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Volby do Poslanecké snûmovny: 
Jak jsme hlasovali v regionu

Z Bfiidliãné k jezírkÛm vede 
nová ovocná alej

Víc neÏ pûtsetkrát vyjeli kvÛli vûtru 
hasiãi v Moravskoslezském kraji

Pomník obûtem první svûtové 
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Václav Sedláãek: vítûz Efisan Skiroll 
Classics a sedm˘ na MâR
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Pût t˘mÛ se utkalo na turnaji Kouzelné bufiinky
Halov˘ turnaj ve fotbálku se stal vedle utkání v pétanque kaÏdoroãní spor-
tovní událostí, kterou pofiádá Kouzelná bufiinka pro své ãleny i pozvané hos-
ty. Pravidelnû se na nûm setkávají r˘mafiov‰tí handicapovaní s pfiáteli
z bruntálské Polárky a v posledních roãnících i s Ïáky základní ‰koly prak-
tické na ·kolním námûstí. Letos se do turnaje pfiihlásilo pût druÏstev.
Turnaj odstartoval ve ãtvrtek 19. fiíjna odpoledne v tûlocviãnû Z· na

ulici 1. máje. Dva t˘my (âerven˘ch a âern˘ch) sestavila Kouzelná

bufiinka, dva (dívãí a chlapeck˘) Z· R˘mafiov, ·kolní námûstí, pát˘

t˘m tvofiili hosté z Bruntálu. KaÏdou sestavu doplnili mladí fotbalisté

SK Jiskra R˘mafiov, ktefií hfie dodávali dynamiku a postarali se hlav-

nû o pfiihrávky.

Z turnaje systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m vy‰li jako vítûzové âervení

z Kouzelné bufiinky, druhé místo obsadila Polárka Bruntál a tfietí pfiíã-

ku dívãí druÏstvo ze základní ‰koly praktické. Na âerné zbyla bram-

borová medaile a Ïebfiíãek uzavfieli kluci ze Z·. V‰ichni bez ohledu

na v˘sledné pofiadí si fotbálek uÏili a turnaj poté spoleãnû oslavili po-

zdním obûdem ve ‰kolní jídelnû. „Za podporu turnaje dûkujeme mû-
stu R˘mafiovu a Moravskoslezskému kraji. Základní ‰kola Jelínkova
nám opût ochotnû zapÛjãila tûlocviãnu a kuchafiky ze ‰kolní jídelny
na ulici 1. máje pfiipravily v˘born˘ obûd. Na‰e podûkování patfií
i mal˘m fotbalistÛm a Romanû Furikové,“ uzavfiela jménem

Kouzelné bufiinky pfiedsedkynû Spoleãnosti pro podporu lidí s men-

tálním postiÏením v R˘mafiovû Lucie Camfrlová.

Kouzelná bufiinka kromû zmínûn˘ch sportovních aktivit pofiádá pro

handicapované i v˘lety a zájezdy. V srpnu vyrazili do Zoologické za-

hrady v Brnû, v záfií na hrad Sovinec a v fiíjnu do lázní v rakouském

Laa. „Sovinec jsme nav‰tívili na pozvání Jany Kon‰tacké, které bych
ráda podûkovala za úÏasnou komentovanou prohlídku. Pár odváÏliv-
cÛ vylezlo aÏ na vûÏ, kde probíhala v˘stava fotografií na‰eho patro-
na prof. Jindfiicha ·treita. Z vûÏe byl úÏasn˘ v˘hled po okolí. A nikdo
tam nezÛstal stra‰it,“ dodala Lucie Camfrlová. Její svûfience letos

je‰tû ãeká listopadov˘ turnaj v kuÏelkách v Bruntále. ZN
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Z Bfiidliãné k jezírkÛm vede nová ovocná alej
Koncem záfií se ãtenáfii RH mohli doãíst o plánované v˘sadbû ovocné aleje,
kterou inicioval Dimitrij Tyã mlad‰í z Bfiidliãné. Student doktorského studia
molekulární biologie rostlin na Karlovû univerzitû se zajímá o staré odrÛdy 
ovocn˘ch stromÛ, které bohuÏel z na‰í krajiny mizí. Rozhodl se proto pfiispût
k jejich návratu a vysázet podél turistické stezky k jezírkÛm u Bfiidliãné jab-
loÀovo-‰vestkovou alej.
K zájmu o ovocnáfiství Dimitrije Tyãe pfiivedl zejména jeho dûdeãek.

Pfied nûkolika lety mûl navíc pfiíleÏitost zúãastnit se mapování star˘ch

ovocn˘ch odrÛd v Jeseníkách. Zjistil pfiitom, Ïe v okolí R˘mafiova

a Bfiidliãné ovocné stromy ve volné krajinû prakticky nejsou. „Ovocní
mohykáni z krajiny rychle mizí a nejsou nahrazováni nov˘mi stromy.
Napadlo mû tedy udûlat pro krajinu nûco hmatatelného a vysadit no-
vou ovocnou alej,“ vysvûtluje. Uspûl se Ïádostí o 90% dotaci z pro-

gramu Podpory pfiirozen˘ch funkcí krajiny Ministerstva Ïivotního pro-

stfiedí a díky ní zajistil sazenice stromÛ. Sehnat staré odolné odrÛdy ne-

ní snadné, vysokokmenné jablonû pfiivezl z ovocné ‰kolky Stanislava

Boãka z Crhova u Kun‰tátu a slivonû ze ‰lechtitelské stanice Sempry

Praha ve Velk˘ch Losinách. Akci finanãnû i materiálnû podpofiila eko-

logická farma Zemspol, s. r. o., a místní podnikatel Jifií Miko.

Den D nastal ve sváteãní sobotu 28. fiíjna. Poãasí sychravé, mrholení

stfiídal dé‰È a siln˘ vítr, teplota pár stupÀÛ nad nulou, ve srovnání s ne-

dûlí ale bylo je‰tû relativnû slu‰nû. Na konci Polní ulice smûrem k je-

zírkÛm (zatopen˘m bfiidlicov˘m lomÛm u Bfiidliãné) se se‰la skupin-

ka dobrovolníkÛ, vesmûs pfiátelé a ãlenové rodiny strÛjce nápadu.

âekalo na nû pûtapadesát sazenic tfiiceti odrÛd, kter˘m se dafií i v míst-

ních klimatick˘ch podmínkách. Po sedmi hodinách namáhavé práce

v de‰ti a bahnû, kopání, zatloukání opûr, sázení, zalévání, upevÀování

a o‰etfiování proti okusu, se na holé stráni objevil v˘sledek – ãlenité

stromofiadí, zatím je‰tû nenápadné. 

„Vysokokmenné jablonû na semenné odnoÏi rostou velmi bujnû 
a v ideálních podmínkách mohou vytvofiit korunu o prÛmûru deseti i ví-
ce metrÛ. Proto jsme je sázeli pomûrnû daleko od sebe,“ pfiiblíÏil

Dimitrij Tyã. OdrÛdy jako Hájkova mu‰kátová reneta, Harbertova re-

neta, Kalvil ãerven˘ podzimní nebo Sudetská reneta patfií uÏ k tûm

vzácnûj‰ím, alej v Bfiidliãné proto bude usilovat o zafiazení mezi geno-

fondové plochy. Jablonû se mohou doÏít sta let, a zÛstanou tak dûdic-

tvím pro na‰e potomky. ·vestky byly vybrány z novûj‰ích, virové ‰ar-

ce odoln˘ch odrÛd, jako jsou Katinka, Gabrovska nebo âaãanská rod-

na, star‰í odrÛdy zastupuje napfi. Wangenheimova nebo Zimmerova. 

„M˘m cílem je inspirovat dal‰í nad‰ence k v˘sadbû ovocn˘ch stromÛ
do na‰í krásné, chudé jesenické krajiny,“ dodává Dimitrij Tyã.

Zájemci o pûstování tradiãních ovocn˘ch odrÛd se o nich mohou do-

ãíst i v seriálu Ovocnické rozhledy, kter˘ zaãal v RH vycházet letos

v fiíjnu. ZN

Ovocnické rozhledy
V dal‰ím pokraãování „ovocnáfiského okénka“ budeme svûdky témûfi

detektivního pfiíbûhu. Odehrál se pfied lety v jednom malém bavor-

ském pfiíhraniãním

mûsteãku. Lidé v je-

ho okolí pûstovali

v‰em dobfie známá

chutná ãervená jabl-

ka, která navíc vydr-

Ïela dlouho ve skle-

pû a nekazila se.

KaÏd˘ pro nû mûl ji-

né oznaãení, ale ni-

kdo neznal pÛvodní

název této odrÛdy.

V zastrãeném koutû

nedaleko âech ani

nebylo pfiíli‰ kde

hledat. Vazby na

ãeskou stranu byly

pfietrhány a hranice

peãlivû stfieÏeny. AÏ

jednoho dne to míst-

nímu nad‰enci neda-

lo a zaãal pfieci jen

hloubûji pátrat v his-

torii. Marnû listoval

v pomologiích nû-

meck˘ch i zahraniãních, aÏ náhodou narazil na ãlánek novozéland-

sk˘ch v˘zkumníkÛ, ktefií popisovali odrÛdu, u níÏ zjistili nejvy‰‰í po-

díl protirakovinn˘ch látek z 250 testovan˘ch odrÛd. Fotografie, popis

i dal‰í dÛleÏité znaky sedûly. Nebylo pochyb, Ïe odrÛda byla naleze-

na – Hetlina. 

Po ãase padla Ïelezná opona, hranice se otevfiely a pfii jedné náv‰tû-

vû ãeské strany objevil tento nad‰enec ãetné stromy tolik oblíbené

Hetliny. V rozhovorech se starousedlíky se koneãnû dozvûdûl, Ïe se

jedná o pÛvodní domaÏlické jablko, odedávna pûstované na obou

stranách hranice. 

3) Hetlina (Granátka, Hetlín)
PÛvod: krajová odrÛda DomaÏlicka nejspí‰e z 18. století.

Strom: roste zdravû, stfiednû bujnû, vytváfií jehlancovité koruny.

Plodnost: pozdní, stfiednû vysoká, pravidelná.

PoÏadavky: dafií se jí lépe ve vy‰‰ích, vzdu‰nûj‰ích polohách.

Plod: stfiední aÏ vût‰í, zplo‰tûle Ïebernat˘, Ïlut˘, pfiekryt˘ z velké

ãásti karmínovû ãerven˘m líãkem. DuÏnina je Ïlutavû bílá, pevná,

‰Èavnatá s jemn˘m malinov˘m aroma. Pfii otlaku nehnije, korkovatí,

vydrÏí aÏ do ãervna.

·patné vlastnosti: pozdní plodnost, prÛmûrná chuÈ, v uzavfien˘ch

polohách mÛÏe b˘t napadána strupovitostí.

Dobré vlastnosti: zdrav˘ rÛst, nenároãnost, vysoká mrazuodolnost.

Plody jsou dlouho skladovatelné, nekazí se.

Foto a text: Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Dvofiák, A. a kol. Jablka. Praha: Academia, 1976. 592 s.;
Vanûk, J. Lidová pomologie – VII. díl – Jablka. Chrudim:
Nakladatelství zahradnické literatury, 1940. 58 s.)
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Téma vydání – Volby 2017

Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky 2017
V sobotu 21. fiíjna skonãily volby do poslanecké snûmovny. Volební úãast by-
la 60,84 % oproti loÀsk˘m 59,48 %. Suverénnû zvítûzilo hnutí ANO 2011
(29,64 %), druhá byla Obãanská demokratická strana (11,32 %), tfietí
a ãtvrté místo obsadily âeská pirátská strana (10,79 %) a Svoboda a pfiímá
demokracie –Tomio Okamura (10,64 %). 
Úspû‰né byly dále Komunistická strana âech a Moravy (7,76 %),

âeská strana sociálnû demokratická (7,27 %), KfiesÈanská a demo-

kratická unie – âeskoslovenská strana lidová (5,8 %), TOP 09 

(5,31 %) a Starostové a nezávislí (5,18 %). V Poslanecké snûmovnû

tedy zasedne rekordních devût stran. Padlo i nûkolik dal‰ích rekordÛ:

TOP 09 má historicky nejmlad‰ího poslance Dominika Feriho 

(21 let), kter˘ navíc postoupil z 36. místa na kandidátce, a zároveÀ

poslance nejstar‰ího, kter˘m je Karel Schwarzenberg (79 let).

Komunisté dosáhli nejhor‰ího v˘sledku od svého vzniku v roce 1921. 

V̆ sledky voleb rozhodly, Ïe v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âeské

republiky usedne 78 poslancÛ hnutí ANO, 25 poslancÛ ODS, shodnû po

22 poslancích PirátÛ a SPD, 15 poslancÛ bude mít KSâM a âSSD, 

10 poslancÛ KDU-âSL, 7 poslancÛ TOP 09 a 6 poslancÛ STAN. 

V Moravskoslezském kraji zaznamenaly volební komise celkovou 

úãast 547 789 voliãÛ (55,86 %), vítûzem voleb v kraji, stejnû jako 

v ostatních krajích âeska, se stalo hnutí ANO, kterému dali voliãi v na-

‰em kraji celkem 194 069 platn˘ch hlasÛ (35,42 %), na druhém místû

skonãila SPD se 76 027 platn˘mi hlasy (13,87 %) a tfietí místo obsadila

âeská strana sociálnû-demokratická se 48 417 platn˘mi hlasy (8,83 %).

Vy‰‰í úãast proti volbám pfied ãtyfimi lety zaznamenaly také komise

na R˘mafiovsku. Ve v‰ech ãtrnácti obcích R˘mafiovska zvítûzilo hnu-

tí ANO 2011. Do poslanecké snûmovny nebyl zvolen Ïádn˘ kandidát

z regionu R˘mafiovska. Konkrétní pofiadí stran a hnutí na prvních pû-

ti místech na R˘mafiovsku pfiiná‰íme v následujících tabulkách.

Podrobné v˘sledky lze najít na webov˘ch stránkách www.volby.cz. 

JiKo, zdroj: volby.cz

V˘sledky hlasování v regionu R˘mafiovska
Bfiidliãná 

VoliãÛ celkem: 2 751

Volební úãast: 1 385 (50,35 %)

Platné hlasy: 1 364

1. ANO 2011 – 597 hlasÛ (43,76 %)

2. SPD – 219 hlasÛ (16,05 %)

3. KSâM – 143 hlasÛ (10,48 %)

4. âSSD – 102 hlasÛ (7,47 %)

5. ODS – 66 hlasÛ (4,83 %)

Piráti – 66 hlasÛ (4,83 %)

Dûtfiichov nad Bystfiicí

VoliãÛ celkem: 351

Volební úãast: 187 (53,56 %)

Platné hlasy: 187

1. ANO 2011 – 64 hlasÛ (34,22 %)

2. KSâM – 45 hlasÛ (24,06 %)

3. SPD – 23 hlasÛ (12,29 %)

4. âSSD – 20 hlasÛ (10, 69 %)

5. Piráti – 8 hlasÛ (4,27 %)

Dolní Moravice

VoliãÛ celkem: 331

Volební úãast: 195 (58,91 %)

Platné hlasy: 195

1. ANO 2011 – 63 hlasÛ (32,30 %)

2. âSSD – 41 hlasÛ (21,02 %)

3. KSâM – 21 hlasÛ (10,76 %)

4. SPD – 20 hlasÛ (10, 25 %)

5. Piráti – 17 hlasÛ (8,71 %)

Horní Mûsto

VoliãÛ celkem: 708

Volební úãast: 336 (47,46 %)

Platné hlasy: 335

1. ANO 2011 – 114 hlasÛ (34,02 %)

2. KSâM – 64 hlasÛ (19,10 %)

3. SPD – 44 hlasÛ (13,13 %)

4. Piráti – 27 hlasÛ (8,05 %)

5. KDU-âSL – 18 hlasÛ (5,37 %)

Jifiíkov

VoliãÛ celkem: 227

Volební úãast: 122 (53,74 %)

Platné hlasy: 121

1. ANO 2011 – 35 hlasÛ (28,92 %)

2. KSâM – 21 hlasÛ (17,35 %)

3. SPD – 16 hlasÛ (13,22 %)

4. âSSD – 14 hlasÛ (11,57 %)

5. ODS – 13 hlasÛ (10,74 %)

Lomnice

VoliãÛ celkem: 408

Volební úãast: 200 (49,02 %)

Platné hlasy: 199

1. ANO 2011 – 62 hlasÛ (31,15 %)

2. KSâM – 32 hlasÛ (16,08 %)

3. SPD – 29 hlasÛ (14,57 %)

4. STAN – 15 hlasÛ (7,53 %)

5. Piráti – 14 hlasÛ (7,03 %)

Volební místnost ve Stfiedisku volného ãasu

Volební místnost v Základní umûlecké ‰kole R˘mafiov
Za imobilními ãi nemocn˘mi voliãi docházeli ãlenové volebních 
komisí s pfienosnou volební urnou 
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Malá Morávka

VoliãÛ celkem: 613

Volební úãast: 360 (58,73 %)

Platné hlasy: 355

1. ANO 2011 – 108 hlasÛ (30,42 %)

2. SPD – 48 hlasÛ (13,52 %)

3. ODS – 44 hlasÛ (12,39 %)

4. âSSD – 34 hlasÛ (9,57 %)

5. Piráti – 32 hlasÛ (9,01 %)

Malá ·táhle

VoliãÛ celkem: 113

Volební úãast: 76 (67,26 %)

Platné hlasy: 75

1. ANO 2011 – 29 hlasÛ (38,66 %)

2. Piráti – 12 hlasÛ (16,00 %)

3. KSâM – 11 hlasÛ (14,66 %)

4. âSSD – 8 hlasÛ (10,66 %)

SPD – 8 hlasÛ (10,66 %)

5. STAN – 3 hlasy (4,00 %)

R˘mafiov

VoliãÛ celkem: 6 953

Volební úãast: 3 630 (52,28 %)

Platné hlasy: 3 605

1. ANO 2011 – 1 275 hlasÛ (35,36 %)

2. SPD – 481 hlasÛ (13,34 %)

3. âSSD – 465 hlasÛ (12,89 %)

4. KSâM – 345 hlasÛ (9,57 %)

5. Piráti – 335 hlasÛ (9,29 %)

RyÏovi‰tû

VoliãÛ celkem: 490

Volební úãast: 250 (51,02 %)

Platné hlasy: 248

1. ANO 2011 – 102 hlasÛ (41,12 %)

2. SPD – 55 hlasÛ (22,17 %)

3. âSSD – 21 hlasÛ (8,46 %)

4. KSâM – 20 hlasÛ (8,06 %)

5. STAN – 17 hlasÛ (6,85 %)

Stará Ves

VoliãÛ celkem: 435

Volební úãast: 276 (63,45 %)

Platné hlasy: 275

1. ANO 2011 – 117 hlasÛ (42,54 %)

2. SPD – 33 hlasÛ (12,00 %)

3. âSSD – 26 hlasÛ (9,45 %)

4. KSâM – 25 hlasÛ (9,09 %)

5. Piráti – 19 hlasÛ (6,90 %)

Tvrdkov

VoliãÛ celkem: 206

Volební úãast: 132 (64,08 %)

Platné hlasy: 129

1. ANO 2011 – 42 hlasÛ (32,55 %)

2. SPD – 26 hlasÛ (20,15 %)

3. KSâM – 18 hlasÛ (13,95 %)

4. ODS – 11 hlasÛ (8,52 %)

5. âSSD – 9 hlasÛ (6,97 %)

Václavov u Bruntálu

VoliãÛ celkem: 346

Volební úãast: 180 (52,02 %)

Platné hlasy: 179

1. ANO 2011 – 47 hlasÛ (26,25 %)

2. KSâM – 30 hlasÛ (16,75 %)

3. âSSD – 27 hlasÛ (15,08 %)

4. SPD – 25 hlasÛ (13,96 %)

5. ODS – 14 hlasÛ (7,82 %)

Velká ·táhle

VoliãÛ celkem: 288

Volební úãast: 179 (62,15 %)

Platné hlasy: 178

1. ANO 2011 – 70 hlasÛ (39,32 %)

2. KSâM – 27 hlasÛ (15,16 %)

3. âSSD – 21 hlasÛ (11,79 %)

4. SPD – 19 hlasÛ (10,67 %)

5. Piráti – 17 hlasÛ (9,55 %)

Kdysi v dobû rané puberty jsme se s vrstevníky bavili dvojsmyslnou

hádankou postavenou na momentu zklamaného oãekávání: „Co to

je? Je to ãerné a uprostfied to má díru.“ Správná odpovûì samozfiej-

mû znûla: „Gramofonová deska.“ Zdálo by se, Ïe v dne‰ní dobû moc-

nû holdující (d)epilaci a hudbû v podobû jedniãek a nul skryt˘ch v di-

gitálních zafiízeních postrádá ona hádanka dÛvod k existenci, ale ku-

podivu tomu tak není. Ta ãerná vûc s dírou uprostfied zaÏívá svou re-

nesanci a velk˘ podíl na tom máme i my âe‰i.

Konkrétnû fieditel Gramofonov˘ch závodÛ Media v Lodûnici Zdenûk

Pelc, kter˘ se rozhodl v dobû útlumu v˘roby nezlikvidovat staré lisy

vinylov˘ch desek z 80. let minulého století a v urãité chvíli dokonce

zadal v˘voj lisÛ nov˘ch. To mu umoÏnilo získat náskok pfied konku-

rencí, a tak v souãasnosti spatfiuje v âechách svûtlo svûta pfiibliÏnû

ãtvrtina svûtové produkce dlouhohrajících (LP) desek – i takov˘ch

hvûzd populární hudby, jako jsou Rolling Stones, U2 ãi Lady Gaga.

V̆ robu roz‰ifiuje i do USA a Kanady, uvaÏuje dokonce i o ataku vi-

nylové supervelmoci, jíÏ je Japonsko.

Mám z toho radost hned dvojí – jednak proto, Ïe se ukazuje, Ïe i tak

mal˘ národ jako ná‰ mÛÏe obstát v globální konkurenci, a b˘t dokon-

ce v ãele v˘voje, jednak proto, Ïe jsem milovníkem analogového zvu-

ku a „elpíãek“. Zabírají sice víc místa neÏ jejich mlad‰í digitální sou-

rozenci, CD, ale jejich obaly jsou ãasto mal˘mi umûleck˘mi díly a vy-

jmutí desky, nainstalování na gramofon, otfiení kartáãkem, nastavení

a spu‰tûní raménka – to je prostû obfiad, kterému se nic nevyrovná.

Fanou‰ci digitálních technologií mohou jistû pohor‰livû pozvednout 

oboãí a spustit lamentace na lupání a ‰umûní, které doprovází hlavnû

poslech star‰ích desek, o nûÏ nebylo nejlépe peãováno, na nemoÏnost

jednoduchého opakovaného poslechu vybrané pasáÏe, potíÏe s pfiesn˘m

umístûním jehly mezi jednotlivé skladby, ale koho jednou deska chytí,

toho uÏ nepustí a nad podobn˘mi podruÏnostmi jen mávne rukou.

Analogov˘ zvuk totiÏ sk˘tá vût‰í proÏitek, je frekvenãnû „neofiezan˘“,

a tudíÏ hfiejivûj‰í, za coÏ pr˘ mohou mj. ty vy‰‰í harmonické frekven-

ce, které lidské ucho sice není schopno vnímat samo o sobû, ale které

Pár slov... o vá‰ni pro vinyl

Foto na titulní stranû:

Vladimír Lehk˘ – Kamziãník od Divokého dolu
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se pfiesto podílejí na celkovém zvuku nahrávky, resp. na jeho barvû.

Zásadní problém je ov‰em fakt, Ïe tyhle detaily si nevychutnáte na kuf-

fiíkovém gramofonu, jak˘ si star‰í generace pamatují ze ‰koly, ale pou-

ze na Hi-Fi gramofonu s kvalitní magnetodynamickou pfienoskou osa-

zenou diamantov˘m hrotem (cena tûch nejlep‰ích pfiesahuje i 1 milion

Kã). Ten musí b˘t pochopitelnû spojen kvalitními kabely s pfiedzesilo-

vaãem, nejlépe lampov˘m, ten zase se zesilovaãem (minimálnû hyb-

ridním, tedy tranzistorovû-elektronkov˘m), k nûmuÏ nutno pfiipojit po-

mocí kabelÛ o prÛfiezu alespoÀ 3 cm ‰piãkové tfiípásmové reprodukto-

ry. K˘Ïená je i praãka desek, jejíÏ pomocí restaurujete vinyly zasaÏené

va‰í mladistvou nerozváÏností, kdy jste desky ohmatávali hol˘ma ru-

kama, drhli je krystalovou pfienoskou se safírovou jehlou a prach a ne-

ãistoty ignorovali. NeÏ si ov‰em takovouto sestavu z bûÏného platu po-

fiídíte, klepe vám na dvefie dÛchod a u‰i máte v takovém stavu, Ïe po-

malu nesly‰íte rozdíl mezi její reprodukcí „elpíãka“ a chrastûním kom-

primované nahrávky v MP3 z plastové bedniãky od poãítaãe.

Podobnû sloÏité je to s cenou desek – stojí prÛmûrnû o polovinu víc

neÏ tatáÏ nahrávka na CD. A pokud jste fajn‰mekfii a sháníte pÛvod-

ní nahrávky, nejlépe je‰tû nehrané, provûtráte penûÏenku aÏ na dno –

napfiíklad legendární dvojalbum The Wall britsk˘ch Pink Floyd z ro-

ku 1979, japonská zapeãetûná edice, stojí i s po‰tovn˘m cca 1 000 $,

tedy více neÏ 20 000 Kã. Nákup desek tedy mÛÏe b˘t i skvûlou in-

vesticí, ale partnera o tom pfiesvûdãíte jen s velk˘mi tûÏkostmi.

Kdo pamatuje dobu pfiedlistopadovou, kdy se desky získávaly na ile-

gálních burzách a na licenãní nahrávky vydané Pantonem

a Supraphonem se stávaly nûkolikahodinové fronty, mÛÏe dnes zaÏí-

vat podobn˘ triumf jako tehdy, kdyÏ seÏene na E-bay, Aukru ãi v ba-

zarovém prodeji k˘Ïenou desku v takfika bezvadném stavu za pfiízni-

vou cenu. Nemusíte b˘t mûstsk˘ hipster, internet v tomto punktu pfie-

je i nám malomû‰ÈákÛm a venkovanÛm.

Jak jsem jiÏ naznaãil, sbûratelství desek mÛÏe také komplikovat part-

nerské vztahy. Má kamarádka Marie je duchovnû zaloÏená Ïena, tro-

chu nepraktická. A tak se jí stalo, Ïe pfii parkování pfied nákupním

stfiediskem promáãkla zadní kufr u mûsíc nové octavie. Její muÏ to

pfie‰el stoick˘m mlãením, nezv˘‰il hlas, nepronesl nic o blond˘nách

za volantem, ochotnû zajistil v‰e potfiebné k odtaÏení a opravû rodin-

ného pfiibliÏovadla. KdyÏ mu v‰ak svou neopatrností vytvofiila r˘hu

takfika pfies celou stranu LP milovaného Franka Zappy, doãkala se 

emoãní boufie, pfii níÏ byla dokonce pfiirovnána k samiãce tura domá-

cího. Inu – citlivé je srdce sbûratelovo...

Nechci v‰ak konãit nûjak ‰karohlídsky, takÏe pokud vás ãlánek alespoÀ

trochu navnadil, opra‰te své letité diskotéky a staré gramofony, pusÈte

se do dobrodruÏného shánûní vyhovujících pfienosek a jehel, nebo zaã-

nûte ‰etfiit na nové vybavení, listujte v ãasopisech zab˘vajících se 

audiotechnikou, procházejte specializované weby, uÏívejte si muãivost

rozporu mezi tím, co byste chtûli a co vám dovolí va‰e konto, ale hlav-

nû poslouchejte hudbu, která se vám líbí (samozfiejmû na vinylech),

a v úvodu zmínûná hádanka tak je‰tû dlouho zÛstane aktuální. VlaSt

Obûtem první svûtové války je v R˘mafiovû vûnován pomûrnû ãlenit˘, náklad-
n˘ a z v˘tvarného hlediska zdafiil˘ Ïulov˘ pomník pfied místním hfibitovem.
Tato historická památka pro‰la opravou, kterou financovalo mûsto R˘mafiov.
Pomník tvofií stfiedová pÛlkruhová sekce na soklu, na níÏ jsou v pfied-

ní ãásti na le‰tûném podkladu po stranách uvedena jména 128 obûtí

a ve stfiední ãásti bloku vpfiedu i vzadu nápisy s letopoãty.

Barva na jménech a letopoãtech jiÏ byla za‰lá a místy zcela chybûla.

Îulové prahy po stranách pomníku mûly rozvolnûné spáry se zfietel-

n˘mi stopami vegetace, v podhledov˘ch ãástech se nacházely krusty.

Pomník byl znaãnû zneãi‰tûn spadem, exhalacemi a rÛzn˘mi biolo-

gick˘mi depozity, v zadní ãásti jej vandalové popsali pravdûpodobnû

lihov˘m fixem.

Firma Svatopluka Bedfiicha z Lomnice u R˘mafiova provedla opravu

soklu, odstranûní neãistot ze spár, pfiespárování a dorovnání jednotli-

v˘ch blokÛ. Objekt byl oãi‰tûn od mechu, mikroflóry, krust, spadÛ

a depozitÛ. Sekané písmo bylo oãi‰tûno od zbytkÛ barev a v‰ech cca

1650 znakÛ bylo znovu vypsáno ãernou barvou. Le‰tûné ãásti pomní-

ku byly navoskovány a cel˘ objekt byl rovnûÏ opakovanû penetrován.

Celkové náklady na opravu pomníku ve v˘‰i 94 850 korun uhradilo

mûsto R˘mafiov ze svého rozpoãtu. (Pfievzato z webu mûsta)

Pomník obûtem první svûtové války pro‰el opravou

Aktuálnû z mûsta

Pozvánka na zasedání zastupitelstva mûsta
Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova zve v‰echny obãany na své zasedání, které se koná v fiádném termínu ve ãtvrtek 9. listopadu 

v 17 hodin ve velkém sále Stfiediska volného ãasu na OkruÏní ulici v R˘mafiovû.

Program (podrobnûji bude uveden 6. listopadu 2017 na www.rymarov.cz):

1. Návrh rozpoãtu mûsta pro rok 2018 

2. Majetkové záleÏitosti

3. RÛzné Ing. Petr Klouda, starosta mûsta, v. r.
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Siln˘ vítr, kter˘ se o víkendu pfiehnal âeskou republikou, zamûstnal i hasiãe
v Moravskoslezském kraji. Od nedûle 29. fiíjna do pondûlí fie‰ili 560 událostí.
První událost registrovali operátofii krátce pfied sobotní pÛlnocí. AÏ do

rána bylo podobn˘ch zásahÛ pouze deset, v prÛbûhu dopoledne v‰ak

zaãal poãet volání na tísÀovou linku prudce stoupat. Krajské operaãní

a informaãní stfiedisko v Ostravû rovnûÏ kvÛli velkému vytíÏení ostat-

ních krajÛ pfiebíralo nûkteré tísÀové hovory ze v‰ech ãástí republiky. 

Poãet operátorÛ byl oproti standardnímu stavu nav˘‰en, dal‰í dva by-

li pfiipraveni v pohotovosti. Zásahové jednotky nebyly nijak posíleny,

poãetní stavy jsou v rámci v‰ech stanic v kraji dostateãné na dodrÏe-

ní plánu plo‰ného pokrytí. Ve velkém byly do zásahÛ zapojeny dob-

rovolné jednotky, pfiedev‰ím ty s územní pÛsobností, které mohou za-

sahovat i mimo katastr svého zfiizovatele.

Drtivá vût‰ina zásahÛ se t˘kala odstraÀování padl˘ch stromÛ, pfiede-

v‰ím z komunikací, obãas z drátÛ elektrického vedení. V nûkolika

pfiípadech stromy po‰kodily zaparkovaná vozidla. V men‰í mífie ha-

siãe zamûstnávalo upevÀování uvolnûn˘ch ãi poniãen˘ch stfie‰ních

konstrukcí.

Meteorologická v˘straha platila do nedûlních 19:00. Hasiãi v‰ak ná-

sledky odstraÀovali i bûhem noci a následujícího dne.

nprap. Jakub Kozák, zastupující tiskov˘ mluvãí HZS MSK
Fota: HZS MSK

Víc neÏ pûtsetkrát vyjeli kvÛli vûtru hasiãi v Moravskoslezském kraji

Hasiãi v terénu

Z· Bfiidliãná ve spolupráci s Klubem biatlonu uspofiádaly 26. záfií 

okresní kolo v pfiespolním bûhu. Za pomûrnû pfiíznivého poãasí, naru-

‰eného jen men‰í spr‰kou, se do areálu biatlonov˘ch tratí sjelo dvanáct

‰kol a samotného závodu se zúãastnilo pfies 500 dûtí z prvního i druhé-

ho stupnû a ze stfiedních ‰kol. Závodilo se v ‰estiãlenn˘ch druÏstvech na

tratích od 500 do 5000 m, od nejmlad‰ích po nejstar‰í kategorie.

Kluci a holky z r˘mafiovské Jelínkovy 1 se

opût dokázali v nabité konkurenci prosadit

a probojovat na stupnû vítûzÛ. Tfietí místo

a bronzové medaile získaly mlad‰í dívky

v sestavû Jana Batou‰ková, Veronika

·vehlová, Vivian Pospí‰ilová, Pavlína

Motalová, Karolína Knapková a Ema

Îáková. První zlatá pro druÏstvo patfiila

druÏstvu mlad‰ích chlapcÛ ve sloÏení

Mikulá‰ Holub, Tomá‰ Sedláfi, Milan

Kfiepelka, Jakub Gorãík, Franti‰ek Sázel

a individuálnû druh˘ v celkovém pofiadí

Ondfiej Baslar. Pro druhou zlatou medaili si dobûhla star‰í dûvãata

Katefiina HorÀáãková, Karolína Ry‰ková a Katefiina Furiková, celkovû

v kategorii první, druhá a tfietí, spolu s Lucií ·karupovou, Krist˘nou

Stloukalovou a Terezou Altmanovou. Star‰í ho‰i, soutûÏící v nejtûÏ‰í

kategorii, Luká‰ Vyroubal, Roman Hradil, Matûj Papaj, Vojtûch

Gerhard a Petr Vachuta jako druÏstvo skonãili na sedmém místû.

Vítûzná druÏstva jednotliv˘ch okresÛ

se v pátek 13. fiíjna potkala v Tfiinci, na

tratích vedoucích mûstsk˘m lesopar-

kem. V kaÏdé z ‰esti kategorií starto-

vali nejlep‰í bûÏci a bûÏkynû Morav-

skoslezského kraje. Na‰i mlad‰í ho‰i

a star‰í dívky podali v˘born˘ v˘kon.

Tomá‰ Sedláfi, Milan Kfiepelka,

Franti‰ek Sázel, Ondfiej Kfienek,

Roland Wenzel a Ondfiej Baslar do-

bûhli jako druÏstvo tfietí. Katefiina

Furiková, Karolína Ry‰ková, Lucie

·karupová, Krist˘na Stloukalová

a Katefiina HorÀáãková skonãily na

místû druhém. Ondfiej Baslar a Kate-

fiina HorÀáãková dokázali ve sv˘ch

kategoriích vybojovat individuální

stfiíbrné medaile. O jedin˘ bod unikl

postup na republiku druÏstvu mlad‰ích

dívek z r˘mafiovského gymnázia, se

kter˘m jsme se na závodech doprová-

zeli.

V‰em závodníkÛm blahopfiejeme 

k umístûní a dûkujeme za vynikající

reprezentaci. Karel Toman
Fota: archiv Z· R˘mafiov, Jelínkova

Okresní a krajské kolo v pfiespolním bûhu 2017

·kolství
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Na konci záfií se v Bfiidliãné uskuteãnilo okresní kolo v pfiespolním bûhu.
V˘born˘ v˘sledek zaznamenalo jak druÏstvo hochÛ, tak dívek z na‰í ‰koly. 
Nejstar‰í kategorie dívek bûÏela tfiíkilometrov˘ závod a vybojovala

druhé místo. Natálie Struhárová s velk˘m náskokem zvítûzila

a Markéta BuráÀová dobûhla v soutûÏi jednotlivcÛ tfietí.

Ho‰i z osm˘ch a devát˘ch tfiíd bûÏeli dva kilometry a obsadili ‰esté

místo z dvanácti ‰kol. DruÏstvo chlapcÛ ze ‰est˘ch a sedm˘ch tfiíd je

potfieba pochválit, získalo velmi hezké tfietí místo.

Nejvût‰ím úspûchem ‰koly byl v˘kon dívek z ‰est˘ch a sedm˘ch tfiíd.

Dûvãata v pofiadí Renata Andr˘sková, Klára Slováková, Tereza

Kreãmerová a Amálie Vinohradníková obsadila první ãtyfii místa, vy-

hrála soutûÏ druÏstev a postoupila do krajského kola. 

To probûhlo 13. fiíjna v Tfiinci. Na‰e bûÏkynû v sestavû R. Andr˘sko-

vá, V. Gerhardová, B. Egidová, T. Kreãmerová, M. Pfiecechtûlová

a K. Slováková dobûhly na celkovû druhém místû za Z· Engli‰ova

z Opavy. V jednotlivcích Tereza Kreãmerová obsadila krásné tfietí

místo, Renata Andr˘sková byla pátá a Klára Slováková se umístila na

osmé pfiíãce. V souãtu bodÛ celého t˘mu nám chybûl pouze jeden je-

din˘ k postupu na mistrovství republiky, které si zabûhnou ti nejlep-

‰í závodníci v Hradci Králové.

Dûkuji v‰em bûÏcÛm za svûdomitou pfiípravu, která byla korunována

úspûchem. Pfieji jim, aby byli minimálnû takto úspû‰ní v dal‰ích bû-

Ïeck˘ch závodech, které je ãekají.

Fota a text: Mgr. Petr Stanûk, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Úspûchy Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov v pfiespolním bûhu

Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe se technické obory na ‰kolách v souãasnosti

netû‰í takové oblibû jako dfiíve. I proto se vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch od-

borníkÛ s technick˘m zamûfiením dlouhodobû nedostává také v praxi.

Tento problém se pokou‰í vyfie‰it celá fiada iniciativ a projektÛ, a právû

díky jednomu z nich dostali studenti Gymnázia a SO· R˘mafiov moÏnost

nav‰tívit jedno z nej‰piãkovûj‰ích svûtov˘ch vûdeck˘ch pracovi‰È –

Evropskou organizaci pro jadern˘ v˘zkum (CERN) ve ‰v˘carské

Îenevû.

Projekt se mohl uskuteãnit na základû spolupráce r˘mafiovského gymnázia

se Slezskou univerzitou v Opavû, konkrétnû s její Filosoficko-pfiírodovû-

deckou fakultou, která pfievzala nad organizováním celé akce zá‰titu.

Program odstartoval v úter˘ 3. fiíjna v odpoledních hodinách

v R˘mafiovû. První zastávka byla ve stfiedu po poledni v Kostnici. Po

krátkém historickém exkurzu zájezd pokraãoval do jednoho z hlavních

bodÛ programu – vûdeckého parku Technorama ve Winterthuru, kde

studenti nejprve vyslechli pfiedná‰ku na téma Ïivot bleskÛ a posléze si

mohli vyzkou‰et nûkteré pfiírodní a fyzikální jevy na vlastní kÛÏi.

Dal‰ího dne se zájezd vypravil do CERN. Exkurze zaãala krátkou pfied-

ná‰kou o samotné podstatû zafiízení, jeho historii a o spolupráci vûdcÛ,

univerzit a zemí po celém svûtû, ale hlavnû posluchaãe seznámila s pra-

cí v komplexu CERN. Po pfiedná‰ce studenti nav‰tívili první kruhov˘ 

urychlovaã ãástic a pak fiídící centrum experimentu ATLAS, které se na-

chází na urychlovaãi LHC a mûfií novû vzniklé ãástice pfii sráÏkách 

Spolupráce Gymnázia a SO· R˘mafiov se Slezskou univerzitou
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urychlen˘ch protonÛ. Toto ‰piãkové vûdecké zafiízení je nejvût‰í svého

druhu na svûtû. Okruh urychlovaãe mûfií 27 km. Studenti mûli moÏnost

nahlédnout do budovy, kde se zkoumají antiãástice vzniklé pfii sráÏkách

v urychlovaãích. Antiãástice se mûfií v ãásticov˘ch „zpomalovaãích“

a magnetick˘ch pastech, kde jsou zachyceny pomocí silného magnetic-

kého pole. 

Odpoledne se studenti mohli úãastnit jednodu‰‰ích vûdeck˘ch pokusÛ,

ãehoÏ vyuÏila pfieváÏnû skupina vysoko‰kolákÛ, ostatní, ktefií byli moÏ-

ná aÏ pfiíli‰ vûdeck˘m dopolednem unaveni, zvolili radûji moÏnost ná-

v‰tûvy asi nejkrásnûj‰ího ‰v˘carského mûsta – Îenevy. Kromû slavné

Zdi reformátorÛ, 140metrové fontány nebo kvûtinov˘ch hodin se na-

skytl pohled i na nejvy‰‰í horu Evropy Mont Blanc, jejíÏ bílá ‰piãka se

majestátnû tyãila nad hladinou Lac Léman.

V pátek byl program trochu uvolnûnûj‰í. Po náv‰tûvách v ãokoládovnû

a s˘rárnû, kde mûli úãastníci pfiíleÏitost nejen vidût, jak se ãokoláda

a s˘r vyrábûjí, ale mohli je i ochutnat, probûhla rozluãka se zemí hel-

vetského kfiíÏe v jejím hlavním mûstû Bernu.

Fota a text: Luká‰ Pavlásek, Marek Salaj, oktáva

Pûveck˘ sbor vystoupil se Zu‰kabandem na Skorokoncertû

Pfied odjezdem na koncertní turné do Nûmecka vystoupil v sále ZU· ve stfiedu 18. fiíjna na Skorokoncertu orchestr Zu‰kaband spoleãnû s pû-
veck˘m sborem Vox montana. Zaznûly skladby z filmÛ, lidové, rockové, i skladby zcela novû nastudované. JiKo

PROVOZNÍ
DOBA

Po – Út  9:00–18:00, St  z a v fi e n o, ât – Pá  9:00–17:00, www.knihovnarymarov.cz
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Kniha je zároveÀ s kolem, lodní plachtou, chlebem a ví-

nem nejvût‰ím objevem lidského rodu. Josef Jungmann
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

3. 11. 1917  zemfi. Léon Bloy, francouzsk˘ katolick˘ prozaik, kritik
a Ïurnalista (nar. 11. 7. 1846) – 100. v˘roãí úmrtí 

3. 11. 1927  zemfi. Karel Matûj âapek-Chod, prozaik a novináfi
(nar. 21. 2. 1860) – 90. v˘roãí úmrtí 

4. 11. 1927  nar. Zdenûk Pe‰at, literární historik (zemfi. 29. 3. 2010)
– 90. v˘roãí narození 

5. 11. 1977  zemfi. René Goscinny, francouzsk˘ humorista, tvÛrce
Asterixe (nar. 14. 8. 1926) – 40. v˘roãí úmrtí 

5. 11. 1997  zemfi. Helena ·mahelová, autorka knih pro dûti a mlá-
deÏ (nar. 14. 7. 1910) – 20. v˘roãí úmrtí 

6. 11. 1872  nar. Franti‰ek Bílek, fiezbáfi, sochafi a grafik, v˘znamn˘
pfiedstavitel ãeského symbolismu (zemfi. 13. 10. 1941)
– 145. v˘roãí narození

7. 11. 1867  nar. Jindfiich Vodák, divadelní a literární kritik (zemfi.
10. 4. 1940) – 150. v˘roãí narození 

9. 11. 1877  zemfi. Karel Sabina, spisovatel, novináfi, libretista (nar.
29. 12. 1813) – 140. v˘roãí úmrtí 

11. 11.  V˘znamn˘ den âR – Mezinárodní den váleãn˘ch ve-
teránÛ – v˘roãí podpisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918
skonãila 1. svûtová válka 

11. 11. 1587 nar. Martin Stfieda, teolog, rektor brnûnské jezuitské
koleje, obránce Brna proti ·védÛm (zemfi. 26. 8. 1649)
– 430. v˘roãí narození 

13. 11.  Mezinárodní den nevidom˘ch – v˘roãí narození
Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele sys-
tematické v˘chovy nevidom˘ch, v roce 1745, slaví se
od roku 1946 

14. 11.  Svûtov˘ den bez aut – v âR se konal poprvé v roce
1991 na v˘zvu nizozemské organizace European
Youth Forest Action

14. 11. 1847 zemfi. Josef Jungmann, jazykovûdec, pfiekladatel, ná-
rodní buditel (nar. 16. 7. 1773) – 170. v˘roãí úmrtí 

14. 11. 1907 nar. Astrid Lindgren, ‰védská spisovatelka, autorka
knih pro dûti (zemfi. 28. 1. 2002) – 110. v˘roãí narození 

15. 11. 1917 zemfi. Émile Durkheim, francouzsk˘ sociolog (nar. 
15. 4. 1858) – 100. v˘roãí úmrtí

Americk˘ bluesman Vince Agwada, kter˘ mûl vystoupit 16. listopadu
v Jazzclubu R˘mafiov, musel bohuÏel z váÏn˘ch rodinn˘ch dÛvodÛ své tur-
né zru‰it a vrátit se do Spojen˘ch státÛ. Termíny jeho turné ov‰em oka-
mÏitû pfievzala hvûzda britského blues, kytarista, zpûvák a skladatel Will
Johns.
Will Johns je uznávan˘m umûlcem souãasné britské bluesové scé-

ny. Jeho kytarová hra je moderní, ale zároveÀ respektuje bohatou

historii blues. Zku‰enosti a dovednosti, které pfiecházejí z genera-

ce na generaci, Will jednoznaãnû zachovává díky pfiímé spojnici se

zlat˘mi ãasy hudby zosobnûné jeho str˘ci – Erikem Claptonem,

Georgem Harrisonem a Mickem Fleedwoodem.

Will Johns je také velmi respektovan˘m skladatelem, byl tfii roky

po sobû (2012–2014) nominován na cenu za nejlep‰í pÛvodní pí-

seÀ na British Blues Awards. Má fanou‰ky po celé Británii a pra-

videlnû se úãastní prestiÏních akcí, jako jsou Birmingham Jazz &

Blues Festival ãi Cambridge Rock Festival. Vydal tfii sólová alba,

vynikající Count on Me (2008), neménû skvûlé Hooks & Lines
(2012) a zatím poslední Something Old, Something New (2016).

Will také pravidelnû hostuje s dal‰ími britsk˘mi bluesov˘mi hvûz-

dami, jako jsou Laura Holland ãi Malaya Blue. 

Koncert Willa Johnse v jazzclubu (pódium velkého sálu – vstup

z rampy) se uskuteãní ve ãtvrtek 16. listopadu ve 20 hodin.
Jan Pfiikryl, SVâ R˘mafiov

Vince Agwadu zastoupí Will Johns
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Po témûfi dvouleté pauze se k tancování, a nejen tomu orientálnímu,

vrátila r˘mafiovská taneãnice Lucie La‰tÛvková, známá i jako úspû‰-

ná choreografka a trenérka, která se v˘znamnû podílela na úspû‰ích

taneãní skupiny Neila a Sheilla SVâ R˘mafiov v minul˘ch letech.

Na pfielomu záfií a fiíjna leto‰ního roku se zúãastnila mezinárodního

taneãního festivalu Pressburg Dance Fest v Bratislavû. Tento festival

orientálního tance je zamûfien na propojení taneãních komunit âeské

republiky, Maìarska, Polska, Rakouska a Slovenska. V rámci festi-

valu probûhla soutûÏ, která byla rozdûlena do nûkolika vûkov˘ch

i stylov˘ch kategorií, dále galashow a workshopy s mezinárodnû

uznávan˘mi lektory z Maroka, S˘rie, Nûmecka, Polska a Maìarska.

V kategorii semiprofi Fusion získala Lucie v mezinárodní konkuren-

ci nádherné 1. místo. Dále soutûÏila v kategorii semiprofi Classical 

oriental, kde získala 6. místo, a v kategorii semiprofi Shaabi si odne-

sla krásné 5. místo.

Gratulujeme a tû‰íme se na projekty, které si pro nás Lucie chystá.

Proto bychom v‰echny rádi pozvali na Taneãní maraton, kter˘ se bu-

de konat 25. listopadu ve Stfiedisku volného ãasu. Více informací na

www.svcrymarov.cz. Lenka La‰tÛvková, foto: Du‰an ·traus

Vítûzství r˘mafiovské taneãnice na prestiÏní mezinárodní soutûÏi

Léto je definitivnû minulostí a to znamená, Ïe se na konci záfií pro vefiejnost
na nûkolik mûsícÛ uzavfiely nûkteré turisticky oblíbené cíle R˘mafiova. 
Od kvûtna mohli zájemci nav‰tívit kostel Nav‰tívení Panny Marie,

znám˘ spí‰e jako kaple V Lipkách. Tento barokní skvost a zfiejmû

nejhodnotnûj‰í historickou památku R˘mafiova si v leto‰ním roce ne-

nechalo ujít pfies tisíc náv‰tûvníkÛ, ktefií obdivovali nejen unikátní in-

teriér s malífiskou a sochafiskou v˘zdobou, n˘brÏ také komorní v˘sta-

vu fotografií Ing. Miloslava Marka KfiíÏe R˘mafiovska. 

Nûkolik stovek turistÛ zavítalo také do externí expozice r˘mafiovské-

ho muzea, umístûné v budovû podniku Hedva – âesk˘ brokát, s. r. o.,

která prezentuje fenomén textilní v˘roby a prÛmyslu na R˘mafiovsku.

Nejãastûj‰ími náv‰tûvníky byli lidé z rÛzn˘ch koutÛ âeské republiky,

ale také ze ·v˘carska, Polska, nebo dokonce ze Spojen˘ch státÛ ãi

Nového Zélandu. V ãervenci si jak Hedvu, tak kapli V Lipkách pro-

hlédly delegace partnersk˘ch mûst R˘mafiova z Nûmecka, Francie,

Belgie a Itálie v rámci úspû‰né Tour du Jumelage.

Od poãátku ãervna byl pro vefiejnost otevfien také janovick˘ zámek,

kter˘ si i letos pfiipsal prvenství v náv‰tûvnosti. V prÛbûhu léta si tam

mohli náv‰tûvníci prohlédnout v˘stavu maleb, kreseb a plastik s ná-

zvem Ptaãí svût, kterou pfiipravily zejména ZU· R˘mafiov, matefiské

a základní ‰koly z R˘mafiovska, kreativní krouÏek SVâ R˘mafiov ad.

Kromû toho mohli zájemci nav‰tívit také stálou expozici o r˘mafiov-

sk˘ch povûstech v pfiízemí barokního kfiídla zámku a novû byla sou-

ãástí komentované prohlídky v˘stava Industria II ‰koly Fotogenia

Brno spolu s fotografick˘m cyklem Jindfiicha ·treita. Souãástí zá-

mecké expozice byla i v˘stava Nedûlní ‰koly fiemesel ze Stránského

a v˘stava obrazÛ Miroslava Morávka. 

Janovick˘ zámek byl i letos místem konání nûkolika spoleãensk˘ch

akcí. Velkou událostí bylo jiÏ samotné zahájení sezóny, kterého se zú-

ãastnilo nûkolik set náv‰tûvníkÛ. Mûstské muzeum R˘mafiov ve spolu-

práci s místními ‰kolami a Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu pfiipravi-

lo bohat˘ program, jehoÏ souãástí byl jarmark a taneãní a divadelní

Letní sezóna skonãila

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Josefová (Josephsthal, Neu Josefsthal) nebyla v pravém slova smyslu samo-
tou, n˘brÏ nevelkou osadou uprostfied jesenick˘ch lesÛ nedaleko Branné.
Pfiesto má její oznaãení v titulku svÛj v˘znam – inspirovala totiÏ známou novelu
Vladimíra Körnera Zánik samoty Berhof. Právû ta do Josefové pfiivedla stfiedo-
‰kolského uãitele Pavla Mare‰e ze ·umperka, kter˘ po ãtyfiech letech pátrání
a studia pramenÛ podrobnû rekonstruoval její historii. Zaniklé osadû vûnoval
knihu, kterou ve ãtvrtek 26. fiíjna pfiedstavil v r˘mafiovském muzeu.
Obec Josefovou by dnes náv‰tûvník Branenska hledal marnû. Vût‰ina

domÛ byla zbourána na konci 50. let a v 70. letech její území pokryl

smrkov˘ les. Z chalup zbyly jen ãásti kamenn˘ch základÛ a sklípkÛ.

A stfiepy. Josefová byla totiÏ osadou skláfiÛ. „Vznikla v první tfietinû 
18. století v místû, kde byl dostatek dfieva, hlavnû jedlového a bukového,
které bylo potfiebné pro provoz sklárny. Branensko bylo centrem morav-
ského skláfiství uÏ od stfiedovûku,“ vysvûtluje Pavel Mare‰. Skláfiskou huÈ

v Josefové zaloÏili majitelé panství Lichten‰tejnové, podle kníÏete Josefa

Jana Adama z Lichten‰tejna byla osada i pojmenována. 

Îivot uprostfied lesÛ v nadmofiské v˘‰ce 820 metrÛ nebyl zrovna snad-

n˘. Vesniãka se za více neÏ dvû století existence pfiíli‰ nerozrostla.

Základ tvofiila skláfiská huÈ, pila, stoupa na drcení kfiemene a dfievûné

domky skláfiÛ, stoupafie a v˘robce cínov˘ch uzávûrÛ na lahve. Jedinou

zdûnou stavbou v obci byla vrchnostenská komora. Pozdûji pfiibyla jed-

notfiídní ‰kola a hájovna. Kromû práce ve sklárnû, kde se vyrábûly 

okenní tabulky a lahve na kyselku a rosolku, se osadníci Ïivili tûÏbou

dfieva a kfiemene, hospodafiením na mal˘ch políãkách a pozdûji obslu-

hou lesní Ïeleznice pro sváÏení dfieva.

Pavel Mare‰ vysledoval v matrikách, star˘ch mapách a dal‰ích doku-

mentech první stopy Ïivota obce, jména prvních obyvatel i rodin, které

v osadû Ïily po generace. Poãet Josefovsk˘ch se pohyboval kolem se-

dmdesáti, v dobû nejvût‰ího rozkvûtu jich bylo sto tfiicet. Tamní sklárna

byla jedineãná i délkou svého trvání, fungovala 58 let, do ãervence ro-

ku 1790. Ani poté, co byla uzavfiena, lidé osadu neopustili. Smrtelnou

ránu jí zasadil teprve pováleãn˘ odsun. Josefová nebyla dosídlena ani

Zánik samoty Josefová

Mûstské muzeum R˘mafiov do sv˘ch sbírek zís-

kává pfiedmûty váÏící se k mikroregionu

R˘mafiovska zejména prostfiednictvím darÛ ve-

fiejnosti. Není to v‰ak jediná cesta. Do muzejní

sbírky mohou pfiib˘t i pfiedmûty vzniklé z ãin-

nosti organizace. To je pfiípad unikátního soubo-

ru 44 barevn˘ch soukrom˘ch fotografií r˘ma-

fiovského knûze Franti‰ka VaÀáka a jeho farské

zahrady.

O celém pfiíbûhu krabiãky s diapozitivy, jeÏ mû-

la skonãit na odpadové skládce, se náv‰tûvníci

dozvûdí na listopadové v˘stavû Zahrada
Franti‰ka VaÀáka v galerii Pran˘fi, která bude

zahájena jiÏ tuto sobotu v 16 hodin, a v katalo-

gu, kter˘ k v˘stavû vyjde.

V prostoru vûnovaném muzejnímu pfiírÛstku

v‰ak musíme zmínit jin˘ pfiíbûh. – Co s krabiã-

kou diapozitivÛ, jeÏ sama o sobû není vizuálnû

pfiitaÏliv˘m pfiedmûtem, obsahuje v‰ak fiadu za-

jímav˘ch a vzácn˘ch obrazÛ? R˘mafiovské mu-

zeum vypracovalo projekt na digitalizování dia-

pozitivÛ, jejich grafické zpracování a tisk ve vût-

‰ím a men‰ím formátu. V rámci projektu mûly

fotografie také vyjít v katalogu, kter˘ by si lidé

mohli z v˘stavy odnést domÛ. Stalo se! Muzeum

grant na tuto aktivitu od Moravskoslezského

kraje získalo, ãást dofinancovalo mûsto. A vy se

unikátními fotografiemi, jeÏ pro vás peãlivû gra-

ficky vyretu‰oval Roman Karel, mÛÏete poko-

chat na zmínûné listopadové v˘stavû.

Onûch 44 fotografií, jeÏ byly vybrány jako aktuál-

ní pfiírÛstek do sbírek, se stane souãástí muzejní

podsbírky Fotografie a bude sloÏit k vûdeck˘m

úãelÛm. 

Zavítejte na v˘stavu Zahrada Franti‰ka VaÀáka
do r˘mafiovského muzea – dozvíte se více.

Foto a text: Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

PfiírÛstek do sbírek
¤íjen: Soukromé fotografie Franti‰ka VaÀáka (50.–70. léta 20. stol.)

pfiedstavení. V ãervenci a srpnu se v letním kinû na nádvofií zámku pro-

mítaly dva filmy ãeskoslovenské kinematografie, Petrolejové lampy
a Ucho, na které pfii‰ly necelé dvû stovky divákÛ. Zámeckou sezónu

v Janovicích ukonãilo polské divadelní pfiedstavení Vûnce (Wianki),

které zinscenoval divadelní soubor Troch´ Lipa z Ozimku. Celkem le-

tos na janovick˘ zámek zavítalo více neÏ 2 200 náv‰tûvníkÛ.

Zámecká sezóna v Janovicích by se nemohla uskuteãnit bez pomoci

a spolupráce mnoha organizací a jedincÛ, kter˘m tímto velmi dûku-

jeme. V‰echny akce probûhly v rámci projektu Kulturní sblíÏení, kte-

r˘ byl spolufinancován z fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd

a mûstem R˘mafiov. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: ZN
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vyuÏita jako rekreaãní obec. Její poslední obyvatelka Ludmila

Winklerová zemfiela v roce 1956 a za tfii roky pfiijely buldozery.

Bohat˘m zdrojem informací o osudech obyvatel Josefové jsou pro

Pavla Mare‰e jejich potomci, pamûtníci, ktefií Ïijí v Nûmecku nebo

v ãeském vnitrozemí. Díky jejich vyprávûní a rodinn˘m fotografiím do-

kázal oÏivit obraz zaniklé vesniãky lidsk˘mi pfiíbûhy.

Josefová, podobnû jako na‰e RÛÏová, Hutov ãi Ferdinandov, uÏ pfies pÛl

století neexistuje. Pfiesto má vlastní internetové stránky a knihu o své

historii. Pfiímo v terénu ji novû pfiipomíná nauãná stezka LesÛ âR, les-

ní správou renovovan˘ most, boÏí muka i kamenn˘ kfiíÏ z roku 1944

a také technická památka – ãást lesní Ïeleznice. Josefová zmizela z ma-

py, ale nikoliv z pamûti. ZN, fota: archiv P. Mare‰e

Ve druhé polovinû fiíjna odstartoval leto‰ní roãník pfiehlídky ‰piãkov˘ch filmÛ
o zimních sportech a dobrodruÏstvích, která do konce listopadu nav‰tíví 201
ãesk˘ch a slovensk˘ch mûst. Festival je sv˘m rozsahem a náv‰tûvností nejvût‰í
akcí svého druhu u nás. V programu je sedm peãlivû vybran˘ch filmÛ – finalistÛ
zahraniãních festivalÛ a novinek z domácí produkce. Na své si pfiijdou milovníci
ãerstvého pra‰anu, horsk˘ch velikánÛ, psích spfieÏení i arktické divoãiny.
A o ãem leto‰ní filmy jsou? RasÈo Hatiar ve svém filmu Obyãejní
chlapci sleduje dodnes nepfiekonané v˘kony skialpinistÛ pÛsobících

v devadesát˘ch letech – Du‰ana Trizny a Milana Madaje. V̆ stup na
Link Sar zobrazuje odhodlání Jonathana Griffitha zdolat horu, která ho

jiÏ ãtyfii roky odmítá. Film Dog Power je ukázkou jedineãného pouta

mezi ãlovûkem a zvífietem a jejich spoleãné radosti z pohybu. Ven(ca)
je reportáÏí z nejdrsnûj‰ího závodu planety skrz zimní Yukon v podání

extrémního sportovce Honzy Franckeho. Pocit viny není jen o sportu

a pfiírodû v divokém Grónsku, velkou roli hraje vûda, ale i zodpovûd-

nost za lidské konání ve snaze sníÏit dopady cestování na nejniÏ‰í moÏ-

nou míru. Pohádka Johna Shockleeho je pozitivní, inspirativní a zá-

bavná, vypráví o tom, Ïe Ïít své sny lze v jakémkoliv vûku. Ski for 
freedom je neziskov˘ projekt, kter˘ má za cíl roz‰ífiit lyÏování

v Pákistánu, poskytnout potfiebné lyÏafiské vybavení a hledat talenty,

ktefií by se mohli zúãastnit zimních olympijsk˘ch her v roce 2022.

Na webu www.SnowFilm.cz najdete dal‰í informace k filmÛm, pro-

gramu a organizaci. Festivalové aktivity sledujte na Facebooku

(www.facebook.com/festival.zimnich.sportu/). Tû‰íme se na Va‰i ná-

v‰tûvu v r˘mafiovském kinû uÏ tuto nedûli!

Katefiina Karlová, festival manager

Sníh zaplaví celé âesko i Slovensko – Snow Film Fest uÏ tuto nedûli

Kino R˘mafiov
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Podzimní jazzová sezóna v R˘mafiovû odstartovala v pátek 20. fiíjna veãer
koncertem tria polské klavíristky Agy Derlak v kinosále SVâ. Jazzclub ten-
tokrát vzal za vdûk ménû osobním prostorem, protoÏe jeho obvyklé útoãi‰tû
na pódiu velkého sálu muselo ustoupit volebním okrskÛm. Kdo si ov‰em chtûl
v napjatém ãase parlamentních voleb proãistit hlavu, nemohl si pfiát lep‰í
pfiíleÏitosti.
Mladá klavíristka (a mimo to flétnistka) Agnieszka Derlak zaloÏila

jazzové trio v prosinci 2012 spoleãnû s kontrabasistou Tymonem

Trabczyƒskim a bubeníkem Bartoszem Szablowskim. V této sestavû

natoãili debutové al-

bum First Thought
(2015), které vy‰lo ve

slovenském vydavatel-

ství Hevhetia, podporu-

jícím mladé talenty.

Pod stejnou znaãkou

vy‰lo letos na jafie i dru-

hé album tria Healing,

na nûmÏ se uÏ podílel

nov˘ bubeník Szymon

Madej. Právû z tohoto

alba trio hrálo bûhem

podzimního ãeského

turné pfiedev‰ím.

Aga Derlak je nejen pÛ-

vabnou tváfií tria.

Repertoár je veskrze je-

jím autorsk˘m dílem

a klavír pod jejíma ru-

kama je dominantním

nástrojem, jemuÏ kon-

trabas i bicí spí‰e tlu-

menû sekundují. Jen ve sporadick˘ch momentech sól, nijak dlouh˘ch

ani exhibiãních, se posluchaã pfiesvûdãí, Ïe i oba spoluhráãi pianist-

ky jsou kvalitními muzikanty s jistou invencí. Po vût‰inu ãasu jsou

ale jejich nástroje podfiízeny klavíru, resp. spoleãnému souzvuku.

Mnoho mlad˘ch jazzov˘ch muzikantÛ, vãetnû tûch, ktefií podobnû ja-

ko ãlenové polského tria pro‰li akademick˘m vzdûláním, rádo expe-

rimentuje a mísí jazz s moderními Ïánry. Aga Derlak, absolventka

Hudební akademie v Katovicích a Var‰avû, nositelka mezinárodních

i domácích hudebních cen vãetnû prestiÏního Fryderyka, se na svém

debutu do Ïánrov˘ch inspirací také pustila, její projev je v‰ak v zása-

dû jazzov˘. Nástrojová sestava upomíná na legendární ‰védské trio

E. S. T., kterému dominoval dynamick˘ klavír Esbjörna Svenssona.

Aga Derlak má ale o poznání subtilnûj‰í styl.

Pfii poslechu se stále nabízí pfiívlastek „delikátní“. Je to komorní, Ïen-

sky jemná, melancholicky lyrická hudba bez velk˘ch v˘bojÛ. Stojí na

vynikající hráãské technice, trojici jako by hudba vycházela pfiímo

z prstÛ a v tváfiích se odráÏí jejich ponofiení. Pianistka si u klavíru po-

zpûvuje, kontrabasista objímá svÛj nástroj jako dívku a bubeník se do-

t˘ká bicích s lehkostí, skoro opatrnû, aby nenaru‰il spoleãnou hudeb-

ní meditaci. Ve v˘sledku je to pfiíjemné na poslech, ale souãasnû jak-

si „ohleduplné“. Pokud k plnému proÏitku potfiebujete silnou melodii,

zbûsilou rytmiku nebo hodnû decibelÛ, mÛÏete se cítit málo zasaÏeni.

Zklidnûní je ov‰em zámûrné, ostatnû skladby druhého alba mají „lé-

ãit“ (název alba Healing znamená léãiv˘, skladba Recovery zase od-

kazuje k uzdravení). O poklidn˘ch, aÏ sniv˘ch náladách, jimÏ dala

polská pianistka na svém druhém albu zaznít, svûdãí tituly skladeb

jako Repetitive Dream nebo Before Sleep.

Hudební publicisté oznaãili tvorbu polského tria za odpovûì mladé

generace na otázku souãasné percepce jazzu a mnozí mu pfiedpoví-

dají hvûzdnou budoucnost. Talent a perfektní techniku trio pianistky

Agy Derlak pfiedvádí uÏ teì, dal‰í bude záleÏet na tom, bude-li mít

dost odvahy v hledání vlastní osobitosti. ZN

Delikátní jazz Agnieszky Derlak

Jazzclub

Zelen˘ a ãern˘, britsk˘ i indick˘, peãen˘ ãi vafien˘, s medem, cu-

krem, ba i mlékem, ve skle i v kovu, na tepl˘ i studen˘ zpÛsob.

V‰echny tyto ãaje jsou skvûlé, ale k dokonalosti jim nûco chybí.

JiÏ si nevzpomínám, zda byl víkend ãi jsem byl u doktora, ale jistû

vím, Ïe se schylovalo k obûdu a já laãnil právû po nûãem dobrém.

Krátká procházka knihkupectvím a v tom jsem jej spatfiil. „Jak je

nádhern˘! Ten chci!“ pomyslel jsem si a bûÏel pro penûÏenku, tedy

pro mámu, vlastnû pro máminu penûÏenku, no vÏdyÈ víte. ¤íká se:

„Nesuì ãaj podle ‰álku,“ ale z tohohle uÏ na první pohled vyzafiova-

lo nûco zvlá‰tního. Jakási jednoduchost (v které pr˘ b˘vá krása).

Uchvátil mû. Pro jistotu jsem zaãal ochutnávat hned na osmé stranû:

„Kdo ví v‰echno nejlíp?“ fiekla (maminka) a zamrkala.
„Ty.“
„A jak dlouho to budu vûdût?“
„AÏ na vûky vûkÛ.“
„A jak dlouho trvá na vûky vûkÛ?“
„Celou vûãnost a pak se zahne doleva.“

âaj v hlavû

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Usmála se a objala mû teplou pfiední ãástí svého tûla a já se uklidnil,
jak se mi to nûkdy stávalo, kdyÏ to udûlala.

Dosti jiÏ bylo usrkování. „Beru ho!“ bûÏel jsem s ním a s vesel˘m 

úsmûvem na rtech k pokladnû. Netfieba více slov, koneãnû jsem na-

‰el, co jsem hledal. Ten nejlep‰í ‰álek ãaje. Knihu! Nebo spí‰ ideální

k ‰álku ãaje? KaÏd˘ podle svého gusta.

Zaãal jsem opatrnû a objevoval svût Todda Aarona (hlavního hrdiny).

Vût‰ina lidí nemá práci v Trávníkové âetû ráda a já ji taky nemám
rád. âlovûk se pfii ní u‰piní, je mu horko a kousky trávy mu svûdivû
zalezou do obleãení, do nosu a do u‰í. Navíc je pouÏívání náfiadí jmé-
nem ‚kosa‘ nebezpeãné. Dûsí mû spousta vûcí, ale kosy patfií do spe-
ciální kategorie dûsivostí. Dlouhé zahnuté ostfií kosy drÏíte za dvû
dfievûná drÏátka a pak jím míháte sem a tam, protínáte spodní ãásti
trávy a tím ji sekáte. Pfii sekání chytíte rytmus a získáte pfiíjemn˘ po-
cit v paÏích, jenomÏe ãepel kosy je extra-ostrá a taky velmi dlouhá.
Nosí ji SmrÈák, kter˘ pfiiná‰í Smrt.

Dûtská prostota a upfiímnost. Pfiesnû to jsem potfieboval. Odvrátit na

chvíli svÛj zrak pryã od dne‰ní uspûchané doby a pfiipomenout si, ja-

ké je to b˘t dítûtem. JenÏe dítûtem ne jen tak obyãejn˘m:

Ráno poté, co se mi Tommy Doon pokou‰el vyvolat volty (pfiirovnání

k záchvatu), jsem se probudil a vzal si prá‰ky, stejnû jako vÏdycky.
KaÏd˘ den beru Risperdal, aby mû uklidnil, Lipitor, abych byl zdra-
v˘, Paxil, abych byl ‰Èastn˘, veãer Lunestu, abych spal, rybí tuk, aby
mi zmûkãil stolici, a dûtsk˘ aspirin na srdce. Dostávám je pûknû 
uspofiádané ve váleãku z bublinkové fólie. …

Postupnû jsem si zaãal uvûdomovat, Ïe se pfiíbûh neodehrává v hla-

vû dítûte, ale padesátníka, kter˘ Ïije v sanatoriu, spolu s rÛznû posti-

Ïen˘mi lidmi, a kter˘ sám „trpí“ autismem. Knihu jsem si zamilo-

val. S lehkostí a ladností popsané momenty kaÏdodenního Ïivota

„postiÏeného“, tedy pro nás Ïivota zdánlivû nev‰edního. Situace, ve

kter˘ch si ãlovûk uvûdomí, jak prosté ve skuteãnosti jsou, kdyÏ se

podívá jin˘ma oãima. Právû to mû totiÏ donutila udûlat. Vlézt chu-

dákovi Toddovi do hlavy a ‰pacírovat se tam jako na exkurzi ve vû-

deckém centru. S úÏasem jsem se nezmohl na víc neÏ pozorování

a obdiv mnohdy aÏ filosofick˘ch úvah zaobalen˘ch zmínûnou jed-

noduchostí.

Stromy s jejich dlouh˘mi krky a velk˘mi hlavami mi pfied oãima utí-
kaly do stran, jako vÏdycky, ale já nekfiiãel. Místo toho jsem myslel.
Myslel jsem na to, Ïe se ve mnû dûje nûco zajímavého a Ïe to nûco je,
Ïe chci trávit víc ãasu s Martine Calhounovou. Myslel jsem na to, Ïe
je zábava b˘t s nûk˘m, kdo s vámi mluví z pfiekvapiv˘ch míst hovoru
a má holãiãí hlas jako hrst tepl˘ch rukou. Co se pfiíjemnû dot˘kají va-
‰ich útrob. Nevzpomínal jsem si, kdy naposled se nûkdo takhle dot˘-
kal m˘ch útrob.

S Martine jsme se se‰li, aby mû nauãila, jak nebrat léky, pod velk˘m
stromem, kterému vesniãané fiíkají pan Vánek. Jméno dostal podle toho,
Ïe stojí osamûle uprostfied trávníku, a kdykoli zafouká vítr, vytváfií v lis-
tech zvlá‰tní spûchav˘ zvuk vzduchu. KdyÏ jsem ji vidûl, jak ke mnû pfii-
chází s nahrben˘mi zády a sklonûnou hlavou, byl jsem cel˘ natû‰en˘.

Jen z tûÏkostí na srdci odolávám poku‰ení nepfiipsat pár dal‰ích citá-

tÛ. MÛj ‰álek je sice jiÏ prázdn˘, ale na vás jin˘ teprve ãeká, tak jej

nenechte vystydnout!

Petr Nûmec, septima, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(GOTTLIEB, Eli. Nejhodnûj‰í chlapec. Pfiel. Klára ·umová, 1. vyd.

Praha: Argo, 2016. 218 s.)

V sobotu 14. fiíjna probûhlo na rybníãku Místní organizace âeského

rybáfiského svazu naproti penzionu Slunce na Jesenické ulici setkání

nov˘ch a stávajících mlad˘ch ãlenÛ Petrova cechu. Dûti tak mûly pfií-

leÏitost se vzájemnû seznámit a lépe poznat. Za nádherného poãasí se

zápolilo v lovu pstruhÛ duhov˘ch, které pro dûti jako sponzorsk˘ dar

vûnovalo Rybáfiství Tylov, a v tradiãním opékání bufita vepfiového.

Rybáfisk˘ krouÏek pod MO âRS nav‰tûvuje tfiicet dûtí z R˘mafiova,

Bfiidliãné, Val‰ova, Malé Morávky, Horního Mûsta, Rudy, Staré Vsi

a Janovic, coÏ je pomûrnû velká spádová oblast. Chtûli bychom jmé-

nem dûtí podûkovat mûstu R˘mafiovu, které spoleãnû s MO chod na-

‰eho krouÏku finanãnû podporuje. Je naopak velice smutné, Ïe zfiizo-

vatel KV âRS nám pro leto‰ní rok z dotaãních programÛ Ministerstva

‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy nezaslal na aktivity krouÏku ani ko-

runu. Proto bychom rádi touto cestou oslovili podnikatele s Ïádostí

o podporu. Rybáfisk˘ krouÏek rozvíjí nejen krásn˘ koníãek dûtí spoje-

n˘ s pobytem v pfiírodû, ale je i pfiípravou na studium na rybáfiské ‰ko-

le, kde se koníãek stává moÏn˘m budoucím povoláním.

Foto a text: Jaromír âech a Petr Mácka, vedoucí krouÏku

Seznamovací odpoledne 
rybáfiského krouÏku

Organizace a spolky
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Do Staré Vsi se moje rodina pfiistûhovala v dubnu roku 1947

z âejkovic u Hodonína. Bylo mi osm let. Stûhoval nás majitel auto-

dopravy pan Bárta vozidlem na dfievoplyn – cestou topil dubov˘mi

‰palky. NaloÏili jsme v‰echny vûci na korbu a na malém pfiívûsu se

vezlo topivo. Maminka sedûla vepfiedu, moje teta a já s bratrem na

korbû mezi skfiínûmi. Tatínek na nás uÏ ãekal ve Staré Vsi. Jeli jsme

pfies Hodonín, Veselí nad Moravou a Hradi‰tû a pak klasickou trasou,

jakou se sem jezdí dosud. Cestou jsem asi usnul. Vyjeli jsme v po-

ledne a dorazili aÏ za tmy. 

Moji rodiãe, tatínek Franti‰ek Fiala a maminka Marie Fialová, rozená

Matûjková, pocházeli z âejkovic. Oba byli z chud‰ích rodin, domkáfii.

Já jsem jejich nejstar‰í syn, roãník 1938, bratr Karel se narodil 1939

a nejmlad‰ímu ZdeÀkovi byl tepr-

ve rok, kdyÏ jsme se stûhovali.

Maminka si ho vezla na klínû. Jela

s námi je‰tû babiãka Katefiina

Matûjková a tatínkova sestra

Marie Hfiibová; ze zaãátku mamin-

ce pomáhaly v kuchyni a s mal˘m

brá‰kou. Teta se po nûjaké dobû

vrátila za manÏelem do âejkovic.

U tety Hfiibové jsme se za války

schovávali ve sklepû, protoÏe

jsme doma nemûli tak dobr˘ 

úkryt. Bydleli u ní dva nûmeãtí

vojáci; jeden, jak si ho pamatuju,

pofiád spal, ale ten druh˘ si s námi

hrál. Bûhem osvobození do vesni-

ce pfii‰li Rusové, nûkolik jich

bydlelo v na‰em domku. Byl to

rozdíl. Mezi Rusy byli i úplnû mladí, sotva sedmnáctiletí chlapci a ta-

ky rÛzná individua a propu‰tûní vûzni, kter˘mi Rudá armáda doplÀo-

vala svoje stavy. Îenské se strojily tak, aby si jich vojáci nev‰ímali.

Mûly strach, Ïe je znásilní.

Nejsilnûj‰í záÏitek mám z konce války. Byla krásná nedûle. Nûmecká

vojska ustupovala, kolona jela od Bílovic pfies âejkovice smûrem na

âejã. Ná‰ stafieãek Ferdinand Fiala vzal mû a Karlíka podívat se k sil-

nici. Chlapi pokufiovali, povídali si – a najednou pfiiletûlo od âejãe leta-

dlo, otoãilo se a letûlo zpátky. Za chvíli jich pfiiletûlo víc a zaãali vojen-

skou kolonu bombardovat. Chlapi se rozutekli, Karlíka schovali do

sklepa asi deset metrÛ odtud a já jsem utíkal do kopce domÛ. Asi dva-

cet metrÛ od na‰eho domu jsem vbûhl do úzké uliãky mezi domky, kdyÏ

do jednoho z nich vletûl granát. Roh domu to utrhlo. Kdybych tam pfii-

bûhl o vtefiinu pozdûji nebo pilot dfiív vystfielil, tak uÏ tady nejsem.

Na‰tûstí se mi nic nestalo, dobûhl jsem domÛ, kde uÏ maminka blázni-

la strachy. Nûkolik lidí nálet nepfieÏilo, mezi nimi i moje spoluÏaãka.

Rodiãe mûli v âejkovicích malé hospodáfiství, kousek pÛdy, krávu...

Do pohraniãí je naverboval, stejnû jako dal‰í rodiny, nûjak˘ pan

Koneãn˘, fieditel spo-

fiitelny. Kromû nás

pfiivedl do Staré Vsi

Grégrovy, Koneãné

a Baranovovy. Dal‰í

tfii rodiny z âejkovic

– Koneãní, Veselkovi

a Drábkovi – ‰ly do

Vajglova. Otec mûl

zájem odejít do po-

hraniãí uÏ krátce po

válce. DÛvod byl jed-

noduch˘. Jako dom-

káfii vût‰inu ãasu slou-

Ïili u sedláka. KdyÏ se

po válce naskytla pfií-

leÏitost získat vlastní

pÛdu, zatouÏili mít

nûco svého. Napfied to

otec zkusil u Dunajo-

vic, poblíÏ rakous-

k˘ch hranic. To se ale

mamince nezamlou-

valo, protoÏe tam by-

lo hodnû vinn˘ch sklepÛ a mûla obavu, aby se do nich tatínek ãasto

nevracel. Nechala se proto pfiesvûdãit, Ïe pÛjdou do pohraniãí na se-

ver, kde je to pr˘ jen chleba a kamení.

Otec se jel do Staré Vsi na radu zmínûného pana Koneãného podívat.

Potkal tady velmi hodné lidi, pfiedev‰ím rodinu paní Sidonie Tylové.

Tylovi se sem pfiistûhovali z La‰kova u Prostûjova a obydleli pûkn˘

prostorn˘ dÛm na Dlouhé ulici. Tatínek u nich bydlel, neÏ zafiídil na-

‰e stûhování. Velice jsme se s nimi spfiátelili.

Na‰ím nov˘m domovem se stal statek Franze Schildera na Dlouhé 

ulici ã. 7. Byla to velká zmûna. V âejkovicích jsme mûli domek s ma-

l˘m dvorkem a dívali jsme se do oken sousedÛm, ve Staré Vsi to byl

velk˘ statek, jeden z nejvût‰ích v okolí, kolem louky, lesy, velk˘ pro-

stor a volnost. V pfiízemí domu byly stáje pro konû a krávy, kuchyÀ,

pokoj a velká místnost. Ke statku patfiila obrovská dvoupatrová sto-

dola a dvacet hektarÛ luk a polí.

Pan Schilder s manÏelkou bydleli ve v˘mûnce. Pamatuju si je oba, by-

li to uÏ star‰í lidé, nosili typické „tyrolácké“ obleãení. Byli k nám slu‰-

ní, nás dûti mûli rádi. Îili s námi na statku je‰tû asi rok, pak je ale pfie-

stûhovali nûkam k pile a ztratili jsme kontakt. Pár mûsícÛ s námi do

‰koly chodili i nûmeãtí kluci. Vycházeli jsme spolu dobfie, nevzpomí-

nám si, Ïe bychom se nûjak ‰ikanovali. Prali jsme se jen tak, jak se

kluci mezi sebou perou. Pak nastal odsun. Pfii‰li jsme ráno do ‰koly

a lavice nûmeck˘ch spoluÏákÛ byly prázdné. Stalo se to ze dne na den,

najednou byli pryã. Jako dûti jsme nechápali, kde jsou, kam ‰li a proã.

Václav Fiala: Vzpomínka na statek ã. 7 na Dlouhé ulici ve Staré Vsi

Pfiipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

Václav Fiala v uniformû fiidiãe
âSAD Hodonín

Statek Franze Schildera na Dlouhé ulici ã. 7 ve Staré Vsi Statek se stodolou, mezi lety 1947 aÏ 1954 ob˘van˘ Fialov˘mi

Rodiãe Václava Fialy
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Dostali jsme pfiíkaz ze v‰ech domÛ vyvézt nûmecké knihy. Soustfiedily

se v jednom domû, zabraly celou místnost metr vysoko. Nevím, kam je

pak odvezli. Sbíralo se i paroÏí, nosilo se do zasedací místnosti na ná-

rodním v˘boru. Nádherné trofeje leÏely na hromadách aÏ do stropu.

Pod hrozbou trestu jsme museli v‰echno odevzdat. Jedno paroÏí daÀka

z na‰eho statku ale ukryl stafieãek Ferdinand do velkého ruksaku z prv-

ní svûtové války, odvezl ho do âejkovic a máme ho dodnes.

Pomalu jsme si v nové krajinû i na chladnûj‰í podnebí zvykali, my dû-

ti asi snadnûji, i kdyÏ obleãení jsme nemûli nic moc. KdyÏ se po válce

rozdûlovala pomoc UNRRA, já jako kluk sedláka jsem nedostal ani ‰á-

lu. To mi bylo líto. Trochu jsem spoluÏákÛm závidûl. Do tfiídy se mnou

chodil Imrich Slota, ten dostal maskáãe. ¤íkali jsme mu pak Johny.

Ve Staré Vsi jsem nastoupil do tfietí tfiídy. Uãil nás pan uãitel Karel

·tancl, kter˘ mû mûl velice rád; s jeho manÏelkou, paní uãitelkou

·tanclovou, se je‰tû pofiád vídáme. Uãil nás taky pan fieditel Horák,

kter˘ s námi chodil na vycházky po okolí, na Alfrédku a podobnû,

a paní uãitelka KoÀafiíková. Ta si na mû zasedla, asi proto, Ïe jsem

byl ministrantem u pana dûkana Johanna Zolpera. Ale taky proto, Ïe

jsem zlobil, hlavnû se spoluÏákem Franti‰kem Grégrem. Mnohokrát

jsme dostali náfiez. 

Po páté tfiídû jsem ‰el do R˘mafiova na mû‰Èanku, která sídlila v budo-

vû b˘valého klá‰tera na Sokolovské ulici. Po dvou letech se pfiestûho-

vala na Jelínkovu ulici, do budovy pod gymnáziem. ¤editelem byl

Jaroslav Nûmec. Jedna uãitelka, ãe‰tináfika, mû v prvním roãníku ne-

chala propadnout. Je pravda, Ïe jsem ‰kolu trochu zanedbával. MÛj 

otec totiÏ vozil ze Staré Vsi mléko do r˘mafiovské mlékárny. S koÀ-

sk˘m potahem vyrazil kolem ‰esté ráno od paní Durnové ve Staré Vsi,

pokraãoval do Janu‰ova, na janovick˘ statek a do Edrovic. Z mlékár-

ny na OkruÏní ulici zpátky vezl upravené mléko, máslo, jogurty a dal-

‰í v˘robky, které si objednali obchodníci po trase. KdyÏ byl otec ne-

mocn˘ nebo nemohl z jiného dÛvodu jet, fiekl: Va‰ku, pojede‰ ty. TakÏe

jsem mléko vezl místo nûj a nemohl jsem jít do ‰koly. Jako naschvál

byly na silnici kolem mû‰Èanky koãiãí hlavy, kola na nich drkotala,

konve zvonily a paní uãitelka uÏ se na mû dívala z okna. Vûdûla, Ïe

chybím, protoÏe vezu mlíko. Musel jsem pak opakovat roãník.

·kolu jsem dokonãil a chtûl jsem jít do uãení. Ale protoÏe jsem byl sy-

nem sedláka, nepustili mû. A tak jsem podle tradice jako nejstar‰í syn

zÛstal doma na hospodáfiství. Tatínek obhospodafioval dvacet hektarÛ,

mûli jsme asi deset krav, pár koní, prasata. Sedmaãtyfiicát˘ byl hork˘

a such˘ rok. Rodiãe byli zvyklí na teplé klima, a tak nasadili fiepu, d˘-

nû, kukufiici, to, co se pûstuje u nás na jihu. Úroda se vydafiila; Nûmky

k nám chodily na d˘nû a zavafiovaly je. Otec mûl zápal a krásnou vi-

zi, ale po osmaãtyfiicátém se v‰echno zaãalo mûnit. Sliby se staly chy-

bami. S povinn˘mi dodávkami bylo hospodafiení nároãnûj‰í. Stávalo

se, Ïe abychom splnili dodávku mléka, nezbylo nám pro vlastní obÏi-

vu Ïádné. KdyÏ jsme

nesplnili kontingent –

masa, vajíãek, obilí

nebo mléka – zakáza-

li nám udûlat zabíjaã-

ku. Abychom mûli co

jíst, museli jsme ji 

udûlat naãerno. Zabí-

jel pro nás soused

z Ml˘nské ulice, fiez-

ník Nikolaj Baranov,

pÛvodem z Ukrajiny.

Maso jsme pak udili

v komínû ve v˘mince.

Dost jsme se nadûlali.

Já s bratrem jsme pfii-

‰li ze ‰koly, odloÏili

ta‰ky a ‰li jeden pást

krávy, druh˘ házet

hnÛj a chystat krme-

ní. Veãer místo toho,

abych se uãil násobil-

ku, usínal jsem úna-

vou. Na sezónní prá-

ce, napfiíklad na skli-

zeÀ lnu, nám jezdi-

li pomáhat pfiíbuzní

a známí, moje sest-

fienka nebo stafieãek

Ferdinand, kterému

se tady líbilo, protoÏe

byl pytlák a tady se

nacházela spousta

zbraní. Pásli jsme

krávy a v trávû jsme

na‰li flintu. Jednou

jsme si hráli na pÛdû

na senû a kamarád

JoÏka Lízal tu flintu

objevil. Nahlásil to

ãetníkovi VyslouÏi-

lovi a museli jsme ji

odevzdat.

Kolem padesátého ro-

ku se situace zhor‰ila.

Rozhlasem vyhlásili,

Ïe otec je kulak. Pa-

matuji si, Ïe jsem ten

den jel s mlíkem.

Kolem poledne jsem se vracel a uÏ od nás odjíÏdûla auta s obilím,

které nám pobrali. Nikoho se na nic neptali. Na s˘pce zÛstala jen ma-

lá hromádka. Museli jsme krmit, zaset a mít nûco na obÏivu, ale ne-

bylo z ãeho. To, co nám vzali, jsme si museli nakoupit u hospodáfi-

ského druÏstva v R˘mafiovû. A pomalu zaãaly narÛstat dluhy.

V dubnu 1954 jsme na hospodáfiství skonãili. Otec za sebe musel najít

náhradu, nûjakého pana Kuãeru, aby mohl statek opustit. Rodinu jsme

odstûhovali do âejkovic. Sem jsme jeli autem s vleãkou a zpátky v jed-

nom autû. Já s otcem jsme ve Staré Vsi je‰tû do podzimu zÛstali.

Bydleli jsme zase u paní Tylové a pracovali jsme v lese, abychom do-

platili nûjaké peníze. Po návratu do âejkovic jsme hned museli do dal-

‰í práce, protoÏe nám stále chodily sloÏenky. Otec, já a bratr Karel jsme

nastoupili do hodonínsk˘ch cihelen, maminka do JZD. Kolektivizace

vy‰tvala ze Staré Vsi nás i ostatní rodiny, které s námi do pohraniãí ‰ly.

Ani jedna z nich tu nezÛstala – jen Koneãní ve Vajglovû.

Rok jsem pracoval v cihelnách, kdyÏ se konal nábor do bzenecké vi-

nafiské ‰koly. Absolvoval jsem tedy dvouletou ‰kolu, pak jsem pra-

coval v JZD, ale tam mû to nebavilo. Bylo mi uÏ osmnáct a pfiipra-

voval jsem se na vojnu. V fiíjnu 1957 jsem nastoupil k útvaru

v Chrudimi a celé dva roky jsem slouÏil u letectva. KdyÏ jsem po ãa-

se potkal b˘valého spoluÏáka, velkého straníka, tvrdil mi, Ïe to byla

jeho zásluha. Pr˘ ãetl mÛj posudek a v nûm stálo: syn kulaka, depor-

tován z pohraniãí, nedoporuãujeme zafiazovat k Ïádné zbrani.

Na vojnû jsem ‰el na promítaãsk˘ kurz do Prahy a dûlal jsem útvaro-

vého promítaãe. Promítat jsem se nauãil uÏ ve ãtrnácti letech v kinû

ve Staré Vsi – dneska by nám ty stroje a hofilav˘ film sotva nûkdo

svûfiil. Správcem kina tehdy byl Josef Orság, vstupenky prodávala

paní Helekalová, její dcera Svatava dûlala uvadûãku a já se spoluÏá-

Oslava 1. máje v Chrudimi, 1958, Václav Fiala jako voják (vlevo)Lípa pfied nûkdej‰ím statkem ve Staré Vsi

První svaté pfiijímání, 1948, Franti‰ek Kory-
Èák a Václav Fiala Fota: archiv V. Fialy
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kem Pavlem Br‰Èákem jsme promítali. Po návratu do âejkovic jsem

se chtûl pfiihlásit do filmov˘ch ateliérÛ ve Zlínû, jel jsem tam auto-

busem, ale kdo by se tenkrát bavil s ‰estnáctilet˘m klukem.

Na vojnû jsem si také udûlal fiidiãák na v‰echna vozidla vãetnû auto-

busu. Po vojnû jsem se dostal do âSAD Kyjov, pak do âSAD

Hodonín a ãtyfiicet tfii let jsem pracoval jako fiidiã. ¤ídil jsem náklad-

ní auta, autobusy a dvacet let sanitku pro Nemocnici Hodonín.

Na pouti 15. srpna 1959 jsem se seznámil se svou budoucí paní –

Zdeniãkou. V roce 1960 jsme mûli svatbu. Chvíli jsme bydleli

v Novém Jiãínû, v únoru 1961 jsme se ale vrátili domÛ. ManÏelka do-

stala místo ve spofiitelnû v Hodonínû. V roce 1961 se nám narodila

dcera Ludmila, v roce 1963 syn Václav a za deset let je‰tû syn Ale‰.

Ve Staré Vsi moje rodina strávila sedm let, od roku 1947 do roku

1954. Îili jsme tam tenkrát v‰ichni jako jedna velká rodina – Nûmci,

Slováci, Rumun‰tí Slováci, Vala‰i, Hanáci, Jihomoraváci. Scházeli

jsme se hlavnû v kostele, kter˘ b˘val pln˘, a poté v hlouãku pfied kos-

telem. V‰ichni se pfiátelsky vítali, protoÏe se cel˘ t˘den nevidûli, nûk-

tefií pracovali v továrnû, nûktefií na poli, jedni bydleli na Ml˘nské, jed-

ni na Dlouhé nebo na Potoãní. V‰ecko, co tu bylo, uÏ není. Jména jsou

jiná, lidé také. Sen m˘ch rodiãÛ o soukromém hospodafiení se rozply-

nul. Nebyli sami. Kdo mûl pÛdu, byl nucen vstoupit do JZD, ale do-

stával velmi málo penûz. Chlapi pak z JZD utíkali do dolÛ do Ostravy.

Brzy potom, co jsme se vrátili do âejkovic, se mi zaãalo po jesenic-

ké krajinû st˘skat. Je‰tû pfied vojnou jsem sem zaãal znovu jezdit.

Chtûl jsem znovu vidût kamarády a známé. Na ulici jsem potkal pa-

na dûkana Zolpera. Neodsunuli ho, zÛstal ve Staré Vsi aÏ do své smr-

ti. Má na hfibitovû pomník; vÏdycky, kdyÏ sem pfiijedeme, zapálíme

u nûj svíãku. Jezdil jsem také za Ko‰uliãov˘mi, Bure‰ov˘mi,

Zedníkov˘mi, Vrobelov˘mi, za Václavem Burdou, Jindfiichem

Zothem a dal‰ími. Na v‰echny své b˘valé spoluÏáky stále myslím

a pfieji jim pevné zdraví.

ProÏil jsem tady léta dospívání a zdej‰í krajina mi natrvalo utkvûla.

KdyÏ byly dûti malé, jezdili jsme sem na rodinnou dovolenou, na

chatu Ferdinand, a jezdíme sem stále, aspoÀ jednou nebo dvakrát do

roka do penzionu Pavla. VyráÏíme na Alfrédku, na Jelení studánku,

na hfiíbky.

V‰ímám si, jak se vesnice zmûnila. Mnohé domy jsou opravené, dal-

‰í naopak zmizely. V‰echny velké grunty byly zlikvidovány. Statek

pana Franze Schildera a poté mého otce Franti‰ka Fialy uÏ neexistu-

je. Zbyla jen stodola, kterou koupil Katr, a stará lípa. 

Paní Schilderová pûstovala na zahradû krásné narcisy. PokaÏdé, kdyÏ

sem pfiijedu, pfiivezu nûjaké a zasadím je do míst, kde b˘valy. SnaÏím

se tu b˘t kaÏd˘ rok na jafie, abych je vidûl kvést.

(Z vyprávûní pana Václava Fialy zpracovala ZN.)

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
je od 13. fiíjna do odvolání z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky
ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00      13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00
nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

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

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

Ukonãení posezení 15:30–16:00. Kdo není schopen dojít 

do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz v den setkání v 13:30 od prodejny

Hru‰ka na ulici 1. máje. Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat

aktivity,  které byste sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 

554 211 294. Termín kavárniãek v druhém pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

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

Spoleãenská kronika

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

Rozalie Kantorová – Janovice  ............................................. 83 let
Franti‰ek Pohanka – R˘mafiov  ............................................. 84 let
Josef Kolafiík – R˘mafiov  ..................................................... 85 let
Jaroslav Barto‰ – R˘mafiov  .................................................. 85 let
Vlasta ·korÀová – R˘mafiov  ................................................ 85 let
Bohu‰ Maceãek – R˘mafiov  ................................................. 88 let
Drahoslava âermáková – R˘mafiov  ..................................... 88 let
Milada Zapletalová – R˘mafiov  ........................................... 91 let

Rozlouãili jsme se

Jitka Fojtíková – Horní Mûsto  ........................................... 1965
Josef Kfienek – R˘mafiov  ................................................... 1948
·tefan ·vikruha – R˘mafiov  ............................................... 1937

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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Nadace Olgy Havlové pfiispûla na nov˘ kyslíkov˘ pfiístroj a polohovací poste-
le. Pacienti s dechov˘mi potíÏemi si díky tomu mohou v Charitní pÛjãovnû
zdravotnick˘ch a kompenzaãních pomÛcek zapÛjãit oxygenerátor – kyslíko-
v˘ koncentrátor.
„Pfiístroj pomáhá pacientÛm s onemocnûním plic, prÛdu‰ek a srdce;
dále se vyuÏívá pro terapii zhoubn˘ch nádorÛ; pfii poruchách spánku,
nechutenství a bolestech hlavy,“ vysvûtlila Eva Macková, fieditelka

Charity svatého Martina v Malé Morávce, která pÛjãovnu provozuje.

„Jde o elektronicky fiízen˘ pfiístroj, kter˘ dodává vysoce koncentrova-
n˘ kyslík pfiímo pfies nosní kanylu nebo masku,“ upfiesnila fieditelka.

Nabídku Charitní pÛjãovny doplní také dvû nové elektrické poloho-

vací postele. Nákup oxygenerátoru a polohovacích postelí byl pod-

pofien z programu V̆ boru dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové. 

Charita svatého Martina má za sebou více neÏ rok ãinnosti. Lidem na

Bruntálsku a R˘mafiovsku poskytuje vedle pÛjãovny dvû dal‰í sociál-

ní a zdravotní sluÏby: terénní peãovatelskou sluÏbu, která má v péãi

25 seniorÛ ãi dlouhodobû nemocn˘ch, a také terénní zdravotní sluÏ-

bu. „Zdravotní sestra jezdí za nemocn˘mi, kter˘m to pfiedepí‰e lékafi,
pfiímo domÛ. Díky tomu se mohou pacienti léãit v prostfiedí, kde se cí-
tí nejlépe a jsou obklopeni sv˘mi blízk˘mi,“ popsala fungování sluÏ-

by Eva Macková. Katefiina Babi‰ová

Nemocn˘m pomohou 
nové zdravotnické pomÛcky UÏ posedmé se do Bruntálu sje-

dou zástupci 17 ‰kol a v˘znam-
n˘ch regionálních zamûstnava-
telÛ, aby pfiedstavili náv‰tûvní-
kÛm fiadu zejména technick˘ch
profesí. Leto‰ní roãník úspû‰-
ného veletrhu fiemesel a zamûstnanosti ARTIFEX probûhne ve ãtvrtek 16. li-
stopadu ve Spoleãenském domû v Bruntále (Ruská ulice) od 9:00 do 16:00. Akci
pofiádá Kontaktní pracovi‰tû ÚP âR v Bruntále ve spolupráci s Mûstsk˘m úfia-
dem Krnov, Mûstsk˘m úfiadem Bruntál, stfiedními ‰kolami a zamûstnavateli.
Veletrh je urãen vycházejícím ÏákÛm základních ‰kol, jejich rodi-

ãÛm, pedagogick˘m pracovníkÛm i uchazeãÛm o zamûstnání, zkrát-

ka ‰iroké vefiejnosti.

„Veletrh ARTIFEX je specifick˘ v tom, Ïe se zde neprezentují ‰koly,
ale fiemesla a na trhu práce nedostatkové obory, pfiedev‰ím technic-
ké. Právû nabídka vzdûlávacích pfiíleÏitostí v atraktivních fiemesln˘ch
a technick˘ch oborech mÛÏe ÏákÛm v˘raznû pomoci v jejich rozhodo-
vání pfii volbû budoucího povolání,“ upozorÀuje fieditel Kontaktního

pracovi‰tû ÚP âR v Bruntále Milan Horna.

Leto‰ní roãník pfiedstaví náv‰tûvníkÛm tfiicet pût perspektivních 
oborÛ (napfi. obrábûã kovÛ, nástrojafi, zámeãník, elektrikáfi, chemik

operátor ãi zdravotnick˘ asistent). Vybrané obory a fiemesla pfiedsta-

ví studenti stfiedních ‰kol z okresÛ Bruntál, Opava, Havífiov,

Olomouc a ·umperk. Îáci a ostatní zájemci o studium tak budou mo-

ci porovnat aktuální informace o podmínkách studia, pfiijímacím fií-

zení, profilu absolventa a pfiedev‰ím uplatnûní. Mohou se také se-

známit s ukázkami pracovních ãinností a nûkteré si pfiímo vyzkou‰et. 

Na místû budou k dispozici také specialisté Úfiadu práce âR.
Spoleãnû se zástupci ‰kol a zamûstnavatelÛ pomohou ÏákÛm v jejich

rozhodování o profesní volbû. Dospûl˘m pak poradí s moÏnostmi

dal‰ího vzdûlávání.

„Cílem veletrhu je poskytnout mlad˘m lidem dostatek kvalitních infor-
mací o budoucím trhu práce, o povoláních, pro nûÏ se rozhodují, o po-
Ïadavcích na studijní a uãební obory. Vûfiíme, Ïe tato akce bude opût
pfiínosná, a tû‰íme se na v‰echny náv‰tûvníky, ktefií na veletrh dorazí,“
uzavírá Milan Horna. Katefiina Beránková, tisková mluvãí ÚP âR

ARTIFEX pfiedstaví technické profese

Sklad Charitní pÛjãovny zdravotnick˘ch a kompenzaãních pomÛcek

se nachází ve Svûtlé Hofie.

Pro dal‰í informace kontaktujte Alenu Fialovou, telefon 731 077 270.

Sídlo Charitní peãovatelské sluÏby je v Malé Morávce ã. 56

(naproti obecnímu úfiadu).

Kontakt: Katefiina Babi‰ová, tel. 734 264 333
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Tkalcovsk˘ mistr Zerbst 
a tovary‰
Tato pfiíhoda se stala v nálevnû v R˘mafiovû,
a sice v roce 1833. Tkalcovsk˘ tovary‰ Vincenz
Czerni z Uniãova chodil dennodennû veãer
do nálevny, aby se tam pobavil se star˘mi ko-
fialeãníky. – 
Jednou se pfiihodilo, Ïe zde byl star˘ tkalcov-
sk˘ mistr Zerbst, kter˘ nadmíru miloval lihovi-
ny, v podrou‰eném stavu.1 – Zmínûn˘ Czerni
byl navlas podobn˘ Romanu Müllerovi z mûs-
ta, a Müller mûl star‰ího bratra, kter˘ byl práv-
níkem a kancelistou na radnici.
Pan Zerbst, kdyÏ Czerniho spatfiil, tedy nechal
z úcty pfiinést plnou sklenici pálenky, ‰el
k Czernimu, hluboce se uklonil a zvolal: „Pane
Müllere, napijte se na zdraví va‰eho pana bra-
tra na radnici, neboÈ to je fiádn˘ muÏ, kter˘ ro-
zumí své vûci!“ – nabídl mu plnou sklenici, aby
se napil, a pokraãoval bez ustání v chvalofie-
ãení jeho bratra.
Tkalcovsk˘ tovary‰ Czerni v‰ak nebyl padl˘ na
hlavu, hned zpozoroval, Ïe má co doãinûní
s opilcem,2 a odpovídal na komplimenty
a zdvofiilosti, stejnû jako na otázky.
Po projevech pfiátelství ‰el Czerni ke stolu, aby
si vzal plnou sklenici a nabídl ji Zerbstovi.
Pfiedtím se ale vyptal sv˘ch spolustolovníkÛ,
jak se ten muÏ, kter˘ se k nûmu choval tak
zdvofiile, jmenuje, a jeden vtipálek mu odpo-
vûdûl: „Ten se jmenuje Herbst!“ Právû tuto pfie-
zdívku nemohl Zerbst vystát.
Vincenz Czerni nic zlého netu‰e pfiistoupil se
sklenicí k Zerbstovi a zdvofiile fiekl: „Nechte si
nalít také ode mû, pane Herbste!“
V tom okamÏiku se ale osloven˘ rozãílil: „Co?
Já Herbst? S Müllerovic chlapem budu hned
hotov!“ Otevfiel dvefie a tváfiil se, Ïe vyhodí
Czerniho ven!
Spoleãnost ale vybuchla hlasit˘m smíchem
a v‰echno se vysvûtlilo. –

Landschiebel, fieãen˘ 
Landochsl3
V letech 1821–1823 odkoupil jist˘ Schiebel
z Dolního Sukolomu u Uniãova tady
v R˘mafiovû velké hospodáfiství (statek) od sta-

rého Kargera (fieãeného Chlebodárce)
v Dolním pfiedmûstí za 13 000 tisíc zlat˘ch 
W. W.4 Karger si pfii nûm sice ponechal velk˘
v˘mûnek, ale pfies tuto ztrátu, resp. bfiemeno
byl kupec hodnotou koupeného domu a hos-
podáfiství dostateãnû od‰kodnûn.
Nemovitost tvofiila velmi dlouhá a rozlehlá
hospodáfiská budova, jedna velká obytná
místnost s postranní komorou a dvûma vel-
k˘mi sklepy, dále stáje a kÛlna na povoz
vedle v˘mûnkáfiského domku a obrovská
zahrada, ve které nyní stojí ‰est domÛ, 
z nichÏ kaÏd˘ má je‰tû pomûrnû velkou za-
hradu. – 
Co se t˘kalo pozemkÛ, mûl smûrem pfies
Kargerberg5 jeden lán pole a u kaple
V Lipkách pÛl lánu, dohromady tedy 240 jiter
v˘nosného pozemku, av‰ak Ïádn˘ les. Ostatní
majetek (vybavení hospodáfiství) sestával z asi
10 krav (fundus instructus6), 2 koní, potfieb-
n˘ch vozÛ a postrojÛ, v‰echny pozemky byly
obdûlány a ve‰keré krmivo pro dobytek do
pfií‰tího podzimu bylo uskladnûno. – 
To v‰echno koupil, jak uÏ bylo zmínûno, za
ãástku 13 000 zlat˘ch tehdej‰í mûny, na dne‰-
ní peníze asi za 5 460 zlat˘ch rakouské mûny.
Schiebel byl jinak dobrák od kosti a ãinorod˘
muÏ, ale v‰echny polní práce dûlal v nevhod-
nou dobu a pro hory obrácenû7– neboÈ je ob-
rovsk˘ rozdíl mezi polním hospodafiením v ro-
vinaté krajinû a v kamenité horské oblasti! – 
Jeho Ïenou byla rozmazlená dcera sedláka
ze Stfiíbrn˘ch Hor u Janovic, jako jedináãek
nedûlala nic jiného, neÏ pletla a zdobila se,
aby se líbila muÏÛm – a sedlaãení vÛbec ne-
rozumûla!8

Z tûchto dÛvodÛ mohl kaÏd˘ rozumn˘ ãlovûk
usoudit, Ïe tito lidé na velkém statku nebudou
hospodafiit dlouho, aãkoli ho koupili velmi la-
cino.
Sotva uplynuly dva roky, uÏ nemohl Schiebel
dodrÏet termín (splátek), nemohl zaplatit danû
a nahromadily se mu netu‰ené dluhy – a tak
musel dobr˘ tchán Pomm ze Stfiíbrn˘ch Hor
zaplnit díru tím, Ïe prodal vlastní v˘mûnek ve
Stfiíbrn˘ch Horách, pfiinesl 5 000 zlat˘ch do
hospodáfiství svého zetû a od té chvíle se svou
poloviãkou bydlel u SchiebelÛ v R˘mafiovû. –

Jeden rok to ‰lo zase dobfie, potom Schiebel
zaãal rozprodávat svou velkou zahradu na po-
zemky na stavbu. – První pozemek koupil
Frank Stöhler, na dolní stranû hraniãící s fiíãkou
Huterflüsschen, o nûco pozdûji, asi v roce
1828, bylo prodáno druhé staveni‰tû na hor-
ním konci zahrady, kde si postavil dÛm Anton
Peikert – a tak bylo postupnû v té mimofiádnû
velké zahradû odprodáno jedno místo za dru-
h˘m! – –
Bûhem té doby zemfiel koneãnû prodejce 
usedlosti, v˘mûnkáfi – a nyní musel Schiebel
jeho dûdicÛm je‰tû naráz vyplatit zb˘vající
splátky. Tak pfii‰la na fiadu hospodáfiská budo-
va a v˘mûnkáfisk˘ domek se zb˘vající zahra-
dou. V‰echno bylo zpenûÏeno. – 
Hospodáfiskou budovu koupil koláfisk˘ mistr
Anton Ohnmacht a v˘mûnkáfisk˘ domek tak-
zvan˘ Kappen-Katzer.
Po prodeji tûchto objektÛ a zaplacení splátek
zÛstalo Schiebelovi je‰tû dost penûz, a tak si
na svém pozemku postavil dÛm, kter˘ pozdû-
ji patfiil Mauth-Schinzelovi.
Se stavbou se v‰ak zase dostal do velk˘ch dlu-
hÛ, a tak musel postupnû odprodat rozlehlé
pozemky. Netrvalo v‰ak dlouho a prodal také
novû postaven˘ dÛm a postavil si opût níÏe na
tom samém pozemku men‰í domek.
V tomto domku vydrÏel nûkolik let, protoÏe
mûl je‰tû k dispozici pozemek u kaple
V Lipkách.
KdyÏ v‰ak byl i ten pryã, octl se na samém
dnû, protoÏe také mal˘ dÛm, kter˘ ob˘val, byl
zadluÏen. – V roce 1847 nastalo velké zdraÏe-
ní, které ho naprosto zruinovalo – a tak jed-
noho dne skoro jako Ïebrák opustil horské
mûsteãko R˘mafiov a odstûhoval se svou Ïe-
nou do Libiny, kde pracoval jako nádeník a Ïi-
vofiil. Pfies 20 let proÏil v R˘mafiovû v blahoby-
tu a z odprodan˘ch objektÛ a pozemkÛ dostal
odhadem jistû 32 000 zlat˘ch.
Jeho Ïena, která se ‰títila práce, v Libinû brzy
zemfiela a on, star˘ muÏ, ‰el Ïebrat – a pr˘, jak
jsem sly‰el, byl vidûn v roce 1854 na Pivovar-
ské ulici v R˘mafiovû, jak spí u hromady hno-
je. Brzy nato bídnû zahynul!
Tak se u tohoto muÏe potvrdilo pfiísloví: „Jak si
kdo ustele, tak si lehne!“

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Rád bych vûdûl, kdo v mém milém rodném mûstû alkohol nemiloval – neboÈ ve vût‰inû tûchto pfiíbûhÛ, které pfiece podávají vûrn˘
obraz o tamûj‰ím obyvatelstvu, hraje démon alkohol, obzvlá‰tû pálenka, mimofiádnû velkou roli a vût‰inou je fieã o opilcích! D. H.

2 Jako by nebyl kaÏd˘, kdo se napije alkoholického nápoje, hned opil˘! Jde jen o stupeÀ opilosti!
3 Ochs, Ochse = vÛl. Pozn. red.
4 Wiener Währnug = vídeÀské mûny. Pozn. red.
5 Dne‰ní StráÀ. Pozn. pfiekl.
6 Soubor pfiedmûtÛ nutn˘ch pro chod podniku (SSJâ). Pozn. pfiekl.
7 To je obecnû známo a hlavnû kaÏd˘ alespoÀ trochu rozumn˘ zemûdûlec musí vûdût, Ïe kaÏdá pÛda vyÏaduje jiné obdûlání, k ãe-

mu se je‰tû pfiidruÏují klimatické podmínky, které rovnûÏ musí b˘t zohlednûny. D. H.
8 To zajisté nebyla Ïena pro sedláka a hospodáfie, ten po‰etilec si bezpochyby ‰patnû vybral. D. H.
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Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem
jsme zahájili v dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu 

ã. 08/2017. V jednotliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáfiního

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

jsou vyobrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ neexistující budovy nebo

ménû známé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem soutûÏících bude urãit

pfiesnû, o které místo jde, pfiípadnû která budova nebo lokalita se

v souãasné dobû na tomto místû nachází.

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je

mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uve-

fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. led-

na 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 13
Jméno a pfiíjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃
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Soukromá fiádková inzerce
Prodám za 3 tisíce korun – 4 ks diskÛ, vãetnû pneu, na automobil zn.

FORD ESCORT AAL LTE. Rozmûr a druh pneumatik dle TP: 175/70

R13 82 H, 185/60 R14 82 H. V pfiípadû zájmu volejte tel. 739 624 792.

PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov

Mobil: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 17. 11. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

9. 11. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

21/2017

R e k l a m a
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE
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Sport

Václav Sedláãek celkov˘m vítûzem Efisan Skiroll Classics
a sedm˘ na MâR v závodû na koleãkov˘ch lyÏích

Seriál Efisan Skiroll Classics 2017 vyvrcholil finálov˘mi závody na Krist˘nû
a Je‰tûdu. Celkov˘m vítûzem seriálu se stal Václav Sedláãek ze Silvini Madshus
teamu.
V sobotu 30. záfií se u Hrádku nad Nisou se‰lo pût desítek závodníkÛ

k leto‰nímu nejdel‰ímu závodu na koleãkov˘ch lyÏích v âR – na 30 km

klasicky. Na startu nechybûly takové hvûzdy, jako je Katefiina Smutná,

Klára Moravcová, Václav Sedláãek nebo Jifií Pliska. Krásné poãasí pfii-

neslo velmi rychlé ãasy a kvalitní v˘kony. V kategorii muÏÛ se ve dru-

hém pûtikilometrovém okruhu odpojila dvojice Sedláãek a Pliska, kte-

rá si jela aÏ do konce sólo závod. Ve fini‰i rozhodl o svém vítûzství r˘-

mafiovsk˘ Václav Sedláãek, kter˘ tak nav˘‰il bodov˘ náskok v celko-

vém pofiadí seriálu pfied prÛbûÏnû druh˘m na‰ím nejlep‰ím dálkov˘m

bûÏcem Stanislavem ¤ezáãem. Mezi Ïenami potvrdila dominantní po-

stavení v âR i ve svûtû Katefiina Smutná, která zároveÀ potvrdila svoje

vedení v Efisan Skiroll Classics.

V nedûli 1. fiíjna vyvrcholil leto‰ní roãník finálov˘m závodem z Janova

Dolu na Je‰tûd. Na vrcholu Je‰tûdu se navíc udûlovaly tituly mistra

a mistrynû âR. Mezi muÏi se brzy po startu vzdálila pûtice ãesk˘ch a slo-

vensk˘ch reprezentantÛ pronásledovaná právû Sedláãkem a dvûma dal-

‰ími závodníky. Na ãele se po 5 km osamostatnil Martin Jak‰, kter˘ si

dojel nik˘m neohroÏován pro vítûzství a mistrovsk˘ titul. Se ztrátou 

44 vtefiin si stfiíbro zajistil Joná‰ Be‰Èák a bronz o 8 vtefiin pozdûji Adam

Fellner. Slovensk˘ reprezentant Peter Mlynár skonãil ãtvrt˘ a Václav

Sedláãek se po souboji s reprezentantem Jakubem Gräfem dostal na cel-

kové sedmé místo. Mezi Ïenami opût dominovala Katefiina Smutná, s níÏ

se snaÏila drÏet krok o 36 vtefiin pomalej‰í Katefiina Berou‰ková. Pro tfie-

tí místo si dojela Karolína Grohová se ztrátou 1 minuty a 40 vtefiin.

V celkovém pofiadí desetidílného seriálu Efisan Skiroll Classics zvítûzil

Václav Sedláãek ze Silvini Madshus teamu se ziskem 1 590 bodÛ pfied

Danielem Mákou (Atlas Craft Team) s 1 160 body a Michalem Vankem

(Sun Sport Team) s 1 020 body.

·tûpán Sedláãek, fota: archiv V. Sedláãka

Václav Sedláãek v dresu LEADERA v ãele startovního pole pfii MâR
v bûhu na koleãkov˘ch lyÏích

Celkov˘ vítûz a vítûzka seriálu Efisan Skiroll Classics – Václav
Sedláãek a Katefiina Smutná
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Kino R˘mafiov
5. listopadu

17:00
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