
vyšlo 15. 12. 2017čís lo  23/2017 cena 15 Kč

Seniofii oslavili svá v˘roãí na setkání 
v SVâ

Taneãníci ZU· pfiivezli domÛ tituly 
mistrÛ svûta

V adventním ãase vrcholí pfiípravy 
na nejkrásnûj‰í svátky roku 

Muzeum vystavuje ruãnû malovan˘ 
porcelán z Opolského vojvodství

Závod Kolárna – Ethic Sport cupu 
Oderského poháru v cyklokrosu

ročník XIX.

Vánoãní  pfií loha

a soutûÏ o ceny
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V pondûlí 27. listopadu pokáceli pracovníci Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov na po-
zemku mûsta v Bednáfiské ulici v Janovicích osmnáctimetrov˘ smrk, kter˘ ros-
tl v blízkosti elektrického vedení vysokého napûtí. Je‰tû téhoÏ dne byl vánoãní
strom instalován na námûstí Míru.
Strom podle letokruhÛ rostl asi 35 let. Pracovníci jej zkrátili na ãtrnáct
metrÛ, nejen z estetick˘ch dÛvodÛ, ale pfiedev‰ím kvÛli bezpeãnosti. Pod
vánoãním stromem je umístûn betlém vytvofien˘ Ïáky ·árky Lupeãkové
z v˘tvarného oboru ZU·, kter˘ mûl svou premiéru vloni. Postupnû pfii-

budou dal‰í figury – JeÏí‰ek v jesliãkách, Tfii králové i zvífiátka.
Slavnostním rozsvícením vánoãního stromu v pátek 1. prosince byl
v R˘mafiovû zahájen advent. Vánoãní jarmark s hudebním programem
zaãal v 15:30 vystoupením klientÛ Kouzelné bufiinky, pokraãoval kon-
certem skupiny Variace, pûveckého sboru Bernardini z Bfiidliãné a vr-
cholil písnûmi v podání Haleluja Bandu ze ·umperka. R˘mafiovsk˘ ad-
vent budou provázet dal‰í pofiady aÏ do konce kalendáfiního roku. 
JiKo

Vánoãní strom pro R˘mafiov vyrostl v Janovicích

Kácení a odvoz stromu na námûstí Vánoãní jarmark tradiãních v˘robkÛ

V programu vystoupila skupina Variace Dûti se vydovádûly na snûhu

Z Bfiidliãné pfiijeli zazpívat Bernardini s dûtsk˘m sborem A ze ·umperku skupina Haleluja Band

Do rozsvícení stromu zb˘vají
vtefiiny
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Myslíte si, Ïe je sloÏité aÏ nemoÏné pozvat si dnes zfiejmû nejmoc-
nûj‰ího politika v zemi na náv‰tûvu? M˘líte se. Zdá se, Ïe staãí na-
psat milé pozvání a náv‰tûva mÛÏe pfiijet. A právû takové pozvání do-
stal pan Andrej Babi‰ od r˘mafiovského ‰koláka Jana Plá‰ka.
Ale postupnû. Honza Plá‰ek je Ïákem 7. roãníku na‰í ‰koly a je vel-
k˘m obdivovatelem Andreje Babi‰e. Vzhledem k Honzovû vûku je
vyjádfiení takového obdivu k politikovi ne zcela bûÏné. MoÏná právû
proto se nám do ‰koly telefonicky ozvala mluvãí pana Babi‰e s otáz-
kou, zda bychom takovou náv‰tûvu na ‰kole pfiijali. Chvíle úvah,
moÏn˘ch dohadÛ, zváÏení prospûchu pro Ïáky. Ano, pan Babi‰ je
zván. ·kolsk˘ zákon sice zamezuje propagaci politick˘ch stran ve
‰kole, na druhou stranu beseda s pfiedstavitelem politické strany na
témata obsaÏená v uãebních osnovách se za politickou ãinnost nepo-
vaÏuje. TakÏe Ïádn˘ problém, obsahem obãanské v˘chovy je politic-
k˘ systém v âeské republice, pfiípadná zmínka o EET spadá pod fi-
nanãní gramotnost. Pro Ïáky to mÛÏe b˘t mimofiádná pfiíleÏitost k set-
kání s nev‰ední osobností. Rozhodnuto.
Dnem D byl 15. listopad, oãekávaná doba náv‰tûvy mezi 9:00
a 10:20. Pfiekvapení nás ãeká hned v úvodu. Andrej Babi‰ pfiijíÏdí
sám, doprovod mu dûlá jen fiidiã a jeden bodyguard. Po pfiivítání ná-
sleduje delikatesní obãerstvení pfiipravené v na‰í ‰kolní jídelnû a asi
pÛlhodinové povídání s vedením ‰koly. Chvíli o na‰í ‰kole, dlouze
pak o Ïivotû nejúspû‰nûj‰ího politika v zemi (mûfieno fieãí ãísel ne-
dávn˘ch voleb). 
Hlavním programem v‰ak byla beseda s cca ‰edesáti vybran˘mi Ïá-
ky druhého stupnû ‰koly. Besedy se mohli zúãastnit pouze zájemci
o setkání, podmínkou byly pfiipravené otázky. Chyba v reÏii, pfiesun
z fieditelny do uãebny jsme trefili na pfiestávku. PfiíleÏitost pro v‰ech-
ny, kdo chtûli vzácnou náv‰tûvu vidût. A pouze u dívání nezÛstalo.
Desítky selfíãek a Ïádostí o podpis, Ïádná z proseb nebyla odmítnu-
ta. OpoÏdûn˘ pfiíchod do uãebny, kde se beseda konala, zahajuje
spontánní potlesk. První slovo patfií mladému hostiteli Honzovi, kte-
r˘ „svého“ hosta pfiedstaví. Do‰lo i na v˘mûnu dárkÛ. Honza daroval
panu Babi‰ovi kravatu, na oplátku i on je obdarován drobnou pozor-
ností a knihou. A pak následuje v˘slech v podobû smr‰tû otázek. Jaké
jste mûl dûtství, co vás bavilo, co vám ne‰lo, jaké jste mûl koníãky?
Co si myslíte o vyuÏívání kÛÏí zvífiat v odûvním prÛmyslu? Proã je
âapí farma ãapí? Co si myslíte o souãasném prezidentovi? Byl jste
nûkdy ‰ikanován? Hrajete na hudební nástroj? Co dûláte ve volném
ãase? Bude EET pokraãovat? Vstoupil byste znovu do politiky, kdyÏ
vás tak naprdla? … Beseda pochopitelnû konãí dal‰ími Ïádostmi
o spoleãné foto.
Náv‰tûva se blíÏí ke konci, ãasov˘ limit pfiekroãen o dvacet minut.
Vzájemná podûkování a rozlouãení. Dojmy úãastníkÛ je moÏné jen
odhadovat, ale troufnu si konstatovat spokojenost v‰ech nás, ktefií
jsme se s Andrejem Babi‰em setkali. U dûtí z jeho vstfiícného chová-
ní, co se vzpomínkov˘ch trofejí t˘ãe. U nás, kdo jsme mûli moÏnost
s ním v soukromí mluvit, z neokázalého vystupování. ·kola by mûla
b˘t zdrojem záÏitkÛ. A tento byl nev‰ední. VB

Pár slov... 
o neãekané náv‰tûvû Andreje Babi‰e

Foto na titulní stranû:

Martin VáÀa – Zima na Pradûdu
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Na jednání zastupitelstva mûsta 14. prosince 2017 byl jako asi nej-
dÛleÏitûj‰í bod zafiazen návrh rozpoãtu mûsta na rok 2018. Bylo to jiÏ
„tfietí ãtení rozpoãtu“ a cílem jednání bylo tento návrh schválit.
(âlánek vznikl pfied zasedáním zastupitelstva.) 
Rozpoãet na rok 2018 je koncipován jako vyrovnan˘ s rezervou 6,6
mil. korun pro vyuÏití na spolufinancování pfiípadn˘ch nov˘ch pro-
jektÛ mûsta. V̆ ‰e celého rozpoãtu je asi nejvût‰í v historii mûsta –
zdroje i v˘daje rozpoãtu dosahují 250 mil. korun. To umoÏnila celá
fiada faktorÛ – velmi pfiízniv˘ trend v ãerpání daní ze státního rozpo-
ãtu, zisk z mûstsk˘ch lesÛ (bohuÏel v dÛsledku vysoké tûÏby dfieva
zpÛsobené kÛrovcovou kalamitou), ãerpání úvûru na zateplování
mûstsk˘ch domÛ a nûkteré úspory ve v˘dajích, pfiípadnû opoÏdûní
nûkter˘ch zámûrÛ na v˘kupy nemovitostí a staveb.
Rozpoãet pokr˘vá v‰echny základní potfieby mûsta na chod jeho pfiís-
pûvkov˘ch organizací – Z·, M·, muzea, knihovny, Bytermu, p. o.,
a na chod mûsta – ve‰keré sluÏby provádûné Mûstsk˘mi sluÏbami
R˘mafiov, s. r. o. – svoz odpadÛ, údrÏbu a ãi‰tûní komunikací, péãi
o vefiejnou zeleÀ, hfibitovnictví, vefiejné osvûtlení, de‰Èovou kanaliza-
ci atd. Na rekonstrukce komunikací je pro rok 2018 urãena ãástka ne-
cel˘ch 15 mil. korun (v roce 2017 to bylo 25,9 mil. korun). Bude se
t˘kat pfiedev‰ím ulic Komenského, Divadelní, âapkovy, U Rybníka
a Jelínkovy. Dal‰í plánovanou investicí je chodník v Ondfiejovû
a chodník na Opavské ulici.
V̆ znamn˘mi investicemi v roce 2018 budou dále pokraãování v za-
teplování obytn˘ch domÛ ve mûstû organizací Byterm – 12,6 mil. ko-
run, rekonstrukce budovy b˘valé Z· Julia Sedláka 18 – 17,9 mil. ko-
run (akce je podmínûna obdrÏením dotace z M·MT), v˘stavba hasiã-
ské zbrojnice na ulici Palackého – 10 mil. korun (na akci poskytl MSK

dotaci 50 %), kybernetická bezpeãnost mûstského úfiadu – 8 mil. ko-
run (dotace 6,8 mil. korun), rekonstrukce kanalizace – 6,3 mil. korun,
sítû pro v˘stavbu RD v Edrovicích – 13,5 mil. korun (akce pfiechází
z roku 2017), oplocení areálu Tepla R˘mafiov, s. r. o. – 1,3 mil. korun,
oplocení Z· a M· 1. máje – 1,5 mil. korun, dokonãení revitalizace
Mudlového potoka – 0,7 mil. korun. Kromû toho je‰tû mûsto plánuje
v˘kupy nemovitostí za 7 mil. korun a také demolici star˘ch objektÛ za
0,5 mil. korun. Celkov˘ objem oprav, rekonstrukcí a investic vãetnû
dotací je tak 100 mil. korun, tj. prakticky 40 % rozpoãtu. Rozpoãet
mûsta lze tedy oznaãit jako silnû investiãnû zamûfien˘.
Mûsto se i v roce 2018 podstatnû zmûní. Návrh rozpoãtu se musel vy-
pofiádat také s nemal˘mi poÏadavky na mzdovou valorizaci a inflaã-
ními tlaky. Je tfieba zdÛraznit, Ïe rok 2018 bude spojen s nejvy‰‰í
pravdûpodobností s vrcholem ekonomického cyklu, a tedy i s nej-
vy‰‰ími pfiíjmy do rozpoãtu mûsta, ale zároveÀ jiÏ budeme moci
v dal‰ích letech oãekávat spí‰e jejich stagnaci nebo redukci.
Zastupitelé se proto snaÏili odolat tlakÛm na roz‰ifiování mûstsk˘ch
institucí nebo jejich obsahové dublování.
Budoucím pfiíjmÛm také nesvûdãí trvající úbytek obyvatel mûsta.
Letos dosáhnou daÀové pfiíjmy na jednoho obyvatele pfiibliÏnû
11 050 korun/rok. Pokud trvá roãní úbytek obyvatel o 100–140 osob,
pak lze snadno spoãítat i roãní úbytek pfiíjmÛ – cca 1,4 mil. korun,
pfiitom mandatorní v˘daje rozpoãtu (víceménû trvalé v˘daje napfi. na
úklid snûhu, vefiejné osvûtlení, opravy komunikací…) neklesají, ale
dochází ke krácení investiãních zdrojÛ. Pokud v˘poãet provedeme
s del‰í perspektivou a domyslíme dÛsledky, bude v budoucnu velk˘
problém v‰echny potfieby mûstsk˘ch institucí a samotného mûsta roz-
poãtem bezezbytku pokr˘t. Ing. Petr Klouda, starosta

Návrh rozpoãtu na rok 2018

Pfiedstavenstvo spoleãnosti VaK Bruntál, a. s., schválilo návrh kalku-
lace ceny vodného na rok 2018. Cena vodného meziroãnû vzroste
z leto‰ních 34,50 Kã/m3 na 35,60 Kã/m3, tedy o 3,2 %. DÛvodem
zv˘‰ení ceny je nárÛst vstupních nákladÛ, pfiedev‰ím mezd, ceny 
elektfiiny, poplatkÛ, a také potfieba tvorby finanãních zdrojÛ na inves-
tice a obnovu majetku. Cena vãetnû DPH pro obyvatele bude potom
40,94 Kã/m3.
Spoleãnost pouÏívá ve‰ker˘ zisk na obnovu a rozvoj svého majetku,
nevyplácí sv˘m akcionáfiÛm dividendy. Je vlastnûna z 97 % obcemi,
3 % majetku vlastní soukromé osoby (pozÛstatek ‰patnû zvoleného
zpÛsobu privatizace vodáren). Pro VaK Bruntál tedy neplatí dnes ãas-
to omílaná skuteãnost, Ïe vodárenské spoleãnosti vlastní nebo spra-
vuje cizí kapitál a kaÏdoroãnû vyvádí za hranice desítky miliard ko-
run z vyplácen˘ch dividend, které prodraÏují odbûratelÛm vodné.
Cena vodného ve VaK Bruntál patfií v rámci republiky k podprÛmûr-
n˘m. Velmi ji ovlivnil pokles spotfieby vody, kter˘ nadále pokraãuje.
Mezi základní strategické cíle spoleãnosti patfií teze, Ïe si obce budou
spravovat majetek samy bez cizího správce, majetek si ponechají ve
svém vlastnictví, cena vodného bude jednotná pro v‰echny obce a spo-
leãnost z ní bude tvofiit prostfiedky na obnovu a roz‰ífiení majetku. 

Rada mûsta jako valná hromada spoleãnosti Mûstské sluÏby
R˘mafiov, s. r. o., na svém posledním leto‰ním zasedání schválila ná-
vrh ceny stoãného pro rok 2018. Cena je stanovena na 25,50 Kã/m3

(v roce 2017 ãiní 24,00 Kã/m3, nárÛst ceny je 6,25 %.), vãetnû DPH
pak bude její koneãná v˘‰e 29,32 Kã/m3.
Cena patfií k nejniÏ‰ím v âeské republice. DÛvody zdraÏení jsou po-
dobné jako v pfiípadû vodného. Mûsto má zákonnou povinnost tvofiit
finanãní zdroje na obnovu majetku – tzv. Fond obnovy kanalizaãní
infrastruktury, ze kterého jsou financovány rekonstrukce a opravy in-
frastruktury a ãistiãky odpadních vod (âOV). V̆ ‰e kaÏdoroãní tvor-
by fondu je stanovena podle rozsahu a stáfií majetku. Je povinnou
souãástí kalkulace a v˘znamnû se podílí na zdraÏování stoãného. Její
v˘‰e v cenû bude muset v budoucnosti pravidelnû narÛstat.
Kanalizaãní infrastruktura a âOV jsou v majetku mûsta. Spravuje je
mûstská spoleãnost Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o. Letos byla pro-
vedena pasportizace infrastruktury, která odhalila, Ïe pfiibliÏnû 65 %
majetku je v dobrém stavu a zbytek vyÏaduje v nedaleké budoucnos-
ti obnovu. Tu mûsto provádí (spoleãnû s vodovody – VaK Bruntál) pfii
rekonstrukci komunikací, kdy zároveÀ dochází k oddûlení spla‰kové
a de‰Èové kanalizace. Ing. Petr Klouda, starosta

Cena vodného a stoãného v roce 2018 vzroste

I v roce 2018 bude probíhat program Podpora obnovy kulturních památek
obcí s roz‰ífienou pÛsobností pod zá‰titou Ministerstva kultury âR. Zásady
programu a potfiebné formuláfie Ïádosti budou zvefiejnûny na webov˘ch
stránkách ministerstva v prÛbûhu ledna 2018.
Finanãní prostfiedky v programu jsou urãeny na zachování a obnovu
nemovit˘ch kulturních památek, které se nalézají mimo památkové
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou
ve vlastnictví âeské republiky, popfi. na obnovu movit˘ch kulturních
památek pevnû spojen˘ch se stavbou, která je kulturní památkou, na-
pfi. oltáfie nebo varhany v kostelech.
Oproti minul˘m letÛm dochází k nûkolika dÛleÏit˘m zmûnám:

1) Program bude administrován v˘hradnû v jednom kole s uzávûr-
kou 28. února 2018.
2) Minimální procentuální podíl Ïadatele se zvy‰uje z 10 % na 
20 %.
3) Pfiípadné doplÀkové kolo nebude vyhla‰ováno.
4) Byla zru‰ena povinnost zasílat k finanãnímu vypofiádání restaurá-
torskou zprávu (v pfiípadû restaurátorsk˘ch prací).
Îadatelé mohou podávat Ïádosti do 28. února 2018 prostfiednictvím
Mûstského úfiadu R˘mafiov, odboru stavební úfiad – úseku státní pa-
mátkové péãe.

Ing. Monika Holíãková, odbor stavební úfiad MûÚ R˘mafiov

Podpora obnovy kulturních památek

Aktuálnû z mûsta
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Byterm R˘mafiov v leto‰ním roce ukonãil první etapu zateplování by-
tov˘ch domÛ mûsta s finanãní podporou ministerstva pro místní roz-
voj z programu IROP, z v˘zvy ã. 37 Energetické úspory v bytov˘ch
domech (dále jen IROP), a navázal tak na první velkou vlnu zateplo-
vání z let 2009 aÏ 2011, kdy jsme vyuÏili dotací z programu Zelená
úsporám. Letos byly revitalizovány domy OkruÏní 1, 3, 5 a 7
v R˘mafiovû a Opavská 128 a 130 v Janovicích. V letech 2018 a 2019
budou následovat domy Julia Fuãíka 89, 90 a 91, NádraÏní 1,
Bartákova 13, Opavská 22, Opavská 45 a 47, Tomá‰e Matûjky 3
a U Rybníka 2 v R˘mafiovû.
Projektovou dokumentaci pro zateplování jednotliv˘ch domÛ zpraco-
vávala uÏ od roku 2015 v nûkolika etapách firma DaF – Projekt, s. r.
o. Tlou‰Èka navrÏeného zateplení obvodov˘ch i vnitfiních konstrukcí,
parametry oken a dvefií vÏdy vycházejí z doporuãení energetického
specialisty pfii dodrÏení poÏadavkÛ IROP. Mûsto mÛÏe v koneãném
dÛsledku ovlivnit pouze barevnost fasády a ãlenûní oken a dvefií. 
Revitalizace domÛ OkruÏní 1, 3, 5 a 7 spoãívala v zateplení fasády
a soklu, stropu sklepa a podlahy pÛdy. Byla vymûnûna okna a vstup-
ní a balkónové dvefie. Vzhledem k velmi pfiísn˘m poÏárnû-bezpeã-
nostním poÏadavkÛm je podlaha pÛdy novû pochozí pouze z polovi-
ny. V̆ bûrové fiízení na revitalizaci domu OkruÏní 1 vyhrála firma
R˘mstav CZ, spol. s r. o., a koneãná cena zateplení vã. projektové pfií-
pravy, práce koordinátora bezpeãnosti práce na stavbû a autorského
dozoru byla 3 339,5 tisíc korun. DÛm OkruÏní 3 a 5 zateplovala na
základû v˘sledku v˘bûrového fiízení firma Lanex Olomouc, s. r. o.,

a cena vãetnû souvisejících nákladÛ se vy‰plhala na ãástku 6 492,3 ti-
síc korun. Zateplení domu OkruÏní 7 vyhrála opût firma Lanex
Olomouc, s. r. o., a celková cena byla 3 305,6 tisíc korun.
Revitalizace domÛ Opavská 128 a 130 v Janovicích obná‰ela zatep-
lení fasády a soklu, stropu sklepa a podlahy pÛdy (tato je nepochozí),
v˘mûnu v‰ech oken a vstupních dvefií. V̆ bûrové fiízení na revitaliza-
ci obou domÛ vyhrála firma Bobistav, s. r. o., Praha ve sdruÏení s fir-
mou Stas, v. o. s., R˘mafiov. Práce na zateplování musely b˘t z dÛ-
vodu hnízdûní ror˘sÛ zahájeny aÏ po 1. srpnu 2017 a pro ror˘se mu-
sely b˘t na fasádû povinnû umístûny speciální budky (které ov‰em ih-
ned obsadili vrabci). Koneãná cena zateplení vãetnû projektové pfií-
pravy, práce koordinátora bezpeãnosti práce na stavbû a autorského
dozoru byla v pfiípadû Opavské 128 celkem 2 303,7 tisíc korun, v pfií-
padû Opavské 130 pak 2 378,5 tisíc korun. 
V souãasné dobû probíhá administrace podání Ïádostí o v˘platu do-
tace z IROP na v‰echny uvedené domy. Celková dotace na tyto do-
my by mûla ãinit 5 518 tisíc korun a mûli bychom ji obdrÏet v letech
2018 a 2019. Dotace pak bude vyuÏita pfii zateplování dal‰ích domÛ
a na splácení úvûru ve v˘‰i 25 milionÛ korun, kter˘ mûsto pfiijalo na
spolufinancování zateplení. 
Na závûr bych chtûla podûkovat realizaãním firmám za kvalitnû odve-
denou práci, nájemníkÛm za trpûlivost, která je uÏ nyní vykoupena ná-
sobnû vy‰‰ím komfortem bydlení, a zejména panu Bohumíru
Honsárkovi, kter˘ se jako technick˘ dozor investora zaslouÏil o zdárn˘
prÛbûh prací na v‰ech stavbách. Ing. Lenka Vavfiiãková, Byterm, p. o.

Mûsto ukonãilo dal‰í etapu revitalizace bytov˘ch domÛ

V bytech bez dálkové dodávky tepla nebo teplé vody, kde je mûfiena
pouze spotfieba studené vody, provádí odeãet vodomûrÛ domovní dÛ-
vûrník nebo povûfiená osoba. Vyz˘váme nájemníky, resp. vlastníky
bytÛ v domech, kde nejsou dÛvûrníci ustanoveni, aby stav sv˘ch po-
druÏn˘ch vodomûrÛ studené vody oznámili písemnû po‰tou, vhoze-
ním do sbûrného boxu umístûného na Bytermu nebo e-mailem na ad-
resu vavrickova@byterm.cz nejpozdûji do 23. ledna 2018.
V‰echny byty ve vlastnictví mûsta R˘mafiova napojené na centrální

nebo blokové kotelny jsou jiÏ osazeny radiov˘mi mûfiiãi tepla a tep-
lé a studené vody – v tûchto pfiípadech není nutná Ïádná souãinnost
nájemníkÛ a odeãet probíhá dálkovû. 
Spoleãenství vlastníkÛ jednotek ve správû Bytermu, která provedla v˘-
mûnu mûfiiãÛ tepla za radiové, ale nikoliv v˘mûnu vodomûrÛ na stude-
nou vodu, musí i nadále tyto vodomûry odeãítat. Zápis stavu vodomû-
ru probíhá dle dosavadních zvyklostí ve spoleãenství vlastníkÛ jedno-
tek. Dûkujeme za pochopení. Ing. Lenka Vavfiiãková, Byterm, p. o.

Byterm, p. o., Ïádá nájemníky a vlastníky bytÛ ve správû Bytermu
o spolupráci pfii odeãtech stavÛ vodomûrÛ

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve vlastnictví mûsta a majitelÛm domÛ ve správû této organizace pohotovost-
ní sluÏbu pro pfiípad havárií bûhem vánoãních svátkÛ. Pohotovost je drÏena od 8:00 do 13:00 na ãíslech:

• Voda a odpady Mûstské sluÏby, Pavel Ujfalu‰i 737 241 052
René ·karupa 731 177 591
Miroslav ·uba 604 930 426

• Elektfiina Roman Szukalski 602 127 196
• Plyn Severomoravská plynárenská, a. s. 1239 (nepfietrÏitû)

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií!

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm i ostatním obãanÛm mûsta klidné proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰né vykroãení do nového roku 2018.
Kolektiv zamûstnancÛ Bytermu

Pohotovostní sluÏby Bytermu v prÛbûhu vánoãních svátkÛ

Fota: archiv Bytermu
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Otevírací doba Odpadového centra
a recyklaãního dvora

Tradiãnû na sklonku kalendáfiního roku pofiádá mûsto R˘mafiov ve spoluprá-
ci se Stfiediskem volného ãasu setkání seniorÛ, ktefií v daném roce oslavují
sedmdesáté nebo pûtasedmdesáté v˘roãí narození. Leto‰ní setkání jubilantÛ
narozen˘ch v roce 1942 nebo 1947 se uskuteãnilo ve ãtvrtek 30. listopadu
ve velkém sále SVâ R˘mafiov.
Pfii vstupu do sálu obdrÏel kaÏd˘ jubilant kytici z rukou ãlenek ko-
mise pro obãanské záleÏitosti. Krátce po sedmnácté hodinû v‰echny

pfiivítal moderátor Pavel Kon‰tack˘ a s pfiáním pfiíjemné zábavy pfie-
dal slovo starostovi Petru Kloudovi, kter˘ popfiál jubilantÛm pevné
zdraví, hodnû optimismu a elánu do dal‰ích let a podûkoval jim za
práci, kterou pro mûsto vykonali. Paní Ludmile ·afáfiové, která osla-
vila své jubileum termínovû nejblíÏe slavnostnímu setkání (29. 11.),
pfiedal starosta kytiãku osobnû.
V krátkém programu se pfiedstavila Ïákynû taneãního oboru ZU·
R˘mafiov Barbora Hfiívová, kterou vede Alena Tome‰ková. 
Poho‰tûní pro oslavence pfiipravili zamûstnanci jídelny Z· R˘mafiov
pod vedením Jany Egidové a o obsluhu hostÛ se postarali Ïáci oboru
kuchafi-ãí‰ník Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov pod ve-
dením Nata‰i Skoupilové. Po spoleãném pfiípitku následovala zábava
s hudbou Akord Vladimíra Bulka a Ludmily Sigmundové, díky níÏ si
jubilanti mohli zatancovat pfii nestárnoucích melodiích, které se hrá-
ly v dobû jejich mládí. JiKo

Seniofii oslavili svá v˘roãí na setkání v SVâ

Starosta pfiedává kytiãku Ludmile ·afáfiové Slavnostního setkání se zúãastnilo na 180 oslavencÛ

Mûsto R˘mafiov letos vydalo dva kalendáfie na rok 2018 – velk˘ ná-
stûnn˘ kalendáfi s fotografiemi jesenické krajiny autora Vladimíra
Lehkého a mal˘ stolní kalendáfi se snímky pfiírody od Miloslava
Marka, Vladimíra Lehkého, Lucie Lehké, Václava Va‰íãka,
Miroslava Glacnera a dal‰ích fotografÛ. Oba kalendáfie je moÏné za-
koupit v Mûstském informaãním centru za 150 korun a 45 korun. 

www.rymarov.cz

Kalendáfie na rok 2018

V nastávající zimní sezónû budou v okolí Bfiidliãné, na jejím severním
okraji, opût upravovány lyÏafiské bûÏecké tratû. Za pfiedpokladu, Ïe
bude potfiebné mnoÏství snûhu, bude Klub biatlonu upravovat lyÏafi-
ské bûÏecké stopy v délkách 5, 2 a 1 km s hlavním dÛrazem na pfii-
pravenost stop pro období víkendÛ. K úpravû lyÏafisk˘ch stop jsou
pouÏívány snûÏné skútry Klubu biatlonu, které po celou lyÏafiskou se-
zónu dobrovolnû obsluhují ãlenové klubu.

Vyhla‰ovatelem programu úpravy a údrÏby lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch
stop v na‰em kraji je Moravskoslezsk˘ kraj, kter˘ se na realizaci pro-
jektu finanãnû podílí.
Pfiístup k lyÏafisk˘m bûÏeck˘m tratím je od ‰kolní jídelny a kolem
stfielnice Klubu biatlonu z Nerudovy ulice. Nástupní místa lyÏafisk˘ch
bûÏeck˘ch tras jsou oznaãena informaãními tabulemi se základními ú-
daji o tratích a sluÏbách ve mûstû Bfiidliãná. Miroslav Volek

LyÏafiské bûÏecké trasy v Bfiidliãné
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Vlastnosti pracovního místa:

Smûnnost: nepfietrÏit˘ provoz, denní a noãní smûny 
12 hodin

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: stfiedo‰kolské, v‰eobecná sestra, 
dûtská sestra

Nástup: leden 2018

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do 
22. 12. 2017 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova, pfiís-
pûvkové organizace, R˘mafiovská 34/1, Janovice, 793 42 R˘mafiov,
v obálce oznaãené nápisem V˘bûrové fiízení.

Mgr. Alena Horká, fieditelka DD Janovice

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova pfiíspûvková organizace, ZDVOP

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici: dûtská sestra

Zdravotnictví

V pondûlí 27. listopadu pfiivítal starosta Petr Klouda na r˘mafiovské radnici
úãastníky taneãního mistrovství svûta, které se konalo ve dnech 20.–26. li-
stopadu v Liberci, aby jim blahopfiál k úspû‰né reprezentaci mûsta a k zisku
nûkolika titulÛ mistrÛ svûta.
¤editel ZU· R˘mafiov Jifií Taufer starostovi pfiedstavil osm ÏákyÀ ta-
neãního oboru pod vedením Aleny Tome‰kové, které se koncem li-
stopadu zúãastnily mistrovství svûta a skvûle reprezentovaly
R˘mafiov. Získaly nûkolik titulÛ mistryÀ a vicemistryÀ svûta. Starosta
ocenil i zásluhu rodiãÛ a uãitelÛ na úspûchu ze svûtové taneãní sou-
tûÏe. „Velice nás tû‰í úspûchy mlad˘ch nadûjí. Zastupitelé podporují
vzdûlání a volnoãasové aktivity dûtí. Máme radost, kdyÏ nás dobfie re-
prezentujete a jméno na‰eho mûsta se dostává do povûdomí. Chtûl
bych vám popfiát, aby se vám v tom, co dûláte, vÏdy dobfie dafiilo, svÛj
talent jste dál rozvíjeli a pod vedením sv˘ch uãitelÛ pokraãovali dál.
Také si váÏím vás, rodiãÛ, za to, Ïe podporujete své dûti ve svém vol-
ném ãase s mnohdy nemal˘mi prostfiedky. Chci rovnûÏ vyzdvihnout
práci paní uãitelky Tome‰kové, která je ve svém oboru profesionálem
a je pro mûsto velk˘m pfiínosem. Pochvalu zaslouÏí i vedení umûlec-
ké ‰koly, které vytvofiilo prostor pro taneãní obor,“ shrnul starosta
Petr Klouda, kter˘ poté osobnû poblahopfiál mlad˘m taneãnicím
a pfiedal jim drobné dárky. Po oficiální ãásti slavnostního setkání se
starosta zajímal, jak taneãní mistrovství svûta v Liberci probíhalo, co
mladé svûfienkynû Aleny Tome‰kové pfied soutûÏí proÏívaly, zda mû-
ly trému, jaká byla konkurence, co v‰echno pfiedchází tomu, neÏ se
na vrcholnou soutûÏ vyjede. Alena Tome‰ková informovala o mist-
rovství svûta, o vydatné pomoci rodiãÛ, o pfiípravû, technickém záze-
mí, dopravû na soutûÏe, kost˘mech a podobnû.
„Nejvût‰ího úspûchu dosáhla v sólech dûtí T̆ na Baslarová, která je drÏi-
telkou titulu mistrynû svûta. Mistrynûmi svûta v duích se staly T̆ na
Baslarová a Barbora Hfiívová, druh˘mi vicemistrynûmi svûta se staly
v malé formaci dûtí Klára Dûdochová, Karolína Knapková, Karolína

Taneãníci ZU· pfiivezli domÛ tituly mistrÛ svûta

·kolství

Mistrynû svûta v duích – T˘na Baslarová a Barbora Hfiívová

V sólech juniorek skonãila Ivana Nûmcová ãtvrtá, ale první za âR

Talentované taneãnice po zásluze uÏívaly radovánek v aquacentru
Babylon Fota: redakce, P. Nûmec, A. Tome‰ková Spoleãné foto na r˘mafiovské radnici
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Hradilová, Lucie Nebesová, T̆ na Baslarová a Barbora Hfiívová. V sólech
juniorek zazáfiila Ivana Nûmcová, která skonãila ãtvrtá, ale za âeskou re-
publiku první,“ upfiesnila v˘ãet úspûchÛ taneãnic Alena Tome‰ková.
Na mistrovství WADF World Dance Championship 2017 v Liberci se
na pódiích vystfiídalo celkem tfii a pÛl tisíce taneãníkÛ z devatenácti
státÛ svûta. Prezentovalo se sto padesát tfii taneãních ‰kol, dva tisíce
‰est set pût sólov˘ch vystoupení ve v‰ech kategoriích, tisíc dvû stû ‰e-
desát duí a nûkolik stovek formací. 
DluÏno dodat, Ïe dûvãata z taneãního oboru dosahují pod vedením
Aleny Tome‰kové prÛbûÏnû skvûl˘ch v˘konÛ. Za sezónu 2016/2017
pfiivezly v juniorské vûkové kategorii sedm zlat˘ch, dvû stfiíbrné
a dvû bronzové medaile, mezi kter˘mi byly i medaile ze dvou mist-

rovství âeské republiky. Skvûlé v˘kony podaly rovnûÏ dívky v dût-
ské vûkové kategorii, které z okresních, krajsk˘ch i celostátních sou-
tûÏí pfiivezly sedm zlat˘ch, pût stfiíbrn˘ch a tfii bronzové medaile.
Nejcennûj‰ími trofejemi v‰ak zÛstanou ty z mistrovství Evropy
v Praze a z mistrovství svûta v Liberci.
„Chtûla bych podûkovat na‰im sponzorÛm: mûstu R˘mafiovu, ZU·
R˘mafiov, BP Design Ladislava Baslara, firmû Kovo‰rot Moravia
Jifiího Ondráka, Janu Hnilovi a samozfiejmû v‰em rodiãÛm, ktefií nám
vydatnû pomáhali: manÏelÛm Baslarov˘m, Nûmcov˘m, Nebesov˘m,
Karolínû Hfiívové, Janu Hnilovi a na‰emu fanklubu. V‰em lidem pfie-
ji krásné svátky vánoãní a v novém roce spoustu zdraví, ‰tûstí a lás-
ky,“ dodala na závûr Alena Tome‰ková. JiKo

Dne 18. fiíjna se v Ostravû-Zábfiehu konala soutûÏní pfiehlídka Múzy
Ilji Hurníka. Zaãátek byl stanoven na 8:30, coÏ pro úãastníky
z R˘mafiova znamenalo ãasné ranní vstávání a dvouhodinovou cestu.
Îáci byli rozdûleni do soutûÏních blokÛ i s tfiílet˘m vûkov˘m rozdí-
lem. Ze ZU· R˘mafiov se pfiehlídky úãastnili klavíristé Matûj Barot,
Barbora Peterková a Vendula Sochorová, ktefií se umístili v bronzo-
vém pásmu. Petra Zahradníková byla je‰tû úspû‰nûj‰í, skonãila ve
stfiíbrném pásmu.
Dne 30. listopadu se tatáÏ ãtvefiice úãastnila opavského hudebního
festivalu s názvem Magick˘ klavír v promûnách ãasu. Klavíristé mû-
li moÏnost zahrát si v nádhern˘ch prostorách Církevní konzervatofie
Opava, absolvovali konzultaãní v˘uku u Mgr. Jany Vondráãkové,
Ph.D., a pfiivezli si kromû nov˘ch záÏitkÛ a zku‰eností i diplomy.

Eva Hradilová, ZU· R˘mafiov
Foto: Romana Zahradníková

Klavíristé na soutûÏích

Ve ãtvrtek 16. listopadu jsme netradiãnû oslavili státní svátek – Den
boje za demokracii a svobodu. Pfiipomnûli jsme si události, které se
odehrály v roce 1939 a v roce 1989.

Proã je nutné pfiipomínat tyto události mlad‰ím roãníkÛm? Mnozí nema-
jí hlub‰í znalosti o druhé svûtové válce, nevûdí, kdo byl Jan Opletal. My
star‰í si uvûdomujeme nutnost mlad˘m tyto okolnosti osvûtlovat a stále

Den studentstva na Primû
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Opil˘ host se zamkl na WC
Vpodveãer 13. listopadu mûli v restauraci na
r˘mafiovském námûstí Míru potíÏe s podna-
pil˘m hostem. Zamkl se na toaletû a odmítal
opustit podnik. Pfiesvûdãit ho, aby vy‰el ven,
se podafiilo aÏ policejní hlídce. Policisté
46letému muÏi z Opavy pfii dechové zkou‰ce
namûfiili pfies 3,5 promile alkoholu. K vy-
stfiízlivûní jej odvezli na záchytnou stanici.

SráÏka s jelenem vy‰la draho
Na silnici mezi Val‰ovem a Lomnicí srazil
v nedûli 26. listopadu vpodveãer osobní vÛz
jelena. 37let˘ fiidiã volkswagenu nedokázal
zabránit kolizi se zvífietem, které mu vbûhlo
z pfiíkopu do cesty. Jelen po sráÏce odbûhl,
‰koda na vozidle ãiní 100 tisíc korun.
K dal‰í nehodû se zvífietem do‰lo 6. prosince
mezi Dlouhou Louãkou a Ondfiejovem.
Mercedes se tu stfietl s divok˘m prasetem.
Zvífie na místû uhynulo.

Podobn˘ pfiípad se stal i 7. prosince ráno me-
zi R˘mafiovem a Jamarticemi. Pfied projíÏdû-
jící jeep vyskoãil z pfiíkopu srnec. ¤idiã ne-
stihl zareagovat a do‰lo ke stfietu.

Z garáÏe v Horním Mûstû 
zmizela motorka

R˘mafiov‰tí policisté vy‰etfiují krádeÏ motor-
ky v Horním Mûstû. Pachatel se v noci z 19.
na 20. listopadu vloupal do garáÏe a odcizil
bílo-ãerven˘ crossov˘ motocykl Honda CRF

250 R i s náhradními díly. ·koda ãiní 118 ti-
síc korun. Jakékoli informace, které povedou
k vypátrání pachatele a nalezení odcizené
motorky, je moÏné telefonicky sdûlit, i ano-
nymnû, na tel. ãísle 974 731 751.

R˘ha v laku za 30 tisíc
Policisté pfiekvalifikovali pfiípad po‰krábaného
laku na autû z pfiestupku proti majetku na trest-
n˘ ãin po‰kození cizí vûci. K incidentu do‰lo
v noci z 12. na 13. listopadu na Sokolovské 
ulici. Pachatel vyryl do laku zaparkovaného
volkswagenu r˘hu témûfi po celém jeho obvo-
du. ZpÛsobená ‰koda byla vyãíslena na 30 ti-
síc korun. Pachateli hrozí aÏ roãní trest.

KrádeÏ motorové pily
V noci z 22. na 23. listopadu pfii‰el majitel ze
Staré Vsi o motorovou pilu za 12 tisíc korun.
Zlodûj si pilu znaãky Husqvarna odnesl
z volnû pfiístupné dílny.

pfiipomínat. Po krát-
kém úvodu v tfiídnic-
ké hodinû jsme se za-
pojili do diskuze na
toto téma.
Poté probíhala ne-

tradiãní v˘uka zamûfiená na pozornost a znalosti studentÛ. Vyuãující
pfiipravili rÛzné úkoly, které se t˘kaly pfiedev‰ím odborného vyuãová-
ní. PonûvadÏ studujeme obor masér, byla v˘uka zamûfiena na odborné
znalosti lidského tûla, masérsk˘ch hmatÛ, neverbální komunikaci,
zdrav˘ Ïivotní styl, latinské názvosloví a ukázky nov˘ch masáÏí. Po
dvacetiminutov˘ch praktick˘ch ukázkách, pfii nichÏ studenti pracovali

i jako figuranti, mu-
seli vyplnit pfiiprave-
né testy. Bodové
hodnocení jim bude
pfiipoãteno do soutû-
Ïe Prima masér, kte-
rá bude slavnostnû 
ukonãena koncem
prosince. Pfii té pfiíle-
Ïitosti budou studen-
ti 1. roãníku slav-
nostnû pfiijímáni do
„cechu masérského“.

Jana Spûváková
a Monika Niãová, 

2. roãník SSO·
Prima R˘mafiov

Fota: Marek Bocián
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Traktoru se na náledí 
pfievrátila vleãka

V nedûli 3. prosince do‰lo v areálu firmy
v Bfiidliãné k havárii traktoru. Pfii projíÏdûní
zatáãky se mu na namrzlé a neo‰etfiené vo-
zovce sm˘kla vleãka a pfievrátila se na bok.
Na nákladu, kter˘ se vysypal, vznikla ‰koda
za 500 tisíc korun. 
Dal‰í nehoda se stala v nedûli veãer na silni-
ci vedoucí do Val‰ova od kamenolomu. 18le-
t˘ mladík za volantem octavie sjel ze silnice
a narazil do stromu. Strom se nárazem vy-
vrátil a auto skonãilo na stfie‰e. Ranûn˘ fiidiã

i jeho dva spolujezdci museli b˘t pfievezeni
do nemocnice. ZpÛsobená ‰koda ãiní 60 tisíc
korun.

Vandal pokreslil ‰kolu
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují pfiípad vanda-
lismu, kter˘ se stal bûhem prvního prosinco-
vého víkendu. Pachatel popsal vchodové
dvefie a fasádu ‰koly na Jelínkovû ulici
v R˘mafiovû. ·koda byla pfiedbûÏnû vyãísle-
na na jeden tisíc korun. Viníkovi hrozí za
pfieãin po‰kození cizí vûci trest vûzení aÏ na
jeden rok, zákaz ãinnosti nebo propadnutí
vûci.

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

JiÏ potfietí se v krásn˘ch historick˘ch prostorách kostela sv. Ducha v Krnovû
konalo slavnostní oceÀování policistÛ Krajského fieditelství policie
Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál. Ve stfiedu 29. listopadu
byla ocenûna i obãanská pracovnice r˘mafiovského oddûlení Marie Pitorová.
Reprezentativní prostory dodaly dÛstojnosti setkání vedení územního
odboru v ãele s vedoucím plk. Ing. Radovanem Krygelem a ocenûn˘ch
policistÛ a zamûstnancÛ a podtrhly pfiedvánoãní atmosféru. Pozvání na

slavnostní akt pfiijal také námûstek fieditele Krajského fieditelství policie
Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Radím Danûk, námûstci hejtmana
Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania a Jan Krko‰ka a dal‰í
hosté z fiad místních správ a samospráv, integrovaného záchranného
systému i rodinní pfiíslu‰níci ocenûn˘ch.
Udílení ocenûní zahájil námûstek fieditele plk. Mgr. Radím Danûk, kte-
r˘ zhodnotil leto‰ní rok, vyzdvihl profesionální práci v‰ech a podûkoval
podfiízen˘m za odvedenou práci a jejich rodinám za zaji‰Èování podpo-
ry a zázemí. Na jeho slova navázal námûstek hejtmana Jan Krko‰ka.
Po hudebním vystoupení studenta Stfiední umûlecké ‰koly varhanáfiské
Pavla Mazura, kter˘ rozeznûl kostelní varhany, a klarinetového soubo-
ru Základní umûlecké ‰koly Krnov zaãalo samotné oceÀování.
Ohodnocení pfievzali nejlep‰í policisté územního odboru z fiad pofiád-
kové, dopravní policie a oddûlení obecné a hospodáfiské kriminality, a to
celkem deset policistÛ a jedna obãanská zamûstnankynû. Dva policisté
obdrÏeli Plaketu Policie âeské republiky, pût policistÛ a jedna policist-
ka obdrÏeli âestnou medaili Policie âeské republiky, osmnáct policistÛ
obdrÏelo Medaili Policie âeské republiky za vûrnost I., II. a III. stupnû.
Za obvodní oddûlení policie R˘mafiov byl nejlep‰ím policistou vyhlá‰en
prap. Petr Andr˘sek a nejlep‰í obãanskou pracovnicí Marie Pitorová.
âestnou medaili obdrÏel ppor. Stanislav Pilar, Medaili Policie âR za
vûrnost I. stupnû por. Mgr. Milan Zapletal a Medaili Policie âR za vûr-
nost III. stupnû prap. Petra Hoffmannová.
Na závûr plk. Ing. Radovan Krygel podûkoval v‰em policistkám, poli-
cistÛm a obãansk˘m pracovníkÛm za jejich svûdomitou práci a samos-
právû za spolupráci. Se zúãastnûn˘mi se rozlouãil pfiáním klidn˘ch vá-
noãních svátkÛ a úspû‰ného vstupu do nového roku.
V‰em ocenûn˘m blahopfiejeme.

Foto a text: por. Bc. Pavla Jirou‰ková

V Krnovû ocenili nejlep‰í policisty

Za obvodní oddûlení policie R˘mafiov byla nejlep‰í obãanskou pra-
covnicí ocenûna Marie Pitorová

Mal˘ zelen˘ lístek s nadûjí ra‰ící navzdory nehostinnosti zasnûÏené zemû.
S nenápadn˘mi, ale krutû vyhlíÏejícími ostnat˘mi dráty kolem dokola.
Samotná obálka je dokonal˘m ekvivalentem pfiíbûhu uvnitfi. Pfiíbûhu o ne-
skonalé touze pfieÏít nesmyslnou krutost doby.
…jak se mÛÏe vÛbec stát, Ïe zapomeneme na ãiny, které byly spáchány? Na
skuteãnosti, které se v historii odehrály? Lidé pfiestanou ãíst. Lidé pfiestanou
ãíst pfiíbûhy lidí a zaãnou naslouchat davÛm.
Toto je bolestivá upomínka toho, Ïe svût opravdu není ãernobíl˘, ale mnoh-
dy plyne spí‰e v ‰ediv˘ch barvách. Toto je kniha, která se dívá na hrÛzy
Stalinova reÏimu pohledem patnáctileté Liny, jejíÏ rodina se z poklidného
a útulného domova ze dne na den ocitla v transportu neznámo kam. Lina
netu‰í proã, ale ve‰ker˘ její Ïivot se brzy smrskne na boj o pfieÏití. Tomu od-
povídá nûkdy aÏ strohost pfiíbûhu, kdy není ãas ani síla na hlubokomyslné
úvahy a citové v˘levy.
Líbí se mi, Ïe se autorka dokáÏe dívat na situace Linin˘ma oãima, tudíÏ rodi-
ãe jsou zobrazeni láskypln˘m pohledem dcery, naopak mnohé postavy jsou
nazírány zjednodu‰enû a ãasto se ukáÏe, Ïe jejich pohnutky a jednání mûly
hlub‰í podtext, neÏ si Lina dokáÏe pfiedstavit (ple‰at  ̆muÏ a Nikolaj Kreckij).
PfiestoÏe jsem knihu nemohla odloÏit, rozhodnû nemÛÏu fiíci, Ïe se mi ãetla

lehce. âlovûku se svírá srdce s kaÏdou stránkou a nûkdy má pocit, Ïe ani
nechce vûdût, co pfiijde pfií‰tû. A co je nejhor‰í? Tohle se skuteãnû dûlo,
i kdyÏ o tom bohuÏel fiada lidí ani neví, a co je moÏná je‰tû hor‰í, mnozí
o tom nechtûjí ani sly‰et. Pfieãtûte si proto knihu a uvûdomte si ten nepfied-
staviteln˘ milník v historii, dozvíte se o síle a soucitu, pomocí kter˘ch mo-
hou lidé ãelit extrémnímu protivenství. 
Jonasovi matka sbalila stejnû velk˘ kufr. Se sv˘m drobn˘m, huben˘m tûlíã-
kem vypadal vedle nûj je‰tû men‰í a musel ho nést obûma rukama. Dalo mu
obrovskou námahu ho vÛbec zvednout ze zemû, ale nestûÏoval si ani nepro-
sil o pomoc. V rychl˘ch intervalech dÛm kvílel zvukem tfií‰tûného skla a por-
celánu. Na‰li jsme matku v ob˘vacím pokoji, jak rozbíjí nejlep‰í kfii‰Èál
a porcelán o podlahu. Obliãej se jí leskl potem a zlaté lokny jí padaly do
oãí… Dvefie se rozlétly a dovnitfi vtrhli tfii policisté NKVD s pu‰kami a ba-
jonety. „Co se tady stalo?“ otázal se vysok˘ dÛstojník a zkoumal tu spou‰È.
Nechci zde rozepisovat dûj dopodrobna, chci, abyste si knihu pfieãetli, pro-
toÏe je skuteãnou poklonou hrdinství lidí tváfií v tváfi nelidskému reÏimu.

Aneta âerníãková, Gymnázium a SO· R˘mafiov, kvinta
(SEPETYS, Ruta. V ‰ed˘ch tónech. Pfiel. Petr Eliá‰. 1. vyd. Praha: CooBoo,
2013. 287 s.)

Ruta Sepetys: V ‰ed˘ch tónech

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Jestli najde‰ v Ïivotû cestu bez pfiekáÏek, urãitû nikam
nevede. Arthur C. Clarke

Známá i neznámá v˘roãíCitát:
15. 12. 1947 zemfi. Arthur Machen, anglick˘ prozaik (nar. 3. 3. 1863)

– 70. v˘roãí úmrtí 
15. 12. 1987 zemfi. Bohumil ¤íha, autor knih pro dûti (nar. 22. 2. 1907)

– 30. v˘roãí úmrtí 
16. 12. 1917 nar. Arthur C. Clarke, anglick˘ vynálezce a autor sci-

fi (zemfi. 19. 8. 2008) – 100. v˘roãí narození 
17. 12. 1787 nar. Jan Evangelista Purkynû, pfiírodovûdec a spiso-

vatel (zemfi. 28. 7. 1869) – 230. v˘roãí narození 
17. 12. 1887 nar. Josef Lada, malífi a spisovatel (zemfi. 14. 12. 1957)

– 130. v˘roãí narození 
17. 12. 1897 zemfi. Sofie Podlipská, prozaiãka (nar. 15. 5. 1833) –

120. v˘roãí úmrtí 
18. 12. 1737 zemfi. Antonio Stradivari, italsk˘ houslafi (nar. asi

1648) – 280. v˘roãí úmrtí 
20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity – vyhlásilo OSN

od roku 2005
20. 12. 1917 zemfi. Otakar Theer, spisovatel, pfiekladatel a literární

kritik (nar. 16. 2. 1880) – 100. v˘roãí úmrtí 
21. 12. 1917 nar. Heinrich Böll, nûmeck˘ prozaik, nositel Nobelovy

ceny (zemfi. 16. 7. 1985) – 100. v˘roãí narození 
21. 12. 2007 zemfi. Vûra Galatíková, hereãka (nar. 19. 8. 1938)

– 10. v˘roãí úmrtí
22. 12. 1867 nar. Franti‰ek Xaver ·alda, literární kritik a spisovatel

(zemfi. 4. 4. 1937) – 150. v˘roãí narození 
22. 12. 1867 zemfi. Théodore Rousseau, francouzsk˘ malífi (nar. 

15. 4. 1812) – 150. v˘roãí úmrtí 
24. 12. 1917 nar. Jifií Brdeãka, filmov˘ reÏisér, scenárista a spisova-

tel (zemfi. 2. 6. 1982) – 100. v˘roãí narození 
25. 12. 1977 zemfi. Charles Spencer Chaplin, britsk˘ filmov˘ he-

rec, reÏisér a scenárista (nar. 16. 4. 1889) – 40. v˘r. úm.
27. 12. 1877 nar. Adolf Ka‰par, malífi (zemfi. 29. 6. 1934) – 140. v˘-

roãí narození 
27. 12. 2007 zemfi. Karel âernoch, zpûvák (nar. 12. 10. 1943)

– 10. v˘roãí úmrtí
28. 12. 1937 zemfi. Maurice Ravel, francouzsk˘ skladatel (nar. 

7. 3. 1875) – 80. v˘roãí úmrtí 
31. 12. 1877 nar. Viktor Dyk, spisovatel a publicista (zemfi. 

14. 5. 1931) – 140 v˘roãí narození

První závod ‰kolního roku, kterého se dûti z lezeckého krouÏku SVâ
R˘mafiov zúãastnily, byl fiíjnov˘ Jesenick˘ opiãák. Na tento závod
s mezinárodní úãastí vyrazilo osm na‰ich závodníkÛ. Pro vût‰inu
z nich byl systém závodu nov˘. Bylo postaveno sedm cest na obtíÏ-
nost plus dva bouldery. KaÏd˘ závodník zkusil vylézt v‰echny cesty
a bylo jen na nûm, jakou zvolí strategii, zda si tûÏké cesty nechá na-
konec, nebo si je pln˘ sil vyzkou‰í na zaãátku. Marek Hladk˘ zvolil
taktiku v‰e odlézt co nejrychleji. To mu nakonec vyneslo tfietí místo
a plno ãasu na fandûní. Dal‰í ocenûnou byla Amálie Andr‰ová, která
skonãila taktéÏ na v˘borném tfietím místû. Ani ostatní r˘mafiov‰tí zá-
vodníci se neztratili, napfi. Adam Nikolov skonãil na místû ãtvrtém.
Dal‰í metou byl zaãátkem listopadu závod O krále lezcÛ 2017 v Ústí

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pfiipravilo na sobotní dopoledne 25. listo-
padu pro v‰echny zájemce Taneãní maraton, kterého se zúãastnilo celkem
tfiináct odváÏn˘ch taneãnic. Vût‰inou to byly zku‰ené sportovkynû nav‰tûvu-
jící rÛzné pohybové aktivity a kurzy cviãení.
Lektorky Lucie La‰tÛvková a Helena âuková pfiipravily bohat˘ tfií-
hodinov˘ program zamûfien˘ na procviãení v‰ech partií tûla. Îeny
a dívky se naplno zapojily do cviãení zumby, jógy, piloxingu a mara-
ton ukonãily jógou. Pfiíjemnû unavené opou‰tûly velk˘ sál SVâ s po-
citem, Ïe sobotní dopoledne strávily smysluplnû a udûlaly maximum
pro své zdraví. JiKo

Taneãní maraton v SVâ

Relaxace jógou pod vedením lektorky Heleny âukové
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nad Orlicí, zafiazen˘ do seriálu Orlick˘ monkey cup. Na tento závod
vyrazilo deset lezcÛ z R˘mafiova. Pro nûkteré to byla první zku‰enost
se závodûním nebo lezením na jiné stûnû. Na lezce ãekaly dvû cesty
na obtíÏnost, jedna na rychlost a jeden boulder. V kategorii U11 se nej-
lépe vedlo Matûji Fryblíkovi, kter˘ ani jednou nezaváhal, vylezl
v‰echny cesty na obtíÏnost i boulder a nejrychlej‰í ãas mu zaruãil prv-
ní místo. V̆ bornû se vedlo dívkám v kategorii U13. Katefiina Malá
s Veronikou ·vehlovou vylezly v‰echny cesty i boulder a jen rychlej-
‰í ãas rozhodl, Ïe Katka stanula na stupni nejvy‰‰ím a Veronika na
druhém místû. Do horních partií v˘sledkov˘ch listin se dále dostali
Marek Hladk˘ a Jakub Frybík na ãtvrtém místû. Po vyhlá‰ení násle-
dovalo ocenûní za celkové umístûní v seriálu. R˘mafiovské dûti se zú-
ãastnily pouze dvou závodÛ, o to vût‰í bylo nad‰ení, kdyÏ si Katefiina
Malá i Matûj Fryblík odnesli krásnou trofej za tfietí místa. 
Pfiedposlední závod v tomto roce na lezce ãekal v Lipníku nad Beãvou
na dvacátém roãníku Vánoãního poháru. KaÏdoroãnû se koná bûhem
pracovního t˘dne, díky ãemuÏ je o nûj u na‰ich dûtí velk˘ zájem. Opût
to pro nûkteré byla první zku‰enost se závodní atmosférou, ale na‰i
lezci si poradili a vût‰ina pfielezla první cestu na obtíÏnost k topu.
V druhé cestû se nejlépe vedlo Amálii Andr‰ové, která s dal‰ím topem
postupovala do superfinále a skonãila na druhém místû. Podobnû
Matûj Fryblík bez nejmen‰ího zaváhání vylezl aÏ k poslednímu chy-
tu. âas mu vynesl místo tfietí. Dal‰í v˘borné tfietí místo si odnesl
·imon Nádvorník, kter˘ první cestu vylezl ãistû a v druhé skonãil tûs-
nû pod vrcholem. Vût‰ina na‰ich závodníkÛ skonãila v první polovinû
v˘sledkové listiny, pfiiãemÏ v nûkter˘ch kategoriích bylo více neÏ
dvacet soutûÏících. 
Do konce roku dûti ãeká jiÏ jen domácí závod R˘mafiovsk˘ gibon, kte-
r˘ je urãen pro v‰echny ãleny lezeckého krouÏku, kter˘ch je letos ví-
ce jak ãtyfiicet, ale i pro ostatní dûti, které by si lezení na stûnû chtûly
vyzkou‰et. Fota a text: Jakub Vala, SVâ R˘mafiov

Rozlouãili jsme se

NadûÏda Nováková – Janovice  .......................................... 1947 
Miroslav DoleÏel – R˘mafiov  ............................................ 1982 
Drahoslava Bajcarová – Dolní Moravice  .......................... 1929
Josef Zajíc – R˘mafiov  ....................................................... 1940 
Mária Heinzová – Edrovice  ............................................... 1945 
Josef Jurãík – Horní Mûsto  ................................................ 1936 
Ladislav Zbofiil – Tvrdkov  ................................................. 1928

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Stanislava Gottwaldová – R˘mafiov  .................................... 80 let 
Anastazie Volková – R˘mafiov  ............................................ 81 let 
Marie Orságová – R˘mafiov  ................................................ 81 let
Katefiina Václavíková – R˘mafiov  ........................................ 81 let 
Bohuslav Zelenka – R˘mafiov  ............................................. 81 let 
Marie Klabaãková – R˘mafiov  ............................................. 82 let 
Kvûtoslav Majer – R˘mafiov  ................................................ 82 let 
Marie Havránková – R˘mafiov  ............................................ 83 let 
Vûra KlvaÀová – R˘mafiov  .................................................. 84 let 
Jifiina Vojtková – Janovice   .................................................. 84 let
Miloslava ·ilhánková – R˘mafiov  ....................................... 86 let 
AneÏka Casciani – Janovice  ................................................ 86 let 
Aloisie Poláchová – R˘mafiov  ............................................. 87 let 
BoÏena Kotvaldová – R˘mafiov  ........................................... 87 let 
AlÏbûta Krupová – R˘mafiov  ............................................... 88 let 
Marie Zetková – R˘mafiov  ................................................... 88 let 

Blahopfiání

Dne 23. listopadu 2017
oslavili 

manÏelé Olga
a Vladimír Tomanovi

60 let spoleãného Ïivota.
Hodnû zdraví a optimismu do dal‰ích let pfiejí
dcera Jana s rodinou, syn Vladimír s rodinou,

pravnouãátka Tadeá‰, Petr a Zoe

Dne 24. prosince 2017 oslaví

pan Václav ·umpolec
z R˘mafiova

krásn˘ch 85 let.
K narozeninám spoustu zdraví,

dobré pohody a nálady, 
mnoho úspûchÛ a dal‰ích let,

hodnû inspirace ke spokojenému 
a radostnému Ïivotu

se sluncem v du‰i i v tûle
pfieje manÏelka Marie, dcera Alena s rodinou

a pravnouãata Sofie, Pavlíãek, Kubíãek, Katefiinka a Eviãka

Vzpomínka
Kdo v srdcích Ïije – neumírá...

Franti‰ek Hrubín
Dne 8. prosince 2017 jsme vzpomenuli
4. smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy opus-

tila na‰e milovaná maminka, babiãka
a prababiãka, paní

Eli‰ka Monhartová-
Peroutková.

Kdo jste ji znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
S láskou stále vzpomíná syn Ivo s rodinou a ostatní pfiíbuzní

Salzburg-Oberndorf
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Prosinec v mûstském muzeu pfiiná‰í témata, která k nûmu beze zbytku ladí.
V Pran˘fii na náv‰tûvníky ãeká pravá r˘mafiovská zima, v Galerii Octopus ruã-
nû malovan˘ porcelán z polského Opole, symbol domácí pohody, kterou v zimû
a zvlá‰È na konci roku vyhledáváme.
Galerie Pran˘fi oÏila zimní nostalgií. Muzejníci vybrali z depozitáfie
nejrÛznûj‰í dokumenty a pfiedmûty, které charakterizují r˘mafiovskou
zimu. Tu skvûle zachycují snímky z tvorby dvou místních fotografic-
k˘ch osobností – Jaroslava Nûmce a Jindfiicha ·treita. DoplÀují je his-
torické zábûry z pfiedváleãné a meziváleãné doby, které dokládají, Ïe
zima na R˘mafiovsku dokázala b˘t opravdu extrémní.
Kromû fotografií jsou ov‰em k vidûní i pfiedmûty denní potfieby – do-
bové sáÀky a lyÏe nebo vánoãní propriety, jako jsou vykrajovátka na
cukroví, ozdoby na stromeãek, betlémové figurky a dal‰í dekorace, ne-
bo tfieba kazety s nahrávkami koled v podání R˘mafiovského chrámo-
vého sboru. Nechybí ani pfiedmûty, které mohli v minulosti nalézt lidé
pod stromeãkem, napfiíklad Milo‰em Nesvadbou ilustrovaná desková
hra z roku 1953 nebo kníÏky s osobním vánoãním vûnováním.
Galerie Octopus naopak „rozkvetla“. Aãkoliv se mÛÏe zdát, Ïe kvûti-
ny k prosinci nepatfií, tyto jsou v muzeu oprávnûnû. Zdobí originální
porcelán, artefakt domácí pohody i sváteãnosti, kter˘ do r˘mafiov-
ského muzea zapÛjãilo Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu v rámci spo-
leãného projektu Kulturní sblíÏení, kter˘ je spolufinancován z fondu
mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd. Díky ãesko-polskému projektu
uÏ letos probûhly dvû v˘stavy Marie Kodovské a Jana Koloczka

(u nás a v Polsku) a v Janovicích vystoupili pol‰tí hosté pfii zahájení
i ukonãení zámecké sezóny.
Aktuální v˘stava ruãnû malovaného porcelánu pfiedstavuje podobnû ja-
ko dfiívûj‰í ukázky kraslic v˘razn˘ fenomén polské lidové tvorby.
V Opolském vojvodství se toto dekorativní umûní zaãalo rozvíjet na
zaãátku 60. let, právû jako odkaz na tradiãní zdobení velikonoãních va-
jíãek, a bûhem následujících desetiletí se dokázalo rozvinout ve své-
bytné odvûtví lidové tvorby. Ruãnû malovan˘ porcelán je v souãasnos-
ti „rodinn˘m stfiíbrem“ opolského regionu, jeho vizitkou a souãasnû
pojítkem pro poãetnou komunitu lidov˘ch malífiÛ, resp. malífiek, neboÈ
se mu vûnují pfiedev‰ím Ïeny.
Na v˘stavû v r˘mafiovském muzeu se mohou náv‰tûvníci seznámit ne-
jen s ukázkami nejrÛznûj‰ích technik a dekorÛ, ale také s historií opol-
ského malovaného porcelánu a se jmény jeho nejv˘znamnûj‰ích tvÛr-
cÛ. Dvû malífiky se pfiedstavily bûhem dvoudenního workshopu, kter˘
probíhal jako souãást zahájení v˘stavy 7. a 8. prosince pro Ïáky r˘ma-
fiovské základní ‰koly. Ma∏gorzata Mateja a Stefania Topola stály pfií-
mo u zrodu my‰lenky malovaného porcelánu a u jejího ‰ífiení mezi dal-
‰í autory. Nyní pfiedaly nûco ze sv˘ch zku‰eností ãesk˘m dûtem.
Obû v˘stavy budou v muzeu pfiístupné aÏ do 28. ledna. ZN

Zima na R˘mafiovsku a malovan˘ porcelán z Opole

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V prosinci zaplnily prostory galerie U Stromu poznání r˘mafiovské knihovny
opût práce ÏákÛ v˘tvarného oboru ZU· R˘mafiov. Leto‰ním tématem propo-
jují celoroãní ‰kolní projekt Kvûty a kytice s probíhajícím zimním obdobím.
„Spojili jsme zdánlivû nespojitelné – kvûtiny a zimu, led, sníh,“ shr-
nula uãitelka v˘tvarného oboru Martina Kohoutková. Kromû jejích
svûfiencÛ na v˘stavu pfiispûli Ïáci ·árky Lupeãkové a Kamily
Pánkové, která vede tfiídu v Bfiidliãné.
Zimní kvûty v podobû snûhov˘ch vloãek nebo námrazy na skle dûti
vytváfiely rÛzn˘mi technikami – kresbou zmizíkem ãi pastelem, mal-
bou temperou, foukáním bílé tu‰e, papírotiskem, suchou jehlou, ale
tfieba i propalováním koleãek mirelonu pájkou. Kromû samotn˘ch
zimních kvûtÛ zpodobnily i jejich „tvÛrce“ – paní Zimu, ledovou krá-
lovnu nebo Mrazíka.
Mikulá‰skou vernisáÏ v úter˘ 5. prosince hudebnû doprovázelo flét-

nové kvarteto pod vedením Martiny Mácové, které pfiíznaãnû zahrá-
lo koledy a písnû o zimû. V̆ stavu prací ÏákÛ ZU· si mohou náv‰tûv-
níci knihovny prohlédnout aÏ do 15. ledna. ZN

Provozní doba
pondûlí 9:00–18:00
úter˘ 9:00–18:00
stfieda zavfieno
ãtvrtek 9:00–17:00
pátek 9:00–17:00

V pátek 22. 12. 2017 bude otevfieno pouze do 12:00
Od 25. do 31. 12. 2017 bude knihovna zavfiená.

www.knihovnarymarov.cz

V knihovnû rozkvetla zima

O víkendu prodlouÏeném státním svátkem se v ·umperku konal dal‰í roãník
festivalu Blues Alive. Dva z hudebních hostÛ si mohli poslechnout i náv‰tûvníci
r˘mafiovského jazzclubu. Ve ãtvrtek 16. listopadu v SVâ zahrál Will Johns
a v pondûlí 20. listopadu Bex Marshall.
PÛvodnû avizovaného Ameriãana Vince Agwadu, kterého odvelely ro-
dinné dÛvody zpátky do zámofií, na ãeském turné zastoupil Brit Will
Johns. Bluesrockov˘ kytarista a zpûvák „z Brexitu“ se ukázal jako pl-
nohodnotná náhrada. Bûhem pár dnÛ secviãil repertoár s ãesk˘m bas-

kytaristou Matûjem âern˘m a bubeníkem Michalem Noskem, a tfieba-
Ïe to nebyla tak dokonalá souhra jako v pfiípadû stálé kapely Bex
Marshall o pár dnÛ pozdûji, díky Johnsovû suverénní hfie a ‰oumenství
stál jeho koncert rozhodnû za to.
Will Johns v prostfiedí ‰oubyznysu vyrÛstal, jeho otec Andy Johns je
hudebním producentem a zvukafiem (alba Led Zeppelin, Rolling
Stones nebo Jethro Tull), matka Paula Boydová je hereãkou.
Prostfiednictvím manÏelsk˘ch svazkÛ tety Patty Boydové se Johns na-

Dvakrát britské blues

Jazzclub
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víc dostal do rodinné pfiíznû s ikonami britské hudební scény Erikem
Claptonem a Georgem Harrisonem, pfiiãemÏ hlavnû Clapton mûl na
smûfiování svého synovce zásadní vliv.
Will Johns zaãal hrát na kytaru v patnácti. Bûhem studií na Oxfordu za-
loÏil kapelu Cloud 9, následovala Glyda na zku‰ené v Los Angeles a po
návratu do Anglie Will John’s Band, s nímÏ nahrál tfii studiová alba:
Count on Me (2009), Hooks and Lines (2012) a zatím poslední
Something Old, Something New... (2016). Nahrávky mu vynesly pozi-
tivní ohlas a mimo jiné nûkolik nominací na British Blues Awards.
âím Johns britské fanou‰ky zaujal, mohli posoudit i ãe‰tí posluchaãi.
Bluesov˘ch muzikantÛ uÏ v r˘mafiovském jazzclubu vystoupilo po-
mûrnû dost, takÏe je s ãím srovnávat. Johns patfií k autorÛm, ktefií s pat-
fiiãnou úctou k tradici Ïánru posouvají jeho hranice. V̆ sledkem jsou
rockovû sviÏné, melodické skladby zaloÏené na perfektní kytarové hfie.
V R˘mafiovû dokázal nadchnout nejen tou, ale i svou bezprostfiedností
a schopností gradovat koncert od zaãátku aÏ do konce.
Johns si v R˘mafiovû zahrál v pfiedveãer ‰umperského festivalu, „první
dáma britského blues“ Bex Marshall vzápûtí po jeho skonãení. Aãkoliv

se její koncert konal v pondûlí veãer, mûl slu‰nou náv‰tûvnost a stejnû
strhující atmosféru jako koncert ãtvrteãní. Charismatická kytaristka
pfiedvedla, Ïe si zaslouÏí nejen zmínûné hodnocení, ale i pfiezdívku
„hudební tornádo“. Její hra na resofonickou kytaru je opravdu ‰piãko-
vá (oba nástroje, které pfii koncertû stfiídala, jsou navíc krásné na po-
hled) a devizou je i její chraplav˘ vokál, pfiipomínající Janis Joplin. Té
Bex ve finále koncertu vysekla hudební poklonu.
Bex Marshall pÛsobí uÏ od pohledu jako Ïenská vy‰kolená Ïivotem.
Od osmnácti pracovala na v˘letních lodích a v nizozemsk˘ch pokero-
v˘ch doupatech, nûjakou dobu Ïila v Austrálii. Tyto zku‰enosti se pfii-
rozenû odráÏejí v její tvorbû. Zatímco Johns inklinuje k rocku,
Marshall své louisianské blues kofiení gospelem a bluegrassem.
Energii jejích skladeb potrhuje rytmika, aktuálnû baskytarista Luká‰
Kytnar a bubeník Alexei
Gittens. V R˘mafiovû za-
hrála z alb Kitchen
Table (2008) a The House
of Mercy (2012), za nûÏ si
vyslouÏila respekt kolegÛ
i hudebních kritikÛ. Stejnû
jako Johns je kromû jin˘ch
ocenûní nositelkou ceny
British Blues Award.
Zahraniãní hudebníci se
v programu r˘mafiovského
jazzclubu objeví zase aÏ
v novém roce. Fanou‰ky
kytary ale je‰tû letos ãeká
kfiest nového alba sudet-
ského punkfolkového bar-
da Ladibora Dandy, kter˘
se uskuteãní 22. prosince
veãer v DJ Stanley 
Clubu 13.                      ZN
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Zaãal prosinec a do mûsta dopluly tiché lodi s mrazivou sibérijí v zádech
a zpûvem noãního ptáka. Zní to jako úvod ke gotickému románu, ale je to re-
alita – koncertu v r˘mafiovském jazzclubu z 2. prosince.
Na pódiu velkého sálu SVâ se v sobotu se‰li posluchaãi „jiné“ hud-
by. Program koncertu alternativních kapel jim nabídl tfii svébytná 
uskupení: Tiché lodi z Prostûjova, domácí Sibériji a praÏské trio
Noãní pták. Hudba pokaÏdé jiná, a pfiitom spfiíznûná.
Tiché lodi na úvod, to je kytarista René Müller, tentokrát bez dopro-
vodu houslí Romana „Cipíska“ Cermana, tedy v té nejminimalistiã-
tûj‰í verzi. Jakkoliv je René Müller osobit˘m hudebníkem, Tiché lo-
di se nevyhnou asociacím na Vladimíra Václavka nebo Oldfiicha

Janotu. Opakování subtilních melodick˘ch sekvencí, které tvofií po-
zadí spí‰ recitace neÏ zpûvu, dÛraz na v˘znam textu, jenÏ je témûfi
meditací, civilní a zároveÀ procítûn˘ projev. Ostatnû i texty samotné
jsou „václavkovské“, jejich autorem je VladimírÛv mlad‰í bratr
Miroslav a nutno podotknout, Ïe René Müller dokáÏe jeho ver‰Ûm
dát zaznít pfiesnû tak, jak by znít mûly.
Sibérija, to je odli‰ná hloubka, mrazivá, temná, dunivá. Trojice
Roman Karel (bicí), Eduard âápek (kytara) a Jaroslav Klíã (tenorsa-
xofon) letos vydala nové album, a tak se hrálo hlavnû z nûj. I kdyÏ
má posluchaã dojem, Ïe ji zná uÏ nazpamûÈ, Sibérija pokaÏdé nûãím
pfiekvapí. Tfieba neãekan˘m nasazením vokálu. Ani tady to není zpûv,
spí‰ deklamace, strohá a úseãná. Gros stále spoãívá v souzvuku ná-
strojÛ, znûjících pfiesnû v té hladinû, která ãlovûku proniká aÏ do 
útrob.
Sibérija vytvofiila pfiechod mezi melodick˘m minimalismem Tich˘ch
lodí a rytmick˘m experimentem Noãního ptáka. Zdenûk Konopásek
za bicí soupravou a Lubo‰ Fidler ovládající nestandardní rytmické
nástroje vlastní tvofiivosti (roletofon a pruÏinu z hodin), pfiípadnû
standardní elektrickou kytaru, v R˘mafiovû vystoupili uÏ podruhé, 
opût i se stál˘m hostem za mikrofonem ·tûpánem Peãírkou. Noãní
pták zapûl, resp. zarecitoval na „jeden zátah“ úryvek z proslulého ro-
mánu Jane Austenové P˘cha a pfiedsudek, v anglické verzi, kterou
·tûpán Peãírka naposlouchal z audionahrávky, a pfiedvedl, Ïe i hlas je
vlastnû rytmick˘ nástroj.
Sobotní koncert byl letos posledním, kter˘ jazzclub hostil na pódiu
velkého sálu SVâ; ten finálov˘ pfiedvánoãní „folkov˘“ se uskuteãní
v DJ Stanley Clubu 13 (v „kinokavárnû“). ZN

Hlasy tiché chladné noci

V sobotu 9. prosince se uskuteãnila v r˘mafiovské kavárnû NC café v pofiadí
ãtvrtá vernisáÏ obrazÛ r˘mafiovské malífiky Ludmily Ondra‰íkové. 
Leto‰ní v˘stava pod názvem Tady vs. Tam nabízí oãím náv‰tûvníkÛ NC
café ãtrnáct olejomaleb, které jsou zamûfieny na ná‰ region a mûsto, ale
také na krajinu Nového Zélandu a novozélandské Alpy, které mûla au-

torka moÏnost na pfielomu leto‰ního února a bfiezna nav‰tívit. 
„Po návratu z Nového Zélandu jsem byla plná dojmÛ, proto jsem je po-
tfiebovala ihned pfienést na plátna. A protoÏe dojmy byly natolik silné, Ïe
uÏ mi ‰tûtce ‚nestaãily‘, pouÏívala jsem k malování prsty. Tak vznikl na-
pfiíklad obraz Maor anebo âeská louka. Jeseníky jsou mÛj domov, kam

Ludmila Ondra‰íková provází po Novém Zélandu
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Kryt˘ bazén v Bfiidliãné je 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 BufiinkaInformaãní 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˘):  19. 12.
Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

15. 12. – 17. 12.
pátek 14:00–16:30
sobota 14:00–16:30 19:00–21:30
nedûle 14:00–16:30
18. 12. – 24. 12.
pondûlí 14:00–16:30
úter˘ 14:00–16:30
stfieda 14:00–17:45
ãtvrtek 14:00–16:30
pátek 14:00–16:30
sobota 14:00–16:30 19:00–21:30
nedûle 12:00–14:00
25. 12. – 31. 12.
pondûlí 10:00–12:00 14:00–16:30
úter˘ 10:00–12:00 14:00–15:45
stfieda 10:00–12:00 14:00–17:45
ãtvrtek 10:00–12:00 14:00–16:30
pátek 10:00–12:00 14:00–16:30
sobota 14:00–16:30 19:00–21:30
nedûle 14:00–16:30

Aktuální informace na www.mestskesluzby.cz, telefon: 778 428 467

Bruslení pro vefiejnost na ZS R˘mafiov

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

Redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem je u konce.
V posledním leto‰ním vydání uvefiejÀujeme zároveÀ i poslední z patnácti
fotografií, které mûli soutûÏící identifikovat. Od dubna jsme uvefiejÀovali
fotografie Bohumila ·védy a Oty Kopsy z 60.–80. let, které zachycují uli-
ce, zákoutí, jiÏ neexistující budovy nebo ménû známé pohledy na na‰e
mûsto. Úkolem soutûÏících bylo urãit pfiesnû, o které místo jde, pfiípadnû
která budova nebo lokalita se v souãasné dobû na tomto místû nachází.

SoutûÏící mají poslední moÏnost okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏ-
ní kupóny zaslat na adresu redakce R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10,
795 01 R˘mafiov, nebo je vhodit do redakãní schránky u hlavního vcho-
du SVâ R˘mafiov, a to do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího roku, tj. do 
4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ spoleãnû s fie‰ením soutûÏe budou uvefiej-
nûny v prvním vydání R˘mafiovského horizontu 12. ledna 2018.  Redakce

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 15
Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

se vÏdycky budu ráda vracet. Do kontrastu s nimi jsem zvolila právû
Alpy na Novém Zélandu. UÏ jen proto, Ïe kdyÏ je u nás zima, je u nich
léto, my máme den, oni noc. Krajiny JeseníkÛ i Nového Zélandu mají
stále o ãem vyprávût,“ sdûlila pfii zahájení v˘stavy Ludmila
Ondra‰íková. V leto‰ním roce se mladé malífice podafiilo uspofiádat de-
set v˘stav v Praze, Brnû, na rÛzn˘ch umûleck˘ch festivalech, dokonce
v Berlínû, kde vystavovala v soukromé galerii obrazy ãeské krajiny.
„Pfiedstavuji nejnovûj‰í olejomalby krajiny, které navazují na loÀskou
v˘stavu, kdy jsem poprvé prezentovala krajinomalbu, a i kdyÏ jsem si
myslela, Ïe to bude pouze doãasné téma, náv‰tûvou Nového Zélandu se

mÛj zájem roz‰ífiil. Od nového roku pfiipravuji zcela odli‰nou tematiku,
chtûla bych se vrátit k symbolismu, surrealismu, k nûãemu pro mû zají-
mavûj‰ímu,“ upfiesnila Ludmila Ondra‰íková. Diáfi na rok 2018 má uÏ
z poloviny zaplnûn˘ termíny v˘stav v Bratislavû, na umûleck˘ch festi-
valech, Polabském Montmartru v Brand˘se nad Labem nebo na
Kladensk˘ch dvorcích v Kladnû.
V̆ stava v NC café je prodejní, k vidûní bude do 25. ledna 2018, 27. led-
na od 16:00 bude Ludmila Ondra‰íková jeden den vystavovat spoleãnû
s fotografkou Martinou Klime‰ovou v ondfiejovské kolibû a 1. února za-
hájí v˘stavu v Mûstské knihovnû R˘mafiov. JiKo

✃
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Vánoãní pfiíloha

Nastal ãas adventní a s ním stejnû jako v pfiedchozích letech pfiichází na‰e redakce s vánoãní pfiílohou posledního ãísla roku. Opût jsme ve spo-
lupráci s Ing. Jaroslavem Bezpalcem, CSc., pfiipravili soutûÏ o ceny. âtenáfii se mohou pustit do lu‰tûní velké ‰védské kfiíÏovky, osmismûrky, ro-
zety, fietûzové rámcovky a pfiesmyãkové v˘pustky. Prozradíme, Ïe kterákoliv tajenka napoví leto‰ní téma.
Vylu‰tûné tajenky za‰lete do uzávûrky prvního vydání nového roku 4. ledna 2018 na adresu R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,
nebo elektronicky na rymhor@seznam.cz, pfiípadnû vhoìte dopis s fie‰ením do schránky u hlavního vchodu SVâ R˘mafiov. NezapomeÀte uvést
svou adresu a telefonní kontakt. Úspû‰ní lu‰titelé se mohou tû‰it na pûkné ceny a pfiedplatné na‰eho ãtrnáctideníku na pfií‰tí rok. Redakce

¤etûzová rámcovka
V‰echny v˘razy jsou pûtimístné, kde jsou v˘razy dva, tam druh˘ zaãíná koncov˘m písmenem prvního.
Zleva: 1. draÏba, 2. zimník – Antonín, 3. zpûvn˘ pták – potfieby dfievafie, 4. ru‰it stehy – v˘hry, 5. houba – nemocn˘ (nûm.), 6. stánek – do-
mácí ‰elma, 7. rusk˘ aristokrat
Zprava: 3. opak zla, 4. umûlá hmota – rytmické celky, 5. materiál zátek – nádoby zalévací, 6. orat – klasa, 7. druh hmyzu – hrací potfieby, 
8. stráÏní vûÏ – placen˘ potlesk. 9. jednolet˘ kÛÀ

SoutûÏte s námi o ceny

Rozeta¤etûzová ornamentovka
Po obvodu jsou fietûzovû ‰estipísmenná slova, do stfiedu tfiípísmenná,
zaãínající stfiedními písmeny slov z obvodu.
Po obvodu:
1.–2. Ïínûnka pro judo; 2.–3. mikroorganismus; 3.–4. obrození (mn.
ã.); 4.–5. stroj k v˘robû elektfiiny; 5.–6. maturita (slang); 6.–7. ruãiã-
ka hodin; 7.–8. papou‰ek soví; 8.–9. textilní pás; 9.–10. ãern˘;
10.–11. lákaná; 11.–12. pocit mysli; 12.–13. vzdálenû; 13.–14. skelet;
14.–1. svûtlice
Do stfiedu:
1.–2. SPZ okr. Tábor; 2.–3. plující led; 3.–4. hrob; 4.–5. plachetnice;
5.–6. sudokopytník; 6.–7. zv˘‰en˘ tón; 7.–8. rusky jak; 8.–9. údajnû;
9.–10. tenisov˘ úder; 10.–11. domácky Beata; 11.–12. fiímsk˘ bÛÏek;
12.–13. král zvífiat; 13.–14. po devûtadevadesáté; 14.–1. nízká dfievina

1. fiíãky
2. pohmaty
3. pecen
4. mar‰e
5. nasávat
6. divok˘ kÛÀ
7. podnik v Tfieboni
8. budovat
9. zaãátky Ïivota
10. v˘mû‰ek Ïláz
11. poryvy
12. tlaãenice (mnoÏné ãíslo)

13. druhy tiskovin – nejlep‰í v˘-
kon
14. poníÏenost – trám ve stropu
15. touÏívat – zaãátky
16. sportovní klub – jasy
17. tlachal – televizní moderátor
18. mofiská ryba – zásilky

-23-2017  13.12.2017 15:05  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2017

22

·védská kfiíÏovka
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Osmismûrka Pfiesmyãková v˘pustka
V prvním ‰estipísmenném v˘razu je skryt druh˘, ãtyfipísmenn˘.
Zb˘vající dvû písmena v zachovaném pofiadí ve dvou sloupcích tvo-
fií dvû tajenky.

1. kousky chleba – léta
2. kyselé – rusky kvût
3. dfievitá tráva – souãet
4. mal˘ prst – ‰tûnû

5. oblaka – farma
6. tlouk – ãást zad
7. vonné dfievo – jméno feny

Vy‰krtávané v˘razy: Aroma, bouda, Brno, Clea, ãert, dan˘, dopad,
Euro, herdy, hmatat, chleba, chobotnice, chrobák, jantar, kapron, kar-
dan, karta, ka‰par, klany, koãka, lapka, nektar, nerv, okap, okno, 
opona, Orada, paleãek, panáci, parta, pekáã, petarda, plácek, plenta,
pomeranã, popel, prak, protekce, pfiepad, raci, rmen, studie, ‰arm,
‰nek, tyran, zátopa

Den konání: 31. 12. 2017 
Místo konání: obec Dolní Moravice
Prezence závodníkÛ: od 9:00 v sále obecního úfiadu 
Start hlavního závodu: v 10:00 od obecního úfiadu 
Pofiadatel: TJ Sokol Dolní Moravice + Obecní úfiad v Dolní
Moravici 
Zodpovûdná osoba: starosta obce Dolní Moravice Pavel Kopeãek
(tel.: 733 706 126) 
Organizaãní zaji‰tûní: ãlenové TJ Sokol Dolní Moravice

Tradiãní silvestrovsk˘ bûh Moravická desítka je nároãn˘ krosov˘ zá-
vod, kter˘ se bûÏí za kaÏdého poãasí na trati s pfiev˘‰ením 207 metrÛ
(620–827 m n. m.) v hlavní kategorii.

Kategorie:
muÏi do 40 let, nad 40 let, nad 50 let, nad 60 let a Ïeny 10 600 m
dorostenci a dorostenky 14–16 let 3 000 m
Ïeny, dûti 12–14 let 2 000 m
dûti 10–12 let 1 000 m
dûti 8–10 let 500 m
dûti 6–8 let a do 6 let 200 m
kategorie pfiíchozích 3 000 m

Startovné: od 18 let 30 Kã 
Obãerstvení zaji‰tûno. Dûti mlad‰í 8 let mohou bûÏet v doprovodu
sv˘ch rodiãÛ.

Z okolních obcí a mûst

Moravická desítka – propozice:
XXXV. roãník silvestrovského bûhu
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Nûktefií lidé jsou ke svému okolí velmi v‰ímaví, a to je nûkdy staví do role za-
chráncÛ. Nejinak tomu bylo v pfiípadû mladé labutû, která z neznám˘ch dÛvodÛ
neodletûla se sv˘m hejnem a zÛstala osamocená v tÛni u Jamartic. S rostoucími
mrazy hrozilo, Ïe ji led v tÛni uvûzní nadobro. 
O labutí rodince, která v Jamarticích zahnízdila a pfiivedla na svût ‰est
mlad˘ch, jsme psali v leto‰ním jedenáctém vydání R˘mafiovského hori-
zontu. Jedna z nich zÛstala v mokfiadní tÛni aÏ do zimy. Na redakci a ta-
ké na Záchrannou stanici Stránské se zaãali obracet lidé, kter˘m nebyl 
osud osamocené labutû lhostejn˘. Domnûnky, Ïe labuÈ je zranûná, pod-
chlazená ãi pfiimrznutá k ledu, se na‰tûstí nepotvrdily.
„Labutû mají pfiirozenou relaxaãní polohu, kdy si hlavu poloÏí mezi kfiíd-
la nebo zvednou jeden plovák a tímto zpÛsobem odpoãívají nebo spí.
Lidé se pak mohou domnívat, Ïe je labuÈ zranûná, Ïe ji snad porazilo au-
to, a proto nám volají do záchranné stanice. Vût‰inou labutû migrují ze
zámrazov˘ch vodních ploch na toky, které nezamrzají. Nedovedu si vy-
svûtlit, proã mladá labuÈ neodletûla spoleãnû se sv˘mi rodiãi a souro-
zenci. Je plnû opefiená, není poranûná, dobfie plave a pfiijímá potravu,
ale nevidûl jsem ji nikdy letût,“ komentoval situaci vedoucí Záchranné
stanice Stránské Petr Schäfer a dodal: „Je potû‰ující, Ïe je vefiejnost v‰í-
mavá k pfiírodû, protoÏe se dá oãekávat, Ïe kvÛli mrazu rybník zamrzne
a labuÈ by se mohla stát snadnou kofiistí nûjakého predátora, napfiíklad
li‰ky.“
Vzhledem k tomu, Ïe led nebyl je‰tû natolik siln˘, aby unesl váhu zá-
chranáfie, a vedoucí stanice ve Stránském nedisponuje prostfiedky na zá-

chranu ze zamrzlé vodní plochy, obrátil se na r˘mafiovskou jednotku
Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. LabuÈ se po-
dafiilo odchytit a pfievézt do záchranné stanice. Tam se podrobila pro-
hlídce, která vylouãila jakékoliv poranûní. Zimu stráví na stanici ve spo-
leãnosti jiné labutû, která je handicapovaná, a na jafie pfií‰tího roku bude
vypu‰tûna do volné pfiírody. Nevrátí se v‰ak na tÛÀ do Jamartic, protoÏe
by jí podle Petra Schäfera pfii návratu labutí rodiny hrozilo napadení ze
strany dominantního samce. Podle velikosti a zbarvení je odchycená la-
buÈ moÏná také samec a labutû jsou v tomto ohledu velmi agresivní.
„Chtûl bych vyjádfiit podûkování r˘mafiovsk˘m hasiãÛm, ktefií dokázali
na vzniklou situaci velmi rychle reagovat a profesionálním zásahem po-
moci k odchycení labutû,“ doplnil vedoucí záchranné stanice Petr
Schäfer. JiKo, fota: HZS MSK

LabuÈ z tÛnû u Jamartic stráví zimu na záchranné stanici

Organizace a spolky

Stránské, z. s.
Îiv˘ betlém a v˘stava betlémÛ

16. prosince 2017
od 17 hodin

Stránské, Nedûlní ‰kola fiemesel

Program: 

Ïiv˘ betlém 
prohlídka betlémské stáje se zvífiaty

zahájení v˘stavy betlémÛ z rÛzn˘ch materiálÛ
tradiãní vánoãní zvyky

hudba, skupina Dunibuch

V̆ stava betlémÛ pokraãuje do 26. prosince 2017
KaÏd˘ den od 14 hodin do 18 hodin

www.stranske.websnadno.cz

Od 26. do 30. 12. 2017 se otevírá brána vánoãního kempu Indiana
vÏdy od 17:00 do 24:00. 
V poklidné a pfiátelské klubové atmosféfie u krbu, kytary a dobrého
moku mÛÏete strávit pfiíjemné chvíle s v˘kladem o vystaven˘ch ex-
ponátech biãÛ z celého svûta. Srdeãnû vás zveme. Ladislav ·ín

Otevfiená brána vánoãního kempu Indiana
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Tentokrát vás fotografie kalendáfie zavedou do míst a zákoutí divadla,
kam se bûÏn˘ divák nedostane, ale bez kter˘ch by divadlo nemohlo
b˘t divadlem.
Kalendáfi zakoupíte v IC R˘mafiov. Ve‰ker˘ v˘tûÏek z jeho prodeje
putuje na opravy a provoz budovy. Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ. 

MD R˘mafiov

Mûstské divadlo R˘mafiov
vydalo kalendáfi na rok 2018

V adventním ãase se lidé pfiipravují na Vánoce. Zdobí své pfiíbytky, vyrábí ad-
ventní vûnce, peãou cukroví. Vladimíra a Roman Kfienkovi z Obãanského
sdruÏení Stránské leto‰ní vánoãní zdobení v Nedûlní ‰kole pfiipravili na so-
botu 25. listopadu. 
Na padesát zájemcÛ se letos vystfiídalo v Nedûlní ‰kole ve Stránském
pfii tvofiení adventních vûncÛ, ozdob na vánoãní stromeãek a jin˘ch
dekorací. Vyrábûlo se z pfiírodních materiálÛ, dûtem se líbily tfipytivé
ozdÛbky a radily rodiãÛm, jak má v˘sledn˘ vûnec vypadat. 
„Nûktefií si vûneãek umí vyrobit sami a velmi zruãnû, protoÏe k nám
jezdí pravidelnû nûkolik let, ale kdo potfiebuje pomoci, tomu poradí-
me, pfiípadnû pomÛÏeme s v˘robou, zejména dûtem. Tvofiíme z jedlo-
v˘ch vûtviãek a z pfiírodních materiálÛ. Máme pfiipraveny nejrÛznûj-
‰í pfiírodní ozdoby, ale také stuhy a mnoho jin˘ch pomÛcek, nûkdo si
v˘zdobu pfiinese z domova. Vstupné je u nás zdarma, hradí se jen
drobn˘ poplatek za spotfiebovan˘ materiál,“ pfiiblíÏila workshop ve
Stránském Vladimíra Kfienková.

Kromû tradiãních aktivit, které Nedûlní ‰kola ve Stránském po cel˘
rok vefiejnosti nabízí, mají manÏelé Kfienkovi na starost ovãí stádo
a dal‰í hospodáfiská zvífiata, ale vûnují se také chovu psího plemene
briard. Na farmû za tím úãelem vzniklo dokonce zázemí pro sportov-
ní psí plemena. Právû pfied nûkolika dny se tfiíletá briardí sleãna
Unique Via Nadina Sis chovatelky Vladimíry Kfienkové vrátila ze
svûtové v˘stavy psÛ v nûmeckém Lipsku. Zúãastnilo se jí 31 tisíc psÛ
rÛzn˘ch plemen a Via se stala absolutní vítûzkou plemene briard
v pracovní tfiídû. „Mûli jsme z jejího úspûchu ohromnou radost. Via
má za sebou jiÏ nûkolik pracovních zkou‰ek, ty poslední probûhly
právû v Lipsku a pak je‰tû po návratu z této v˘stavy. Sezóna tedy pro
ni letos skonãila velmi dobr˘m v˘sledkem,“ pochlubila se hrdá maji-
telka tfiíleté Vii. JiKo

Ve Stránském tvofiili adventní vûnce
a ozdoby

Hrdá chovatelka Vlaìka Kfienková s briardí sleãnou Viou 
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Skauti v sobotu 16. prosince dopraví do âeské republiky Betlémské svûtlo a v nedûli 17. prosince ho rozvezenou vlaky po celé zemi.
R˘mafiov‰tí skauti ho budou do ·tûdrého dne uchovávat na skautské chatû, aby je pak mohli 24. prosince od 7:00 do 11:00 pfiedávat vefiej-
nosti u jídelny pana Podlase na pû‰í zónû v Radniãní ulici.

Dívejme se srdcem
Leto‰ní motto je inspirováno specifikem leto‰ního roãníku, kdy je moÏné získat Betlémské svûtlo v âeské republice jiÏ od 17. prosince – te-
dy sedm dní pfied Vánocemi. To nabízí bohaté moÏnosti, jak Betlémské svûtlo vyuÏít. Kam s ním zajít, kde v‰ude se dá pfiedat (tfieba s do-
provodn˘m programem) a udûlat s ním radost jin˘m. Je potfieba si váÏit této moÏnosti a vyuÏít její potenciál dûlat radost tím, Ïe myslíme na
druhé. JiKo, zdroj: betlemskesvetlo.cz

Betlémské svûtlo 2017

Osadní v˘bory informují
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Hostinec „U âerveného kocoura“
V Dolní Moravici u R˘mafiova byl pilafi jmé-
nem Fröhmel, kter˘ mûl dva syny. KdyÏ vy-
rostli, museli se oba v R˘mafiovû vyuãit
tkalcovskému fiemeslu, jemuÏ se v té dobû
neobyãejnû dobfie dafiilo. –
KdyÏ byli oba propu‰tûni z uãení, vydali se
na zku‰enou do ciziny, do Vídnû. To bylo
zrovna za francouzské války, kdy byl ve
Vídni také mÛj dávno zesnul˘ str˘c Michel
Beck.
Tito tfii mladíci byli ve chvílích volna stále
spolu jako vesel˘ trojlístek, a kde se dalo
vyvést nûjaké ãtveráctví, tam jistojistû ne-
chybûli. O nedûlích se nav‰tûvovaly hos-
tince, kde bylo veselo, a ãastokrát také
v t˘dnu, protoÏe se v té dobû dost vydûlá-
valo. Mistfii za tovary‰e ãasto platili, protoÏe
dlouhá válka odvádûla mladé lidi, aby je 
obûtovala na oltáfi vlasti! ZÛstali jen mrzáci
nebo ti, ktefií mûli ‰tûstí a stihli utéci.
V‰ichni tfii zmínûní mladíci byli zpÛsobilí
k vojenské sluÏbû a byli by z nich dozajis-
ta vojáci – ale byli dost chytfií a i z nejvût-
‰ího nebezpeãí vÏdy ‰Èastnû vyvázli.
Franz a Johann Fröhmelovi se pfiiÏenili
do R˘mafiova a Michel Beck do Vídnû.
KdyÏ mu v‰ak Ïena zemfiela, vrátil se na ra-
du starosty Fidelia Pfeifera do rodného
R˘mafiova, oÏenil se tu s dcerou Lorenze
z Jamartic a usadil se v Horním pfiedmûstí.
Johann Fröhmel (fieãen˘ obyãejnû
Fröhmelhannes) mûl dÛm v takzvané
Panské ulici, ‰tûstí mu pfiálo, dobfie se mu
dafiilo, a tak byl ãasto velmi dom˘‰liv˘.
Jednou o jarmarku Michel Beck se svou
Ïenou popíjel sklenici vína v hostinci
„U Slunce“ pana Haaga, kdyÏ tam zrovna
pfii‰el i uÏ fiádnû rozjafien˘ Fröhmel-
hannes. 
Jakmile spatfiil Michela Becka, kter˘ se ba-
vil s nûkolika hosty, pfiistoupil k jejich stolu
a posmíval se Beckovi, Ïe si nedá nalít víc
neÏ jeden Ïejdlík vína.1 – „Podívej se,

Micheli, ty uÏ má‰ ‰edivé vlasy a moc da-
leko jsi to nedotáhl, koukni na mû, v tru-
hlících za oknem mám víc neÏ ty celého
svého majetku, atd.!“ – –
Michel Beck na to popichování dlouho nic
nefiíkal, koneãnû v‰ak uÏ mûl té chvásta-
vosti dost, rozãílil se a fiekl: „Ví‰ co,
Fröhmele, nech mû na pokoji, a buì rád,
Ïe jsi bohat˘ – a ty ‰edé ‰tûtiny, které no-
sí‰ na palici, jsem uÏ vidûl viset na kaÏdé ‰i-
benici!“ – – 
Po té odpovûdi po nûm chtûl opil˘
Fröhmelhannes skoãit, av‰ak hostinsk˘,
radní Haage, se mezi nû vloÏil a odvedl
bohatého Fröhmelhannese pryã. To se
stalo v roce 1834 o novoroãním trhu.
Franz Fröhmel, druh˘ bratr, mûl dÛm
hned za mal˘m ml˘nem u Podolského po-
toka, provozoval rovnûÏ tkalcovnu, av‰ak
nemûl tolik ‰tûstí jako jeho bratr. Pronajal
si hospodu a pfii tom obchodu propadl pi-
tí alkoholu – a proto mûl jeho obliãej mû-
dûnou barvu a velk˘ houbovit˘ nos, skoro
jako by pfii‰el z mûdûného hamru v Nové
Pláni.2 – 
KdyÏ pronájem hospody konãil, vyuÏil svÛj
vlastní dÛm a zafiídil si nálevnu v nûm.3 –
– 
Pfied jeho domem bylo pûkné volné pro-
stranství, kde se v zimû dennû scházeli
venkov‰tí sedláci se sánûmi, kdyÏ vozili do
mûsta dfievo na prodej, coÏ bylo dovoleno
po nûkolik let. – 
Bylo to v zimû roku 1844, kdyÏ sem jed-
noho mlhavého dne pfii‰el Michel Beck
a jak˘si sedlák se ho zeptal, kde najde hos-
tinec, u nûjÏ má b˘t to místo na dfievo.
A Beckmichel mu poradil: „Jeìte touto uli-
cí, potom pfies most, tam stojí hned vpra-
vo dÛm, jdûte dovnitfi a ptejte se na hosti-
nec ‚U âerveného kocoura‘!“ – Sedlák se
podûkoval a jel k tomu domu. Pfiede dvefi-
mi zrovna stál Fröhmel s nûkolika lidmi.
Sedlák netu‰e nic zlého zÛstal stát pfied

domem a zeptal se: „Zdali je to hostinec
U âerveného kocoura?“ Fröhmela, kdyÏ
to sly‰el, okamÏitû popadl vztek, rychle se
v‰ak ovládl a zeptal se, kdo mu to fiekl
a poslal ho sem? – „Nûjak˘ muÏ tam v té
ulici mû sem navedl!“ – Fröhmel vyzvídal
dál, jak ten ãlovûk vypadal, a dozvûdûl se
od toho sedláka, Ïe to byla vyhublá osoba
v naãervenalém kabátû. „Aha,“ fiekl
Fröhmel, „uÏ vím! Tak jen jdûte dovnitfi
a nechte si nalít!“ –
Pfií‰tího jara o jedné pûkné kvûtnové ne-
dûli jsem ‰el s nûkolika pfiáteli, Fidelisem
Partschem, m˘m ‰vagrem, mlynáfiem4,
penzionovan˘m nadporuãíkem, Antonem
Wagnerem z Mnichova, m˘m sousedem
Vincenzem Schinzelem (fieãen˘m
Lockenschinzel), Michelem Beckem a nû-
kolika Ïenami do Harrachova k hostinské-
mu Batschekovi.
KdyÏ jsme pfii‰li do hospody, posadili jsme
se v‰ichni k prvnímu stolu hned vpfiedu,
neboÈ vzadu byl cel˘ lokál uÏ obsazen. Byl
tam také Franz Fröhmel. – 
Sotva jsme si v‰ichni sedli, zvolal Fröhmel,
aby se pomstil Michelu Beckovi, nahlas ke
sv˘m spolustolovníkÛm.
„Pánové, co je nového!
V R˘mafiovû jsou tfii velcí lháfii, první je
Popperova Hana,5 druh˘ jist˘ Michel Beck
a tfietího nepovím!“ – – V‰ichni se hlasitû
zasmáli, ale Beck pohotovû fiekl: „A ten tfie-
tí je jist˘ Franz Fröhmel!“ – –

Anton Steiner, stfielec zajícÛ
Nedaleko r˘mafiovské kaple V Lipkách na
kraji mûsta stojí takzvan˘ Vestenhof,6 je-
hoÏ majitel v dobû mého vyprávûní se
jmenoval Karl Mayer. Zemfiel 4. dubna ro-
ku 1884 na rÛÏi.7 DoÏil se 72 let. V pÛli
ledna roku 1842 se mu pfiihodilo ne‰tûstí,
kdyÏ mu bûhem noci shofiel cel˘ statek.
OheÀ propukl kvÛli neopatrnosti jeho Ïe-
ny, která ‰la s lucernou do stodoly pro slá-

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 To je v hostincích znám˘ zvyk, Ïe jsou hosti povzbuzováni hostinsk˘m a ostr˘mi jídly k pití, nebo se navzájem pobízejí k pití toho
pekelného jedu – neboÈ to pfiece není Ïádn˘ chlap, kdyÏ to v té hrozné nefiesti k náleÏité dovednosti nedotáhl, – zh˘ralci a ochla-
stové jsou proto systematicky vychováváni!

2 Mûdûn˘ hamr v dne‰ní obci Nová PláÀ (nûm. Neurode) byl zaloÏen uÏ roku 1640, osada sama asi o dvacet let pozdûji. Pozn. red.
3 Bylo by ku podivu, Ïe mûstsk˘ úfiad bez okolkÛ dovolil zfiídit takové zhoubné, hfií‰né nálevny, kdyby v‰ak ãlovûk nemusel uváÏit, Ïe

bohuÏel v‰ichni, a tedy i úfiad, chlastají – a proto je cel˘ svût zasaÏen slepotou a nevûdomostí, a Ïe koneãnû nemorální stát má ze
v‰eho – i z hfiíchu a zloãinu – svÛj uÏitek! D. H.

4 V orig. Rohrmüller, mlynáfi z vodního (válcového) ml˘na, jenÏ mûl podle Brixela stát v Horním pfiedmûstí (viz kapitolu
Schützenberger a jeho psí povoz v RH 16/2017). Rohrmühle mohla b˘t ale také huÈ, v níÏ se vyrábûly roury (Rohr = roura, trub-
ka). Pozn. red.

5 Viz kapitolu Popperova Haniãka v RH 04/2017. Pozn. red.
6 Tvrzsk˘ ãi Tvrzov˘ dvÛr, viz kapitolu Johann Mayer, fieãen˘ Vestenhannes v RH 18/2016. Pozn. red.
7 RÛÏe (erysipel) je akutní bakteriální onemocnûní kÛÏe doprovázené vysokou horeãkou a zvracením. Pozn. red.
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mu, a protoÏe byly budovy postaveny
vedle sebe do ãtverce, staly se v‰echny
potravou plamenÛ.
Pfií‰tího jara shofiel˘ statek znovu postavili.
KdyÏ byl na jednu zeì té velké stavby vy-
zdviÏen ‰tít, nechal hospodáfi z Vestenhofu
pfiinést nádeníkÛm k obûdu buchty.
Jeden nádeník, syn takzvaného Krysy
Flora,8 vskutku lín˘ chlap, byl sice tkadlec,
av‰ak lavice ho na zadku pálila, a tak dal
pfiednost nádeniãinû, kde mûl víc ãasu na
leno‰ení neÏ pfii tkaní – a ten, kdyÏ dostal
buchtu, ‰el se sv˘m obûdem na pole, zrov-
na pod kapli V Lipkách. Lehl si tam mezi
dvû obilná pole na bfiicho, hlavou nahoru
ke kraji, aby mohl svou buchtu sníst vleÏe.
Nohy v‰ak zvedl nahoru a pohrával si, bez
ustání jako dûti, vlevo a vpravo se vzrost-
l˘m obilím. Na dostfiel kulovnice dál dolÛ
stojí tfii malé domky a v tom prostfiedním
bydlel tkalcovsk˘ mistr Steiner. – Ten také
zrovna obûdval a ‰el, jak to tu tkalci oby-
ãejnû dûlávali, ven. Mûl v sobû kus ãaro-
stfielce, a tak si okamÏitû v‰iml vrtûní v obi-
lí, aãkoli nevál Ïádn˘ vítr a poãasí bylo
pûkné a klidné. – „Aha!“ pomyslel si hned,
„to je zajíc!“9– S touto domnûnkou bûÏel
rychle do pokoje, popadl svou pu‰ku, kte-
rá byla pofiád nabitá broky na zajíce,
a spûchal na posed. – Jeho lidi ho z dálky
sledovali. KdyÏ ale Steiner zacílil na pohy-
bující se obilí a zmáãkl, zakfiiãel domnûl˘

zajíc: „Jesus Maria!“ – – – Steiner se vydû-
sil, odhodil flintu a hrÛzou málem omdlel!
– Jeho lidi bûÏeli nahoru k domnûlému za-
jíci, a co vidûli? Îrouta buchet, jenÏ si dr-
Ïel postfielené nohy a bolestí se svíjel
a skuãel. – – –
Zranûného hned dopravili do nemocnice
a tam mu vytáhli broky ze zadnice a z nohou.
Tkalcovsk˘ mistr Steiner, kdyÏ pfii‰el k sobû,
ihned se oblékl, vzal svoji pu‰ku, pospí-
chal ke svému fabrikantovi panu
Rückertovi, vyloÏil mu celou událost a po-
tom ‰el hned na radnici, aby v‰e oznámil,
a byl pfiedbûÏnû aÏ do dal‰ího v˘slechu
vzat do vazby.
Na‰tûstí pro ne‰Èastného stfielce se v‰ak to-
mu velkému postfielenému zajíci mnoho
nestalo, mûl jen v kaÏdé noze pár brokÛ
a nûkolik jich dostal do zadku, a protoÏe to
byl v celém mûstû znám˘ povaleã, nebyl
v pfiízni ani u obyvatel, ani u magistrátu.
Zato Steiner byl mírumilovn˘, ãinn˘ a piln˘
obãan, tfiebaÏe velmi chud˘, pfiece jen byl
ctûn˘ a oblíben˘. – A tak byl na pfiímluvu
vlivn˘ch pfiátel odsouzen pouze na tfii dny
vûzení a také pfii‰el o pu‰ku. –
Tím mûl do budoucna se stfiílením konec,
av‰ak pfiízvisko „stfielec zajícÛ“ mu zÛstalo.

Smrt mého nejmlad‰ího bratra
MÛj nejmlad‰í bratr spatfiil svûtlo svûta
v únoru roku 1821 a vyrÛstal jako zdrav˘

a siln˘ hoch. Po ukonãené ‰kolní docház-
ce se musel vyuãit tkalcovskému fiemeslu
stejnû jako v‰ichni mí bratfii, k ãemuÏ mûl
vzhledem ke své tûlesné mohutnosti od-
por a odhodlal se k tomuto fiemeslu jen
s nechutí. – KdyÏ se v ‰estnácti letech vy-
uãil, to jsem byl u bratrstva tkalcovsk˘ch
tovary‰Û „stárkem“, brzy téÏ pfii na‰em
shromáÏdûní, které se konalo jednou za
ãtyfii t˘dny, získal bratrství. UÏ tenkrát byl
velice velk˘ a siln˘ a hodil by se víc za
podkováfie neÏ za tkalce, protoÏe mûl ta-
kovou sílu, Ïe jen tak nosil sem a tam v ja-
novické slévárnû Ïelezo o váze dvou cen-
tÛ.
Na konci srpna roku 1839 vandroval do
ruského Polska, kam se uÏ dávno pfiiÏenilo
nûkolik otcov˘ch pfiátel.
V té dobû mûfiil 5 stop a 8 palcÛ10 – tedy
skoro jeden sáh a mûl silnou stavbu tûla.
Dle jeho zpráv se mu tam velmi líbilo, je-
ho kamarádi si ho váÏili a ctili ho a tamní
bratrstvo ho uãinilo star‰ím tovary‰em. Byl
zdráv a v pofiádku aÏ do roku 1843. V lé-
tû toho roku dostal chrlení krve a dlouh˘
ãas leÏel v nemocnici milosrdn˘ch bratfií
v Ez...... Po krátkém uzdravení dostal chr-
lení krve znovu11 – musel zase do nemoc-
nice a za nûkolik dnÛ byl mrtev! – – –
LeÏí pohfiben na hfibitovû v Czermachau.
– 
Klid a mír jeho popelu.

8 Viz kapitolu Florian Karger, fieãen˘ Krysa Flor v RH 12/2017.
9 To je typické pro lidskou „‰elmu“, jen zavûtfií Ïivé zvífie, hned se spojí vraÏedná my‰lenka s dychtivou chutí na „peãínku“. – Docela

pfiedpokládatelné my‰lenky a pocity obávané ‰elmy! D. H.
10 Rakouská (vídeÀská) stopa, míra platná u nás v letech 1764–1876, odpovídá cca 0,316 metru. Bratr tedy mûfiil asi 180 centimetrÛ.
11 ProtoÏe v Ïádném pfiípadû nebyl vyléãen, n˘brÏ se jeho stav lékafisk˘m o‰etfiením bez pfiístupu na ãerstv˘ vzduch a uÏíváním lé-

kafisk˘ch jedÛ jen zhor‰il. Kdyby uÏ tenkrát existovalo „Nové léãitelské umûní“ od Louise Kuhna v Lipsku, byla by tato tûÏká plicní
choroba vyléãena. D. H.

KdyÏ si vyjdete procházkou za R˘mafiov smûrem k harrachovskému
potoku, hned za posledními budovami Hedvy vás pfiivítá krásnû
vzrostlá lipová alej. V kaÏdém roãním období je potû‰ením se jí pro-

cházet. Pfii své poslední náv‰tûvû mûsta moji b˘valí studentíci, dnes
uÏ ‰ediví kmeti, pfii‰pacírovali aÏ sem, aby pr˘ mi ukázali, jaká krás-
ná alej zdobí r˘mafiovské okolí. Jeden z nich pomyslnû dûkoval panu
Stuchlíkovi, kter˘ tuto alej vysadil. Zamyslil jsem se nad tím a za-
vzpomínal na dobu pfied ãtyfiiceti roky. A proã?
Bylo to v roce 1977, den pfied svátkem sv. Franti‰ka – 3. fiíjna. Pfied
r˘mafiovskou farou se se‰lo nûkolik muÏÛ, aby poblahopfiáli správci
farnosti panu doktoru Franti‰ku VaÀákovi k jeho jmeninám.
Gratulanti byli velmi mile pfiijati. A pak oslava! Pojídali, popíjeli, po-
zpívali, povtipkovali.
I na politiku pfii‰lo. A o ãem jiném neÏ o Chartû 77, tématu, které teh-
dy h˘balo atmosférou. Pak rozhodování: Podepsat, ãi nepodepisovat?
V‰ichni rozumovali. Ke konci debaty se pfiipojil i oslavenec
Franti‰ek: „V‰ichni jste otcové rodin. Máte dûti. Tento reÏim je ne-
smlouvav˘, tvrd˘, surov˘. Nena‰el by se jin˘ zpÛsob, jak vyjádfiit
svÛj nesouhlas?“
Padaly nápady. Jeden z nich byl velmi zajímav˘. Pan Hubáãek, pra-
covník na plánovacím oddûlení ONV, fiekl: „Celé roky chodím na tu-
ristické v˘‰lapy po okolí. V‰ude plno zelenû, ale mezi Hedvou a har-
rachovsk˘m potokem ani kefiíãek. Co kdyby se tady vysadilo pár lip,
podobnû jako jsme to provedli u kaple V Lipkách. Nebo vysadit tfie-
ba uÏ celou alej. Ta by v budoucnu mohla pfiipomínat dne‰ní chartis-
tické údobí.“

Lipová alej k Harrachovu má ãtyfiicet let
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Setkalo se to s v‰eobecn˘m souhlasem. Ale kde vzít materiál, peníze
a pracovníky pro v˘sadbu? Tady se ukázal vtip a nápaditost pana
·tanglici, vedoucího pekáren: „Dobfie se znám s pfiedsedou MNV
Tomanem. Je to zaryt˘ nimrod a milovník pfiírody. KdyÏ mu patfiiãnû
fieknu o této aleji, urãitû zajistí stromky u LesÛ.“
Tu jsem se pfiihlásil i já: „V tom pfiípadû já provedu v˘sadbu. Mám
ve tfiídû skoro tfiicet ‰ikovn˘ch studentÛ.“
Pfiedseda MNV Toman pfiesnû podle pfiedpokladu s velkou ochotou
souhlasil a panu Stuchlíkovi dal pokyn zajistit stovku lipek u lesní
správy. V posledním t˘dnu fiíjna byly podle domluvy stromky dopra-
veny na místo v˘sadby. Studenti gymnázia – studijní roãník
1976–1980 – se se mnou jako tfiídním profesorem dobrovolnû a vel-
mi ochotnû dali do práce. Pfii‰li pomoci i pfiespolní studenti. Na kaÏ-
dého pfiipadlo asi pût stromkÛ. V následujících mûsících jsme je mu-
seli nûkolikrát dosazovat. Nenechavci kradli. Dne‰ní mezery v aleji
na nû Ïalují.
Alej vzrostla a dnes pfiipomíná období vzniku Charty 77. Je to
Chartistická alej! Stejnû jako Lípa svobody v parku u kaple
V Lipkách, vysazená Franti‰kem Vychodilem, nechÈ se i tato alej sta-
ne souãástí pamûtihodností pro budoucí pokolení. NechÈ dûti dûtí sa-
dafiÛ aleje mohou sv˘m dûtem vyprávût o dobû, která by se uÏ nikdy
nemûla opakovat! Mgr. Karel Matula, foto: ZN

Pfiejeme v‰em pfiíznivcÛm dechové hudby v roce 2018 hodnû zdraví,
‰tûstí a osobních úspûchÛ. Chtûli bychom také podûkovat panu staro-
stovi Petru Kloudovi a paní fieditelce Marcele Pavlové za vstfiícné
jednání pfii zaji‰tûní prostor pro zkou‰ení a koncertování na‰í decho-
vé hudby Taliánka. âlenové dechové hudby Taliánka

Pfiání a podûkování 
dechové hudby Taliánka

·estnáct˘ roãník ceny Spokojen˘ zákazník Moravskoslezského kraje, kterou
vyhlásilo SdruÏení ãesk˘ch spotfiebitelÛ, má svoje vítûze. Zá‰titu nad leto‰-
ním roãníkem soutûÏe pfievzal hejtman Ivo Vondrák. Projekt finanãnû podpo-
ruje Moravskoslezsk˘ kraj. 
PrestiÏní ocenûní se vítûzÛm udûluje na dva roky. Potvrzuje, Ïe firma
trvale poskytuje sluÏby v oboru svého podnikání v souladu s oãeká-
váním spotfiebitele. „Pokud se zákazník vrací ke stejnému v˘robku
nebo znaãce, znamená to, Ïe je spokojen˘ s jejich kvalitou. Pro pod-
nikatele pak, Ïe svÛj business dûlá dobfie. Moravskoslezsk˘ kraj pod-
poruje rozvoj podnikání, a proto podporujeme i soutûÏ, která zv˘‰í
povûdomí o podnikatelích schopn˘ch nároãné poÏadavky spotfiebite-
lÛ uspokojit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Ceny v pondûlí 13. listopadu ãtrnácti podnikatelÛm pfiedal námûstek
hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krko‰ka.
„Komise vybírala vítûze z dvaatfiiceti podnikatelsk˘ch subjektÛ, které
spokojení zákazníci na cenu letos navrhli,“ uvedla pfiedsedkynû od-
borné komise Vûra Korãová. Mezi ocenûn˘mi subjekty je napfiíklad
v˘robce vala‰sk˘ch ‰indelÛ z Trojanovic, bio farma z Kunãic pod
Ondfiejníkem, tvÛrkynû originální módy z Fr˘dku-Místku, bohumín-
sk˘ antikvariát nebo r˘mafiovská prodejna Ïakársk˘ch tkanin a textil-
ních v˘robkÛ Hedva âESK¯ BROKÁT, s. r. o.
„Tû‰í nás, Ïe návrh na ocenûní vy‰el od na‰ich spokojen˘ch zákazní-
kÛ a Ïe se r˘mafiovská prodejna Hedva – fashion dostala do povûdo-
mí spotfiebitelÛ v ‰irokém okolí,“ reagoval na ocenûní jednatel firmy

Hedva âESK¯ BROKÁT Ing. Vít
Komárek. Ocenûní podle jeho
slov znamená uznání práce celého
kolektivu pracovníkÛ. „Usiluje-
me nabídnout zákazníkÛm kvalitní
ãeské v˘robky v pfiíjemném pro-
stfiedí a s kvalifikovan˘mi proda-
vaãkami. Nabízíme historické
a stylové brokáty, jejichÏ v˘roba
má v na‰em závodû dlouhou tra-
dici. Zv˘‰ili jsme podíl kvalitních
v˘robkÛ na úkor ménû kvalitních,
za niÏ‰í ceny. Vût‰ina zákazníkÛ si
zvykla a tento krok ocenila.
NárÛst trÏeb a ocenûní je toho dÛ-
kazem,“ dodal Vít Komárek.

Redakce z podkladÛ 
PhDr. Miroslavy Chlebounové

Firma Hedva âESK¯ BROKÁT získala cenu Spokojen˘ zákazník
Moravskoslezského kraje

Prostor pro firmy a podnikatele

PrestiÏní ocenûní – Spokojen˘ zá-
kazník Moravskoslezského kraje

T˘m prodejny Ïakársk˘ch tkanin a textilních v˘robkÛ Hedva âESK¯
BROKÁT, s. r. o., kter˘ se zaslouÏil o získání ocenûní Spokojen˘ zá-
kazník, zleva Renata âermáková, Martina Kohoutková a jednatel fir-
my Vít Komárek

placená inzerce

Nafiízení Evropského parlamentu a Evropské rady ã. 2016/679 do-
padne od 25. kvûtna 2018 drtivou silou na v‰echny podnikající sub-
jekty v EU, tedy i v âeské republice. Nafiízení známé pod zkratkou
GDPR není stra‰ákem pouze velk˘ch firem, ale zavádí nové povin-
nosti pro kaÏd˘ podnikající subjekt. Vzhledem k nejasnostem, které

panují v této oblasti, odpovídá certifikovan˘ povûfienec pro ochranu
osobních údajÛ Jaroslav PavlÛ ze spoleãnosti IREXAN, s. r. o.,
Brno/R˘mafiov na nejãastûj‰í dotazy.
Co pfiiná‰í GDPR?
Od kvûtna pfií‰tího roku zaãíná platit GDPR, které pod hrozbou vy-

·ifrovat data budou muset i drobní Ïivnostníci
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sok˘ch pokut zpfiísÀuje zpÛsob, jak spravovat a chránit data lidí. GD-
PR zavádí revoluãní povinnosti pro v‰echny podnikatele, zvlá‰tû pro
ty, ktefií se dosud nezab˘vali ochranou osobních dat vÛbec.
Jaká data máte na mysli?
V‰echna. Patfií mezi nû e-mail, faktury, v˘stupy z úãetního programu,
objednávky, úãty, osobní údaje, osobní dotazníky atp. Chránit data
musí ten, ke komu pfiicházejí i od koho odcházejí.
Je to pro drobného podnikatele velk˘ problém?
Pro samotného drobného podnikatele to nepfiedstaviteln˘ dûs b˘t ne-
musí a ani to nemusí b˘t nákladné. Je tu ov‰em jeden zádrhel, kaÏd˘,
kdo nakládá s daty, dosud zodpovídal do urãité míry za vlastní zpra-
cování, od 25. kvûtna 2018 ruãí, tj. odpovídá za kaÏdého zpracovate-
le dat, kterému je sám poskytne. 

Kdo je zpracovatel?
Odpovûì je sloÏitûj‰í, ale mÛÏeme nepfiesnû shrnout, Ïe je to kaÏd˘
dodavatel, se kter˘m máme jak˘koliv datov˘ styk, byÈ jen s jed-
ním osobním údajem.
MÛÏete uvést pfiíklad?
Vût‰ina drobn˘ch podnikatelÛ vyuÏívá sluÏeb externích úãetních kan-
celáfií. Problém je, Ïe pokud externí úãetní kanceláfi nesplÀuje pod-
mínky pro GDPR, tj. nevyhovuje podmínkám stanoven˘m v GDPR
a není schopna doloÏit dozorovému orgánu, Ïe je GDPR, tak v pfiípa-
dû udûlení pokuty této úãetní kanceláfii s nejvût‰í pravdûpodobností
bude udûlena pokuta i v‰em jejím klientÛm, protoÏe poskytli data
subjektu, kter˘ jejich data nedostateãnû chrání.

Jaroslav PavlÛ

Revír, kde vykonávám právo myslivosti, sousedí s dal‰ími honitbami
a v jedné z nich Ïije mufloní zvûfi. Pfii jedné z kontrol na‰í honitby
jsem zahlédl tuto úÏasnou, chováním nevyzpytatelnou zvûfi na pro-
tûj‰ím svahu pod lesem. Na její pfiítomnost mne upozornily do dálky
svítící bílé ãabraky na plotnách dospûl˘ch muflonÛ. Dalekohledem
jsem je pozoroval asi hodinu a vym˘‰lel plán, jak je koneãnû dostat
do hledáãku fotoaparátu. SnaÏil jsem se jiÏ nûkolikrát v minulosti
o slu‰n˘ snímek, bohuÏel aÏ na jednu jarní vycházku s kamarádem
fotografem Martinem, kdy se nám pár fotografií podafiilo vytvofiit,
jsem moc ‰tûstí nemûl. Obãas to byly skvûlé záÏitky a pozorování, ale
k fotografování jsem se vÛbec nedostal. 
S v˘bûrem místa k ãekané problém nebyl, hned pfii prvním letmém
pohledu se mi nabídl snad stopadesátilet˘ javor uprostfied luk, zále-
Ïelo jen na smûru vûtru, více se ani vymyslet nedalo.
âekaly mne tfii dvanáctihodinové noãní smûny, voln˘ch dnÛ jsem se
nemohl doãkat. Jako vÏdy pfied podobn˘mi v˘pravami se mi v hlavû
honily pochybnosti o pfiípadném úspûchu. VydrÏí zvûfi v odpoledních
hodinách nav‰tûvovat pastviny pod lesem anebo zmûní stávani‰tû,
jak to u ní b˘vá zvykem. Poãasí se mÛÏe zmûnit k hor‰ímu, na pod-
zim to není nic zvlá‰tního, ale to nebylo nic proti jedné trhlinû v mém
plánu. Jsem myslivec, moc dobfie vím, jaké to je, kdyÏ se v dobû lo-
vu nûjací nezvaní „hosté“ toulají po revíru v místech, kde se zvûfi nej-
více zdrÏuje. Sám to vidím, lesy plné houbafiÛ, jezdcÛ na koních, mo-
torkáfiÛ a dal‰ích, tfieba i v˘letníkÛ se psy.
Po tfiech smûnách mi koneãnû nastávají volné dny. Hned v ten první
vyráÏím. Cesta za muflony není vÛbec jednoduchá. Vede desetikilo-
metrov˘m kopcovit˘m terénem pfies dvû honitby. Z domu jsem vy‰el
po poledni, spûchat nebudu, projdu se, podívám se po stopách zvûfie,
pokochám se podzimní krajinou, vyfotím nûjaké kouzelné záti‰í,
kdyÏ se nabídne. Podzim nabízí pestrou paletu barev, je zapotfiebí to-
ho vyuÏít.
Za posledními chalupami potkávám dvû mladé maminky s koãárky
a mal˘mi dûtmi na procházce, po sto metrech je nechávám za sebou,

za enklávou lesa mû pfiedjela skupinka jezdcÛ na koních (jak na sta-
rém americkém západû). Do lesa vymalovaného podzimními barva-
mi vcházím kolem tfietí, vûtfiík lehce pofukuje, sãesává naÏloutlé lis-
tí z korun statn˘ch bohat˘rÛ. Sem tam pfielétl z kefie na kefi kos, s˘-
korky poletovaly ze stromu na strom, snaÏily se pfied pfiíchodem zi-
my je‰tû najít nûco semen, také brhlíci byli aktivní, sojka nade mnou
vykfiikla a zalétla do vûtví hust˘ch smrkÛ, kdyÏ ji z odpoledního roz-
jímání vyru‰ily podráÏky m˘ch bot, které lehce ‰krtly o povrch hrbo-
laté lesní cesty. Pfiítomnost jelení a srnãí zvûfie i divoãákÛ prozrazo-
valy jejich stopy v podmáãen˘ch kolejích, ujeÏdûn˘ch od lesních
traktorÛ. Byla je‰tû zalehlá v témûfi neprÛchodn˘ch smrkov˘ch mla-
zinách, její ãas vycházení za pastvou mûl teprve pfiijít.
Obãas si krátce odpoãinu, a kdyÏ mi padne do oka nûco zajímavého,
pofiídím snímek. Po dvouhodinové procházce lesním chrámem voní-
cím podzimem jsem se dostal na hranici „mufloní“ honitby.

Odpoledne s muflony

Zajímavosti z pfiírody
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Pfiicházím k rozloÏitému javoru, prohlíÏím vybrané místo a s pfiekva-
pením zji‰Èuji, Ïe je o mnoho lep‰í, neÏ jsem si pfiedstavoval. Je‰tû
kontroluji smûr vûtru. Statn˘, letit˘ mohykán uprostfied luk mi po-
skytuje bezvadné krytí a jeho kofienové nábûhy pohodlné sezení k ãe-
kané. Chystám fotoaparát na stativ, na batoh pokládám bundu, abych
ji bez zbyteãn˘ch pohybÛ hodil pfies sebe, aÏ se ochladí. Nízké pod-
veãerní sluníãko ozafiuje stûnu lesa pfiede mnou, dává tak vyniknout
úÏasn˘m podzimním barvám. Scenérie mne dostává do snûní, je‰tû
aby do takového svûtla vy‰la zvûfi.
Svûte div se, zakrátko z lesa doslova vybûhly první kusy mufloní
zvûfie. Skoro jsem pfiekvapením ned˘chal, jeden, druh˘, tfietí, naráz
bylo venku deset kusÛ. Pfiekvapen z jejich brzkého pfiíchodu je se za-
tajen˘m dechem pozoruji. A nejen já – z nebesk˘ch v˘‰ek je sledují
dvû krouÏící káÀata, upozornila na sebe typick˘m táhl˘m pískotem.
Pomalu se cel˘ rozechvûl˘ snaÏím dostat oko k fotoaparátu, kdyÏ tu
najednou mufloni zaléhají do trávy, nejspí‰ k odpoãinku. Na dobr˘
zábûr je zvûfi je‰tû daleko. Nechci propást Ïádnou pfiíleÏitost k foto-
grafování, a tak zÛstávám nachystan˘ u fotoaparátu. Dlouho v nepo-
hodlné pozici nemÛÏu vydrÏet a chci si dopfiát krátkého pohodlí.
Nejde to, jedna z muflonek neustále pozoruje okolí, sebemen‰í pohyb
by mne prozradil. Je to hodnû opatrná, nedÛvûfiivá zvûfi, staãí jí veli-
ce málo, aby zneklidnûla a zmizela v lese.
K mé smÛle se z niãeho nic zaãal zvedat nepfiíjemn˘ vítr, hnal pfied se-
bou ‰edé mraky, které mne pfiipravily o kouzelné podveãerní svûtlo.
Dutorohá zvûfi se zvedla, zaãala se koneãnû pastvit a pomalu postupo-
vat m˘m smûrem. I kdyÏ se ‰patn˘m svûtlem, pofiizuji první snímky,
vtom si v‰imnu tfiíletého muflona stojícího po pravé ruce blíÏe ke
mnû. Odkud pfii‰el, jak se zjevil v mé blízkosti, ani nevím. Opatrnû 
otáãím teleobjektiv, soustfiedím se jen na nûho, mladého muflona s na-
dûjn˘mi toulci, a pokou‰ím se ho zvûãnit. Nedafií se, muflon zaléhá,
drbe se spárkami hned tam a zas jinde. Napûtí se ve mnû stupÀuje, mu-
sím vydrÏet v nepohodlné póze, ruce se mi tfiesou, tep se zvy‰uje, kdyÏ
koneãnû po údrÏbû srsti mufloní pán vstává a já pomalu maãkám
spou‰È fotoaparátu. ZvûãÀuji krasavce dokonce i s nûkolika kusy holé
a mlad˘mi, asi roãními a dvoulet˘mi muflony, ktefií se mezitím pfii-
pastvili na slu‰nou vzdálenost. Vzru‰ením skoro ned˘chám, úÏasn˘
pocit z fotolovu si plnû vychutnávám a ãekám, jestli se zvûfi odváÏí jít

je‰tû blíÏ k mému stanovi‰ti. Byla by to nádhera mít zvûfi tak blízko,
Ïe bych musel zkrátit ohnisko na teleobjektivu.
Nic takového, mufloni náhle znejistí a kvapem zatahují zpátky do le-
sa. Divím se a hledám pfiíãinu, o mnû neví. Vítr?! Ano, sílící vítr se za-
ãal toãit a já mám po focení i po neobyãejné podívané. Dlouhou dobu
sedím na místû, asi jako myslivec po úspû‰ném lovu, a tfiesoucíma ru-
kama se snaÏím najít ovladaã na kamefie k prohlíÏení snímkÛ. S nûko-
lika obrázky na displeji jsem velice spokojen, mám na kartû snímky,
které jsem si pfiedstavoval a pro které jsem dnes ‰el. Zastfiené slunce
jiÏ dávno pfiedalo vládu noci. Zaãínám balit vûci, uvolnûnû vstfiebá-
vám neobyãejn˘ záÏitek a spokojen˘ se vydávám na cestu k domovu. 
Mé kroky tich˘m ãern˘m lesem pomalu ukrajují vzdálenost, která
mne dûlí od domova. Obãas na mne ze tmy ‰tûkne zrazen˘ kus srn-
ãího, místy sly‰ím zapraskání such˘ch vûtviãek, za‰ustûní suchého
listí, to mnou zrazená zvûfi odbíhá. Mûsíc zaãíná prosvítat ãernou ob-
lohou, zrovna kdyÏ vycházím z hlubokého lesa na polní cestu. Je‰tû
pfiejít jeden horizont a jsem u prvních chalup a za chvilku doma.
Pfiicházím unaven˘, Ïízniv˘, ale zároveÀ nad‰en˘ z úÏasn˘ch záÏitkÛ
a ze slu‰n˘ch fotografií. Fota a text: Václav Va‰íãek

Staré ovocné odrÛdy pfiedstavují velmi pestrou smûsici jedincÛ se znaãnû
‰irok˘mi vlastnostmi. V prÛbûhu minul˘ch staletí vznikaly cílen˘m ‰lech-
tûním, ale téÏ z náhodn˘ch semenáãÛ nalezen˘ch u lidsk˘ch obydlí. Jedno
mûly vÏdy spoleãné – „vhodné vlastnosti“ pro nás, pro lidi. Tlak na jejich
povahu, tolik potfiebnou pro následné mnoÏení a ‰ífiení do krajiny, se sa-
mozfiejmû mûní. Dnes jiÏ pfiíli‰ neupotfiebíme ‰piãkovou „krechtovatel-
nost“ jabloÀové odrÛdy Str˘mka nebo korkovatûní otlakÛ odrÛdy
Panenské ãeské. Stejnû tak bude uÏ málokdo ke slazení koláãÛ pouÏívat
bûlokarpatskou hru‰Àovou odrÛdu zvanou MedÛvky. V souãasnosti si
konzument Ïádá jiné atributy – pevnou duÏninu, chruplavost, ‰Èavnatost
a v˘teãnou chuÈ.
Je zaÏit˘m omylem, Ïe staré odrÛdy nejsou pfiíli‰ chutné. Není tomu tak.
âasto totiÏ danou odrÛdu soudíme podle plodÛ z desítky let neudrÏova-
ného jedince. Samozfiejmû mezi nimi mÛÏeme najít i odrÛdy prÛmûrné ãi
dosti podprÛmûrné chuti, ale existují i skvosty, jejichÏ chuÈ se podle ná-
zoru mnoh˘ch dosud nepodafiilo pfiekonat. Kupfiíkladu mezi staré hru‰nû
se ‰piãkovou chutí fiadíme Avran‰skou, Boscovu lahvici, Koporeãku;
z jabloní Coxovu renetu, Signe
Tillisch, âistecké lahÛdkové nebo
Gráv‰t˘nské. Aprávû poslednû jme-
novanou odrÛdu, jeden z pfiírÛstkÛ
nové aleje v Bfiidliãné, zde krátce
pfiedstavím.
5) Gráv‰t˘nské (Gravenstei-
ner, Gravenstein, Calville de Gra-
venstein)
PÛvod: v Nûmecku, nejspí‰e
v Gravensteinu ve ·lesvicku-
Hol‰t˘nsku, v 18. století.
Strom: tvofií mohutné, rozloÏité ko-

runy, pozdûji mírnû pfievislé.
Plodnost: pozdní aÏ velmi pozdní – klidnû i 8–10 let po v˘sadbû na se-
menné podnoÏi. Celkovû men‰í, stfiídavá.
PoÏadavky: vyÏaduje hlub‰í a vlhãí pÛdy, s vy‰‰í vzdu‰nou vlhkostí
a stfiední aÏ vy‰‰í chránûné oslunûné polohy. Nesná‰í suché a v˘raznû vû-
trné polohy.
Plod: dosti velk˘ (i víc neÏ 200 g), nepravidelnû zhrbolen˘. Slupka je
hladká, mastná, krytá témûfi do poloviny plodu v˘razn˘m Ïíháním.
Charakteristická je intenzivní vÛnû plodu. Dozrává v záfií. Z vy‰‰ích po-
loh vydrÏí pfiibliÏnû do Mikulá‰e.
·patné vlastnosti: pozdní a niÏ‰í plodnost, ovoce vûtrem padá. Odolnost
vÛãi mrazu i strupovitosti men‰í.
Dobré vlastnosti: nejchutnûj‰í jablko vÛbec, mimofiádnû velké kvûty.

Dimitrij Tyã ml., fota: Ing. Stanislav Boãek, Ph.D.
(Zdroje: Dvofiák, A. a kol. Jablka. Praha: Academia, 1976. 290 s.; Vanûk, J.
Lidová pomologie – VII. díl – Jablka. Chrudim: Nakladatelství zahradnické li-
teratury, 1940. 74 s.; Kohout, K. Malá pomologie I– Jablka. SZN, 1960. 122 s.)

Ovocnické rozhledy
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O víkendu 18. a 19. listopadu probûhly v r˘mafiovské „Flemda aré-
nû“ dva cyklokrosové závody. V sobotu se jel jiÏ pát˘ roãník a sedm˘
závod Kolárna – Ethic Sport cupu Oderského poháru. Za chladného,
ale sluneãného poãasí se závodu zúãastnilo 89 závodníkÛ v jedenác-
ti kategoriích a 15 dûtí ve vûku od ãtyfi do dvanácti let.
Závod nejmlad‰ích dûtí v 10:40 cel˘ program odstartoval. Jeho vítûzem
se stal David BlaÏek z Prostûjova. Nejmlad‰ím závodníkem byl pûtile-

t˘ Kry‰tof Vystrãil
z R˘mafiova. V 11
hodin navázal zá-
vod ÏákÛ, Ïaãek
a kadetek na dvû
kola. Jako první
proÈal cílovou pás-

ku Radim Husiãka z Hranic. To se uÏ na startu fiadily kategorie Ïen, ju-
niorek, kadetÛ a muÏÛ nad padesát let. Nejrychlej‰í závodník Ivo
Kovafiík z Ostravy na trati strávil 32 minut. Cel˘ program vyvrcholil
startem muÏÛ kategorie Elite, muÏÛ ve vûku 30–40 let, 40–50 let a ju-
niorÛ. Startovní pole obohatil a roli favorita potvrdil ãesk˘ reprezentant
Lubomír Petru‰ z Ethic Sportu, kter˘ zvítûzil v ãase 38:57.
V nedûli byl na programu sedm˘ závod âeského poháru extraligy
masters. Po noãním de‰ti a snûÏení se na rozmoãenou traÈ vydalo bo-
jovat sedmdesát stateãn˘ch, od ÏákÛ aÏ po muÏe nad padesát let. Jako
první vyjeli Ïáci, Ïákynû a kadetky. Vítûzství v této kategorii vybojo-
val Ondfiej Zvûdûlík z Vrbna. V druhém závodû se z vítûzství stejnû
jako v sobotu radoval Ivo Kovafiík a ve tfietím pfiedvedl na znaãnû
rozbahnûné trati suverénní v˘kon Lubomír Petru‰, kter˘ pfiijel do cí-
le s náskokem minuty a pÛl.

Podle ohlasu zá-
vodníkÛ i divákÛ
se cel˘ víkend po-
vedl na jedniãku.
Chci podûkovat
mûstu R˘mafiovu
a v‰em partnerÛm
a sponzorÛm,
hlavnû ale v‰em
dobrovolníkÛm,
ktefií se po oba
dva dny starali
o bezchybn˘ prÛ-
bûh závodÛ. 

Petr Chaloupka

DuKo R˘mafiovsk˘ cyklokros

Dal‰ími dvûma disciplínami pokraãoval 42. roãník R˘mafiovského desetiboje. ·lo
o dvû nejoblíbenûj‰í disciplíny, které vÏdy pfiilákají nejvy‰‰í poãet startujících.
V listopadu byla na programu stfielba ze vzduchovky. Tu absolvovalo 82
úãastníkÛ. Desetibojafii se pot˘kali se star‰ími typy vzduchovek a díky
peãlivé pfiípravû zbraní, na které se podíleli Miroslav Mikeska
a Jaroslav Hofman, byly v˘sledky dobré.
V kategorii muÏÛ A dosáhl nejlep‰ího v˘sledku mezi muÏi i celkovû
Pavel Veislík s 95 body. O boj na dal‰ích místech se svedl nemilosrdn˘
boj, z nûhoÏ vy‰el nejlépe Michal Schreiber a v˘konem 90 bodÛ se 
umístil jako druh˘. O bod ménû trefil tfietí v pofiadí Tomá‰ Gromus.
Mezi muÏi B se nejlépe trefil Jifií Jaro‰ s 93 body, druh˘ Josef Vosyka
dosáhl 92 bodÛ a tfietí Milan Brzobohat˘ 91 bodÛ.
I v kategorii muÏÛ C rozhodovaly jednobodové odstupy. Nejlep‰í Josef
Koãnar dosáhl v˘sledku 88 bodÛ, druh˘ skonãil Jan Horáãek a tfietí
Jaroslav Hofman.
V Ïenách A si prvenství vystfiílela Lenka Metelková s 90 body, druhá
skonãila Eva Holubová s 87 body a tfietí Lenka Kastnerová s 84 body.

V kategorii Ïen B se nejlep‰ím Ïensk˘m v˘konem dne opût bl˘skla
Markéta Míãková s 92 body. Druhá Barbora Rydzyková dosáhla 89 bo-
dÛ a tfietí místo s 86 body brala Miroslava Síbrová.
V Ïenách C obhájila loÀské prvenství Alena Jurá‰ová s 90 body, druhá
byla Eva Sovi‰ová s 78 body a tfietí BoÏena Dokládalová s 68 body. 
V kategorii dûtí si pfii‰lo stfielbu vyzkou‰et ‰estnáct adeptÛ. Nejlépe si
vedla Ema Îáková se 75 body, druhá skonãila v˘konem 67 bodÛ
Veronika Tihelková a tfietí místo s nástfielem 57 bodÛ patfií Amálii
Vinohradníkové. 
V sobotu 2. prosince se 82 desetibojafiÛ se‰lo na místní kuÏelnû. Hrálo
se na 60 hodÛ sdruÏen˘ch. Celá akce byla provázena v˘bornou atmo-
sférou na drahách i v hledi‰ti. Diváci a pfiíznivci mohli vidût 26 dvou-
stovkov˘ch ãísel.
Svou premiéru si na kuÏelnû odbyla vût‰ina úãastníkÛ z kategorie dûtí.
Jejich nasazení a snaha byly úÏasné. V kategorii 6–9 let bylo pofiadí na
prvních tfiech místech následovné: Jan Luke‰, ·tûpán Tkadleãek
a Monika SvatoÀová, star‰ím dûtem kralovala Andrea Kon‰tacká, o dru-

Desetibojafii mûfiili síly v kuÏelkách a stfielbû ze vzduchovky

Sport

Fota: Miroslav ·koda
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hé a tfietí místo se navlas stejn˘m v˘konem podûlila dvojãata Barbora
a Veronika Tihelkovy.
Mezi muÏi A zvítûzil Pavel SvatoÀ nejlep‰ím v˘konem dne 266 kolkÛ,
druhé místo obsadil Petr Nenutil s 250 kolky a tfietí Milan Metelka s 240
kolky.
V muÏích B dominoval Jifií Jaro‰, kter˘ dosáhl druhého nejlep‰ího v˘-
konu dne 264 kolkÛ. Druh˘ skonãil Vladimír Pán s 244 kolky, tfietí
Pavel Charuza shodil 231 kolkÛ.
Kategorie muÏÛ C patfiila k nejvyrovnanûj‰ím. Zde si prvenství vybojo-
val Rudolf Heisig, kter˘ srazil 246 kuÏelek a jen lep‰í doráÏka jej vy-
nesla pfied druhého Jana Horáãka. Tfietí skonãil Jaroslav Hofman s 229
kolky.
V kategorii Ïen A prvenství vybojovala v˘konem 204 poraÏen˘ch ku-

Ïelek Karolína Hfiívová, druhá Eva Holubová dosáhla v˘konu 172 kol-
kÛ, o jeden kolek ménû trefila tfietí Libu‰e Kon‰tacká.
V Ïenách B Markéta Míãková nenechala nikoho na pochybách, Ïe po-
m˘‰lí na mety nejvy‰‰í, a zvítûzila s 241 kolky. Druhá skonãila Marcela
Îáková s 215 kolky a tfietí místo brala Andrea Továrková s 200 kolky.
V kategorii Ïen C dosáhla tfietího celkovû nejlep‰ího v˘sledku dne 256
kolkÛ Alena Jurá‰ová. Za ní se na dal‰ích místech sefiadily Eva
Sovi‰ová s 206 kolky a Helena Sikorová se 162 kolky.
O termínu dal‰í disciplíny se rozhodne aÏ zaãátkem ledna 2018. Zda to
bude plavání, závisí na termínu otevfiení krytého bazénu v Bfiidliãné.
Dále pfiichází v úvahu v pfiípadû dobr˘ch snûhov˘ch podmínek bûh na
lyÏích. O koneãné variantû budou desetibojafii vãas informováni.

Alena Jurá‰ová, fota: Rudolf Heisig

Kartingov˘ rok Luká‰ovi zaãal jiÏ první t˘den v únoru pfiedsezónními testy na
italském okruhu v Corridonii. Koncem února následoval test na okruhu Adria
opût v Itálii. V bfieznu, pfied zaãátkem sezóny, v rámci tréninku je‰tû odjel je-
den závod ze seriálu Open cup v rakouském Brucku. Je‰tû se nezaãalo závo-
dit a Luká‰ mûl v testech najeto cca 2 000 km.
Sezóna 2017 byla velmi nároãná, na jezdce ãekalo sedmnáct závod-
ních víkendÛ, které se uskuteãnily na tratích v âR a Rakousku.
Leto‰ní závody byly plné zvratÛ jak v závodním poli, tak v poãasí.
¤ada závodÛ se konala za velkého de‰tû. Luká‰ odjel
kompletní seriál mistrovství âeské republiky
a Moravsk˘ pohár, kter˘ je zároveÀ mistrovstvím
Slovenska. 
Rok v‰ichni závodníci netrpûlivû ãekali na dokonãení
nového okruhu v Tfiinci. Od ãervence se kartingovému
svûtu koneãnû otevfiel a ihned dostal nejvy‰‰í známku
hodnocení od FIA a s ní moÏnost pofiádání mistrovství
svûta. Celkové náklady na vybudování okruhu pfiesa-
hovaly 150 milionÛ korun. Závidí nám ho celá
Evropa. Velké díky patfií Martinu Gregorovi.
Od ãervence tedy Luká‰ zahájil pfiípravu v Tfiinci, kde
v srpnu probûhla celá série závodÛ. Pfii mistrovství âR
zde Luká‰ za velkého de‰tû vybojoval tfietí místo
a o t˘den dfiíve na Poháru autoklubu âR místo druhé.
Po cel˘ rok na‰eho juniora trénoval Luká‰ Vlá‰ek,
kter˘ nefie‰il pouze styl jízdy, ale rovnûÏ urãoval cel-
kové nastavení motokáry. Spolupráce se vydafiila
a budeme v ní pokraãovat i v pfií‰tím roce.
V roce 2017 stál Luká‰ devûtkrát na stupních vítûzÛ.
Na závûr sezóny jiÏ testoval kategorii mini, na kterou
má je‰tû rok ãas. Pfii testech zajíÏdûl velmi dobré ãasy

a uÏ teì se tû‰í na rok 2018. Je‰tû více se tû‰í na rok 2019 a katego-
rii mini, v níÏ závodníci jedou o cca 10 km/hod. rychleji.
V˘sledky sezóny 2017:
Moravsk˘ pohár (3. místo), mistrovství âR (4. místo), Pohár auto-
klubu âR (4. místo). Vûfiíme, Ïe se v roce 2018 Luká‰ opût posune
o stupínek v˘‰e. Moc mu to pfiejeme. Velké díky patfií na‰im partne-
rÛm: RD R˘mafiov, Klempífiství Pipa, Lojzo a BP Design. 

Jifií Obruãník, Lamont racing, foto: Josef Kali‰-Joka

Luká‰ Obruãník stál devûtkrát na stupních vítûzÛ 

V nedûli 10. prosince se uskuteãnilo v Bohumínû Mistrov-
ství âeské republiky tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. 
Na dráze se vystfiídalo dvaadvacet nejlep‰ích hrá-
ãÛ. Velk˘m pfiekvapením bylo vítûzství r˘mafiov-
ského Jifiího Polá‰ka v kategorii LP1 nad nejvût‰ím
favoritem Petrem Kumstátem a zisk titulu mistra
âeské republiky. V kategorii LP2 se dafiilo také Ivu
Mrhalovi, kter˘ v˘konem 408 bodÛ dosáhl na
stfiíbrnou medaili. Mistrem âR v kategorii TP se
stal v˘konem 487 bodÛ uÏ devatenáctinásobn˘
mistr republiky Zdenûk Doãkálek a na druhém
místû skonãil jeho t˘mov˘ spoluhráã Miroslav
Grebenár (436 bodÛ). Zdenûk Doãkálek se zároveÀ

stal nejlep‰ím kuÏelkáfiem roku 2017. PfiipomeÀ-
me, Ïe v âeském poháru zvítûzil Ivo Mrhal
a Zdenûk Doãkálek, Jifií Polá‰ek skonãil druh˘.
Zdenûk Doãkálek touto cestou dûkuje Pavlu
Gerhardovi za celoroãní podporu. 
V sobotu 9. prosince se na kuÏelnû Jiskry konal
turnaj nazvan˘ Fredyho kuÏelka. Zúãastnilo se ho
‰estnáct ãtyfiãlenn˘ch druÏstev. Vítûzem se stalo
druÏstvo Bez koulí v˘konem 1 029 poraÏen˘ch
kolkÛ, druhé místo obsadili Marodi (1 003 kolkÛ)
a tfietí skonãil Lamont (981 kolkÛ). Nejlep‰ím hrá-
ãem se stal Milan Dûdáãek v˘konem 317 poraÏe-
n˘ch kolkÛ, kter˘ vytvofiil rekord turnaje. JiKo

KuÏelkáfii zavr‰ili úspû‰nou sezónu

Mistfii âeské republiky, zleva Jifií
Polá‰ek a Zdenûk Doãkálek
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KuÏelkáfii z KK Jiskra R˘mafiov A hrají v této sezónû 3. ligu muÏÛ
a po podzimní ãásti se drÏí na pûkném ãtvrtém místû. Dva hráãi se dr-
Ïí v první osmiãce jednotlivcÛ, na ãtvrtém místû Ladislav Stárek a na
osmém Milan Dûdáãek.
V 9. kole KK Jiskra R˘mafiov porazila na domácí kuÏelnû KC Zlín
5:3. Za domácí dobfie zahrál Ladislav Stárek, kter˘ shodil 586 kuÏe-
lek, Milan Dûdáãek uhrál 582. V 10. kole na domácí kuÏelnû porazi-
li HKK Olomouc 5:3. Opût zahrál v˘bornû Ladislav Stárek (565)
a také Ladislav Janáã (545). V 11. kole zajela KK Jiskra R˘mafiov do
·umperka, kde prohrála 6:2. Nejlep‰í z Jiskry byl Ladislav Stárek
(543), Antonín Sochor zahrál 542.

DruÏstvo B hraje krajsk˘ pfiebor Olomouckého kraje a po podzimní
ãásti je na prvním místû. V jednotlivcích máme v první osmiãce hned

tfii hráãe, na tfietím místû Antonína Sochora, na ãtvrtém Michala
Davidíka a na osmém Romanu Valovou. 
V 9. kole na‰e druÏstvo porazilo v derby TJ Kovohutû Bfiidliãná 6:2,
nejlep‰ích v˘konÛ dosáhli Romana Valová (469) a Petr Chlachula
(457). V 10. kole si na domácí kuÏelnû poradili s HKK Olomouc
a vyhráli 7:1. V̆ bornû zahráli Antonín Sochor (475) a Romana
Valová (473). Na poslední zápas podzimu zajíÏdûli hráãi do
·umperka, kde prohráli 5:3. Nejlep‰ím hráãem byl Antonín Sochor,
kter˘ porazil 460 kuÏelek.

Jarní kolo soutûÏí zaãíná 13. ledna 2018, kdy obû na‰e druÏstva hra-
jí v Olomouci. První domácí zápas se uskuteãní 20. ledna od 10:00,
pfiijìte na‰e hráãe podpofiit! 

Romana Valová

KuÏelkáfii z béãka vedou tabulku v olomouckém krajském pfieboru

Tabulka po 11. kole:
1. TJ Zbrojovka Vsetín 20
2. TJ Horní Bene‰ov 16
3. KC Zlín 15
4. KK Jiskra R˘mafiov 14
5. TJ Odry 12
6. KK ·umperk 11

7. KK Zábfieh B 11
8. TJ Sokol Bohumín 9
9. TJ Tatran Litovel 8
10. SKK Ostrava 6
11. TJ Sokol Machová 6
12. HKK Olomouc B 4

Tabulka po 11. kole:
1. KK Jiskra R˘mafiov B 18 
2. TJ Horní Bene‰ov C 15
3. TJ Kovohutû Bfiidliãná B 14
4. HKK Olomouc C 14
5. KK Zábfieh C 12
6. Sokol Pfiemyslovice B 10

7. KK ·umperk C 10
8. KK Lipník n./Beãvou A 10
9. TJ Spartak Pfierov 8
10. TJ Horní Bene‰ov D 8
11. SKK Jeseník B 6
12. KS Moravsk˘ Beroun 5

V sobotu 18. listopadu se v Opavû ko-
nal v pofiadí jiÏ 27. turnaj dvojic
v badmintonu pod názvem „Boreãek“.
Turnaje se pravidelnû úãastní mladí
hráãi Moravskoslezského a Olomouc-
kého kraje. Mezi 57 úãastníky se ob-
jevilo i osm r˘mafiovsk˘ch badmintonov˘ch nadûjí z klubu SK Badec Ryo.
Turnaj se hrál systémem „·v˘car“ na dva hrané sety do tfiinácti bodÛ
pevnû, na pût kol. V kategorii dívek U11 si odbyla úspû‰nou premié-
ru Natálie Pinìáková, která se umístila celkovû tfietí. Ve stejné vûko-
vé kategorii mezi chlapci obsadil Jan Vinohradník 7. pfiíãku. Dívky
v kategorii U13 vybojovaly umístûní na 11. aÏ 13. pozici v pofiadí
Lucie Kalábová, Anna Chlachulová a Pavlína Motalová. Mezi chlap-
ci v kategorii U13 v turnajové premiéfie získal Jan Bátla 13. místo.
O pfiíãku pfied ním se umístil jeho bratr Luká‰ Bátla a skvûl˘ v˘sle-
dek v nabité konkurenci zaznamenal Jan Hanu‰ na 5. místû.

Foto a text: Michal Kaláb, SK Badec Ryo

R˘mafiov‰tí badmintonisté na turnaji v Opavû

V sobotu 25. listopadu uspofiádal r˘mafiovsk˘ klub SK Badec Ryo leto‰ní tfietí
badmintonov˘ turnaj pro dûti a dospûlé.
Dopoledne se se‰lo v tûlocviãnû gymnázia celkem 21 dûtsk˘ch bad-
mintonistÛ z R˘mafiova a Bfiidliãné. Odehráli turnaj dvojic systémem
„·v˘car“ na dva sety do 13 bodÛ. V kategorii dívek „Easy“ se jako tfie-
tí umístila Karolína Skálová, druhou pfiíãku obsadila Hanka Koniarzová
a prvenství vybojovala Natálie Pinìáková. V kategorii chlapcÛ „Easy“
skonãil tfietí Tomá‰ Zahradník, druhé místo získal Marek Bocián a zví-
tûzil Jan Vinohradník. Tfietí pfiíãka v kategorii dívek „Hard“ patfiila Lucii
Kalábové, druhá Pavlínû Motalové a prvenství Petfie Motalové. V kate-
gorii chlapcÛ „Hard“ se na tfietí pozici umístil Tadeá‰ Procházka, na dru-
hé Tomá‰ Petrek a vítûzem v této kategorii se stal Jan Hanu‰.
Odpoledne hfii‰tû patfiilo dospûl˘m badmintonistÛm, které doplnily dva
páry nejúspû‰nûj‰ích dûtsk˘ch hráãÛ – dívãí duo Petra Motalová a Lucie
Kalábová a chlapecká dvojice Tomá‰ Petrek a Jan Hanu‰. Dospûlí hrá-
li turnaj ãtyfiher systémem „·v˘car“ na dva sety do 15 bodÛ. Celkem se
ho zúãastnilo 14 párÛ, rozdûlen˘ch do dvou v˘konnostních kategorií.
V kategorii „Easy“ obsadily tfietí místo Pavla ·emetová a Simona
Ptáãková, druhou pfiíãku vybojovali Jan Hanu‰ a Tomá‰ Petrek a vítûzi
se stalo trio Laìka Knapková, Kamil Knapek a Jan Vinohradník st.
V kategorii „Hard“ skonãili tfietí Radim Hanu‰ s Michalem Kalábem,
druhou pfiíãku obsadili Simona Ptáãková s Radkem ·a‰inkou a z vítûz-
ství se radovala dvojice Jifií Zahradník a Petr Valá‰ek.
Za obãerstvení patfií dík sponzorÛm turnaje: firmû Amin, spol. s r. o.,
a R˘mafiovské pekárnû, s. r. o. Michal Kaláb, fota: Lenka Kalábová

Tfietí Badec Ryo turnaj dûtí a dospûl˘ch
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Soukromá fiádková inzerce
Nabízím k prodeji velmi levnû zánovní nepouÏívané vûci z pozÛstalos-
ti: nehranou plazmovou TV Panasonic s úhlopfiíãkou 94 cm, ploch˘m
displejem a HD rozli‰ením (3 900 Kã), novou sedací soupravu do ob˘-
váku (2 900 Kã), star‰í, plnû funkãní automatickou praãku s vrchním pl-
nûním Whirlpool (1 900 Kã), men‰í zánovní pfiedsíÀovou stûnu s poli-
cemi, skfiíÀkou a zrcadlem (1 290 Kã), moderní konferenãní stÛl pouÏi-
teln˘ i jako TV stÛl (650 Kã), zánovní rozkládací kuchyÀsk˘ stÛl a ãty-
fii Ïidle s polstrováním (850 Kã) a bíl˘ konferenãní stÛl (500 Kã). Na vy-
Ïádání po‰lu fota e-mailem. Kontakt na tel.: 737 802 259.

R e k l a m a
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE
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Prodej nejlevnûj‰ích
kavkazsk˘ch jedlí
na mûstské trÏnici

v R˘mafiovû
zahájen.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!

J
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 12. 1. 2018

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek

4. 1. 2018 
do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

1/2018
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