudována kolem roku

1970 jako tepeln˘ zdroj pro novû budované sídli‰tû Hornomûstská

a Vûtrná. Mûla ãtyfii kotle Slatina 2500 U s v˘konem 2,5 MW, tedy

celkem 10 MW tepelného v˘konu. V̆ kon kotlÛ bylo moÏné v pfiípa-

dû dobrého paliva pfiekroãit o 20–30 %. Kotelna byla pro potfieby síd-

li‰tû znaãnû pfiedimenzovaná. Pozdûji byly napojeny sídli‰tû

Pivovarská, Pfiíkopy, Dukelská, Z· 1. máje a M· 1. máje, poliklinika

a domov dÛchodcÛ na tfiídû HrdinÛ.

Jako centralizovan˘ zdroj tepla s odpopílkováním zplodin mûla v˘-

topna kladn˘ dopad na ãistotu ovzdu‰í ve mûstû. Decentralizované

vytápûní uhlím v jednotliv˘ch domech by tehdy pfiineslo mûstu mno-

hem vût‰í emise ‰kodlivin. Toto pozitivum bylo ale ãásteãnû negová-

no pra‰ností provozu, transportem aÏ 10 000 t uhlí roãnû a odvozem

‰kváry a popílku. V kotelnû se spálilo roãnû asi 7 000–10 000 t hnû-

dého uhlí – hruboprachu nebo ofiechu 2 o v˘hfievnosti 13–17,5

MJ/t paliva. V̆ topna dodávala roãnû pfiibliÏnû 80 000 GJ na vstupy

do domÛ. Nev˘hodou provozu byly vysoké ztráty v rozvodech tepla

– ‰lo o parní kotelnu a parní rozvody do v˘mûníkov˘ch stanic, kde

pára kondenzovala a ohfiívala sekundární rozvody. Kondenzovaná

voda se vracela zpût na kotelnu. Pára mûla bûÏnû parametry tlaku

2,5–4,5 atmosfér a teplotu 200–250 °C. ·lo o tehdy bûÏnou techno-

logii v˘roby a rozvodu tepla, která byla plnû závislá na domácím

zdroji energie – hnûdém uhlí, kterého mûlo tehdej‰í âeskoslovensko

dostatek a na nûmÏ byla postavena prakticky celá státní koncepce 

energetiky. 

Po revoluci do‰lo postupnû k odpojování a plynofikaci sídli‰tû

Dá se tedy fiíci, Ïe v koneãném dÛsledku vyjde vytápûní plynem kon-
cového uÏivatele levnûji?
I kdyÏ jde o pomûrnû velkou investici – za 13 milionÛ korun, kterou

jsme hradili z vlastních zdrojÛ, nehodláme cenu za dodávky tepla pro

obãany navy‰ovat. Spí‰e se dá v budoucnu oãekávat pokles ceny tep-

la díky ekonomickému a efektivnímu vyuÏívání nové technologie.

Cena plynu se v poslední dobû sníÏila, plyn je nyní stabilní komodi-

tou a nejekologiãtûj‰ím fosilním palivem. 

Jaká byla cena za gigajoule (GJ) pfii provozu uhelné kotelny?
Do loÀského roku jsme mûli cenu 530 korun, vloni jsme zlevnili 

o 20 korun na 510 korun za 1 GJ bez DPH. Tato cena zÛstává stejná

i pro leto‰ní rok. Uvidíme, jaká bude leto‰ní zima, v kaÏdém pfiípadû

cenu tepla, jak jsem jiÏ fiekl, nebudeme navy‰ovat a zÛstane stejná,

tedy sníÏená.

Kolik let fungovala uhelná kotelna a kolik tun uhlí se spálilo za
zimní sezónu? Máte propoãítáno, kolik kubíkÛ plynu bude potfieba
pro vytápûní na zimu? 
Odhaduji, Ïe uhelná kotelna fungovala minimálnû 40 let. Za zimní

sezónu se spálilo 3 500 tun uhlí, plynu budeme potfiebovat zhruba je-

den milion kubíkÛ.

Kdo vyhrál v˘bûrové fiízení na dodavatele stavby a jak dlouho trva-
la pfiestavba kotelny na plyn? 

V̆ bûrové fiízení vyhrála firma EVâ, s. r. o., Pardubice a dále firma

Martech Holding, a. s., Uniãov. Zpracování projektové dokumentace

zabralo tfii mûsíce, dal‰í ãtyfii mûsíce trvalo v˘bûrové fiízení a tfii mû-

síce probíhala samotná realizace pfiestavby v˘topny. 

Kdyby z jakéhokoliv dÛvodu nastal problém v dodávce plynu, exis-
tuje moÏnost nouzového napojení na jin˘ zdroj vytápûní?
Pokud by nastal zásadní problém s dodávkou plynu, tak bychom ho

nepocítili jen my, ale dotkl by se celé republiky. Souãasná technolo-

gie neumoÏÀuje topit uhlím a navíc bychom od 1. ledna 2018 neplni-

li emisní limity. Îádn˘ záloÏní plán nebo nouzové napojení na jin˘

zdroj tepla neexistují. Energetici tvrdí, Ïe nejstabilnûj‰ím médiem je

v souãasnosti zemní plyn, a navíc dodávky plynu proudí do âeska

z více zdrojÛ, nejen z Ruska.

Jaké vás ãekají v nejbliÏ‰í budoucnosti dal‰í investice, jaké zmûny
pro odbûratele spoleãnost Teplo R˘mafiov plánuje?
Vzhledem k tomu, Ïe provozujeme 130 kotelen, nouzi o práci a nové

investice rozhodnû nemáme. Plánujeme dal‰í modernizaci nûkter˘ch

zastaral˘ch v˘topen, napfiíklad plynofikaci kotelny v Libinû, v pfií‰-

tím roce se bude pravdûpodobnû modernizovat kotelna na Dukelské

ulici nebo kotelna v Podhorské nemocnici ãi na Gymnáziu a Stfiední

odborné ‰kole R˘mafiov.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

rozhovor

Nové plynové kotle 
Fota: Ing. Miroslav Glacner a archiv Tepla R˘mafiov, s. r. o.PÛvodní kotle uhelné v˘topny
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Dukelská, budovy polikliniky, domova dÛchodcÛ, pozdûji pak k ma-

sivnímu zateplování obytn˘ch budov a regulaci rozvodÛ. Pfii rekon-

strukci v roce 1997 byl do kotelny pfiiveden zemní plyn a zabudován

kotel na jeho spalování, ale nebyl je‰tû z cenov˘ch dÛvodÛ vyuÏíván.

Uhelné kotle, rozvody a v˘mûníkové stanice byly pfievedeny z par-

ních na horkovodní, pfiiãemÏ v˘stupní teplota vody z kotelny byla

pfiibliÏnû 110–130 °C.

Centrální v˘roba a rozvod tepla jsou nejvíce roz‰ífieny v zemích, ja-

ko je Dánsko, Finsko a Polsko – více neÏ 50 % obyvatel vyuÏívá ten-

to zdroj vytápûní. U nás bylo jeho zastoupení podobné, ale postupnû

klesalo s dlouhodobû chybûjící energetickou koncepcí státu a v sou-

tûÏi nerovn˘ch podmínek. Po celou porevoluãní dobu provozu fun-

govala v˘topna – stejnû jako celá ãeská energetika – v prostfiedí po-

kfiiven˘ch cenov˘ch relací paliv a dal‰ích vstupÛ, legislativních ne-

jasností, neznám˘ch termínÛ zmûn emisních limitÛ, DPH tepla atd.

Centrální v˘roba tepla (pfiedev‰ím s doplÀkovou kogeneraãní v˘ro-

bou elektfiiny) byla a stále je progresivním zpÛsobem v˘roby tepla

a má vzhledem k mnoÏství a obsahu emisí ve spalinách a vysoko 

emitujícímu komínu kladn˘ dopad na Ïivotní prostfiedí ve mûstû.

Jednotlivé nízko emitující men‰í zdroje (i na zemní plyn) v obytn˘ch

domech by mûstské ovzdu‰í zneãi‰Èovaly daleko více. R˘mafiovská

v˘topna plnila stanovené limity zneãi‰tûní ovzdu‰í, ale nové limity

platné od roku 2018 uÏ by plnit nedokázala. Nyní je definitivnû ply-

nofikována a zaãíná se psát její nová kapitola. Ing. Petr Klouda

Slovo krajského zastupitele
Ve ãtvrtek 15. ãervna se konalo na Krajském úfiadu v Ostravû ãtvrté

zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Hejtman Ivo

Vondrák v úvodu zastupitele informoval o ãinnosti rady kraje za mi-

nulé období. Dal‰ím bodem byla

zpráva zástupce spoleãnosti

Moodys Investors Service EMEA

Limited o dobrém v˘sledku ratin-

gu Moravskoslezského kraje.

Následovalo projednání Závûreã-

ného úãtu za rok 2016. Celkové

pfiíjmy MSK ve schváleném roz-

poãtu na rok 2016 ãinily

8 053 322 tis. korun. V uprave-

ném rozpoãtu k 31. prosinci 2016

kraj poãítal s pfiíjmy v celkové v˘-

‰i 20 405 219 tis. korun, tedy

vãetnû úãelov˘ch dotací z EU

a dotací ze státního rozpoãtu (cca

9,7 mld. korun z ministerstva

‰kolství, cca 1,06 mld. korun

z ministerstva práce a sociálních vûcí). Pfiíjmy byly plnûny na 

101,2 %. Rozpoãet v˘raznû ovlivnilo i zapojení zÛstatku rozpoãtové-

ho hospodafiení z roku 2015 ve v˘‰i cca 1,6 mld. korun.

Zastupitelstvo bez v˘hrad schválilo hospodafiení za rok 2016 a ná-

slednû i Závûreãn˘ úãet Moravskoslezského kraje za rok 2016.

Odsouhlasilo rovnûÏ navrÏená opatfiení k nápravû chyb a nedostatkÛ

ménû závaÏného charakteru dle zákona ã. 420/2004 Sb. Dále zastu-

pitelé vzali na vûdomí úpravy rozpoãtu kraje na rok 2017 k 30. dub-

nu 2017 a plnûní pfiíjmÛ a ãerpání v˘dajÛ k 30. dubnu 2017.

Kraj vyhlásil dotaãní titul Podpora turistick˘ch informaãních center

v Moravskoslezském kraji v roce 2017. Cílem je fie‰ení webov˘ch

stránek center a ‰ífiení dat moderními technologiemi, rozvoj elektro-

mobility, nabíjecích stanic a tvorba a aktualizace regionálních data-

bází cestovního ruchu. Na tento dotaãní titul bylo vyãlenûno 3,6 mil.

korun. Podáno bylo 23 Ïádostí, mezi úspû‰né patfií projekt Mûstského

muzea R˘mafiov Rozvoj turistického informaãního centra, kter˘ kraj

podpofií ãástkou 129 700 korun. Dotace bude vyplácena ve dvou

splátkách po 50 %.

V dotaãním titulu MSK Program podpory financování akcí s podpo-

rou EU pro obce do 3 tis. obyvatel – 1. skupina, jehoÏ cílem je pod-

pora rozvojov˘ch zámûrÛ k poskytování úãelov˘ch investiãních ak-

cí, uspûly dvû obce z R˘mafiovska. Tvrdkov na projekt SníÏení ener-

getické nároãnosti objektu zázemí obce stavebními úpravami zís-

ká dotaci 1,038 mil. korun a RyÏovi‰tû s projektem Energetické 

úspory bytového domu ã. p. 44 v RyÏovi‰ti obdrÏí 2,401 mil. korun.

Karlova Studánka získala dotaci 300 tis. korun na podporu lázeÀství

a ãástkou 173,8 tis. korun kraj podpofií zfiízení hypostanice u Slezské

Harty. âesk˘ vãelafisk˘ svaz Bruntál obdrÏí dotaci 250 tis. korun na

obnovu vãelích úlÛ.

V rámci turistického ruchu byl odsouhlasen penûÏit˘ vklad ve v˘‰i 

5 mil. korun spoleãnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., kterou

vlastní MSK. Základní kapitál bude tedy ãinit 16 mil. korun. PenûÏit˘

vklad bude vyuÏit na implementaci Strategie fiízení cestovního ruchu

v Moravskoslezském kraji v roce 2017, Akãního plánu na rok 2017,

mzdové prostfiedky, provoz a podporu prodeje produktÛ cestovního

ruchu. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

·kolství

Îáci Z· si z okresní florbalové ligy odnesli pohár za fair play
Na zaãátku ãervna bylo odehráno poslední kolo leto‰ního roãníku 

okresní florbalové ligy pro Ïáky základních ‰kol, kterou zaloÏil flor-

balov˘ nad‰enec Jan Czasch ve spolupráci s obcí Karlovice a jejím

florbalov˘m klubem AFK. Liga probíhá formou ‰esti turnajÛ se stfií-

dav˘m pofiadatelstvím, úãastní se jí osm vybran˘ch ‰kol okresu

Bruntál a nastupují v ní mlad‰í i star‰í Ïáci, chlapci i dûvãata.

Bûhem sedmi roãníkÛ se v sestavû R˘mafiova vystfiídalo nûkolik de-

sítek hráãÛ a dvakrát se na‰emu t˘mu podafiilo umístit na druhé po-

zici. Letos nás reprezentovali spí‰e mlad‰í ho‰i, ktefií se v první po-

lovinû ligy drÏeli stfiedu tabulky, nakonec ale skonãili ‰estí. Medaile

a putovní pohár pro vítûze v‰ak nejsou jedin˘mi ocenûními. KaÏd˘m

rokem se udûluje také Pohár Fair Play, o kterém rozhoduje hodnoce-

ní trenérÛ a pofiadatelÛ po kaÏdém turnaji. Sleduje se herní projev

a chování na hfii‰ti i mimo nûj. Na‰i hráãi tuto trofej letos získali a ne-

bylo to poprvé.

Za Z· Jelínkova v tomto roãníku ligy nastupovali Adam âermák,

Joná‰ Jablonãík, Matyas Schwarz, Patrik Hamerka, Matûj Papaj,

Filip Köhler, Ondfiej Kfienek, Samuel Kajan, Ondfiej Cíleãek, Jan

Jablonãík, Petr Vachuta, Dalibor ·uba a Jifií Palla. Kluci odehráli je‰-

tû fiadu dal‰ích turnajÛ a soutûÏí a na v‰ech nás v˘bornû reprezento-

vali. V‰em dûkujeme a budeme drÏet palce i pfií‰tû. 

Foto a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova
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Atletky základní ‰koly získaly druhé místo ve finále ãtyfiboje
Teãkou za vydafienou sportovní sezónou byla úãast na‰ich star‰ích dí-

vek v opavském finále Atletického ãtyfiboje. V této soutûÏi se uplatÀu-

jí druÏstva v‰estrann˘ch atletÛ, schopn˘ch podat v˘borné v˘kony ve

sprintu i vytrvalostním bûhu, skocích a technick˘ch disciplínách.

V‰ichni závodníci i závodnice nejdfiíve absolvují bûh na 60 m, dále vo-

lí mezi skokem vysok˘m a dalek˘m a mezi vrhem koulí a hodem míã-

kem. V závûru vyrazí na traÈ 800 m (dívky) nebo 1000 m (chlapci).

Za R˘mafiov bojoval skvûle sehran˘ kolektiv Jany Hamplové, Terezy

Altmanové, Katefiiny Furikové, Dominiky Jiru‰ové a ·árky Pallové.

S velkou chutí si holky uÏily poslední závod nároãné sezóny a nadto

vybojovaly v konkurenci deseti druÏstev parádní druhé místo. Zisk ví-

ce neÏ dvou tisíc bodÛ se podafiil uÏ jen vítûzné domácí Z· Engli‰ova.

Jana Hamplová roz‰ífiila svou sbírku medailí o bronz mezi jednotlivky-

nûmi a pát˘m místem se bl˘sklo dal‰í eso na‰í ‰kolní atletiky Tereza

Altmanová. DeváÈaãky Jana s ·árkou zde naposledy v˘bornû reprezen-

tovaly svou ‰kolu. Za jejich v˘kony, rekordy, pfiístup k tréninku a pfií-

kladné sportovní vystupování bûhem v‰ech let v dresu Z· Jelínkova

a barvách R˘mafiova jim patfií obrovské uznání, stejnû jako ostatním

dûvãatÛm v t˘mu. Jim i mnoha dal‰ím sportovcÛm na‰í ‰koly, ktefií se

letos úãastnili bezpoãtu dal‰ích soutûÏí, dûkujeme a pfiejeme krásné

prázdniny. Foto a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova

Cyklista v kfiiÏovatce narazil do auta
V pátek 9. ãervna pfied polednem se v kfiiÏovatce ulic Národní a Julia

Sedláka v R˘mafiovû srazil cyklista s osobním autem. 59let˘ muÏ na kole

vjel pfiíli‰ rychle do kfiiÏovatky, kde chtûl odboãit vlevo, pfiejel do proti-

smûru a narazil do pravého boku ‰kodovky 27letého fiidiãe. Cyklista se pfii

stfietu lehce zranil. Orientaãní dechová zkou‰ka vyznûla u fiidiãe vozu ne-

gativnû, u cyklisty byla ov‰em pozitivní s hodnotou pfies 0,3 promile alko-

holu. ·koda na majetku byla vyãíslena na 2 a pÛl tisíce korun. Nehodu pro-

‰etfiuje bruntálská dopravní policie.

Nehody s lesní zvûfií
Nûkolik nehod se stalo také v sobotu 10. ãervna, bruntál‰tí policisté byli

pfiivoláni ke ãtyfiem kolizím se zvûfií. Dvû se odehrály na R˘mafiovsku.

V prvním pfiípadû 27let˘ fiidiã ve vozidle ·koda Superb u Val‰ova srazil

kánû. Náraz dravce do zpûtného zrcátka zpÛsobil ‰kodu za 5 tisíc korun.

Druh˘ pfiípad se stal v devût hodin veãer u lesa mezi Albrechticemi

u R˘mafiova a Ondfiejovem. 41letému fiidiãi vozu Hyundai i10 pod kola

vbûhla srna. ¤idiã nestaãil zareagovat a srnu srazil. ·koda ãiní 31 tisíc

korun.

Opilci se váleli na zemi
V pátek 16. ãervna byli policisté pfiivoláni do Bfiidliãné k prodejnû potra-

vin, aby zasáhli u podnapilého muÏe, kter˘ se pomoãen˘ válel na chodní-

ku. Policisté 42letému muÏi namûfiili kolem 2,5 promile alkoholu v dechu.

Stfiízlivûl na záchytné stanici.

Hned následujícího dne vyjela policejní hlídka do Bfiidliãné znovu.

Tentokrát ‰lo o 65letého muÏe, kter˘ leÏel v silnû podnapilém stavu na vo-

zovce na Bruntálské ulici. OhroÏoval bezpeãnost silniãního provozu i svou

vlastní, a tak jej museli policisté zajistit. Namûfiili mu pfies 2 promile alko-

holu v dechu. MuÏ nebyl schopen chÛze a po lékafiské prohlídce musel b˘t

i on pfievezen na záchytnou stanici do Opavy.

Zlodûj odnesl nástavky vãelínÛ
Ke krádeÏi deseti dfievûn˘ch nástavkÛ na vãelíny do‰lo mezi 15. a 18. ãerv-

nem v místní ãásti Bfiidliãné Lesy. Nástavky byly zcela nové a v kaÏdém

se nacházelo je‰tû devût kusÛ dfievûn˘ch mezistûn. Majiteli vznikla ‰koda

za 9 tisíc korun.

R˘mafiov‰tí policisté, ktefií krádeÏ provûfiují, pfiivítají jakékoli informace

k vypátrání odcizen˘ch vûcí a zji‰tûní pachatele. Svûdci je mohou kontak-

tovat na tel. ãísle 974 731 751 nebo pfiímo na obvodním oddûlení

v R˘mafiovû.

Vyrobil si stfielnou zbraÀ pro loupeÏ
Policejní komisafi bruntálské kriminálky zahájil trestní stíhání 21letého

muÏe za nedovolené ozbrojování. V roce 2016 mûl v obci na R˘mafiovsku

bez povolení pfiechovávat stfielnou zbraÀ. ·lo o samonabíjecí plynovou pi-

stoli, kterou si upravil tak, aby byla schopná stfiílet dûlen˘m stfielivem,

a pro znesnadnûní identifikace jí odstranil v˘robní ãíslo. DrÏet stfielnou

zbraÀ v‰ak smí jen vlastník zbrojního prÛkazu. Obvinûn˘ nelegálnû upra-

venou pistoli pouÏil v polovinû fiíjna 2016 pfii loupeÏném pfiepadení. Za to

byl jiÏ soudem odsouzen, za nedovolené ozbrojování mu nyní hrozí aÏ dva

roky vûzení.

Okradla kamarádku
R˘mafiov‰tí policisté sdûlili 27leté Ïenû podezfiení z krádeÏe, kterou mûla

spáchat letos v kvûtnu. Bûhem náv‰tûvy u kamarádky z jejího bytu odcizi-

la hotovost 15 tisíc korun. PolicistÛm se pfiiznala s tím, Ïe potfiebovala pe-

níze na úhradu dluhÛ. Hrozí jí aÏ dvoulet˘ trest.

Zlodûj odnesl pokladnu
·kodu pfiesahující 60 tisíc korun zpÛsobil neznám˘ pachatel majiteli firmy

v Horním Mûstû. V noci z 24. na 25. ãervna se vloupal do kanceláfie spo-

leãnosti a odcizil pfiíruãní pokladnu s hotovostí. Pachateli hrozí trest vûze-

ní aÏ na pût let.

Peníze jí nepatfiily
Z podvodu je obvinûna 26letá Ïena z R˘mafiova, která si loni v prosinci ne-

chala v místní poboãce po‰ty neoprávnûnû vyplatit ãástku 14 530 korun na

základû mylnû dodané po‰tovní poukázky. âástku jí po‰ta vyplatila aÏ na

druh˘ pokus, po naléhání obvinûné, Ïe platba je urãena právû pro ni. Ve

skuteãnosti v‰ak byla adresována jiné osobû totoÏného jména a pfiíjmení.

Obvinûné hrozí dvoulet˘ trest, zákaz ãinnosti nebo propadnutí vûci.

Nepoctiv˘ nálezce
PenûÏenku s malou hotovostí, doklady a platební kartou ztratil mezi 

22. a 23. ãervnem majitel ve Flemmichovû zahradû, ale pozdûji uÏ ji ne-

na‰el. PenûÏenku si patrnû nechal nepoctiv˘ nálezce, ãímÏ se dopustil pfie-

ãinu neoprávnûného opatfiení, padûlání a pozmûnûní platebního prostfied-

ku, za kter˘ hrozí trest vûzení aÏ na dva roky.

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

por. Bc. René âernohorsk˘
PâR, skupina tisku a prevence Opava
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Kriminalisté moravskoslezského prvního oddûlení odboru obecné krimi-

nality provûfiují letos uÏ devátou vraÏdu. Tûlo obûti bylo nalezeno 8. ãerv-

na veãer v jednom z bytÛ v R˘mafiovû. Neznám˘ pachatel zpÛsobil sedm-

desátiletému muÏi zranûní, kter˘m napaden˘ na místû podlehl. 

Na místo události byli povoláni specialisté moravskoslezské policie.

Zajistili místo ãinu, provedli jeho ohledání a zajistili stopy, které budou

zkoumat znalci. Kriminalisté ve spolupráci s policisty územního odboru

Bruntál shromaÏìují ve‰keré informace ke zloãinu. Pachateli skutku hrozí

trest odnûtí svobody aÏ na osmnáct let.

por. Mgr. Lenka Sikorová, PâR, Krajské fieditelství Policie MSK

VraÏda v R˘mafiovû

Bezpeãnû doma i u vody – prázdniny plné pohody
Jsou tu letní prázdniny a s tím spojené volné dny dûtí, které je mohou trá-
vit i bez dozoru dospûl˘ch. Není od vûci pfiipomenout si základní pravidla
bezpeãného chování, která mohou pfiispût k niãím neru‰enému proÏití toho-
to období. 
Bez rodiãÛ doma
V ideálním pfiípadû by mûly b˘t dûti v dobû, kdy jsou doma bez ro-

diãÛ, zamûstnány ãinnostmi, které je neohroÏují. Dûti by mûly b˘t

pouãeny o tom, jak se v této dobû chovat. Pfiístup k telefonu spo-

leãnû s telefonními ãísly na policii, hasiãe a záchranáfie je v dne‰ní

dobû jiÏ standardem. Také by nemûly nikomu cizímu otevírat dve-

fie, vÏdy by mûly vyuÏívat bytové kukátko a bezpeãnostní fietízek na

dvefiích. Pfiedev‰ím by v‰ak nemûly to, Ïe jsou doma samy, sdûlo-

vat nikomu na sociálních sítích a své kamarády si zvát pouze se

svolením rodiãÛ. Rodiãe by se mûli vÏdy pfiesvûdãit, Ïe dítû poro-

zumûlo moÏn˘m rizikÛm, která je mohou potkat.

Pohyb dûtí venku (hfii‰tû, ulice, cyklostezky…)
Klíãe od domu ãi bytu by dûti nemûly nosit viditelnû, pfiípadnû je

odkládat u hfii‰tû nebo na jiném místû, kde by se jich mohl zmocnit

nûkdo jin˘. Vhodn˘ je pohyb dûtí ve skupinách. Pfii jízdû na kole je

dobré pfiipomenout povinnost cyklisty do osmnácti let mít na hlavû

fiádnû pfiipevnûnou bezpeãnostní pfiilbu. Do deseti let vûku nesmí

cyklista uÏít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby

star‰í patnácti let. Samozfiejmostí by mûlo b˘t také pouãení dûtí,

které se pohybují venku bez doprovodu rodiãÛ, ohlednû komunika-

ce s cizími lidmi, pfiípadnû pfiebírání jak˘chkoliv dárkÛ od nezná-

m˘ch osob. Pro v‰echny dûti, ale pfiedev‰ím pro ty star‰í platí, Ïe by

nemûly experimentovat s Ïádnou návykovou látkou, alkoholem ãi

cigaretami. Rodiãe by mûli b˘t vÏdy informováni o tom, co mají je-

jich dûti v plánu, kde a s k˘m budou venku pob˘vat, pfiípadnû jaké

zmûny v plánu nastaly.

Pobyt u vody
Pokud mluvíme o pobytu dûtí samotn˘ch u vody, hovofiíme uÏ o nác-

tilet˘ch. Men‰í dûti by k vodû chodit samotné vÛbec nemûly, a to ani

v pfiítomnosti jen o nûkolik málo let star‰ích sourozencÛ ãi kamará-

dÛ. Pokud jako rodiãe dovolíme dítûti náv‰tûvu koupali‰tû nebo jiné

vodní plochy, mûli bychom si b˘t jistí, Ïe je dobr˘m plavcem a do-

káÏe sobû nebo jinému pfiivolat pfiípadnou pomoc. Nemûlo by mít ta-

ké sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody,

vyhledávání siln˘ch proudÛ na fiekách nebo plavání na del‰í vzdále-

nosti. Opût se doporuãuje náv‰tûva vodních ploch ve vût‰ích skupin-

kách dûtí.

Rodiãe by mûli mít vÏdy na pamûti, Ïe bezpeãí jejich dûtí v dobû

prázdnin je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na 

obou stranách je nutná. Odbourá u dûtí moÏn˘ pocit ukfiivdûní, Ïe

jim nebylo ze strany rodiãÛ nûco dovoleno, a u dospûl˘ch napomÛ-

Ïe k upevnûní dÛvûry ve schopnosti a dovednosti dûtí. Komunikujte

tedy s dûtmi, zajímejte se o jejich plány a také jim bedlivû naslou-

chejte. por. Bc. Richard Palát, PâR Ostrava
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PoraÏení vÏdycky vnesou civilizaci do zemû vítûzÛ. 

Curzio Malaparte
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

1. 7. 1742 zemfi. Bohuslav Matûj âernohorsk˘, barokní sklada-

tel a varhaník (nar. 16. 2. 1684) – 275. v˘roãí úmrtí 

2. 7. 1877 nar. Hermann Hesse, nûmeck˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 9. 8. 1962) – 140. v˘roãí narození 

2. 7. 1977 zemfi. Vladimir Nabokov, americk˘ prozaik ruského

pÛvodu (nar. 23. 4. 1899) – 40. v˘roãí úmrtí 

2. 7. 1987 zemfi. Václav âern˘, literární kritik, historik, pfieklada-

tel a editor (nar. 26. 3. 1905) – 30. v˘roãí úmrtí 

3. 7. 1847 zemfi. Matûj Kopeck˘, loutkáfi a autor loutkov˘ch her

(nar. 24. 2. 1775) – 170. v˘roãí úmrtí 

3. 7. 1897 nar. Heliodor Píka, armádní generál (popraven 

21. 6. 1949) – 120. v˘roãí narození

4. 7. 1967 zemfi. Ondfiej Sekora, novináfi a ilustrátor, autor knih

pro dûti (nar. 25. 9. 1899) – 50. v˘roãí úmrtí 

5. 7. Státní svátek âR – Den pfiipomínky vûrozvûstÛ Cyrila
a Metodûje a jejich pfiíchodu na Moravu roku 863

6. 7. Státní svátek âR – Den upálení Mistra Jana Husa
roku 1415

6. 7. 1907 nar. Jaroslav Foglar, autor knih pro mládeÏ (zemfi. 

23. 1. 1999) – 110. v˘roãí narození 

7. 7. 1887 nar. Marc Chagall, francouzsk˘ malífi a grafik bûlorus-

kého pÛvodu (zemfi. 28. 3. 1985) – 130. v˘roãí narození 

8. 7. 1847 nar. Franti‰ek KfiiÏík, vynálezce (zemfi. 22. 1. 1941)

– 170. v˘roãí narození

9. 7. 1357 Karel IV. slavnostnû poloÏil základní kámen k nové-
mu kamennému mostu pfies Vltavu, pÛvodnû se naz˘-

val Kamenn˘ nebo PraÏsk˘ most, od roku 1870 KarlÛv

most – 660. v˘roãí

11. 7. Svûtov˘ den populace – vyhlá‰en OSN v roce 1989,
kdy poãet obyvatel Zemû dosáhl 5 miliard 

11. 7. 1937 zemfi. George Gershwin, americk˘ skladatel (nar. 

28. 9. 1898) – 80. v˘roãí úmrtí 

13. 7. 1607 nar. Václav Hollar, grafik (zemfi. 25. 3. 1677) – 410. v˘-

roãí narození 

14. 7. 1992 zemfi. Miroslav Holub, lékafi a spisovatel (nar. 

13. 9. 1923) – 25. v˘roãí úmrtí 

18. 7. 1817 zemfi. Jane Austen, anglická prozaiãka (nar. 16. 12. 1775)

– 200. v˘roãí úmrtí 

19. 7. 1957 zemfi. Curzio Malaparte, vl. jm. Kurt Suckert, italsk˘

spisovatel a publicista (nar. 9. 6. 1898) – 60. v˘roãí úmrtí 

23. 7. 1757 zemfi. Domenico Scarlatti, italsk˘ skladatel a cemba-

lista (nar. 26. 10. 1685) – 260. v˘roãí úmrtí 

27. 7. 1927 nar. Stanislav Remunda, herec a divadelní reÏisér

(zemfi. 21. 5. 2012) – 90. v˘roãí narození
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V‰echny odstíny ãerné a bílé
Od soboty 17. ãervna si mohou náv‰tûvníci Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
prohlédnout v˘stavu ke ãtvrtému roãníku fotografické soutûÏe âernobílé va-
léry – O cenu Jaroslava Nûmce. V galerii Mezipatro najdou v˘bûr toho nej-
lep‰ího, co letos autofii do soutûÏe poslali vãetnû ocenûn˘ch snímkÛ v‰ech tfií
soutûÏních kategorií.
âtvrt˘ roãník soutûÏe nesoucí jméno prÛkopníka umûlecké a doku-

mentární ãernobílé fotografie v R˘mafiovû Jaroslava Nûmce obeslalo

pûtadvacet autorÛ s více neÏ dvûma stovkami snímkÛ. Vybrat z nich

ty nejlep‰í nebylo pro porotu, kterou tvofiili ãlenové Volného sdruÏe-

ní fotografÛ R˘mafiov Lubo‰ Tesafi, Marek Zoth a Jakub Vala, snad-

né, protoÏe pfiihlá‰ené snímky byly kvalitou srovnatelné. „Fotky ma-
jí roãník od roãníku vy‰‰í úroveÀ. Pokud bychom mûli dostateãnû vel-
ké prostory, mohli bychom letos vystavit prakticky v‰echny soutûÏní
snímky,“ shrnul Jakub Vala. V galerii Mezipatro je k vidûní v˘bûr ‰e-

desáti z nich.

âernobílé valéry, které tvofií mlad‰í protûj‰ek dlouholeté soutûÏe ba-

revné fotografie O cenu Karla Schinzela, nabízejí fotografÛm tfii ka-

tegorie: pfiíroda, reportáÏ – dokument a volné téma. Porota letos udû-

lila v‰echna medailová místa a navíc jedno ãestné uznání.

V kategorii pfiírodních námûtÛ porotu nejvíce oslovila dvojice sním-

kÛ Zvífie Luká‰e Ondrá‰ka, druh˘m místem ocenila Zimní linie Jany

Knapikové a tfietím Ptaãí let Vladimíra Gahury.

V reportáÏní kategorii se prosadily fotografické cykly; na prvním

místû ¤emesla Ludmily Kebískové, na druhém Hranice Luká‰e

Ondrá‰ka a na tfietím cyklus ·achy dûlaj ãlovûka Davida Klímka.

Volné téma letos ovládl Ivan Svato‰, kter˘ získal první místo s cyk-

lem Stíno Hra a navíc ãestné uznání za pÛsobivé zábûry Lidí z ptaãí
perspektivy. Druhé místo si vyslouÏil snímek Vûznice Uherské
Hradi‰tû Radka Bofiuty a tfietí trojice Tajemn˘ch Ïen Karla ·evãíka.

Místní pfiíznivce umûlecké fotografie potû‰í úspûch domácích autorÛ

v soutûÏi, nicménû ani leto‰ní roãník nezÛstal regionální záleÏitostí.

Velkou ãást pfiihlá‰en˘ch i ve finále vystaven˘ch snímkÛ tvofií díla

fotografÛ ze Vsetína, KromûfiíÏe, Otrokovic, Zlína, Jeseníku nebo

Prahy. V galerii Mezipatro jsou k vidûní do konce srpna. ZN

Luká‰ Ondrá‰ek: Zvífie

Ludmila Kebísková: ¤emesla Ivan Svato‰: Lidé z ptaãí perspektivy

-13-2017  28.6.2017 15:32  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2017

17

-13-2017  28.6.2017 15:32  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2017

18

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V R˘mafiovû se natáãel dokument o vztahu âechÛ a NûmcÛ
Koncem kvûtna zaãalo avizované natáãení pûtidílného dokumentu pro âeskou
televizi o ãesko-nûmeck˘ch vztazích na území na‰í republiky za posledních
sto let. Filmafii strávili tfii dny v R˘mafiovû a Bruntále natáãením rozhovorÛ
s pamûtníky a historiky v místech, která sehrála v pohnut˘ch momentech
pfiedváleãné i pováleãné doby klíãovou roli.
ReÏisér Jifií Fiedor (cykly Neznámí hrdinové, Fenomén underground,

Sbohem, âeskoslovensko), kameraman Jaromír Kaãer (dokumenty

Jany ·evãíkové, film Pouta) a zvukafi Václav Vondráãek (âas sluhÛ,

Requiem pro panenku, fiada televizních filmÛ a seriálÛ) spustili natá-

ãení dokumentu na Sudetonûmeck˘ch dnech v Augsburgu koncem

kvûtna a 12. ãervna dorazili do severomoravského pohraniãí. První

zastávkou byl R˘mafiov, následoval Bruntál, Opava a Hluãín.

V samotném R˘mafiovû dokumentaristé strávili tfii dny, bûhem nichÏ

natoãili nûkolik rozhovorÛ s místními rodáky a pamûtníky odsunu.

O své osobní a rodinné vzpomínky se s nimi podûlili manÏelé

Heinischovi, Olga Schreiberová, ale i Antonín Pode‰va, úãastník po-

váleãného dosídlování pohraniãí. ·ir‰í kontext událostí zprostfiedko-

val historik Jifií Karel, s nímÏ filmafii nav‰tívili mimo jiné janovick˘

zámek, kter˘ po válce slouÏil jako internaãní tábor pro sudetské

Nûmce, nebo renovovanou plastiku Otevfiená brána sochafie Herberta

Dlouhyho, jeÏ je symbolem porevoluãního usmifiování mezi âechy

a Nûmci. Antonín Pode‰va dokumentaristy provedl Harrachovem,

kter˘ na rozdíl od jin˘ch podobn˘ch osad (RÛÏové, Hutova,

Adamova) navzdory vylidnûní nezanikl a dosud nese stopy pÛvodní-

ho nûmeckého osídlení.

Vzhledem k tomu, Ïe se problematické souÏití âechÛ a NûmcÛ v na‰em

regionu po desetiletích mlãení dostává do centra zájmu historikÛ, vy-

chází fiada dosud neznám˘ch materiálÛ a shrnujících publikací, nedáv-

no napfi. kniha historika Igora Horni‰era Sousedství na hranici o udá-

lostech na Bruntálsku v letech 1938 aÏ 1946. Dokumentaristé s Igorem

Horni‰erem natáãeli pfiímo v Bruntále, na hlavním námûstí, které se

v fiíjnu 1938 stalo zastávkou Hitlerovy vizitace zabraného území Sudet.

ReÏisér Jifií Fiedor chce do dokumentu zahrnout celé pohraniãí, kromû

severní Moravy a Slezska jeho t˘m zamífií také na Liberecko,

Novoborsko, Ústecko, A‰sko nebo na ·umavu, ale i do vût‰ích vnitro-

zemních mûst s nûkdej‰í poãetnou nûmecky mluvící men‰inou, napfi.

do Brna nebo Jihlavy. Jeho zámûrem je zachytit osobní vzpomínky

âechÛ i NûmcÛ, vyprávûní pamûtníkÛ i objektivní pohled historikÛ.

âesko-nûmecké vztahy za posledních sto let pro‰ly dramatick˘mi

zvraty, jejichÏ motivace i následky se dokument pokusí nahlédnout

ze v‰ech stran. Jen samotné R˘mafiovsko a Bruntálsko jeho autorÛm

poskytuje mnoÏství námûtÛ, a natáãení v na‰em regionu by tak mûlo

je‰tû pokraãovat. Hotov˘ dokument, jehoÏ vznik podporuje i âesko-

nûmeck˘ fond budoucnosti, se má objevit ve vysílání âT2 na podzim

roku 2018. ZN
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Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Rudolf Cejnar – R˘mafiov .................................................... 81 let 
RÛÏena Poláchová – R˘mafiov ............................................. 82 let 
Ludmila Schneiderová – R˘mafiov ...................................... 82 let 
Antonín Mi‰ák – R˘mafiov .................................................. 82 let 
Zdenûk Binder – R˘mafiov .................................................. 82 let 
Berta Moroviãová – Edrovice ............................................. 82 let 
Marie Václavíková – R˘mafiov ............................................ 83 let 
Josef Echinger – Janovice ................................................... 85 let 
Antonín Zavadil – R˘mafiov ................................................ 86 let 
Eva Muráriková – R˘mafiov ................................................ 87 let 
Ladislav ·ín – R˘mafiov ...................................................... 88 let 
Vlasta Prouzová – R˘mafiov ................................................ 88 let 
Anna Janeková – R˘mafiov ................................................. 89 let 
·arlota Zifãáková – R˘mafiov .............................................. 89 let 
Jifiina Musilová – R˘mafiov ................................................. 90 let 
AneÏka ·tanglicová – Janovice .......................................... 93 let 
Ludmila Orságová – R˘mafiov ............................................ 93 let

Blahopfiání
Dne 3. ãervence 2017 oslaví své 

100. narozeniny
maminka, babiãka,

prababiãka, praprababiãka,

paní Jindfii‰ka Pospí‰ilová.
Je‰tû kus pevného zdraví a spokojenosti

do Ïivota pfieje za celou rodinu

vnuk Petr s rodinou.

Vzpomínka
Dne 14. ãervence 2017

by 80. narozeniny oslavil

ná‰ tatínek a dûdeãek,

pan Karel Vepfiek.

S láskou a úctou vzpomíná

syn Roman s rodinou.

Dne 27. ãervna 2017
vzpomeneme tfietí smutné v˘roãí, 

kdy nás navÏdy opustila

na‰e milovaná dcera, maminka, babiãka

a sestra

Jarmila Sedláãková.
Kdo jste ji znali a mûli rádi, 

vzpomeÀte s námi.

S láskou vzpomínají 

maminka, dcery, vnuãka, pravnuk,
bratr a sestra s rodinami.

Rozlouãili jsme se

Zdenûk Rotter – R˘mafiov ................................................. 1947 

Petr DoleÏel – R˘mafiov .................................................... 1961 

Josef Vítek – R˘mafiov ...................................................... 1944

Franti‰ek Závada – R˘mafiov ............................................ 1929 

Václav Va‰iãka – R˘mafiov ................................................ 1950 

Petr Ko‰uliã – R˘mafiov .................................................... 1938 

Jana Sasínová – R˘mafiov ................................................. 1982 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v ãervenci

pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00

úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00

stfieda 14:00–20:00 nedûle 13:00–20:00

ãtvrtek 14:00–20:00

Sauna

je v provozu kaÏd˘ den 

a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis sluÏeb

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:

po–pá 14:00–21:00,  so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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 uvefiejÀovat fotografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch

jsou vyobrazeny ulice,

zákoutí, dnes jiÏ nee-

xistující budovy nebo

ménû známé pohledy

na na‰e mûsto.

Úkolem soutûÏících

bude urãit pfiesnû,

o které místo jde, pfií-

padnû která budova

nebo lokalita se v sou-

ãasné dobû na tomto

místû nachází.

Okopírované nebo
vystfiiÏené soutûÏní
kupóny za‰lete na ad-

resu redakce: R˘-

mafiovsk˘ horizont,

OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov nebo je mÛ-

Ïete vhodit do redakã-

ní schránky. Poslední

soutûÏní kupon ã. 15 s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 

15. prosince. Kupóny mÛÏete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najed-

nou do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018.

Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním lednovém vydání

R˘mafiovského horizontu 12. ledna 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfie-

je redakce RH!

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 6
Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

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

✃

Podûkování za Adélku Axmanovou
Dûkujeme v‰em rodiãÛm dûtí z M· Jelínkova, M· Revoluãní, 

M· 1. máje v R˘mafiovû a M· v Janovicích za sbûr víãek z PET lah-

ví pro nemocnou devítiletou Adélku Axmanovou ze ·ternberka, kte-

rá trpí dûtskou mozkovou obrnou.

Adélka je 24 hodin dennû odkázána na pomoc a péãi druh˘ch. Sama

nechodí, nesedí, nepouÏívá ruãiãky. Potfiebuje proto hodnû rehabili-

tace, kterou nehradí ani na ni nepfiispívají zdravotní poji‰Èovny. Z to-

hoto dÛvodu je kaÏdá, i sebemen‰í finanãní pomoc pfiínosná a vede

ke zkvalitnûní Ïivota devítileté Adélky. Za pouÏití chodítka – pfiístro-

je, kter˘ by mûl pfiipomenout dítûti chÛzi – zaplatí rodiãe 50 000 ko-

run za jednu lekci. Jde o novou technologii, která aktivuje u dítûte re-

flex chÛze. Av‰ak tato pomoc není hrazena a hodiny chÛze si musí ro-

dina zaplatit sama. Na rehabilitaci se navíc musí dojíÏdût. Jakákoliv

aktivita pro Adélku je hodnû drahá a ãasovû velmi nároãná.

Celkem bylo v R˘mafiovû nasbíráno 200 kg barevn˘ch víãek za 

1 400 korun (za 1 kg víãek je 7 korun). I kdyÏ tato ãástka není pfiíli‰

vysoká, má pro Adélku velk˘ v˘znam. Za sbûr dûkujeme nejen rodi-

ãÛm, ale i dûtem. Budeme rádi za dal‰í pomoc a spolupráci.

Adélka Axmanová s maminkou, foto: Iva Valová
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Jazzclub

Jazzovou sezónu uzavfiela britská zpûvaãka Victoria Klewin
Sezóna koncertÛ v Jazzclubu SVâ vyvrcholila ãervnov˘m koncertem britské
bluesové a jazzové zpûvaãky Victorie Klewin. PÛvabná vokalistka z Bristolu
v doprovodu trojice ãesk˘ch muzikantÛ zazpívala vedle jazzov˘ch standardÛ
i písnû ze svého debutového alba Dance Me To Heaven.
Protagonistkou posledního koncertu v jazzovém klubu pfied letní fes-

tivalovou sezónou (16. 6.) byla mladá britská zpûvaãka Victoria

Klewin. Hudebnice, která si uÏ ve ãtyfiech letech byla jistá, Ïe se chce

stát zpûvaãkou, a od ãtrnácti vefiejnû koncertuje, si v rodném Bristolu

a krátce nato po celé Británii získala znaãn˘ ohlas. Díky podpofie fa-

nou‰kÛ v crowdfundingové kampani loni vydala debutové album

Dance Me To Heaven s ryze autorsk˘mi skladbami a nyní se poprvé

vypravila na kontinent. Její ãervnové turné po âeské republice mûlo

jedenáct zastávek – vedlo z brnûnské Staré Pekárny pfies Komorní

klub v Ostravû nebo praÏskou Redutu a konãilo na Dnech mûsta

Bruntálu. Koncert v R˘mafiovû byl jedním z posledních na ‰ÀÛfie

a navzdory tomu, Ïe se odehrával po nároãném t˘dnu cestování a vy-

stupování, pÛsobila zpûvaãka naprosto svûÏe – stejnû jako její hudba.

Debutové album nahrála osmadvacetiletá Victoria Klewin spoleãnû

s bristolskou kapelou The True Tones ze zásoby skladeb, které pí‰e

od sv˘ch ‰estnácti let. Za tu dobu jich ov‰em nashromáÏdila tolik, Ïe

by vydaly na dal‰í dvû desky, takÏe debut bude mít zfiejmû brzy po-

kraãování. V̆ bûr z autorského debutu i jazzov˘ch standardÛ, jimiÏ

mladá vokalistka skládá poctu sv˘m vzorÛm (Arethû Franklin, Rayi

Charlesovi nebo Dukeu Ellingtonovi), po pfiíjezdu do âeska secviãi-

la s triem domácích muzikantÛ – kytaristou Adamem Tvrd˘m, bas-

kytaristou Janem Jakubcem a bubeníkem Tomá‰em Hobzkem (toho

mohli sly‰et náv‰tûvníci nedávného Koncertu ve fabrice s americk˘m

kytaristou Willem Bernardem). Nástrojové obsazení se v ãeské verzi

smrsklo na polovinu, o to víc prostoru ale kaÏd˘ hudebník dostal,

a tak se kromû zpûvaãky samotné sólovû pfiedvedli i její spoluhráãi.

Zpûvaãka nechala zahrát ãeské trio i ãistû instrumentálnû, ãímÏ jen

potvrdila, Ïe si do âeska nepfiijela hrát na hvûzdu.

Victoria Klewin si ov‰em publikum (a evidentnû i spoluhráãe) získa-

la nejen líbezn˘m vzhledem a pfiíjemn˘m vystupováním, ale pfiede-

v‰ím sv˘m v‰estrann˘m hlasem, kter˘ dokáÏe znít nûÏnû a sladce ja-

ko Marylin Monroe, a vzápûtí syrovû a naléhavû jako Amy

Winehouse. S tou ji spojuje pfiedev‰ím dokonalé propojení „tradice

s originalitou a retro nostalgií“, nenápadné a elegantní natolik, Ïe si

posluchaã není jist˘, jestli její skladby vznikly v ‰edesát˘ch letech,

nebo v souãasnosti. I standardÛm (napfi. ikonické Feeling Good) do-

dává svûÏe moderní zvuk, ov‰em s patfiiãn˘m respektem k tradici.

Koncert Victorie Klewin byl skvûlou teãkou za klubovou sezónou,

kterou o letních prázdninách vystfiídá období festivalÛ pod ‰ir˘m ne-

bem. Ten nejbliÏ‰í – Prestigefest – se odehraje uÏ za t˘den v Kavárnû

DJ Stanley Clubu 13 u b˘valého kina. ZN

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Ploch˘ ‰álek ãaje?
Vût‰ina knih, aÈ jiÏ detektivních nebo fantaskních, není pfiíli‰ nároãná

na ãtenáfiovu pfiedstavivost. Draka pfieci zvládá i malé dítû a obtíÏ-

nûj‰í skuteãnosti b˘vají obvykle podrobnû popsány. Nûkdy ov‰em

ani zevrubn˘ popis nestaãí. Podívejte se tfieba na magickou barvu,

oktarínu: „Znalci ji popisují jako svûtélkující Ïlutozelen˘ purpur.“ Na

první pohled pro nûjakou barvu aÏ pfiíli‰ mnoho písmenek, fieknete si.

Ale zkuste si ji pfiedstavit. Moc to nejde. Jak˘koli pokus o obraz vÏdy

unikne zpût do svého rozmûru. Takov˘mito nesmysly je Pratchetova

série ÚÏasná Zemûplocha nasycena a je to jedna z vûcí, které na ní

miluju. Ty dal‰í jsou obãasná sloÏitost dûje, spousta magie a skvûl˘

humor:

„Víte, ãemu nerozumím?“ fiekl Nijel. „KdyÏ jsme v‰ichni v té lampû,
kterou drÏím, tak ten já, co je uvnitfi té lampy, drÏí je‰tû men‰í lampu
a v té lampû –“
Duch lampy varovnû zamával rukama.
„Nemluv o tom!“ pfiikazoval. „Prosím!“
Nijel nakrãil oboãí. „Jasnû Ïe ne,“ pfiik˘vl, „ale to mû musí b˘t celá
fiádka, co?“
„Je to v‰echno cyklická záleÏitost, ale hele, buì tak laskav a pfiestaÀ
na nás upozorÀovat…, momentík… A do prdele!“

Ozval se tich˘, nepfiíjemn˘ zvuk, protoÏe vesmíru koneãnû do‰lo, co
se dûje.

Mé oãi poprvé spoãinuly na pfiebalu jednoho z dílÛ (byl to Sekáã) asi

pfied pûti lety. LeÏel na sedadle spolujezdce a lesknul se v Ïáru odpo-

ledního slunce. JelikoÏ majitel ode‰el zkontrolovat pokoje penzionu,

odváÏil jsem se do nûj nakouknout. Namátkou jsem se dostal do po-

loviny pfiíbûhu a jiÏ první vûta mne pobavila. Nechtûl jsem si v‰ak

ne‰Èastnou náhodou prozradit zápletku, takÏe jsem nakukování rad‰i

nepfiehánûl. Na Vánoce téhoÏ roku jsem potom dostal prvních ‰est

kouskÛ série. BohuÏel stále je‰tû nemám v‰echny, ale poãtu 41 uÏ se

blíÏím.

I kdyÏ se v nûkter˘ch knihách vyskytují stejní hlavní hrdinové (tfieba

nedostudovan˘ mág Mrakopla‰ se objevuje pravidelnû, pokaÏdé se

nûjak nachom˘tne ke zniãení svûta, kter˘ poté stejnû náhodnû za-

chrání), není nutné je ãíst v pofiadí, v nûmÏ byly vydány, aãkoli nû-

které na sebe nepatrnû navazují a v‰echny si navzájem vypomáhají

v budování komplexního vesmíru. Z nûj tudíÏ známe v‰e potfiebné,

od rozmarn˘ch her bohÛ pfies sídlo Smrtû po cíl cesty Velké A’tuin

(kosmické Ïelvy nesoucí na sv˘ch zádech ãtyfii slony, nesoucích na

sv˘ch zádech cel˘ kotouã Zemûplochy). Mimochodem, bohové s le-
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Organizace a spolky

Spolek, kter˘ pomáhá handicapovan˘m, slaví desáté v˘roãí
VÏdy usmûvavé uÏivatele centra Kouzelná bufiinka zná ve mûstû sko-

ro kaÏd˘. Potkáváme je na ulici, kdyÏ jdou do stolafiské dílny, v ka-

várnû Bufiinka, kde obsluhují hosty, nebo pfii vefiejn˘ch akcích, kde

tanãí, hrají na bubny nebo prodávají svoje v˘robky. Pfied deseti lety

to ale byli anonymní postiÏení lidé, závislí na sv˘ch rodinách a izo-

lovaní od okolí. Právû proto zaloÏilo nûkolik rodiãÛ v kvûtnu 2007

spolek (tehdy obãanské sdruÏení) pod názvem Spoleãnost pro pod-

poru lidí s mentálním postiÏením v âR, p. s. R˘mafiov, kter˘ usiloval

o jediné: vytvofiit místo, kde by se jejich dospûlé handicapované dûti

mohly scházet, vzdûlávat a bavit.

Takové volnoãasové centrum zanedlouho skuteãnû vzniklo. Dostalo

název Kouzelná bufiinka (podle klobouku pana Tau, oblíbené posta-

vy jednoho z budoucích klientÛ), získalo první prostory, vybavení,

podporovatele a terapeuty, ktefií handicapované zaãali vést k vût‰í so-

bûstaãnosti. Mentálnû postiÏen˘m totiÏ izolace nesvûdãí. Jakmile ab-

solvují ‰kolní docházku a opustí komunitu sv˘ch vrstevníkÛ, ãasto

ztrácejí nabyté schopnosti komunikace a sebeobsluhy. V‰ichni rodi-

ãe, ktefií chtûli takovému propadu u sv˘ch potomkÛ zabránit, museli

vyhledávat sluÏby nûkterého centra nebo chránûné dílny pro handi-

capované v okolních mûstech, nejblíÏe v Bruntále. Vznikem

Kouzelné bufiinky byla zaji‰tûna dostupnost této sluÏby pfiímo

v R˘mafiovû a do Ïivota mentálnû postiÏen˘ch se vrátila energie.

Rozhodující moment – zaloÏení sdruÏení rodiãÛ – nastal právû pfied

deseti lety. Spolek SPMP R˘mafiov si své první kulaté v˘roãí pfiipo-

mnûl 15. ãervna na ãlenské schÛzce v kavárnû Bufiinka. Pro tuto pfií-

leÏitost pfiipravila první pfiedsedkynû spolku AneÏka Pfiikrylová ve

spolupráci s Pfiemyslem Ko‰utem broÏurku, v níÏ se pokusila deset

let existence SPMP R˘mafiov shrnout. Vedle dÛleÏit˘ch momentÛ, ja-

k˘mi bylo zaloÏení spolku (2007), vznik centra (2008), navázání spo-

lupráce s Diakonií âCE – stfiediskem v R˘mafiovû a otevfiení sociál-

nû terapeutické dílny Bufiinka (2010) nebo kavárny Bufiinka (2012),

broÏura obsahuje také

pfiehled celoroãních vzdû-

lávacích a sportovních

projektÛ, kurzÛ muziko-

terapie, arteterapie, canisterapie nebo logopedie, oblíben˘ch pozná-

vacích v˘letÛ a dal‰ích aktivit, které pomáhají mentálnû handicapo-

van˘m v R˘mafiovû Ïít stejnû kvalitnû jako ostatní. Pospolitost lidí

dobré vÛle, jeÏ se kolem centra vytvofiila, dokumentují fotografie

z ãinnosti spolku od samého poãátku do souãasnosti.

SPMP R˘mafiov se deset let po svém vzniku má za ãím ohlíÏet. Plán

vytvofiit a udrÏet centrum pro handicapované se povedlo uskuteãnit,

bûhem deseti let se jeho náplÀ podafiilo roz‰ífiit (pfiedev‰ím díky vzni-

ku sociálnû terapeutické dílny Diakonie âCE, která rozvíjí pracovní

návyky uÏivatelÛ) a zájem o jeho sluÏby neklesá. âlenové SPMP

R˘mafiov oslavují jubileum aktivitami, které se za tûch deset let nej-

lépe osvûdãily: úãastí na sportovních soutûÏích, vystoupeními na kul-

turních akcích (na plese Diakonie nebo Dni mûsta) a pfiípravou na

podzimní Koncert pro Kouzelnou bufiinku.

Zatím poslední akcí pro handicapované, kterou spolek zorganizoval,

byl krajsk˘ turnaj v pétanque ve ãtvrtek 22. ãervna. Osmého roãníku

klání se zúãastnilo sedm t˘mÛ: dva bruntálské, dva z r˘mafiovské zá-

dov˘mi obry odjakÏiva válãí kvÛli vypÛjãené sekaãce na trávu.

Nûkteré knihy se hodí ke krbu a dlouh˘m zimním veãerÛm, nûkteré

k bazénu a neménû dlouh˘m letním odpoledním. Popravdû si nejsem

jist, k ãemu se nejvíce hodí pfiíbûhy ze Zemûplochy. Díky své rozliã-

nosti asi ke v‰emu – odehrávají se ve vlhk˘ch pralesech, v blízkosti

zmrzl˘ch hor i na rozpálen˘ch pou‰tích. Jakmile na nûjak˘ díl nara-

zíte, mÛÏete se tedy, na krby ni bazény nehledû, pustit hned do ãtení.

Na závûr si nemohu odpustit dal‰í ukázku krásn˘ch nesmyslÛ:

Snad od doby Války magií nebylo na tak malém prostoru soustfiedûno
tak obrovské mnoÏství kouzel. Sám vzduch se chvûl a svûtélkoval.
Zaklínadlo se odráÏelo od zaklínadla a jejich sráÏkami vznikala za-
klínadla divoká, jejichÏ zkrácen˘ Ïivotní cyklus byl stejnû stra‰liv˘ ja-

ko nekontrolovateln˘. Pod tou masou se zaãalo bortit a propadat
dláÏdûní. Jedno z pÛvodních zaklínadel se promûnilo dokonce v nûco
tak stra‰livého, co radûji nebudeme popisovat, ale co se na‰tûstí ztra-
tilo v jakémsi bezútû‰ném cizím rozmûru. Zaãaly se projevovat dal‰í
podivné boãní efekty. Z boufie se vyfiinul vodotrysk mal˘ch olovûn˘ch
kostiãek, které se rozkutálely po praskající dlaÏbû. Zjevovali se tvo-
rové podobní p‰trosÛm, ktefií pfiisprostle kfiiãeli a kvákali, ãtyfistran-
né trojúhelníky, kruhy se dvûma konci a dal‰í obludnosti.

Matûj Rampula, Gymnázium a SO· R˘mafiov

(PRATCHETT, Terry: Barva kouzel. PfieloÏil Jan KantÛrek. Praha:

Talpress, 1993. 225 s. Edice: ÚÏasná Zemûplocha.)

Fota: Jifií Slováãek

Foto: Nela Habanová

-13-2017  28.6.2017 15:33  Stránka 23



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2017

24

-13-2017  28.6.2017 15:33  Stránka 24



kladní ‰koly praktické na ·kolním námûstí a tfii z Kouzelné bufiinky.

O první tfii místa se podûlili hosté – druÏstvo Sluníãek ze Z· vybojo-

valo zlato, Tygfii z téÏe ‰koly si odnesli stfiíbro a bronz putoval do

bruntálské Polárky.

„Letos jsme namísto ‰kolního hfii‰tû na ulici 1. máje, které se opra-
vuje, pofiádali turnaj v parku za Stfiediskem volného ãasu. Dûkuji
Mûstsk˘m sluÏbám, Ïe nám vysekaly trávu na herní plo‰e,“ vzkázala

pfiedsedkynû SPMP R˘mafiov Lucie Camfrlová a konstatovala, Ïe si

spolek cení kaÏdé podpory, kterou mu vûnují instituce, sponzofii

i dobrovolníci. „Pravidelnû jezdíme na sportovní soutûÏe a na‰i zá-
vodníci Milan Sáblík a Vladimír Litvik jsou uÏ proslulí tím, Ïe kam-
koliv pfiijedou, vyhrávají. Na závody je doprovází pan Jifií Slováãek,
kter˘ pofiizuje i fotky. Nedávno pro Milana a Ládíka nechal udûlat fo-
toknihu, která zachycuje jejich krásné sportovní v˘kony,“ dodala

Lucie Camfrlová s tím, Ïe si váÏí kaÏdé pomoci vefiejnosti, protoÏe je

dokladem toho, Ïe má Kouzelná bufiinka v R˘mafiovû dobré zázemí. 

ZN
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Mahen po odmlce pokraãuje v ochotnické tradici
Po nedávné ‰kolní akademii Z· se ve znovuotevfieném Mûstském divadle
R˘mafiov v úter˘ 20. ãervna konalo i první divadelní pfiedstavení po ãtyfiech
letech. Amatérsk˘ soubor Mahen zahrál pohádku O princeznû, která sná‰e-
la zlatá vejce.
Jsou to pfiesnû ãtyfii roky, témûfi na den (27. 6. 2013), kdy se amatér-

sk˘ soubor Mahen louãil s jevi‰tûm Mûstského divadla R˘mafiov na

Divadelní ulici, kde tenkrát odehrál pohádku âert Makrela Vladimíra

âorta pod reÏijním vedením Hany Vystrãilové. Od té doby se ãinnost

Mahenu pfiesunula do rekonstruovaného Stfiediska volného ãasu s v˘-

jimkou sezóny 2015/2016, kdy vedoucí souboru a reÏisérka Hana

Vystrãilová onemocnûla. Po ãtyfiech letech se Mahen vrací do

Mûstského divadla, kam vÏdycky patfiil, zásluhou duchovního otce

projektu záchrany divadla Petra La‰tuvky, kter˘ s t˘mem dobrovol-

níkÛ a nad‰encÛ usiluje o to, aby budova nebyla zbourána, ale také

díky Pavlu Kon‰tackému, kter˘ po Hanû Vystrãilové pfievzal místo

‰éfa souboru.

Mahen zahájil novou divadelní sezónu, jak to má ve zvyku, pohád-

kou pro nejmlad‰í publikum. Letos nastudoval hru Jaroslava

Kolodûje O princeznû, která sná‰ela zlatá vejce. ReÏie se ujal diva-

delní harcovník Zdenûk Vodiãka, kter˘ v Mahenu strávil fiadu let, 

odehrál tfiiadvacet pfiedstavení a v roce 2003 reÏíroval zdafiilou ko-

medii Raye Cooneyho Peklo v hotelu Westminster. Pohádku soubor

odehrál v úter˘ 20. ãervna dopoledne pro dûti z matefisk˘ch ‰kol

a první stupeÀ základní ‰koly a v podveãer pro rodiãe s dûtmi.

Pohádky Jaroslava Kolodûje b˘vají rozverné, dûtsk˘ divák v‰ak mÛ-

Ïe v nûkter˘ch momentech ztrácet dûjovou linku. Platí to i v pohád-

kovém pfiíbûhu o dvou princeznách (v pÛvodním scénáfii jsou tfii),

které se chtûjí vetfiít do pfiíznû prince a lstí si dopomoci ke králov-

skému trÛnu. Princi Jindfiichu Koudelkovi XXII. (Bartolomûj

Bachura) se totiÏ nechce do Ïenûní. NemÛÏe si vybrat vhodnou ne-

vûstu. Nepomáhají ani rady zmateného rádce (Martin Holou‰), ani

ver‰e dvorního dohazovaãe (Jan Steiner), kter˘ ví, Ïe by královsk˘m

sÀatkem pfii‰el o Ïivnost. Proto nakonec dvorní hlasatel Trouba Dur

(Zdenûk Rychl˘) vyhlásí, Ïe si princ vezme za Ïenu tu, která bude

sná‰et zlatá vejce. Princezny Amarilis (Pavla Zieglerová ml.)

a Begonie (Karolína Koláriková ml.) ale spoléhají spí‰ na podvod,

a tak princi nakonec zÛstane pracovitá a pilná Dobrunka (Sára

·materová), díky které pochopí, Ïe nejsou v Ïivotû dÛleÏitá zlatá vej-

ce v ko‰íku, ale zlaté srdce ãlovûka.

V dal‰ích rolích se pfiedstavili dvorní dáma Radka Koláriková,

Helena Papajová jako tetka Karbulková, dvorní zlatnice Jana
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Ptáãková, dvorní malífika Barbora La‰tÛvková a v roli hradní stráÏe

Bulíãka Michal Schreiber. Témûfi v‰ichni aktéfii pfiedvedli vyrovnané

a kvalitní herecké v˘kony. V̆ sledn˘ dojem podtrhly kulisy, které vy-

robili Ïáci v˘tvarného oboru ZU· R˘mafiov pod vedením Martiny

Kohoutkové, a hudební doprovod Petra La‰tuvky k pÛvodním písÀo-

v˘m textÛm. Zvlá‰tní pochvalu zaslouÏí nejmlad‰í herci Bartolomûj

Bachura, Barbora La‰tÛvková a Sára ·materová, Ïáci Silvie

Jablonãíkové z dramatického oboru ZU· R˘mafiov, ktefií s Mahenem

vystupovali vÛbec poprvé.

To, zda úterní premiéra byla zároveÀ i derniérou, ukáÏe ãas. Mahen

by pfií‰tû moÏná mohl nahlédnout do dûl Franti‰ka Hrubína, Jana

Drdy nebo sbírek BoÏeny Nûmcové ãi Karla Jaromíra Erbena, ktefií

sv˘mi klasick˘mi pohádkov˘mi pfiíbûhy osloví daleko ‰ir‰í publikum

neÏ rozverné pohádky Jaroslava Kolodûje. JiKo

Dûtsk˘ domov se pfiedstavil v rámci T˘dne zdraví
Den otevfien˘ch dvefií v Dûtském domovû Janovice, kter˘ se konal

14. ãervna v rámci T˘dne zdraví, se vydafiil. Hosté si prohlédli celé

zafiízení a byli pfiekvapeni, kolika zmûnami a vylep‰eními jiÏ pro‰lo.

Velmi se jim líbily vystavené práce dûtí a také program s písniãkami

a taneãky, které tety s dûtmi nacviãily. Nás potû‰il zájem vefiejnosti

o dûti i na‰i práci a dojalo nás, Ïe mezi náv‰tûvníky pfii‰la i pûstoun-

ská rodina se tfiemi chlapci, ktefií ãást dûtství strávili v na‰í péãi.

KaÏd˘ host si odnesl na památku mal˘ dárek.

Mgr. Alena Horká
Foto: Bc. Barbora Veãefiová

Mladí rybáfii vyrazili do podvodního svûta
V sobotu 10. ãervna podnikly dûti z rybáfisk˘ch krouÏkÛ R˘mafiova a Bfiid-
liãné poznávací v˘let nejen za rybami. Vyrazily do podvodního svûta v obci
Modrá u Uherského Hradi‰tû a poté do Zoo Le‰ná.
V Modré na‰e mladé rybáfie seznámil pracovník skanzenu s Ïivotem

a rybí osádkou v na‰ich rybnících. Dûti vidûly také fiadu vycpan˘ch

zvífiat a ptákÛ, ktefií se vyskytují kolem na‰ich vod, a ve sklenûném

tunelu tfii metry pod vodní hladinou mohly ze vzdálenosti doslova

jednoho metru vidût vût‰inu ryb, které na‰e nádherné vody ob˘vají.

Po krátkém obãerstvení a odpoãinku je‰tû plní nádhern˘ch dojmÛ se

rybáfii pfiesunuli do Zoo Le‰ná, kde se po celé odpoledne pro zmûnu

seznamovali s cizokrajn˘mi zvífiaty a ptáky.

Dûti byly velice ukáznûné a díky nádhernému poãasí si v˘let náleÏi-

tû uÏily. Nakonec si je‰tû zadovádûly na kolotoãích pfied zoo a pak

fiádnû unavené absolvovaly cestu domÛ.

Chtûli bychom podûkovat fiidiãi autobusu Arriva Morava, kter˘ nás

jako zku‰en˘ profesionál ve zdraví dopravil domÛ. Dále bychom

chtûli podûkovat sponzorÛm, bez kter˘ch bychom tento pûkn˘ po-

znávací v˘let tûÏko uspofiádali, a to jmenovitû: âRS Ostrava, MO

âRS R˘mafiov, mûstu R˘mafiovu, Penzionu Mary manÏelÛ âern˘ch,

Stanislavû Gerhardové, prodejkyni kosmetiky Avon, manÏelÛm

Záhorov˘m, penzionu Malá Morávka a Franti‰ku Filipovi. 

Fota a text: Jaromír âech, Petr Mácka
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Z okolních obcí a mûst

Prohlídka hornomûstského podzemí
Pfii leto‰ní náv‰tûvû hornomûstského podzemí pozveme zájemce o hornic-

kou historii na prohlídku Petrova okruhu, kter˘ navazuje na Staré patro, je-

hoÏ pfieváÏnou ãást bylo moÏné zhlédnout jiÏ pfii loÀsk˘ch slavnostech.

PetrÛv okruh je asi 45 m hluboko pod centrem obce, zhruba v prostoru pod

kfiiÏovatkou na Dobfieãov. Celkovû je zpfiístupnûno asi 150 m chodeb a pro

jejich náv‰tûvu je tfieba zdolat dvacetimetrov˘ prudk˘ úsek vybaven˘ Ïeb-

fiíky. Ty jsou pevnû pfiichyceny 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 stfie-

dovûk˘ch dob˘vek, ale i k dal‰ímu komínu smûfiujícímu dolÛ aÏ na úroveÀ

‰toly sv. Antonína Paduánského. Po trase bude moÏné zhlédnout také his-

torick˘ dÛlní trakafi na dopravu rudy, kter˘ tu zanechali na‰i pfiedchÛdci.

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

rem na Dobfieãov, pfied garáÏemi odboãíte doprava (bude znaãeno).

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 mû-

lo b˘t zahájeno v roce 2019. 

Za Hornick˘ spolek Horní Mûsto srdeãnû zve Eva Machová, 
starostka obce

Z· a M· Stará Ves slaví úspûch v Sazka Olympijském víceboji
Rozh˘bat dûti ze základních ‰kol v celé âeské republice, tak zní mot-

to Sazka Olympijského víceboje, kter˘ na zaãátku leto‰ního ‰kolního

roku odstartoval jiÏ potfietí. Celoroãní sportovní projekt je rozdûlen

na dvû ãásti: Olympijsk˘ diplom, urãen˘ pro Ïáky nav‰tûvující první

stupeÀ Z·, a Olympijsk˘ odznak – OVOV, zamûfien˘ pfiedev‰ím na

Ïáky druhého stupnû Z· a pfiíslu‰n˘ch roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií.

Dûti ze Staré Vsi se jiÏ tfietí ‰kolní rok zapojily do programu

Olympijsk˘ diplom, ve kterém plnily osm sportovních disciplín.

Hlavním cílem nebylo soutûÏit o nejlep‰í v˘kony, ale uãit dûti spor-

tovat nejen v hodinách tûlesné v˘chovy, ale i ve volném ãase.

Celkovû 301 ‰kol, které zvládly v‰echny disciplíny víceboje a zapo-

jily do nich více neÏ 80 % ÏákÛ, postoupilo do losování o poukazy

v hodnotû 20 000 korun na nákup sportovního vybavení. Olympijská

medailistka ve veslování Mirka Topinková Knapková 1. ãervna 2017

vylosovala 50 vítûzn˘ch ‰kol, mezi kter˘mi byla právû Z· a M·

Stará Ves.

Slavnostní pfiedávání cen se uskuteãnilo 14. ãervna v prostorách

âeské národní banky v Praze za úãasti ambasadorky projektu Sazka

Olympijsk˘ víceboj Mirky Topinkové Knapkové, mistrynû svûta ve

vodním slalomu Katefiiny Kudûjové, olympijské medailistky v troj-

skoku ·árky Ka‰párkové, medailistky z Evropsk˘ch her ve stolním

tenise Ivety Vacenovské, olympijského vítûze v rychlostní kanoistice

Martina Doktora i trojnásobného olympionika ve skoku o tyãi ·tû-

pána Janáãka. Hurá a sportu zdar! ·tûpánka StaÀková

Ná‰ ‰kolní v˘let
„Kam pojedeme letos na ‰kolní v˘let? Zoo? Muzeum? Nûjak˘ hrad?

Svût techniky? Dinosaufii?“ Znudûné v˘razy: Tam uÏ jsme pfiece v‰u-

de byli! Nûco jiného, dobrodruÏného… Jak myslíte. DobrodruÏství,

i kdyÏ jsem úãa, miluji!

Naplánovali jsme si tedy dvoudenní pobyt na horské lovecké chatû

Josefínce pod hfiebenem JeseníkÛ v nadmofiské v˘‰ce 1 200 m, kte-

rou nám ochotnû a nezi‰tnû zapÛjãil pan Vladimír Lehk˘ (LâR).

Nutno v‰ak vzpomenout je‰tû dal‰í aktivisty, bez nichÏ by se ná‰ po-

nûkud netradiãní, snad i ‰ílen˘ sportovní plán nedal uskuteãnit.

Pfiednû pan Hofiák spoleãnû s panem PivoÀkou nám traktorem vy-

vezli na Josefínku nezbytnou bagáÏ, spacáky, taky spoustu jídla

a hlavnû jízdní kola. Dobré, Ïe? Je‰tû nikdy jsem nejela na ‰kolní v˘-

let traktorem. Podûkování samozfiejmû patfií i manÏelÛm Janû a Filipu

Horáãkov˘m, ktefií nám pro zmûnu svezli ná‰ skromn˘ majeteãek

zpût dolÛ, do ‰koly. 

Dûti se vydaly na Josefínku ze sedla Skfiítek. Svaãinu od maminky

snûdly hned za prvním stromem a pak uÏ je ãekalo jen stoupání vzhÛ-

ru, chodníãek do nebe. Soudû podle zãervenal˘ch obliãejÛ, nûktefií

borci si sáhli dosti hluboko ke dnu sv˘ch sil. A dal‰í ‰oky mûly tepr-

ve pfiijít: pfiívûtivá Josefínka nám otevfiela svou náruã, ale bohuÏel

zde nebyla ani elektfiina, ani signál na mobil. Nûkteré dámy pohor‰o-

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!

Îáci Pavlínka Koneãná a René Fáber spoleãnû s uãitelkou ·tûpánkou
StaÀkovou a Ludmilou Fáberovou pfiebírají poukaz na nákup spor-
tovního vybavení z rukou mistrynû svûta ve vodním slalomu Katefiiny
Kudûjové Foto: archiv SOV
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Úspû‰né taÏení aneb Zlat˘ list v Lubenci
Republikové finále soutûÏe Zlat˘ list se uskuteãnilo ve dech 12.–17.

ãervna v rekreaãním zafiízení u obce Lubenec. Za ná‰ kraj se ho zú-

ãastnilo vítûzné druÏstvo ze Z· Bfiidliãná ve sloÏení Katefiina

Bartozelová, Petr Oli‰, Miroslav Loukota, Jan RepáÀ, Michal BuráÀ

a Dominik Smékal. O jejich úspû‰ích v oblasti pfiírodovûdy a ochra-

ny Ïivotního prostfiedí jste si mohli nejednou pfieãíst.

V krajském kole pfiírodovûdnû-ekologické soutûÏe Zlat˘ list, jejímÏ

vyhla‰ovatelem je âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Praha, a které se ko-

nalo v kvûtnu v areálu Z· Bfiidliãná, se v kategorii M umístili na‰i Ïá-

ci na prvním místû. Právû toto vítûzství jim otevfielo cestu mezi ãtr-

náct nejlep‰ích soutûÏních skupin v âR. Vítûzn˘ t˘m z kaÏdého kra-

je mûl moÏnost zúãastnit se t˘denního soustfiedûní a následného zá-

vûreãného mûfiení sil.

Za t˘den pobytu se Ïáci dozvûdûli spoustu nov˘ch informací z orni-

tologie, hydrobiologie, herpetologie nebo o invazních druzích rostlin.

Po absolvování zajímav˘ch terénních cviãení a besed se v‰echna

druÏstva vydala poslední den pobytu na soutûÏní stezku s plnûním 

úkolÛ. Mûfiení sil bylo napínavé a dopadlo pro nás velmi dobfie. T˘m

Den dûtí slavíme pohybem!
UÏ podruhé se 1. ãervna setkali Ïáci základních ‰kol „trojlístku“ Dûtfiichov,
Lomnice a RyÏovi‰tû, aby na svÛj svátek vymûnili ‰kolní lavice za hfii‰tû. Akce
Pfiespolní hry bez hranic iniciovaná starostkou RyÏovi‰tû Evou La‰ákovou se
po loÀském zahájení v ryÏovi‰Èské sportovní hale a za podpory vedení v‰ech
zmínûn˘ch obcí u dûtí slibnû ujala.
Letos byla hostitelem Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Lomnice. Po

uvítání se uÏ nevedly dlouhé fieãi a t˘my se pustily do veselého spor-

tovního i vûdomostního zápolení. Na lomnickém multifunkãním hfii‰-

ti jste mohli spatfiit bojovníky o míã, stavitele vûÏí, slepé jezdce a je-

jich navigátory, nebo dokonce lovce mamutÛ. V pfiipraveném party

stanu se zase odehrával souboj mozkÛ – na dûti ãekaly úkoly v po-

dobû kvízÛ, kfiíÏovek ãi otázek zamûfien˘ch na znalost blízkého oko-

lí.

Síly byly v mnohém docela vyrovnané a jednotlivé stupnû vítûzÛ se

li‰ily pouze jedin˘m bodem. Vítûzství a zlat˘ putovní pohár si letos

do ‰koly radostnû odváÏely dûti z RyÏovi‰tû. Dovezou jej zase za rok,

tentokrát do Dûtfiichova.

Mgr. Lucie Mrtvá, Z· a M· Lomnice, fota: Bc. Lenka Pfiidalová

Hnízda a hnízdeãka
Ve ãtvrtek 8. ãervna se ãlenové pfiírodovûdného krouÏku Studentského klu-
bu ASK âR Bfiidliãná pfii základní ‰kole opût se‰li s ornitologem Ing. Otakarem
Zavalsk˘m. âervnové setkání bylo zamûfieno na hnízda, a to nejen ptaãí. 
Îáci si s ornitologem povídali o moÏnostech hnízdûní, o typech a sta-

novi‰tích hnízdi‰È, ale také o dÛleÏitosti a zpÛsobu ochrany ptaãích

kamarádÛ. Dozvûdûli se, kter˘ pták má jakou barvu vajíãek, proã ma-

jí alky vajíãka ve tvaru trojúhelníku nebo proã mÛÏeme najít opu‰tû-

ná hnízda i s vajíãky. 

V̆ ukov˘ program byl samozfiejmû zamûfien i prakticky. Na‰i malí bi-

ologové se uãili rozeznávat hnízda savcÛ i ptákÛ na‰í pfiírody.

Dovûdûli se, kter˘ pták si do hnízda vÏdy vplétá li‰ejník a kter˘ si je

zpevÀuje hlínou. Také jiÏ vûdí, Ïe nejteplej‰í hnízdo má kfiivka.

Pan inÏen˘r nám rovnûÏ pomohl s urãením hnízd v na‰í, zatím malé

‰kolní sbírce a dokonce na‰i sbírku roz‰ífiil o hnízdo rehka, s˘kory,

drozda a my‰ky drobné. 

Hodiny ubíhaly opravdu neúprosnû, a tak se uÏ nyní v‰ichni úãastní-

ci tû‰í na dal‰í spoleãné odpoledne.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí pfiírodovûdného krouÏku

valy budky-kadibudky a ledová voda na um˘vání pfiímo z pramene.

A kolem nic, nekoneãné lesy, divoãina a miliony zvûdav˘ch mraven-

cÛ neúnavnû zkoumajících na‰e zavazadla.

Hned odpoledne jsme zaãali trénovat jízdu na kolech v horském te-

rénu, po lesáck˘ch svoznicích i úzk˘ch pû‰inkách. PfieÏili v‰ichni.

A veãer nás ãekal táborák, ‰pekáãky, stra‰idelné povídání u ohnû

a pak je‰tû nebezpeãná a zákefiná stezka odvahy, která provûfiila cha-

raktery. Tfiídní machfii a mistfii svûta bohuÏel zkolabovali, dokonce

plakali. To holky byly mnohem odváÏnûj‰í a s blikotavou baterkou se

po jedné pou‰tûly do tmy plné nepfiátelsk˘ch pfií‰er, vlkodlakÛ a bez-

hlav˘ch stvÛr. Nûktefií zvítûzili sami nad sebou a nad sv˘m strachem. 

A druh˘ den? Vypochodovali jsme loveck˘m chodníãkem aÏ na hfie-

ben Bfiidliãné a Vysoké. Nûktefií Ïáãci onûmûle zírali kolem: tady

konãí hora a zaãíná modré nebe. A my jsme teì aspoÀ na chvíli v ne-

bi zalitém sluncem… Tfie‰niãkou na dortu byl sjezd z Josefínky pfies

Skfiítek a Huberta dolÛ do Staré Vsi. Kofieny, v˘moly, pfiejezd pfies

potok, jedineãná pfiíroda, krásné v˘hledy, odfiená pata, únava, emoce,

záÏitky. Prostû skvûl˘ v˘let. A kam pÛjdeme pfií‰tû? Tfieba na vodo-

pády Bílé Opavy! Tû‰te se!

Îáci 4. a 5. roãníku Z· Stará Ves, foto: Eva StaÀková
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Osadní v˘bory informují

Osadní v˘bor Ondfiejov 

zve poutníky

na pouÈ do Ondfiejova
v nedûli 30. ãervence v 11:15

v kapli svaté Anny

Moc se na vás tû‰íme!

z Bfiidliãné se stal ãtvrt˘m nejlep‰ím v kategorii M. Na‰i Ïáci sice ne-

stáli na bednû, ale porazili napfiíklad skupinu z praÏského gymnázia

a dal‰í. Navíc získali mnoho nov˘ch kamarádÛ a záÏitkÛ. 

Nic není zadarmo, dûti úãast v soutûÏi stála hodiny intenzivního stu-

dia, finanãní prostfiedky na cestu i pobyt nám poskytly Nadace

Agrofert, MûÚ Bfiidliãná, Z· Bfiidliãná a Studentsk˘ klub ASK âR,

kter˘ je na‰í matefiskou organizací.

·tûstí pfieje pfiipraven˘m a nejinak tomu bylo i nyní. Snad se na‰im

pfiírodovûdcÛm bude dafiit i v pfií‰tím ‰kolním roce. 

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová

8.–9. 7. Dfievofiezání (prodej v˘robkÛ)

15.–16. 7. Prohlídky kostela (v rámci náv‰tûvy galerie, vãetnû v˘stu-

19.–20. 8. pu na vûÏ s v˘kladem, létající andûlé) od 14:00 do 16:00

30. 9.

2.–3. 9. Rozlouãení s prázdninami (hod o‰tûpem na medvûda aj.)

1. 12. Vánoãní nasvícení betlému

5. 12. S ãerty nejsou Ïádné Ïerty

9. 12. Adventní koncert (vyhfiívan˘ kostel v Jifiíkovû)

24.–26. 12.Vánoce mezi andûly

Pradûdova galerie v Jifiíkovû zve na akce v II. pololetí 2017
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Z historie

V˘zkum lokality BurgetÛv statek
Hrádecká brána a nejv˘znamnûj‰í nálezy

Hrádecká brána (Burgstadteltor, Straleckertor, Tor beim Burgstadtel),

jejíÏ západní ãást byla jiÏ dfiíve zdevastována pfii budování chodníku

k poliklinice, vznikla na ukonãení zdi nad roklí ãi pfiíkopem oddûlují-

cím mûstsk˘ hrad od R˘mafiova. Kamennou bránu vystavûli na konci

13. nebo samém poãátku 14. století souãasnû s hradební zdí. DÛkazem

stáfií brány je dochovaná ãást jejího v˘chodního pilífie, kter˘ je doko-

nale vázán se zdí, jako její plynule pokraãující pravoúhlé zalomení do-

vnitfi mûsta. Vnûj‰í líc je postaven ze speciálnû vybran˘ch velk˘ch ku-

sÛ kamene, které zároveÀ kvalitnû armovaly v˘chodní roh brány. Pilífi

brány vystupuje z tûlesa zdi jen o 0,64 m, ale zfiejmû zasahoval dál

a ãást patrnû chybí. Obloukovû zaklenutá a nepfiíli‰ ‰iroká fortna vy-

stupovala z hradby dovnitfi mûsta. Od ní klesala svaÏitá pra‰ná cesta po

pfiirozené ‰íji nad roklí k tehdej‰í k baÏinû a pfiechod z hatí umoÏÀoval

pfiekonat moãál a pokraãovat dál ke Strálku a Královské stezce

(Königsteig). Na severozápadní stranû se zahlubovala hluboká rokle

(pfiíkop?) oddûlující Hrádek a ovûfiená do hloubky 2,5–3,0 m pod po-

vrchem vozovky. Na protilehlé stranû stoupal prudk˘ svah k opevnûní

Hrádku. Uchovanou ãást prÛchodu (‰ 1,44 m) fiídce vydláÏdili ostro-

hrann˘mi bfiidlicov˘mi placáky. MnoÏství spálen˘ch fragmentÛ dfieva

v prostoru brány podporuje hypotézu, Ïe byla nejspí‰ opatfiena na te-

meni dfievûnou nástavbou, stfií‰kou nebo spí‰e dfievûn˘m podsebitím,

pokud se ov‰em nejedná o zbytky nejstar‰í etapy opevnûní.

Jak mohla brána vypadat, napovídá úzká hranolová ba‰ta v Levoãi, ale

i fiada ekvivalentÛ jinde. Vstup do mûsta zaji‰Èovala roz‰ífiená nástavba

se ‰tûrbinov˘mi stfiílnami, pfiípadnû pozdûji s dfievûn˘m podsebitím.

Obdobnû tomu bylo zfiejmû i zde, jak svûdãí dovnitfi protaÏen˘ pilífi.

Obrann˘ prostor nad vjezdem zaujímal stejnou ‰ífii jako brána, ale na

rozdíl od obdobn˘ch mlad‰ích zafiízení nevystupoval vnû, ale dovnitfi.

Klenut˘ prÛchod tedy tvofiil prostor nejménû v délce 1,64 m, zdá se

v‰ak, Ïe byl spí‰e del‰í. Obdobné brány se dosud dochovaly v ãesk˘ch,

moravsk˘ch a slezsk˘ch mûstech

(Jihlava, Mohelnice, Nové Mûsto

n. Metují, TfieboÀ, Lan‰kroun), ale téÏ v fiadû italsk˘ch, nûmeck˘ch ãi

rakousk˘ch sídli‰È (Breisach am Rhein, Dürnstein, Hainburg an der

Donau, Lacha, Cittadella ad.). VÏdy ‰lo o jednoduchou zeì pfiehrazu-

jící prostor a nûkdy opatfienou kromû stfiílen zdûn˘m ark˘fiem na kra-

korcích nebo dfievûn˘m podsebitím. Zastávaly funkci chrliãe vroucí

vody nebo Ïhavé smoly na ne‰Èastné hlavy útoãníkÛ dob˘vajících se

s masivními beranidly do mûsta nejjednodu‰‰í cestou – branou. Nûkdy

se zfiizovala po stranû hlavního prÛchodu je‰tû úzká branka pro pû‰í,

aby nebylo tfieba stále otevírat velkou bránu s tûÏk˘mi okovan˘mi vra-

ty, sloÏen˘mi z nûkolika vrstev siln˘ch bukov˘ch ãi dubov˘ch fo‰en. 

Musíme rovnûÏ poãítat s existencí

fiady vnû vystupujících na dostfiel

luku a dovnitfi otevfien˘ch pÛlvál-

cov˘ch nebo hranolov˘ch ba‰t
(viz v˘‰e), které umoÏÀovaly flan-

kování, tj. postfielování prostoru

u paty zdi mezi ba‰tami, jako

v Zeilu nad Mohanem. Podle

Schmidtovy veduty R˘mafiova

(1693) v‰ak mÛÏeme zatím doloÏit

pouze jedinou ba‰tu krytou kuÏe-

lovitou helmicí. Vystupovala vnû

hradby nad prudk˘m srázem

k PfiíkopÛm v místech dne‰ních dí-

len základní ‰koly na Kostelním

Vnitfiní ãást otevfiené pÛlválcové ba‰ty (Zeil)

Vnûj‰í ãást pÛlválcové ba‰ty
(Zeil am Main) Vnûj‰í ãást pÛlválcové ba‰ty (Zeil)

Vnitfiní ãást otevfiené pÛlválcové ba‰ty, dolní ãást zfietelnû zazdûna (Zeil)

V̆ fiez z veduty dûkana Schmidta (1693), pod kostelem opevnûní s pÛl-
válcovou ba‰tou
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námûstí. Dal‰í náznak objevíme pod dolní ãástí Husovy ulice v prosto-

ru hradební zdi na parcele 59, kde je jisté podezfiení na základy úzké

pÛlválcové ba‰ty vysunuté vnû z tûlesa obranné zdi. Místo, kde by by-

lo tfieba terén prozkoumat, leÏí asi 10 m od první sondy ve spodní ãás-

ti Husovy ulice. TfiebaÏe nebyly objeveny dal‰í, nelze na jejich exi-

stenci zcela rezignovat. Základy se mohou objevit dílem náhody.

Zastavûná plocha na Husovû ulici zatím vyluãuje jak˘koli plo‰n˘ v˘-

zkum a nezastavûná ãást není dosud ohroÏena. 

Stáfií pÛvodní kamenné hradby dobfie datují nálezy okrajÛ vy‰‰í fiím-

sovité varianty domácí tuhové ãi hlinitopísãité keramiky a starobylé

tvary proÏlaben˘ch okruÏí svûtlé oxidaãní keramiky, která patfií k ty-

pick˘m v˘robkÛm dílen nûmeck˘ch kolonistÛ. Spoleãnost jim tvofiily

kusy dfieva zuhelnatûlé pfiirozenou cestou nebo spálené pfii poÏáru.

Souãástí je téÏ mnoÏství úlomkÛ mazanice pojené obiln˘mi ãi travn˘-

mi stébly jako na blízkém Hrádku. V̆ zkum pfiinesl také mnoÏství kos-

tí hospodáfisk˘ch zvífiat (skotu, vepfiÛ) a drobn˘ch dut˘ch kÛstek drÛ-

beÏe, ãást tvofií nálezy pfiedmûtÛ z kovu a jejich zlomkÛ.

Zdánlivû anachronick˘m objevem

je astragal, primitivní hrací kost-
ka za‰lapaná na zemi u levé vnitfi-

ní stûny brány. Jde o souãást pri-

mitivní hry v kostky (alea), kterou

Vnitfiní líc hradební zdi v Zeilu 

Pohledy na hrací kostku (Hrádecká brána)
Torzo hrnku z 13. stol. (nûmecká
keramika; BurgetÛv statek)

V˘bûr keramiky z 13. stol. (2–3, 5–7,
17–19, 31) a 14. stol. (11–16, 20–46), ná-
dobka z kaolinitické hmoty s ãerven˘m ma-
lováním (24)

Profil hradební zdi v Zeilu, napros-
to stejn˘ zpÛsob kladení kamene na
hlínu a ‰ífika zdi 1–1,1 m jako pÛ-
vodní ãást r˘mafiovské paralely

Vnitfiní líc hradební zdi v Zeilu s krakorci 

V̆ bûr keramiky z 13. stol. (1–7, 17), 14. stol.
(8–16, 18–43) a 17. stol. (44), 13–15 dÏbány,
36–39 poklice, 34 lasturovit˘ kahan (R˘mafiov
– BurgetÛv statek)

V̆ bûr keramiky z 13. stol. (1–10, 17–19), 
14. stol. (12–13, 20–46) – R˘mafiov
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známe jiÏ ze starého ¤ecka. Jejich uÏívání v antice potvrzuje kromû

ãetn˘ch nálezÛ téÏ okfiídlen˘ v˘rok Gaia Julia Caesara, kdyÏ vyz˘val

své legie k pfiechodu hraniãní fieky Rubicon a taÏení na ¤ím slovy:

„Alea iacta est“ (Kostky jsou vrÏeny).

Na rozdíl od krychlov˘ch kostek s jedním aÏ ‰esti oky na jednotliv˘ch

plo‰kách jde o vepfiovou záprstní kÛstku s vyvrtan˘mi otvory od jed-

noho do tfií. Hráãi vhodili nûkolik kÛstek do kalí‰ku, promíchali a vy-

klopili. Dodejme, Ïe dne‰ní termín (hrací) kostka se vyvinul ze staro-

ãe‰tiny v 15. století, viz kóstka > kostka // kuostka (dnes kÛstka). Svou

roli v‰ak u pologramotn˘ch hazardérÛ nehrál vy‰‰í souãet padl˘ch ok,

ale zda byl jejich souãet sud˘ nebo lich˘. Pfied kaÏdou hrou se proto ha-

zardní hráãi domluvili, zda se bude hrát na sudé nebo liché. Na‰e kÛst-

ka/kostka padala díky svému tvaru do pûti poloh. KdyÏ se kostka po-

stavila svisle, padlo ãíslo 1. K poãtu 1 + 3 = 4 se do‰lo, kdyÏ se zasta-

vila na hranû, kde jsou na jedné stranû 3 a na dal‰í 1 oko. V jednodu‰-

‰ím postavení znaãily boky kÛstky poãet 3 a 2 otvory.

Co nám v‰ak ponûkud vyrazilo dech, není stáfií, ale mládí nálezu.

Dosud se jednotlivé elementy hry u nás vzácnû objevovaly nejpozdûji

ve velkomoravském prostfiedí (9.–10. stol.). Ná‰ nález je zatím jedin˘,

kter˘ dokazuje v˘skyt hry na na‰em území je‰tû v první pÛli 14. stole-

tí, tedy se zpoÏdûním 400–500 let, coÏ se dosud nevûdûlo. Jedinou ze-

mí, kde se mÛÏeme s uvedenou variantou hry v kostky setkat je‰tû ny-

ní, je Anglie, kde se hazardní hra naz˘vá handy-dandy. Byli snad hrá-

ãi cizinci? Nevíme, ale je jisté, Ïe muÏi sedící na holé zemi pfiímo

v bránû ztratili kostku nepozorní a rozpálení vidinou v˘hry. Nechtû ji

pak za‰lapali do mûkké zemû pfii zdi prÛjezdu. Hrádecká brána tedy asi

b˘vala svûdkem ponûkud starobylého hazardu, kter˘ si v‰ak nijak ne-

zadal s dne‰ním karbanem ãi hracími automaty. 

Srovnateln˘ zpÛsob stavby mûstsk˘ch hradeb bychom na‰li v men‰ích

a mal˘ch nûmeck˘ch mûstech, odkud pfiicházeli kolonisté v druhé polo-

vinû 13. století a pfiiná‰eli si vedle Ïivotního stylu a technick˘ch inovací

téÏ specifické znalosti úsporné stavby hradebních zdí. Mûstskou zeì

v R˘mafiovû si mÛÏeme pfiedstavit podle dobfie dochovan˘ch ãástí hra-

deb v pÛvabném bavorském Zeilu am Main (zal. 1018). Hradby, jeÏ po-

cházejí ze 14. století, se li‰í od toho, co známe z R˘mafiova, jen místním

druhem uÏitého kameniva, pískovcem, kter˘ se dobfie lámal ve tvaru ne-

pravideln˘ch krychlí ãi blokÛ rÛzn˘ch barev a odstínÛ, pfiiãemÏ zabarve-

ní mohlo vzniknout i zmûnou teploty pfii nûkterém z bûÏn˘ch poÏárÛ ne-

bo pfii váleãn˘ch událostech. Vzhledem k dlouhé dobû existence nese 

zeilská zeì pochopitelné známky modernizace, zvy‰ování hradební zdi

a pfiestaveb v prÛbûhu staletí. Konstrukce zdi je v‰ak úplnû shodná s na-

‰í. I zde se stfiídají vrstvy s kameny postaven˘mi kolmo k líci a v dal‰í

soubûÏnû. Mezi obûma dobfie lícovan˘mi vnûj‰ími stûnami, které byly

postaveny nejdfiíve, vznikla mezera, kterou vyplnili stejnû jako u nás

plastickou ãi ve vodû rozmûlnûnou hlínou a drobnûj‰ími kameny. Síla

zdi, která stojí vcelku neporu‰ena jiÏ víc neÏ 600 let, má také stejnou sí-

lu jako pÛvodní r˘mafiovská, tedy 1 m. Hradební zeì doplÀují podkovo-

vité (pÛlválcové) ba‰ty otevfiené dovnitfi mûsta a vystupující z tûlesa vnû. 

âásti r˘mafiovské hradby fungovaly je‰tû na konci 17. století a brány

o století pozdûji. Se‰lou kamennou fortifikaci místy doplnily krátké 

úseky palisády nahrazující po‰kozené ãásti hradeb. Na dne‰ní tfiídû

HrdinÛ najdeme u Hfibitovní branky aÏ tfii linie masivního plaÀkového

plotu pfiehrazující prostor chybûjící zdi. Na rozdíl od Zeilu rezignovali

R˘mafiované v dobû roz‰ífiení lehk˘ch i tûÏk˘ch paln˘ch zbraní na 

úãelnost zdi a nechtûli asi utrácet za udrÏování zastaralého zafiízení.

Nechávali je chátrat a nevûnovali mu mnoho pozornosti. Dobové pra-

meny v‰ak svûdãí o stálé funkãnosti a opravách fortifikace i bran je‰tû

v dobû nebezpeãí vpádu TurkÛ. Na rozdíl od stfiedovûku se tehdy navíc

nasypávaly pfied branami hlinité nebo kamenohlinité valy k zesílení je-

jich obrany a rozdûlení útoãníkÛ. Po‰kozené ãásti zdí se narychlo do-

stavovaly nebo doplÀovaly ploty ãi palisádami.

Kromû toho bylo mûstu nafiízeno zajistit pfiedpolí hradby vãetnû pol-

ského plotu je‰tû dal‰ím ochrann˘m pásmem tzv. ‰panûlsk˘ch jezdcÛ,

pfienosn˘mi dfievûn˘mi pfiekáÏkami jednoduché konstrukce. Tvofiil je

obvykle centrální trámec opatfien˘ hustû po celé délce stojany ze za-

hrocen˘ch kÛlÛ ve tvaru kfiíÏe. Nûkdy bylo moÏno proplést je je‰tû ost-

r˘m drátem. Od jejich pouÏití se oãekávalo zpomalení útoku jízdy, jeÏ

se pak stala snadn˘m terãem paln˘ch ãi chladn˘ch zbraní obleÏen˘ch.

Nutno se zmínit, Ïe ‰panûlské jezdce s ostnat˘m drátem pouÏívaly 

armády je‰tû za 2. svûtové války a mohli bychom je nalézt tfieba

i v pfiedpolí ãeskoslovensk˘ch hraniãních pevností a pevnÛstek. 

Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Berger, K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno 1908; Karel, J.:
Hradební zeì mûsta R˘mafiova (nález pfii hloubení r˘h pro elektrick˘
kabel 26. 8. 2003), nálezová zpráva, Mûstské muzeum v R˘mafiovû,
R˘mafiov 2003; Hlubek, L.: Pfiíspûvek k opevnûní mûsta R˘mafiova,
StM, sv. 35, Olomouc 2013; Karel, J.: Nálezové zprávy (1989–1991)
o v˘zkumu lokality BurgetÛv statek v R˘mafiovû, R˘mafiov 1990, 1991,
1994; Go‰, V. – Karel, J.: Stfiedovûké opevnûní mûsta R˘mafiova,
Vlastivûdn˘ vûstník moravsk˘ XLIX/2, Brno 1997; TíÏ: Mûstsk˘ hrad
v R˘mafiovû ve 13.–15. století, Stfiední Morava 15, Olomouc 1997; TíÏ:
Tvrz v R˘mafiovû, Archaeologia historica, 17/92, Ústí nad Labem,
Brno 199; Go‰, V. – Halama, J.: Ceramics from the town fortification
moat in ·umperk, Studies in Post-Medieval Archeology 3, ·umperk
2000; TíÏ: ·umperk, stfiedovûk a novovûk, Pfiehled v˘zkumÛ 49, Brno
2008; Halama, J. – Go‰, V. – Pla‰tiaková, M.: Mûstsk˘ pfiíkop, brána,
hfibitov a stfiedovûk˘ dÛm, Stfiedovûk˘ ·umperk oãima archeologa,
Severní Morava 95, ·umperk 2009; Kováãik, P. – Malík, P. – Zezula,
M.: Opava, stfiedovûk a novovûk, Pfiehled v˘zkumÛ 49, Brno 2008 etc.)

Lev˘ pilífi Hrádecké brány (R˘mafiov – BurgetÛv statek)

Vnûj‰í líc hradební zdi v Zeilu s krakorci podsebití
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Ve Stfiedisku volného ãasu byla v pondûlí 19. ãervna zahájena dvoudenní pracovní
mezinárodní konference projektu Evropské unie More-Connect, do nûhoÏ je zapoje-
na také r˘mafiovská firma RD R˘mafiov. 
Souãástí projektu More-Connect jsou dále Univerzitní centrum energe-

ticky efektivních budov âVUT spolu s dal‰ími podniky a univerzitami

ze ‰esti zemí EU (Nizozemsko, Loty‰sko, Dánsko, Portugalsko,

Estonsko a ·v˘carsko) tak, aby byly zastoupeny rÛzné klimatické pod-

mínky, stavební technologie a kulturní aspekty. Duchovním otcem a ve-

doucím projektu je Peter Op’t Veld z Nizozemska, senior konzultant

v Huygen Engineers and Consultants, kter˘ je rovnûÏ profesorem na

Hasselt University a vedoucím mezinárodních projektÛ v programech

Horizont 2020. O aktivní úãast RD R˘mafiov v projektu More-Connect

se zaslouÏil obchodní fieditel firmy Ing. Jifií Pohloudek.

Cílem projektu More-Connect je navrhnout velkoplo‰nou v˘robu zateplo-

vacích panelÛ – multifunkãních dílÛ, které budou z obnoviteln˘ch zdrojÛ,

snadné na v˘robu a montáÏ, pfiizpÛsobí se rÛzn˘m typÛm stávající v˘stav-

by a potfiebám zákazníka, zaruãí rychlou renovaci, a to v‰e za dostupnou ce-

nu. Na lince pro dfievostavby se v RD R˘mafiov tyto díly vyvíjejí a podnik

má také zaruãit rekonstrukce nejen v âeské republice, ale i ve státech EU. 

Zku‰enost ze stavebního prÛmyslu po celém svûtû ukazuje, Ïe dfievo je

oproti jin˘m stavebním materiálÛm ‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostfiedí.

UÏíváním udrÏitelnû pûstovaného dfieva by stavební prÛmysl sníÏil globál-

ní emise uhlíku aÏ o 31 %. Renovace plá‰tû domu sníÏí energetické ztráty

domu a zaveden˘ rozvod elektfiiny a datov˘ch sítí pfiispûje ke zv˘‰ení kva-

lity vnitfiního prostfiedí. 

Nová technologie se mimo âeska testuje na sociálním bydlení

v Nizozemsku, Dánsku, Estonsku, Loty‰sku, Portugalsku a ·v˘carsku.

Pováleãná v˘stavba v tûchto zemích slouÏí jako model pro zlep‰ení ener-

getické efektivnosti stávajících budov v Evropské unii.

Stavebnictví je v hledáãku evropské energetické politiky, protoÏe aÏ 40 %

celkovû vyrobené energie se spotfiebovává v budovách. Stavby jsou také

zdrojem 36 % emisí skleníkov˘ch plynÛ. V̆ zkum a vyuÏití nov˘ch tech-

nologií ve stavebnictví je jednou z cest EU na sniÏování energetické nároã-

nosti budov. Odhaduje se, Ïe v devíti z deseti stávajících budov budou lidé

bydlet i v roce 2050. Opatfiení se tak net˘kají jen nové v˘stavby, ale i jiÏ 

existujících staveb, z nichÏ aÏ tfii ãtvrtiny mají b˘t energeticky neefektivní.

Evropská studie ukázala, Ïe témûfi 80 milionÛ EvropanÛ Ïije vpodmínkách,

které mohou ‰kodit jejich zdraví. Nová technologie tak myslí nejen na 

energetickou nároãnost budov, ale také na materiály, které pfiispûjí ke zlep-

‰ení vnitfiní teploty, vlhkosti a kvality vzduchu. 

Dvoudenní konference projednala naplÀování závazkÛ projektu a projed-

nala zavedení a v˘sledky pilotních projektÛ. Její úãastníci se seznámili s po-

tenciálem rekonstrukcí budov v âeské republice, vyslechli pfiedná‰ku pro-

fesora Petera Op’t Velda o praktické realizaci projektu v Nizozemí a absol-

vovali nûkolik workshopÛ a exkurzi do v˘robního závodu RD R˘mafiov.

Projekt je podporován evropsk˘m programem Horizont 2020 a existencí

vefiejnû-soukromého partnerství Energeticky efektivní budovy. 

JiKo, zdroj: RD R˘mafiov

Souãástí konference byla exkurze do v˘robního závodu RD
Fota: redakce a Petr ·enfeldr

Prostor pro firmy a podnikatele

Firma RD R˘mafiov se pfiipojila k evropskému projektu More-Connect

Konferenci More-Connect zahájil ve Stfiedisku volného ãasu obchod-
ní fieditel RD R˘mafiov Ing. Jifií Pohloudek

Úãastníci konference, zástupci ‰esti státÛ Evropy
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Sport

Ohlédnutí za fotbalov˘m turnajem LORD cup 2017

Ondfiej Hrabina (vlevo) v souboji proti Slávii Opava Hustopeãe vs. FK Krnov

Jiskra vs. 1. OMK ·ternberk David Tomíãek (vlevo) v souboji proti TJ Bfiidliãná

Jiskra vs. FK Krnov Vítûzné muÏstvo BOCA Chotûbofi

4. místo Jiskry v kategorii U11 3. místo Jiskry v kategorii U13 Fota: Petr Palla a Zdenûk Kudlák

-13-2017  28.6.2017 15:34  Stránka 34



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2017

35

V R˘mafiovû se stalo tradicí, Ïe se na konci fotbalové sezóny koná tur-

naj mládeÏe LORD cup. Nejinak tomu bylo o víkendu 24.–25. ãervna,

kdy byl v areálu fotbalového stadionu na programu jiÏ 18. roãník.

Turnaj byl rozdûlen do dvou dnÛ a kaÏd˘ den byl vûnován jiné vûkové

kategorii. 

Proslunûná sobota patfiila star‰í pfiípravce, tedy roãníku narození 2006

a mlad‰ím. Hrálo se systémem 5+1 na ãtyfiech minihfii‰tích souãasnû

a na diváky ãekalo 67 zápasÛ. Turnaje se zúãastnilo ãtrnáct muÏstev

z Moravskoslezského a Olomouckého kraje i v˘chodních âech, dvû

muÏstva pfiijela ze Slovenska a polsk˘ch Radwanic. Pfii slavnostním za-

hájení sobotního turnaje nastoupená muÏstva pfiivítal pfiedseda SK

Jiskra R˘mafiov Franti‰ek Pohanka a starosta R˘mafiova Ing. Petr

Klouda, kter˘ provedl i slavnostní v˘kop.

Na 160 mal˘ch fotbalistÛ následnû pfiedvedlo, Ïe i v tomto vûku uÏ s mí-

ãem umí pûkné vûci. Nejlépe si od zaãátku vedl t˘m z Lan‰krouna, obû

slovenská muÏstva z Chtelnice a Oravského Podzámku, SO Bruntál,

Velká Polom a zdárnû jim sekundovala i domácí Jiskra. V‰ichni jmeno-

vaní postoupili do finálové skupiny, kde se utkali o pfiíãky nejvy‰‰í.

Svou neporazitelnost si udrÏelo muÏstvo Lan‰krouna a cestu turnajem

zakonãilo suverénním vítûzstvím. O dal‰í pfiíãky se bojovalo do posled-

ních zápasÛ a ve hfie o medaile bylo i na‰e muÏstvo. BohuÏel tûsná pro-

hra 0:1 s Oravsk˘m Podzámkom a následná bezbranková remíza 

s SO Bruntál nás odsunula za nû na nepopulární ãtvrté místo.

Zajímavé souboje byly k vidûní odpoledne i v nepostupové skupinû,

kde bojovalo na‰e druhé muÏstvo, sestavené spí‰e z hráãÛ mlad‰ích roã-

níkÛ. Kluci sehráli nûkolik vyrovnan˘ch utkání a i pfies koneãné 

13. místo urãitû sv˘mi v˘kony nezklamali.

Sobotního turnaje se zúãastnili a podûkování za reprezentaci klubu si

zaslouÏí hráãi Jana Batou‰ková, Roland Wenzel, Marcel Mihál, Eathan

Mark Pospí‰il, Tomá‰ Polách, Sebastián Oli‰, Vít Novosad, Jan

Friedrich, Marek Skála, Filip Vymazal, Jifií Herman, Filip Maceãek,

·imon Jahoda, Josef Mikeska, Petr Hance, Michal Kubík, Jan Mihál,

Mirek Mu‰álek, David Tomíãek, Tomá‰ Vychodil, Radim Pfiecechtûl

a Petr Vyroubal. 

Nedûle zÛstala proslunûná, ale hfii‰tû tentokrát patfiilo mlad‰ím ÏákÛm,

tedy roãníku narození 2004 a mlad‰ím. V této kategorii se hraje na po-

lovinu velkého hfii‰tû systémem 7+1. Turnaje se zúãastnila domácí

Jiskra, Slávie Opava, 1. OMK ·ternberk, FK Drnovice, FC Rychnov

nad KnûÏnou, FK Jeseník, FK Krnov, FC Hustopeãe a dvû muÏstva pfii-

jela z Chotûbofie a ze slovenského Púchova. Na v‰ech dvanáct muÏstev

ãekalo pût utkání ve dvou skupinách a následnû tfii utkání ve finálov˘ch

skupinách. V‰echny zápasy probûhly na polovinách velkého hfii‰tû roz-

dûleného reklamními bannery se sponzory turnaje a na svûtelné tabuli

mohli v‰ichni hráãi a diváci sledovat, jak utíkají minuty zápasu.

Vzhledem k umístûní jednotliv˘ch muÏstev v soutûÏích sliboval turnaj

vysokou kvalitu a diváci se mohli tû‰it na zajímavá utkání. To se v nad-

cházejícím programu potvrdilo. Bûhem 48 zápasÛ byla k vidûní na hfii‰-

ti spousta talentÛ a nespoãet pfiekrásn˘ch fotbalov˘ch akcí. Domácí

Jiskra vstoupila do turnaje vítûzstvím 2:1, kdyÏ si poradila se Slavií

Opava. Ve druhém utkání porazili ·ternberk 2:0 a následnû Púchov 3:0.

V dal‰ím zápase si na‰i hráãi vybrali slab‰í chvilku a s FC Chotûbofi za-

chraÀovali remízu 2:2 aÏ v posledních sekundách. V posledním zápase

skupiny si pak poradili s Drnovicemi 3:0 a do finále postoupili z 1. mís-

ta.

Polední pauza byla na hfii‰ti vûnována na‰im nejmen‰ím fotbalistÛm,

ktefií chodí do tzv. fotbalové ‰koliãky a mohli tak poprvé nasát atmo-

sféru turnaje. Tyto pûti- aÏ ‰estileté dûti sehrály svoje exhibiãní utkání

se stfielbou pokutov˘ch kopÛ, za coÏ byly odmûnûny velk˘m potleskem.

Po dobrém obûdû se turnaj rozjel finálov˘mi zápasy. V úvodu nás ãe-

kalo druhé muÏstvo z Púchova a vydfiené vítûzství 1:0 nás drÏelo v bo-

ji o pfiíãku nejvy‰‰í. Tak tomu bylo je‰tû i po smolném utkání

s Krnovem, kdyÏ na‰e ‰ance na vstfielení branky dvakrát zastavila bran-

ková konstrukce. Naopak soupefi v závûru vyuÏil na‰e zaváhání a zvítû-

zil 1:0. V posledním utkání nás od prvenství dûlilo pouze vítûzství nad

BOCA Chotûbofi. BohuÏel se nepodafiilo. I kdyÏ kluci dali do utkání

v‰echny síly, které jim je‰tû zbyly, na soupefie nestaãili a prohráli. Z ví-

tûzství na turnaji se tak radovala BOCA Chotûbofi pfied Krnovem a na

bronzové pfiíãce skonãilo domácí muÏstvo Jiskry.

Nedûlního turnaje se zúãastnili a podûkování za reprezentaci klubu za-

slouÏí hráãi Jan Batla, Ondfiej Hrabina, Matûj Papaj, Filip Köhler,

Tomá‰ Palys, Jifií Palla, Tomá‰ Petrek, Jan Zapletal, Tomá‰ Furik,

Sebastián Schwarz, Adam âerníãek, Ondfiej Kfienek a Václav âernín.

Po dramatick˘ch a vyãerpávajících bojích ãekala po oba dny na hráãe

odmûna v podobû malého ohÀostroje a koneãného vyhlá‰ení v˘sledkÛ.

První ãtyfii muÏstva si odnesla krásné poháry a ostatní pamûtní plakety.

První tfii muÏstva se kromû pohárÛ mohla pochlubit originálními meda-

ilemi. KaÏdé muÏstvo obdrÏelo ta‰ku s drobn˘mi upomínkov˘mi pfied-

mûty mûsta a samozfiejmû i pár sladkostí. Na kluky vãetnû na‰ich hráãÛ

ãekalo i individuální ocenûní. V sobotu byl nejlep‰ím brankáfiem vyhlá-

‰en Josef Mikeska, v nedûli nejlep‰ím hráãem Tomá‰ Palys a nejuÏiteã-

nûj‰ím hráãem Ondfiej Hrabina.

Slavnostního vyhlá‰ení a ukonãení fotbalového turnaje se zúãastnili

sponzofii a zástupci mûsta R˘mafiova. Na závûr promluvil pfiedseda SK

Jiskra R˘mafiov Franti‰ek Pohanka, kter˘ podûkoval hráãÛm, trenérÛm,

organizátorÛm a pfiedev‰ím sponzorÛm, bez jejichÏ pomoci by se tento

fotbalov˘ svátek nemohl uskuteãnit. Ceny spolu s ním pfiedal pfiedseda

fotbalového oddílu Ing. Jifií Furik a vybraní funkcionáfii domácího od-

dílu. Kompletní v˘sledky a bohatou fotogalerii naleznete na stránkách

klubu www.jiskrarymarov.com.

Kamil Furik

·achisté z R˘mafiova mají leto‰ní sezónu za sebou
Leto‰ní sezóna byla pro r˘mafiovskou ‰achovou obec úspû‰ná. Hráãi mûli
moÏnost si po letech znovu vyzkou‰et krajskou soutûÏ, mnozí dosáhli kvalit-
ních v˘sledkÛ na turnajích, aÈ uÏ individuálnû ãi v rámci druÏstva, a podafii-
lo se pfiilákat nové svûfience do místního ‰achového krouÏku.

R˘mafiov‰tí ‰achisté zahájili sezónu na turnaji O pohár mûsta

Moravsk˘ Beroun, kde v konkurenci nûkter˘ch poloprofesionálních

hráãÛ dosáhl Jan ·tefani‰in v˘borného ‰estého místa. Povedlo se zís-

kat také doplÀkové ceny v soutûÏi o nejlep‰í hráãe do urãitého ratin-

gu (Jan ·tefani‰in – nejlep‰í hráã do 1750 ELO, Luká‰ Pavlásek –

nejlep‰í hráã do 1500 ELO). Honza ‰esté místo zopakoval, rovnûÏ

v silné konkurenci, o ãtrnáct dní pozdûji v Bfiidliãné na Memoriálu

Jana Hnila. Tent˘Ï hráã se prosadil v dal‰ím prÛbûhu sezóny je‰tû nû-

kolikrát. Na vánoãním turnaji ve Vrbnû a dvakrát v ãesko-polské sé-

rii turnajÛ pfiíhraniãních regionÛ dokonce pronikl do nejlep‰ího troj-

lístku. 

Slu‰í se zmínit je‰tû kvalitní tfietí místo Martina Slováka, dlouholeté-

ho ‰achového trenéra, na okresním pfieboru jednotlivcÛ a pfiipome-

nout úãast ÏákÛ Gymnázia a SO· R˘mafiov (první místo – stfiední

‰koly) a Z· R˘mafiov, Jelínkova (deváté místo – základní ‰koly) na

okresních pfieborech ‰kol.

Zatímco v turnajov˘ch kláních pfiicházely úspûchy jiÏ od zaãátku

podzimu, úvod do krajské soutûÏe se ‰achistÛm vÛbec nepovedl. Do

konce roku druÏstvo platilo nováãkovskou daÀ a nepodafiilo se mu

zvítûzit. A i kdyÏ remízy se dvûma siln˘mi druÏstvy Opavy dávaly

urãitou nadûji, byla situace velice nepfiíjemná a hrozil sestup. Hned

v prvním zápase leto‰ního roku v‰ak pfii‰lo vítûzství a R˘mafiov se sé-

Foto: Jakub Vala
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Desetiboj dosprintoval do cíle
Opût uplynulo deset mûsícÛ od chvíle, co se desetibojafii rozhodli

pravidelnû testovat, zda uÏ náhodou nepatfií do starého Ïeleza, ãi zda

je‰tû zvládnou nûco ubûhnout, skoãit, vystfiílet apod.

Poslední disciplína – bûh na 60 m – zaklepala na dvefie v pátek 

16. ãervna. Dala by se charakterizovat úryvkem známé písnû

„Kapkama se proplétám…“ V úvodu disciplíny si s námi pohrálo po-

ãasí, protoÏe se z oblohy spustil hust˘ dé‰È. To v‰ak nemohlo spor-

tovce tûlem i du‰í odradit.

S men‰ím zpoÏdûním zaãali v rychlém sledu zaklekávat do blokÛ zá-

stupci v‰ech kategorií.

Îeny C se drÏely názvu knihy Karla Poláãka – bylo jich pût. Vítûzce

Alenû Jurá‰ové ‰lapala na paty Helena Sikorová. Tfietí dobûhla s pfie-

hledem Nata‰a Skoupilová.

Záhy se na start postavily Ïeny kategorie B. Ve tfiech rozbûzích se po-

dûlily o medailové pozice takto – vítûzkou se stala Andrea

Továrková, druhou pozici vybojovala Marta Cicková a pro tfietí mís-

to si dobûhla Eva Grenarová.

O moc rÛÏovûj‰í situace nebyla ani v kategorii Ïen A, se‰lo se jich

‰est. První skonãila Barbora Gromusová pfied ·árkou Kutovou

a Lenkou Metelkovou.

Leto‰ní Achillovou patou byla úãast. Jedinou kategorií, která se mÛ-

Ïe chlubit stabilním poãtem závodníkÛ, jsou muÏi C. Pfii sprintu se

nekonalo Ïádné velké pfiekvapení – vítûzství si pojistil svou rychlos-

tí Jaroslav Hofman pfied dvûma Josefy – Koãnarem a Svedoníkem.

Ve dvou vyrovnan˘ch rozbûzích muÏÛ kategorie B si vedl nejlépe Jifií

Jaro‰ pfied druh˘m Josefem Vosykou a tfietím Vladimírem Pánem.

V kategorii muÏÛ A nikdo z pfiítomn˘ch nedokázal konkurovat rychlos-

ti Karla Tomana, kter˘ rozkmital své tretry a zvítûzil v˘konem 7,97 s.

DÛstojn˘mi partnery mu byli druh˘ Luká‰ Pavlásek a tfietí Pavel Holub.

V letos zku‰ební kategorii dûtí si nejlépe vedla ·árka Pallová, která

zvítûzila o 3 setiny sekundy pfied druhou Janou Hamplovou. Tfietí

místo vybojoval Jan Îák.

Sportovci jsou obecnû druÏní a veselí. A r˘mafiov‰tí desetibojafii se

vÏdy snaÏí rozlouãit s uplynul˘m roãníkem se stejnou vervou, s ja-

kou bojují na sportovi‰tích. Letos se se‰li v areálu Western Arts

Clubu v Janovicích. Po nároãn˘ch bojích se obãerstvili v˘born˘m

gulá‰kem a vûneãky z kuchynû manÏelÛ Skoupilov˘ch, ãímÏ nabrali

síly k jedenácté disciplínû – pûveck˘m v˘konÛm a taneãním kreacím

v rytmu hudby Rudolfa Heisiga do pozdních noãních hodin.

A jak dopadl 41. roãník R˘mafiovského desetiboje?

MuÏi A: Karel Toman Milan Metelka Pavel Holub

MuÏi B: Josef Vosyka Jifií Jaro‰ Ivo Sovi‰

MuÏi C: Jaroslav Hofman Ivo Volek Josef Koãnar

Îeny A: Barbora Gromusová Karolína Hfiívová ·árka Kutová

Îeny B: Andrea Továrková Marta Cicková Blanka Nesrstová

Îeny C: Alena Jurá‰ová Eva Sovi‰ová Helena Sikorová

Dûti – ho‰i: Jan Îák Roland Wenzel Vojtûch Chalcafi

Dûti – dívky: Jana Hamplová ·árka Pallová Ema Îáková

Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em zúãastnûn˘m za krásné spor-

tovní záÏitky. Podûkování rovnûÏ náleÏí organizátorÛm jednotliv˘ch

disciplín – Karlu Tomanovi, Rudolfu Heisigovi, rodinû Sovi‰ov˘ch,

Josefu a Jakubu Vosykov˘m, Jaroslavu Hofmanovi a také v‰em, kte-

fií pfiiloÏili ruku k dílu, kdyÏ bylo potfieba. Dokázali jsme, Ïe jsme 

opravdu správná parta na desetiboj.

V‰echny zájemce si dovoluji vyzvat – pokud máte sportovního du-

cha, chcete se jednou za mûsíc protáhnout, pobavit, vyzkou‰et, co si

va‰e tûlesná schránka pamatuje ze ‰kolních let nebo o co se od té do-

by vylep‰ila, pfiidejte se k nám. Dvaaãtyfiicát˘ roãník R˘mafiovského

desetiboje zaãíná 9. záfií 2017 na kole nebo pû‰ky v rámci

R˘mafiovské padesátky. Alena Jurá‰ová
Foto: archiv Desetiboje

Kartingová sezóna v plném proudu
Pfied pár dny se ná‰ mlad˘ pilot Luká‰ Obruãník zúãastnil dal‰ího podniku Mis-
trovství âR v kartingu (závodu motokár), kter˘ se uskuteãnil ve Vysokém M˘tû.
Luká‰ zde ve tfiech závodech vybojoval za Lamont racing celkové tfietí místo.
Mistrovství bylo velmi nároãné, protoÏe se na nûm potkala nejen konku-

rence z celé âR, ale také napfiíklad ‰piãkov˘ t˘m z Moskvy. Ná‰ rozpo-

ãet je trochu jin˘ a Luká‰ovo tfietí místo je opravdu vynikajícím v˘sled-

kem. Závodníky od sebe dûlí desetiny sekundy, mezi prvním a desát˘m

místem je rozdíl men‰í neÏ jedna sekunda na ujeté kolo. Ná‰ t˘m je navíc

ojedinûl˘ tím, Ïe mlad˘ pilot není synem nûkterého souãasného jezdce

rallye ani ãlenem nûjakého t˘mu.

Díky na‰im partnerÛm RD R˘mafiov, Klempífiství Pipa a firmû Lojzo má-

me za sebou jiÏ osm˘ závod a Luká‰ovi se podafiilo ãtyfiikrát probojovat

na stupnû vítûzÛ. Do poloviny sezóny zb˘vají je‰tû tfii závody a následu-

je mûsíãní pfiestávka, bûhem které Luká‰ natrénuje krásnou novou traÈ

svûtové úrovnû vybudovanou v Tfiinci. Zde nás v srpnu ãekají tfii závody.

Velké podûkování patfií také Luká‰ov˘m fanou‰kÛm, ktefií ho jezdí po-

vzbuzovat. Foto a text: Jifií Obruãník, trenér

rií dobr˘ch v˘sledkÛ odpoutal od sestupov˘ch pfiíãek. 

Na rozdíl od A t˘mu, kter˘ svádûl urputné bitvy v krajské soutûÏi, ne-

mûl t˘m B hrající okresní pfiebor Ïádné velké ambice a zamûfiil se na

vyzkou‰ení nováãkÛ v sestavû. Své první ostruhy získali Tomá‰

¤outil, Marek ·uba a Erik Gruss. V‰ichni se snaÏili a odehráli pûkné

partie. Doufáme, Ïe se nám brzy podafií do t˘mov˘ch soutûÏí zafiadit

i ãtyfii nové svûfience, ktefií od záfií nav‰tûvují ‰achov˘ krouÏek.

Na závûr bych rád podûkoval v‰em, kdo se na úspû‰né sezónû podí-

leli. V první fiadû jsou to hráãi, ale dík patfií i vedoucím, trenérÛm

a rodiãÛm, bez jejichÏ pomoci s dopravou by se mladí ‰achisté ne-

mohli nûkter˘ch turnajÛ zúãastnit. 

Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskry R˘mafiov
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Matûj Rampula láme rekordy
V rámci pfiípravy na ãervnové mistrovství svûta juniorÛ v nûmeckém Suhlu
se sportovní stfielec Matûj Rampula úãastnil nûkolika mezinárodních závodÛ.
Bûhem tfií mûsícÛ pfiitom dosáhl tfií rekordÛ.
Matûj Rampula nejprve na konci dubna na mezinárodním závodû

v Suhlu posunul ãesk˘ dorosteneck˘ rekord v disciplínû rychlopalná

pistole 2x 30 ran na 581 bodÛ a poté v kvûtnu na svûtovém poháru

v Mnichovû tento rekord posunul na 582 bodÛ. Tyto v˘kony jsou

srovnatelné se svûtovou ‰piãkou, a to i v kategorii muÏÛ, v níÏ Matûj

ve sv˘ch 17 letech a v konkurenci nejlep‰ích stfielcÛ svûta dosahuje

umístûní do 15. místa.

V dal‰í disciplínû – sportovní pistole 30+30 – dosáhl v ãervnu v zá-

vodu ãeského poháru v˘konu 584 bodÛ, kter˘ znamená nov˘ ãesk˘

dorosteneck˘ rekord v této disciplínû po 10 letech. I tento v˘sledek

snese porovnání s nejlep‰ími svûtov˘mi v˘kony a dává nadûji na

dobré umístûní v nadcházejícím mistrovství svûta. Pfiejeme hodnû

zdaru a budeme drÏet palce. Foto a text: Michal Rampula
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo
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bude v prodeji od 28. 7. 2017

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

20. 7. 2017 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

14/2017
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VáÏky na R˘mafiovsku
Tentokrát ãtenáfie pozvu do hmyzí fií‰e, mezi známé, málo známé

a pro nûkteré takfika neviditelné a neznámé tvoreãky. O mot˘lech,

saranãatech, kobylkách luãních a bûÏn˘ch broucích, napfiíklad

o stfievlících, kovafiících, tesafiících, se rozepisovat nebudu.

Zajímavé jsou ale urãitû váÏky, ‰idélka, mot˘lice, ‰ídlatky a dal‰í

velké druhy Ïijící hlavnû kolem rybníkÛ a mokfiadÛ.

UÏ jako mal˘ kluk jsem díky mému strejdovi Zdenkovi, kter˘ mû

ãasto brával s sebou do pfiírody, velice rád pozoroval váÏky a ‰i-

délka u rybníka v Bfiidliãné. Pozoroval jsem jejich chování, klade-

ní vajíãek a pozdûji i jejich líhnutí. V posledních letech jsem se za-

ãal vûnovat makrofotografii a právû hmyzí svût nabízí spoustu za-

jímav˘ch zábûrÛ se skvûl˘mi záÏitky. Dlouho trvá rozkoukat zrak,

najít jejich odsedací místa ãi místa ke kladení vajíãek a pak nacvi-

ãit tûlo k velice pomal˘m pfiibliÏujícím pohybÛm. Staãí sebemen‰í

prud‰í pohyb a váÏka odlétne jinam. Pak musím ãekat v nehybné

poloze, neÏ pfiiletí znovu zasednout na své místeãko. Zkou‰el jsem

fotit i „letovky“, bohuÏel bez úspûchu. Osobnû tento druh fotogra-

fování vyuÏívám ke krácení „hluchého“ období, kdy jsou letní ve-

dra pro zvûfi neúnosná, takÏe vychází na pastvu pozdû a ráno brzo

zatahuje do krytin. SnaÏí se tak uniknout nejen sluneãnímu Ïáru,

ale hlavnû dotûrnému hmyzu.

Na v˘pravy do hmyzího svûta nechodím sám, vût‰inou se domlu-

vím s nûkter˘m z kamarádÛ, ktefií mají tent˘Ï zájem. Mnohokrát

zaÏijeme pár komick˘ch scén, mnohokrát si zanadáváme, to kdyÏ

nám závany vûtru kazí vybran˘ zábûr nebo kdyÏ se „hmyzák“ zaã-

ne schovávat za stéblo a brání se spolupráci.

Struãnû popí‰u nejãastûji se u nás vyskytující váÏku ãernofiitnou,

váÏku rudou, váÏku ploskou, ‰ídlatku velkou a známé ‰ídlo modré. 

VáÏka ãernofiitná je stfiednû velká, délka jejího tûla má 30–40 mm

se zfietelnû ‰tíhlej‰ím zadeãkem. U dospûl˘ch sameãkÛ je zadeãek

modfie ojínûn, na jeho bocích nûkdy zÛstává viditelná pÛvodní Ïlu-

tá barva. Hruì je hnûdá, oãi tmavozelené. U mlad˘ch sameãkÛ

a samiãek je základní barva hrudí i zadeãku Ïlutá se dvûma podél-

n˘mi, obloukovitû prolamovan˘mi ãern˘mi pruhy na hfibetû.

U velmi star˘ch ztmavl˘ch samiãek je ãern˘ vzor nezfieteln˘.

Plamky (malé skvrny na pfiedním okraji kfiídel; pozn. red.) jsou

ãerné, stejnû jako zadeãkové pfiívûsky samcÛ, které daly této váÏce

jméno.

VáÏka rudá dosahuje délky 40–50 mm, rozpûtí kfiidélek 50–60 mm.

Sameãek má svûtle rudé tûlo s velk˘mi ãern˘mi skvrnami na boku

zadeãku. Samiãka je hnûdá nebo ãervenû Ïlutá. NoÏky mají ãerné,

stejnû tak plamky na kfiídlech, které mohou mít po okrajích nacho-

v˘ nádech.

VáÏka ploská je druh s nápadnû ‰irok˘m zadeãkem, kter˘ je u sa-

meãka blankytnû modr˘ a u samiãky Ïlutohnûd˘. U obou pohlaví

jsou na bocích tûlíãka zfietelné Ïluté skvrny. Tato váÏka mûfií zhru-

ba 35–45 mm, rozpûtí kfiidélek je 70–80 mm. Tûlo má ‰tíhlé, hruì

dozadu zkosenou, hlaviãku vût‰í, na kfiidélkách pozorujeme ãer-

nohnûdé skvrny. Nejradûji si ke svému Ïivotu vybírá málo zarost-

lé vody. Na kofiist ãíhá vsedû na vûtviãkách nebo kamenech.

Zasedá vÏdy na stejné místo v blízkosti vody. Jakmile spatfií kofiist,

napfiíklad mûkk˘ létající hmyz, za letu ho uchopí noÏkami a hned

ho pozfie. KdyÏ je úlovek vût‰í, vrátí se s ním na své místo a tam

ho teprve spofiádá.

·ídlatka velká má hruì i zadeãek u obou pohlaví zelené bez mod-

ravého ojínûní. Hlaviãka je vzadu i vespod tmavá s tmavozelenou

kresbou na bocích. Zadní ãást hrudi vybíhá v ostruhy. Plamky na

kfiidélkách mají jednobarevnû svûtle hnûdé. Horní zadeãkové pfií-

vûsky jsou bílé, na apikálním konci a na stranách ãerné. Spodní za-

deãkové pfiívûsky sameãkÛ jsou velmi krátké. Samiãí kladélko je

na spodní stranû svûtlé a má deset aÏ ãtrnáct trnÛ.

·ídlo modré je dlouhé aÏ osm centimetrÛ, rozpûtí kfiidélek má

zhruba jedenáct centimetrÛ. Sameãek od samiãky se li‰í skvrnami

na tûle, samiãky mají skvrny jen zelené a sameãci skvrny jak zele-

né, tak modré. Zbytek tûla je hnûd˘ aÏ ãern˘, konãetiny jsou ãerné.

Po cel˘ Ïivot jsou masoÏravé, larvy loví rybí potûr i pulce, dospûl-

ci zase za letu ostatní hmyz. Larva se vyvíjí dva roky, její délka je

4,5 cm a barva hnûdá. Larvy se vyskytují ve vodû, dávají pfiednost

klidn˘m a stojat˘m vodám. Dospûlci zalétají daleko od vodních

ploch a Ïijí jen nûkolik mûsícÛ.

V odborné literatufie se uvádí, Ïe dospûlce mÛÏeme vidût od ãerv-

na do listopadu. V‰eobecnû váÏky u nás mÛÏeme spatfiit uÏ v kvût-

nu, napfiíklad váÏku ploskou, ale ta jiÏ v srpnu hyne. Ostatní zde

struãnû popsané druhy mÛÏeme u nás pozorovat aÏ do konce záfií.

O tûchto Ïivoãi‰ích by se dal napsat rozsáhl˘ ãlánek, kter˘ by se na

tyto stránky neve‰el a mnoho ãtenáfiÛ by takové pojednání moÏná

ani nedoãetlo. Kdo se o nich chce dozvûdût více, urãitû si dostup-

nou literaturu najde. MoÏná se po pfieãtení najdou i tací, ktefií se

pokusí o ‰kolních prázdninách a dovolen˘ch váÏky najít a vyfotit.

Jeden s vlastních záÏitkÛ se zde pokusím vylíãit.

Období, kdy se váÏky zaãínají svlékat a krátce su‰it na stvolech rá-

kosu, je bezvadné pro jejich fotografování. KdyÏ se podafií najít

líhnoucí se váÏku, máte jistotu, Ïe po vylíhnutí hned neuletí. Pfied

prvním vzletem se del‰í ãas su‰í na stéblech rákosu a snaÏí se o na-

rovnání kfiidélek, aÏ poté vzlétne a zaãíná hledat svá místa a lovit

drobn˘ hmyz. Vhodn˘ ãas pro fotografování tûchto tvorÛ je také

ráno. VáÏky jsou ztuhlé, lpí na nich rosa a to dává snímkÛm jin˘

rozmûr. Problémem ov‰em je takto zavû‰ené váÏky najít, ale kdyÏ

se to podafií, opût máte jistotu, Ïe vám neuletí, a nabízí se spousta

ãasu na pofiízení zajímav˘ch zábûrÛ.

Jednoho dne jsem pozval kamaráda, vzali jsme si prsaãky a vyda-

li se k na‰emu rybníku s tím, Ïe tentokrát budeme fotit váÏky z vo-

dy, aby byly fotografie obohaceny nûãím zajímav˘m. Vody nûco

málo nad pás, teplé, sluneãné poãasí nám bylo naklonûno. Po krát-

kém prÛzkumu bfiehÛ jsme na‰li místa, kde nejãastûji váÏky odpo-

ãívaly. Pfii focení se snaÏíte, aby byl fotoaparát tûsnû nad hladinou

a vznikly co nejlep‰í zábûry. Ov‰em z volné ruky to moc nejde, za

chvilku jsou ruce unavené a snímky neostré. K tûmto úãelÛm v˘-

bornû poslouÏí monopod. Já takového pomocníka mám. Kamarád

je odkázan˘ na stativ, je s ním ve vodû hor‰í manipulace, ale po-

mÛÏe.

Témûfi celodenní fotografování jsme si v˘bornû uÏili, spokojeni

a se zvûdavostí, jak budou ve skuteãnosti fotografie vypadat, jsme

se roze‰li domÛ. Veãerní telefonáty, ve kter˘ch jsme si s nad‰ením

sdûlovali rÛzné postfiehy o fotografiích, nádhernû proÏit˘ den 

ukonãily.

Druh˘ den jsme se potkali v práci a kolega uÏ tak nad‰en˘ nebyl.

Ptám se: Co se stalo? Ani se neptej, byla jeho struãná odpovûì. Po

mém naléhání nakonec pfiiznal, co provedl. Jak jsem psal, já mûl

monopod a kamarád stativ. Pofiízení dobrého stativu není vÛbec

levná záleÏitost a ãlovûk se o nûj taky musí starat. Po fotografová-

ní ve vodû se musí provést dÛkladná údrÏba. Rozdûlat, vyãistit, ne-

chat vysu‰it. Je to zdlouhavá a titûrná práce. Kamarád dostal „v˘-

born˘“ nápad, jak si takovou práci ulehãit. V dne‰ní dobû je k se-

hnání spousta pfiípravkÛ k ãi‰tûní. A to byl kámen úrazu. Jeden ta-

kov˘ „stoprocentní“ pfiípravek ve spreji pouÏil na oãistu. Ov‰em

ãtení návodu ti‰tûného drobn˘m písmem je zdlouhavá záleÏitost,

a tak se pustil do ãi‰tûní, aniÏ by si pfieãetl, na jaké materiály lze

dan˘ pfiípravek pouÏít. Stativ nerozdûlával, jen ho fiádnû nastfiíkal

pfiípravkem, opravdu dÛkladnû, a nechal ho do rána vyschnout.

Ranní pfiekvapení kamarádovi vzalo dech, stativ nikde! Na místû

leÏely jen kovové souãástky a zbytek stativu se prostû rozpadl, té-

mûfi se vytratil. Dnes se kamarád nad touto událostí zasmûje a já pfii

psaní tohoto ãlánku také. Ale pfii pofiizování druhého stativu mu do

smíchu nebylo. I takové záÏitky, nejen z fotografování, díky v˘-

born˘m kamarádÛm mám. Fota a text: Václav Va‰íãek

Zajímavosti z pfiírody
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Líhnutí váÏky

VáÏka ãernofiitná – sameãek VáÏka ãernofiitná – samiãka

·ídlatka velká

VáÏka rudá – sameãek

·ídlo modré – samiãka

VáÏka ploská – sameãek VáÏka ploská – samiãka
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