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Svítá janovickému zámku 
na lep‰í ãasy?

Nové jízdní fiády – odjezdy autobusÛ 
a vlakÛ z R˘mafiova

Ohlédnutí za adventem a svátky, 
vyhodnocení redakãních soutûÏí

Neopraviteln˘ a staticky naru‰en˘ 
dÛm ustoupil novému parkovi‰ti

OtuÏilci z R˘mafiovska si zaplavali 
v bruntálském Kobylím rybníku

ročník XX.
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Akademie gymnázia 2017

Akademie odstartovala ãern˘m divadlem Primánci sehráli etudy z legendárních ãesk˘ch filmÛ

Sedmá hlava aneb Proã vyhynuli draci (tercie) Porovnání svûtov˘ch jazykÛ v podání sexty Fota: Adam KomÛrka

Kvinta ve scénce Francouzské VánoceStudenti ze sekundy jako pÛvabné akvabely
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Navzdory dobfie mínûn˘m ponauãením, Ïe smyslem Vánoc nejsou

hromady dárkÛ pod stromeãkem, je tfieba si pfiiznat, Ïe bez dárkÛ by

to nebyly Vánoce. Jistû, jsou pfiedev‰ím kfiesÈanskou oslavou JeÏí‰ova

narození, ozvukem pohanské slavnosti zimního slunovratu, vytouÏe-

nou pfiíleÏitostí k odpoãinku po maratonu kalendáfiního roku a v ne-

poslední fiadû potvrzením rodinné pospolitosti. Pro mû jsou ale pfie-

dev‰ím slavností obdarovávání.

Kdyby se ãlovûk fiídil jen marketingov˘mi tlaky, zaãaly by pfiípravy

na tûch pár dnÛ na konci prosince uÏ v záfií, nefiku-li v srpnu. UÏ teh-

dy se v regálech obchodÛ a na obrazovkách objevují první vánoãní

vla‰tovky. Rok od roku dfiív a vtíravûji pfiipomínají, Ïe Vánoce se blí-

Ïí a s nimi nutnost, ba povinnost nakupovat dárky pod stromeãek.

Je‰tû nám ani neoschly plavky a uÏ máme pfied oãima vybavení pro

zimní sporty a postupnû úplnû v‰echno, co je (pr˘) tfieba obnovit, do-

plnit nebo vymûnit. Kolotoã se roztáãí a s ubíhajícími t˘dny se do vá-

noãního obalu halí prakticky cokoliv, i hnusnû pfieslazená limonáda.

KaÏd˘ rok se tomu bráním, hluchotou a slepotou, ignoruji reklamy

i pfiedãasnou vánoãní v˘zdobu, nejpozdûji v listopadu ale taky pod-

lehnu. Bojkotovat zvyk obdarovávání nemám odvahu a návrh, Ïe si

pod stromeãek darujeme ofií‰ky a jablíãka jako za star˘ch dobr˘ch ãa-

sÛ, se doma nesetkal s pochopením. To Robert Fulghum byl v návalu

vánoãní fobie srdnatûj‰í. Sv˘m pfiíbuzn˘m a pfiátelÛm napsal dopis:

„Je‰tû stále jsme pod vlivem vzpomínky na ãást loÀsk˘ch Vánoc, které
jsme strávili v Novém Mexiku. Projeli jsme ‰ílen˘m turistick˘m mûs-
teãkem Taos, nachystan˘m na konzumentské orgie, a pokraãovali jsme
do indiánského puebla stejného jména. Tam vládl klid a mír. Doba od
15. prosince do 15. ledna je ‚doba klidu a nehybnosti‘. Na cel˘ mûsíc
je pueblo uzavfiené pro turisty i ve‰keré komerãní záleÏitosti. Mûli jsme
pocit, Ïe takhle nûjak muselo kdysi dávno vypadat mûsteãko Betlém.
A tak v duchu toho, jak to dûlají na‰i rozumní indián‰tí pfiátelé, chce-
me letos zachovat klid. Na nákupy nevyrazíme. Peníze, které bychom
jinak utratili, mohou jít na nûjaké dobré úãely. Udûlejte si ãas, kter˘
byste jinak strávili kupováním dárkÛ pro nás, a buìte chvíli v klidu.
A myslete na nás, ktefií vám k leto‰ním VánocÛm pfiejí klidnou radost.“ 
Projevy zklamání z fiad pfiíbuzenstva Fulghum ustál se ctí a posléze

aplikoval „minimalizaci vánoãních ‰kod“ i na dal‰í pfiíleÏitosti; v˘-

roãí, narozeniny, svátky a podobnû. Zbavil se tak povinnosti zatûÏu-

jící ve‰keré oslavy a zaãal si je znovu uÏívat.

My‰lenka je to krásná. PokaÏdé mi vytane na mysli, jakmile se pfie-

Ïene dal‰í vánoãní ‰ílenství. Na podzim uÏ ale zas leÏí zapadlá kdesi

v zákulisí mysli a nezabrání mi podstoupit novou zkou‰ku nervÛ

a pfiedstavivosti. Obdarovat nûkoho blízkého je totiÏ pofiádnû tûÏk˘ 

úkol. Vymyslet správn˘ dárek, to je dÛkaz toho, jak dobfie obdarova-

ného známe a nakolik dokáÏeme odhadnout, ba doslova vû‰tit jeho

pfiání. Nûkdy pomohou dopisy JeÏí‰kovi nebo ‰ikovnû volené otázky,

i pak dá ale trefa do ãerného zabrat. Zvlá‰È kdyÏ obdarovávan˘ vûfií,

Ïe JeÏí‰ek je v‰evûdoucí a v‰emohoucí.

KaÏd˘ rok si oddechnu nikoliv ve chvíli, kdy mám uklizeno, napeãe-

no, dárky zabaleny a úhlednû rozloÏeny pod stromeãkem. Napûtí ze

mû opadne teprve poté, co jsou v‰echny rituály za námi, dárky roz-

baleny a aspoÀ jeden jedin˘ byl tím prav˘m. Obvykle je vítûzem nû-

co neãekaného, zatímco jin˘, nároãnû získávan˘ dárek je poctûn

mnohem men‰ím zájmem, neÏ by si byl (podle mû) zaslouÏil. Ale to

je nakonec jedno. Hlavnû Ïe tam ten jeden byl. 

Uznávám tedy, Ïe Vánoce bez dárkÛ by nebyly to pravé. Ale ne kvÛli

nim samotn˘m, ale kvÛli tomu, co vyvolávají. KdyÏ se vysloví „kouz-

lo Vánoc“, vybaví se mi ten moment napûtí, oãekávání, touhy po pfie-

kvapení. V mém vlastním dûtství ho pfiedstavovala barevná svûtla Ïá-

rovek na stromeãku, prosvítající skrz zrnité sklo ve dvefiích ob˘vací-

ho pokoje. Od jistého momentu jsme do nûj nesmûli vstupovat, aby-

chom JeÏí‰ka nevypla‰ili. Ta svût˘lka ale signalizovala, Ïe tam je a nû-

co pro nás chystá. Co v‰echno jsme pak pod stromeãkem na‰li, uÏ si

vÛbec nevybavím. Ale ta svûtla vidím vnitfiním zrakem je‰tû dnes. ZN

Pár slov... o obdarovávání

Foto na titulní stranû: 

Miloslav Marek – KfiíÏ u kostela sv. Michaela
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Aktuálnû z mûsta

OZNÁMENÍ
o dni a místû konání volby prezidenta republiky 

Podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona ã. 275/2012 Sb., o volbû prezidenta republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

o z n a m u j i

1. Volba prezidenta republiky se v R˘mafiovû uskuteãní: dne 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
dne 13. ledna 2018 od 08:00 do 14:00

a pfiípadné druhé kolo: dne 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00
dne 27. ledna 2018 od 08:00 do 14:00

2. Místem konání volby prezidenta republiky je:

2. Voliã pfiinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.

3. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat svou totoÏnost a obãanství âeské republiky.

4. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové vo-

lební komise.

5. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise

hlasování neumoÏní.

6. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb.

V R˘mafiovû dne 28. prosince 2017

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova

Informace o zpÛsobu hlasování pfii volbû prezidenta 
âeské republiky na území âeské republiky

ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
pfiípadnû ve druhém kole 26. a 27. ledna 2018

Volbu prezidenta âeské republiky vyhlásil pfiedseda Senátu

Parlamentu âeské republiky sv˘m rozhodnutím publikovan˘m ve

Sbírce zákonÛ pod ã. 275/2017 Sb., v ãástce 96, která byla rozeslána

dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta âeské republiky se koná ve dvou dnech, na území
âeské republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a v so-
botu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00. Pfiípadné druhé kolo volby

prezidenta âeské republiky se koná rovnûÏ ve dvou dnech, na území

âeské republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 a v sobo-

tu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00.

Voliãem pro volbu prezidenta âeské republiky je státní obãan âeské

republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl

vûku nejménû 18 let. Ve druhém kole volby mÛÏe volit i státní obãan

âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den druhého kola volby, 

tj. 27. ledna 2018, dosáhl vûku 18 let.

Volební místnost
Voliãi jsou o dobû a místû konání volby prezidenta âeské republiky

v obci informováni oznámením starosty obce na úfiední desce obec-

ního úfiadu zvefiejnûn˘m nejpozdûji 15 dnÛ pfiede dnem volby,

tj. 28. prosince 2017. Je-li na území obce zfiízeno více volebních okr-

skÛ, uvede starosta obce, které ãásti obce náleÏí do jednotliv˘ch vo-

lebních okrskÛ. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místno-
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Ve ãtvrtek 14. prosince se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo dvacáté druhé fiádné zasedání zastupitelstva

v tomto volebním období a zároveÀ závûreãné v roce 2017. Na

programu jednání byl rozpoãet mûsta na rok 2018, aktuální zpráva

o hospodafiení mûsta a rozpoãtová opatfiení, dále stav plnûní vûc-

ného rámce akcí (Integrovaného dokumentu), zpráva o stavu ‰kol-

ství ve mûstû za ‰kolní rok 2016/2017, zpráva o ãinnosti kontrol-

ního v˘boru za 2. pololetí 2017 a plán práce kontrolního v˘boru na

rok 2018, zpráva o ãinnosti finanãního v˘boru za 2. pololetí 2017

a plán práce finanãního v˘boru na rok 2018, plán schÛzí rady mûs-

ta a zasedání zastupitelstva mûsta na rok 2018. Vût‰inu usnesení

tvofiily majetkové záleÏitosti, zámûry prodejÛ a vlastní prodeje po-

zemkÛ nebo jejich ãástí. Zastupitelé pfiijali celkem tfiiaãtyfiicet 

usnesení. JiKo

Z jednání zastupitelstva

stí. Povûfien˘ obecní úfiad a krajsk˘ úfiad zvefiejní na webov˘ch strán-

kách pfiehled o telefonním spojení do kaÏdé volební místnosti ve

svém správním obvodu.

Ve volební místnosti budou na viditelném místû vyvû‰eny vzory hla-

sovacích lístkÛ oznaãené nápisem VZOR, dále prohlá‰ení kandidáta

o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátû volitelnosti kandi-

dáta; pokud byla doruãena do 24 hodin pfied zahájením volby, pfii

zji‰Èování v˘sledkÛ volby se k hlasÛm odevzdan˘m pro takového

kandidáta nepfiihlíÏí; dále i pfiípadná informace o tiskov˘ch chybách

na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební míst-

nost musí b˘t pro kaÏd˘ volební okrsek rovnûÏ vybavena zákonem 

ã. 275/2012 Sb., o volbû prezidenta republiky a o zmûnû nûkter˘ch

zákonÛ (zákon o volbû prezidenta republiky), ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, kter˘ musí b˘t voliãÛm na jejich Ïádost zapÛjãen k nahléd-

nutí.

Hlasování
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pfiíchodu do volební místnosti prokáÏe okrskové volební ko-

misi svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky platn˘m ob-

ãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo

sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem.

Voliãi, kter˘ tak neuãiní, nebude hlasování umoÏnûno. Je tedy ne-

zbytné, aby voliã mûl u sebe potfiebné doklady.

Voliã, kter˘ se dostavil do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem,

je povinen tento prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej pfii-

loÏí k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ. Voliãsk˘ prÛkaz oprav-
Àuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území âeské
republiky, popfiípadû zvlá‰tním volebním okrsku vytvofieném pfii
zastupitelském nebo konzulárním úfiadû âeské republiky v za-
hraniãí.
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého nebo zvlá‰tního seznamu voliãÛ ob-

drÏí voliã od okrskové volební komise prázdnou úfiední obálku, opat-

fienou úfiedním razítkem pfiíslu‰ného obecního nebo mûstského úfiadu,

úfiadu mûstyse, magistrátu, mûstského obvodu nebo mûstské ãásti.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatnû pro kaÏdého zaregistrovaného

kandidáta. Na kaÏdém hlasovacím lístku je uvedeno ãíslo urãené lo-

sem. U kaÏdého kandidáta je mimo jiné uvedena pfiíslu‰nost k urãité

politické stranû nebo politickému hnutí nebo údaj, Ïe je bez politické

pfiíslu‰nosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrÏeného po-

slanci nebo senátory anebo navrhujícím obãanem.

Hlasovací lístky jsou opatfieny otiskem úfiedního razítka Ministerstva

vnitra âR.

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuo-

vány voliãÛm nejpozdûji 3 dny pfiede dnem volby, tj. do 9. ledna

2018. V pfiípadû, Ïe dojde k jejich po‰kození nebo ztrátû anebo voliã

zjistí, Ïe nemá k dispozici v‰echny hlasovací lístky, je moÏné poÏá-

dat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové

kompletní sady hlasovacích lístkÛ. Voliã, kter˘ hlasuje na voliãsk˘

prÛkaz, mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky na poÏádání ve volební míst-

nosti.

V˘bûr hlasovacího lístku
Po obdrÏení úfiední obálky, pfiípadnû hlasovacích lístkÛ, vstoupí voliã

do prostoru urãeného pro vloÏení hlasovacího lístku do úfiední obál-

ky. V pfiípadû, Ïe se voliã neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umoÏnûno.
V prostoru urãeném pro v˘bûr hlasovacího lístku voliã vloÏí do 

úfiední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro nûhoÏ se rozho-

dl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pfiedepsaném tisko-

pise, hlasovací lístky, které jsou pfietrÏené, a hlasovací lístky, které

nejsou vloÏeny do úfiední obálky. Po‰kození nebo pfieloÏení hlasova-

cího lístku anebo provedení rÛzn˘ch oprav na hlasovacím lístku ne-

má vliv na jeho platnost, pokud jsou z nûho patrny potfiebné údaje.

O neplatn˘ zpÛsob hlasování jde, je-li v úfiední obálce nûkolik hlaso-

vacích lístkÛ.

ZpÛsob hlasování
Po opu‰tûní prostoru urãeného pro vloÏení hlasovacího lístku do 

úfiední obálky vloÏí voliã tuto úfiední obálku s hlasovacím lístkem

pfied okrskovou volební komisí do volební schránky.

KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné. S voli-

ãem, kter˘ nemÛÏe sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní po-

stiÏení nebo z jin˘ch dÛvodÛ, nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe b˘t

v prostoru urãeném pro vloÏení hlasovacího lístku do úfiední obál-

ky pfiítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komi-

se, a voliãem vybran˘ hlasovací lístek za nûho vloÏit do úfiední 

obálky a popfiípadû i úfiední obálku vloÏit do volební schránky.

Hlasování do pfienosné volební schránky
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních nebo rodin-

n˘ch, dÛvodÛ obecní úfiad a ve dnech voleb okrskovou volební ko-

misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková vo-

lební komise zfiízena. V takovém pfiípadû okrsková volební komise

vy‰le k voliãi dva své ãleny s pfienosnou volební schránkou, úfiední

obálkou a hlasovacími lístky.

Druhé kolo volby prezidenta âeské republiky
V pfiípadû, Ïe Ïádn˘ z kandidátÛ nezíská poãet hlasÛ potfiebn˘ ke zvo-

lení, tj. nezíská nadpoloviãní vût‰inu z celkového poãtu platn˘ch hla-

sÛ oprávnûn˘ch voliãÛ, ktefií se voleb zúãastnili a odevzdali platn˘

hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnÛ po zaãátku prv-

ního kola volby prezidenta âeské republiky.

Pfiípadné druhé kolo volby prezidenta âeské republiky se koná ve

dvou dnech, na území âeské republiky v pátek 26. ledna 2018 od

14:00 do 22:00 a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00.

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, ktefií obdrÏeli v prv-

ním kole nejvíce odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ oprávnûn˘ch voliãÛ.

Pokud se na prvním místû umístilo více kandidátÛ se stejn˘m poãtem

odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ oprávnûn˘ch voliãÛ, postupují do dru-

hého kola v‰ichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde

ke shodû v poãtu odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ oprávnûn˘ch voliãÛ

u kandidátÛ, ktefií se umístili na druhém místû, postupují do druhého

kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a v‰ichni kandidáti

z druhého místa.

Pokud kandidát, kter˘ postoupil do druhého kola volby prezidenta,

pfiestane b˘t voliteln˘m za prezidenta republiky pfied druh˘m kolem

volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do dru-

hého kola volby prezidenta kandidát, kter˘ v prvním kole získal dal-

‰í nejvy‰‰í poãet platn˘ch hlasÛ oprávnûn˘ch voliãÛ. Pfii rovnosti 

odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ oprávnûn˘ch voliãÛ postupují v‰ichni

takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, úãast-

ní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, kter˘ získal ve druhém

kole volby nejvy‰‰í poãet platn˘ch hlasÛ oprávnûn˘ch voliãÛ.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta
Voliã obdrÏí hlasovací lístky kandidátÛ postupujících do druhé-
ho kola ve dnech volby prezidenta âeské republiky ve volební
místnosti.
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Plán zasedání zastupitelstva mûsta na rok 2018
Datum  Hlavní body programu

1. února 2018  PfiedbûÏná zpráva o hospodafiení mûsta za rok 2017

26. dubna 2018  Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2017 (vãetnû hospodafiení pfiíspûvkov˘ch organizací)

Zpráva o hospodafiení organizací Mûstské sluÏby, Teplo, Spojené lesy, s. r. o., a p. o. Byterm za rok 2017

Projednání situace ve VaK, a. s., Bruntál

Vûcn˘ rámec akcí (Integrovan˘ dokument) na období 2014–2018

28. ãervna 2018  Zpráva o hospodafiení pfiíspûvkov˘ch organizací ve mûstû

Aktuální zpráva o hospodafiení mûsta, rozpoãtová opatfiení

Zpráva o ãinnosti kontrolního a finanãního v˘boru za 1. pololetí 2018

Stanovení poãtu ãlenÛ Zastupitelstva mûsta R˘mafiova pro volební období 2018–2022

20. záfií 2018  Uzavfiení volebního období – celkové zhodnocení Integrovaného dokumentu a ostatních zámûrÛ ve voleb-

ním období 2014–2018

Aktuální zpráva o hospodafiení mûsta, rozpoãtová opatfiení

Aktualizace cen prodeje nemovitostí, v˘‰e nájemného z pozemkÛ a nebytov˘ch prostor mûsta

Na sklonku minulého roku se uskuteãnila demolice objektu na

Revoluãní ulici ã. 6. ·lo o zdûn˘ dvoupodlaÏní, nepodsklepen˘ ro-

dinn˘ dÛm se zastavûnou plochou 164 m2, se zastfie‰ením mansar-

dovou stfiechou, doplnûn˘ o hospodáfiskou budovu. Objekt vyka-

zoval znaãnû zanedbanou údrÏbu, mûl statické trhliny v obvodo-

v˘ch konstrukcích, zdivo jiÏního nároÏí bylo silnû naru‰ené, v ne-

vyhovujícím stavu bylo i komínové zdivo a dfievûn˘ krov byl na

mnoha místech prohnil˘. V interiéru objektu byl skladován komu-

nální odpad.

S ohledem na stavebnû-technick˘ stav byl rodinn˘ dÛm neopravi-

teln˘ a ohroÏoval Ïivot nebo zdraví osob procházejících kolem ob-

jektu. Z toho dÛvodu stavební úfiad 3. listopadu 2017 nafiídil neod-

kladné odstranûní stavby.

Mûsto R˘mafiov, které budovu v uvedeném stavu získalo v draÏbû

v loÀském roce, vypsalo v˘bûrové fiízení na zhotovitele bouracích

prací. Vyhrála je spoleãnost PB SCOM, s. r. o., s nabídkovou cenou

365 693,24 korun a ihned pfiistoupila k odstranûní nebezpeãného

objektu. Na místû pÛvodního domu plánuje mûsto zfiídit nové od-

stavné plochy s poãtem cca 20 parkovacích stání pro osobní auto-

mobily, doplnûné zelení. V souãasné dobû je zámûr ve fázi zpraco-

vání dokumentace s pfiedpokladem realizace v druhé polovinû roku.

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

DÛm na Revoluãní ulici ã. 6 byl zbourán

Tûsnû pfied vánoãními svátky, v pátek 22. prosince 2017, probûhlo jednání
pfiedstavitelÛ Národního památkového ústavu se zástupci mûsta o dal‰ích 
osudech janovického zámku.
Za NPÚ se jednání úãastnili generální fieditelka Ing. arch. NadûÏda

Goryczková, fieditel územní památkové správy v KromûfiíÏi Ing. Jan

Slezák a Ing. Klára Zábojníková, vedoucí odboru správy a prezenta-

ce kulturního majetku NPÚ KromûfiíÏ, za mûsto R˘mafiov pak sta-

rosta Ing. Petr Klouda, místostarostka Mgr. Marcela StaÀková a fie-

ditelka Mûstského muzea R˘mafiov Bc. RÛÏena Zapletalová doplnû-

ní úfiedníky Mûstského úfiadu R˘mafiov a zamûstanci r˘mafiovského

muzea.

PÛvodní pozdnû gotickou tvrz postavil v letech 1520–30 zástavní pán

Petr ze Îerotína. Královské panství zakoupil roku 1583 ‰t˘rsk˘ ‰le-

chtic Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu, kter˘ nechal tvrz pfiestavût

na renesanãní zámek. V roce 1721 pfie‰lo panství do vlastnictví ji-

lemnick˘ch hrabat HarrachÛ a zámek se stal vedlej‰ím sídlem ãeské-

ho rodu. Ferdinand Bonaventura Harrach provedl 1763–5 zásadní

pfiestavbu zámku v pozdnû barokním slohu, dne‰ní tváfi získal zámek

v letech 1827–50. Poslední úpravy exteriéru pocházejí z roku 1901,

vnitfiní probíhaly je‰tû i ve 20. století. Zámek se stal trval˘m sídlem

janovické linie HarrachÛ za Karla Alfréda v druhé pÛli 19. století.

Poslední majitelkou zámku byla dcera Franti‰ka Arno‰ta Harracha

Marie Anna, Ïena maìarského diplomata Franti‰ka Zikmunda Rosty-

Forgáche. 

V roce 1945 byl zámek vãetnû vybavení rodinû na základû

Bene‰ov˘ch dekretÛ zkonfiskován, v ãervenci 1945 zde byl zfiízen in-

ternaãní tábor pro nûmecké obãany. âást mobiliáfie byla vyvezena do

Maìarska, ãást byla umístûna na zámku, nûkteré pfiedmûty se dosta-

ly do správy jin˘ch památkov˘ch objektÛ, zbytek byl rozkraden ãi

zniãen. Dne 7. 5. 1954 zde vznikl Státní archiv Janovice a zámek pfie-

vzala krajská správa ministerstva vnitra v Olomouci. Roku 2002 byl

archiv deponován v Opavû a Olomouci. 

V souãasné dobû zámek spravuje Zafiízení sluÏeb pro Ministerstvo

vnitra âR. Mûsto R˘mafiov vyuÏívá nûkdej‰í Cínov˘ sál jako obfiad-

ní místnost mûsta R˘mafiova, zbylá ãást objektu je prázdná. V po-

sledních letech oÏivuje areál zámku Mûstské muzeum R˘mafiov kul-

Svítá janovickému zámku na lep‰í ãasy?
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Na jafie roku 2015 se v r˘mafiovském muzeu konala v˘stava fotografií

Ing. Miloslava Marka, tematicky spjatá s obdobím Velikonoc. Geolog

a fotograf, dlouhá léta dokumentující pfiírodní i kulturní krajinu ‰ir‰ího

R˘mafiovska, zmapoval zdej‰í kfiíÏe, a vytvofiil jejich první obrazovou

evidenci. Snímky dokumentární i estetické hodnoty pfiedstavila zmínû-

ná v˘stava v rámci ãesko-polského projektu Velikonoce a jaro na R˘-
mafiovsku a staly se základem pro první publikaci. BroÏura v ãesko-

polské verzi vy‰la brzy po v˘stavû s podporou Evropské unie.

Pro Miloslava Marka ‰lo ov‰em teprve o první fázi objevitelské práce.

KfiíÏÛ v regionu nacházel stále víc, mnohdy na místech netu‰en˘ch,

takÏe pÛvodní soubor fotografií narostl a Ïádal si nového publikování.

V̆ sledkem je kniha Stopy víry v krajinû R˘mafiovska, která vy‰la krát-

ce pfied Vánoci roku 2017 s podporou mûsta R˘mafiova.

UÏ na první pohled autor novou publikací navazuje na svÛj fotografic-

k˘ hold kapli V Lipkách, kter˘ vy‰el rovnûÏ péãí mûsta R˘mafiova v ro-

ce 2010. Obálka, kterou navrhl stejnû jako

celou grafickou podobu knihy Jakub Vala,

je zámûrnû a se svolením tehdej‰ího tvÛrce

Ing. Daniela Balogha inspirována právû

publikací o kapli. Vnitfiní podoba nové kni-

hy je v‰ak zcela svébytná, jak si ostatnû vy-

Ïádala ‰ífie tématu. Miloslav Marek se ne-

zamûfiil na jedinou památku, ani na jeden

její typ, ale pfiipojil k roz‰ífiené, upfiesnûné

a aktualizované verzi broÏury o kfiíÏích na-

víc téma mariánsk˘ch a svatojánsk˘ch soch

a zvlá‰tní pozornost vûnoval kfiíÏov˘m

cestám, zejména proslulému dílu barokní-

ho sochafiství na KfiíÏovém vrchu v Rudû

u R˘mafiova.

Autor zmapoval neuvûfiiteln˘ch 127 drob-

n˘ch církevních památek R˘mafiovska, a to nejen na území b˘valého

okresu R˘mafiov, ale i souãasného mikroregionu R˘mafiovska, jenÏ se

s pÛvodním politick˘m celkem plnû nepfiekr˘vá, a finální území je tak

podstatnû vût‰í.

Miloslav Marek kfiíÏe, sochy a souso‰í nejen zdokumentoval, ale v nû-

kter˘ch pfiípadech rovnûÏ porovnal jejich vzhled pfied opravou a po ní,

aby poukázal na smysluplnost renovace tûchto památek. Souãástí kaÏ-

dého „zastavení“ knihy je rovnûÏ krátk˘ popis, údaje o dobû a okol-

nostech v˘stavby památky, pfiípadnû pfieklad nápisu ãi záznamu jmen

donátorÛ. V detailu i v celku tak nová publikace svûdãí o velké peãli-

vosti, s níÏ se autor svého úkolu ujal.

Kniha Stopy víry v krajinû R˘mafiovska je nejen krásn˘m, reprezentativ-

ním dílem pln˘m fotografií a doprovodn˘ch informací, které si na pa-

mátku rád odveze mnoh˘ náv‰tûvník mûsta, je rovnûÏ návodem, jak ãíst

zdej‰í krajinu a jak se s ní ztotoÏnit: „(...) nejde o dílo badatelské ani ob-
jevné, spí‰ obdivné a pro mnohé moÏná in-
spirativní, usnadÀující zaplnit jistou mezeru
v procesu vyrovnávání se s minulostí, navá-
zání vztahÛ s b˘val˘mi ãesk˘mi Nûmci a je-
jich potomky a k navození pocitu souznûní
dne‰ních obyvatel s krajinou, ve které Ïijí,“
pí‰e autor v závûru knihy, které vûnoval pût

let Ïivota. Tûm, ktefií se budou chtít vydat

v jeho stopách a objevovat neãekané bohat-

ství drobn˘ch sakrálních památek v místní

krajinû, nabízí v knize i podrobnou mapu

a seznam s uvedením GPS soufiadnic.

Obrazová publikace Miloslava Marka je

zájemcÛm o zakoupení k dispozici v infor-

maãním centru pfii Mûstském muzeu

R˘mafiov. ZN

Sochy a kfiíÏe R˘mafiovska v nové obrazové knize

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

turními akcemi v letní sezónû.

Po roce 1989 vznesl na zámek a pfiilehlé pozemky restituãní nárok

syn Marie Anny Harrachové Mikulá‰ Forgách. Do doby vyfie‰ení

soudního sporu tak nebylo moÏné do zámku investovat vefiejné pro-

stfiedky, správce mohl financovat pouze drobné opravy zamezující

chátrání této ohroÏené kulturní památky.

Zástupci Národního památkového ústavu informovali pfiedstavitele

mûsta, Ïe soudní spor byl jiÏ definitivnû rozhodnut tak, Ïe restituãní

nároky Mikulá‰e Forgáche nebyly uznány a zámek zÛstává nadále

v majetku âeské republiky. ProtoÏe se jedná nejen o ohroÏenou pa-

mátku, ale také z regionálního hlediska v˘znamn˘ objekt, má NPÚ

zájem areál získat do vlastnictví Ministerstva kultury âR a zahájit

práce na obnovû budovy a pfiilehlého parku.

Ing. arch. Goryczková ocenila aktivity Mûstského muzea R˘mafiov

v objektu s tím, Ïe by uvítala spolupráci mûsta a jeho muzea pfii

pfiípravû obnovy a plánu dal‰ího vyuÏití zámku.  Nejprve je samo-

zfiejmû nutno provést odborn˘ prÛzkum stávajícího stavu s pfii-

hlédnutím k tomu, Ïe v ãásti objektu se objevila dfievokazná hou-

ba dfievomorka (sanace probûhla v roce 2009), pak je teprve moÏ-

no naplánovat rekonstrukci budovy respektující historickou hod-

notu objektu. Národní památkov˘ ústav je také schopen dohledat

nûkteré souãásti pÛvodního mobiliáfie ãi sbírek, pfiípadnû je pak

doplnit obdobn˘mi kusy z depozitáfiÛ objektÛ ve správû NPÚ. Ve

spolupráci s r˘mafiovsk˘m muzeem by pak bylo moÏno naplánovat

zamûfiení expozic zámku – nabízí se zacílení na tematiku a osudy

b˘val˘ch ‰lechtick˘ch sídel v tzv. Sudetech na severní Moravû, na

historii zimních ãi letních sportÛ nebo na kaÏdodenní Ïivot

na R˘mafiovsku.  Ing. arch. Goryczková uzavírala celé jednání slo-

vy: „Jde o první prÛzkum a zji‰Èování stavu zámku, realizaci zá-
mûru bude pfiedcházet fiada jednání s kompetentními úfiady a lidmi
s cílem rozhodnout a schválit celkovou ideu budoucnosti zámku
a jeho expozic a samozfiejmû také finanãní zaji‰tûní celého projek-
tu. DÛleÏitá pro prosazení projektu bude podpora zámûru ze stra-
ny mûsta R˘mafiova a dohoda o moÏné spolupráci. V˘znamn˘m ar-
gumentem památkového úfiadu k prosazení realizace zámûru bude
i reálná neprodejnost zámku v regionu R˘mafiovska. V Ïádném pfií-
padû není v tuto chvíli moÏné povaÏovat celou vûc za rozhodnutou,
jsme teprve na poãátku, kdy máme základní ideje zámûru a vÛli
k realizaci.“
Starosta mûsta Ing. Petr Klouda pfiislíbil maximální spolupráci ze stra-

ny mûsta, a to jak v odborné i personální oblasti, tak pfii bûÏné údrÏbû

parku, která je jiÏ dnes v plném rozsahu provádûna na náklady mûsta.

Podrobné informace o historii janovického zámku byly zvefiejnûny

ve speciálním celobarevném vydání R˘mafiovského horizontu na

konci roku 2009, kter˘ je k dispozici na webu SVâ R˘mafiov a v ti‰-

tûné podobû v IC R˘mafiov. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta
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Ve ãtvrtek 14. prosince se uskuteãnilo na
Krajském úfiadû v Ostravû ‰esté zasedání zastupi-
telstva Moravskoslezského kraje v roce 2017.
Hejtman Ing. Ivo Vondrák v úvodu informoval zastu-
pitele o ãinnosti rady MSK od pfiedchozího zasedá-
ní zastupitelstva. NejdÛleÏitûj‰í bodem programu
byl rozpoãet Moravskoslezského kraje na rok
2018.
Rozpoãet na rok 2018 byl krajsk˘m zastupi-

telstvem schválen jako schodkov˘. Pfiíjmy

jsou navrÏeny ve v˘‰i 8,237 mld. korun a v˘-

daje ve v˘‰i 9,353 mld. korun. Rozdíl ve v˘‰i

1,116 mld. korun bude pokryt úvûrem a zÛ-

statkem financí z leto‰ního roku. Celá ãástka

bude pouÏita na pfiedfinancování akcí dotova-

n˘ch z fondÛ Evropské unie.

Zastupitelstvo schválilo Bílou knihu 2018, tj.

seznam investiãních staveb v síti silnic 

II. a III. tfiíd Moravskoslezského kraje. Bílá

kniha (dostupná i na internetu) je rozdûlena do

skupin S, M1, M2, K, O, D·. Aktuálnû obsa-

huje 348 staveb vãetnû novû zafiazovan˘ch

v hodnotû cca 12,4 mld. korun. Projekãnû je

rozpracováno asi 30 % staveb. Celkem je

v kraji ve ‰patném stavu asi ãtvrtina silnic 

II. a III. tfiíd z celkov˘ch 2 738 km a 222 mos-

tÛ z celkového poãtu 1 121. Na zasedání kraj-

ského zastupitelstva jsem upozornil na nut-

nost masivnûji investovat do silnic II. a III.

tfiíd v na‰em regionu. Pfiedchozí vláda âR pfii-

pravila pro postiÏené regiony program RES-

TART. Jde o Karlovarsk˘, Ústeck˘ a Morav-

skoslezsk˘ kraj. Pro ná‰ kraj je rozjednána

ãástka cca 3 mld. korun. Nyní bude záleÏet na

poslancích napfiíã politick˘m spektrem, jak

budou za ná‰ kraj bojovat. O pfiipravovan˘ch

opravách silnic II. a III. tfiíd na R˘mafiovsku

budu prÛbûÏnû informovat.

Zastupitelstvo MSK schválilo návrh smlouvy

o poskytnutí pfiíspûvku za úãelem zaji‰tûní do-

pravní obsluÏnosti pro oblast R˘mafiovska.

V̆ ‰e minimálního závazku kraje na období 

10 let pro pokrytí pfiipravované vefiejné zakáz-

ky ãiní novû 716 300 tisíc korun.

Zastupitelstvo se zab˘valo také Ïádostí

Mikroregionu Slezská Harta o posunutí termí-

nu pouÏitelnosti jiÏ schválené dotace.

Zastupitelé schválili termín nové ãasové pou-

Ïitelnosti od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2018. Na

závûr byly zastupiteli schváleny zprávy o ãin-

nosti v˘borÛ zastupitelstva MSK a komisí ra-

dy MSK za rok 2017.

VáÏení ãtenáfii RH, dovolte, abych Vám do no-

vého roku 2018 popfiál hodnû zdraví, ‰tûstí

a rodinné pohody.

Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Slovo krajského zastupitele

Chlapci ze Z· Jelínkova se v závûru listopadu zúãastnili florbalov˘ch

pfieborÛ základních ‰kol. Jeden ze ãtyfi kvalifikaãních okrskÛ pro zhru-

ba dvacítku ‰kol z Bruntálska hostilo Gymnázium a SO· R˘mafiov.

Za na‰e mlad‰í hochy nastoupili Joná‰ Jablonãík, Tomá‰ Furik, Jakub

Okrskové a okresní kolo ve florbalu

·kolství

Zdravotnictví

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova, pfiíspûvková organizace, ZDVOP
Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici

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

Pracovní úvazek: 1,0

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

Nástup: únor 2018

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do 31. 1. 2018 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova, pfiíspûvkové

organizace, R˘mafiovská 34/1, Janovice, 793 42 R˘mafiov, v obálce oznaãené nápisem V˘bûrové fiízení. Mgr. Alena Horká, fieditelka DD

Vlastnosti pracovního místa:
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Královna sportu nespí ani v zimû. Základní ‰kola SmetanÛv okruh

v Krnovû v prosinci uspofiádala 40. roãník atletické soutûÏe, dfiíve vy-

hrazené sportovním oddílÛm. Letos poprvé zpfiístupnili organizátofii

akci i závodníkÛm základních ‰kol.

Halov˘ Vánoãní trojboj se skládá ze sprintu na 50 m, skoku daleké-

ho a skoku vysokého a kaÏd˘ úãastník absolvuje v‰echny disciplíny.

Z· Jelínkova mûla zastoupení ve v‰ech ãtyfiech kategoriích. Pro vel-

k˘ poãet závodících se soutûÏ protáhla aÏ do veãera.

Mlad‰í dívky Karolína Knapková, Tereza Kubelková, Vivian

Pospí‰ilová a Veronika ·vehlová skonãily na tfietím místû, Karolína by-

la tfietí ve sprintu a Veronika druhá v dálce. Mlad‰í ho‰i Milan

Kfiepelka, Ondfiej Kfienek, Ondfiej Hrabina a Franti‰ek Sázel se mezi

druÏstvy umístili také jako tfietí a Ondfiej Hrabina vyhrál bûh na 50 m.

V̆ bûr star‰ích hochÛ Jan Tihelka, Luká‰ Polách, Ladislav O‰Èádal

a Roman Hradil ovládl soutûÏ druÏstev, Ladislav skonãil po velkém bo-

ji druh˘ ve v˘‰ce a Roman v dálce. Nejlépe se vedlo Janu Tihelkovi,

kter˘ vyhrál sprint i dálku, ve v˘‰ce byl tfietí a v souãtu disciplín zvítû-

zil i mezi jednotlivci, následován druh˘m Ladislavem O‰Èádalem.

Radost nám udûlalo i první místo star‰ích dûvãat Terezy ·ulíkové, tfietí

ve skoku vysokém, Dominiky Jiru‰ové, Ivany Hofiínkové a Terezy

Altmanové, která se stala nejlep‰í závodnicí celého dne. Zvítûzila ve 

sprintu, dálce i v˘‰ce, mezi jednotlivkynûmi i s druÏstvem a spolu 

s ostatními byla ãlenkou nejúspû‰nûj‰í v˘pravy tohoto roãníku Vánoãního

trojboje, kter˘ se ukázal jako v˘borná halová provûrka zimní pfiípravy

mlad˘ch atletÛ. DruÏstva i jednotliví závodníci byli pofiadateli bohatû od-

mûnûni a zaslouÏí si uznání za své v˘kony i sportovní chování. 

Vánoãní trojboj a Krnovská laÈka

Gorãík, Jan Zapletal, Roland Wenzel, Tadeá‰ Procházka, Rostislav

Polách, Marcel Mihál a Ondfiej Kfienek. PfiestoÏe s florbalem v pod-

statû zaãínají, podali bojovn˘ v˘kon a ve vzájemn˘ch zápasech ne-

staãili pouze na hráãe domácího gymnázia. V turnaji skonãili na dru-

hém místû. Z na‰eho okrsku postupovali pouze vítûzové, a tak si klu-

ci odnesli alespoÀ stfiíbro a herní záÏitek.

Star‰í chlapci v sestavû Adam âermák, Jan Jablonãík, Petr Vachuta,

Jan Tihelka, Samuel Kajan a Matûj Papaj nezaváhali ani v jednom zá-

pase a zaslouÏenû postoupili do okresního finále hraného ve sportov-

ní hale Z· Janáãkova v Krnovû. Zde jejich soupisku doplnil je‰tû

Ondfiej Kfienek z mlad‰í kategorie. Na velké plo‰e se uÏ hrálo systé-

mem 5 + 1 a finále okresu Bruntál se zúãastnilo pût ‰kol.

R˘mafiovsk˘m hráãÛm se po vyrovnan˘ch a nároãn˘ch utkáních po-

dafiilo vybojovat pûkné tfietí místo. V‰em florbalistÛm Z· Jelínkova

dûkujeme a drÏíme pûsti, neboÈ je ãeká je‰tû pût kol smí‰ené okresní

Ïákovské ligy a dal‰í turnaje.

Îe florbal není sportem jen pro kluky, ví dobfie parta hráãek ze Z·

Jelínkova, která se pravidelnû úãastnila florbalov˘ch pfieborÛ, Ïákov-

ské ligy i turnajÛ Street Hockey. Letos se druÏstvo star‰ích dívek 

opût probojovalo do finále okresu Bruntál, které na pfielomu listopa-

du a prosince uspofiádalo Gymnázium Krnov. V turnaji o postup do

krajského kola se utkalo pût druÏstev. Sestavu R˘mafiova tvofiily 

osvûdãené opory i nové tváfie. V obranû se doplÀovaly Lucie

Tomeãková, Katefiina HorÀáãková a Tereza Altmanová, v útoku fiádi-

ly Katefiina Furiková, Helena Továrková a Karolína Ry‰ková, branku

hájila nejmlad‰í úãastnice turnaje Jana Batou‰ková. Ze ãtyfi zápasÛ

holky dva vyhrály, v jednom remizovaly a jeden prohrály, coÏ jim

celkovû vyneslo krásné druhé místo, stfiíbrn˘ pohár a taky pár ‰rámÛ,

neboÈ ani v dívãím florbalu není o bodyãek nebo seknutí nouze.

I kdyÏ se nepodafiilo vyhrát a postoupit, radost ze hry, gólÛ a umístû-

ní pfieváÏila. Hodnû ‰tûstí v dal‰ích soutûÏích.

Karel Toman, Z· Jelínkova 1, fota: Lucie Ondráková

Krnovská laÈka 2017 Vánoãní trojboj 2017
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T˘den po Vánoãním trojboji si v Krnovû dali dostaveníãko skokani

a skokanky do v˘‰ky ze základních ‰kol na Bruntálsku. Cestu na

SmetanÛv okruh si zopakovala i v˘prava v˘‰kafiÛ ze Z· Jelínkova,

aby se zúãastnila tradiãní sportovní akce Krnovská laÈka. Pro dívky

i hochy byly pfiipraveny dvû tûlocviãny a v kaÏdé ze ãtyfi kategorií 

individuálnû soutûÏili pouze dva závodníci z kaÏdé ‰koly. Celkovû te-

dy skokanÛ nebylo mnoho a tempo závodÛ bylo sviÏné.

Osmiãlenná sestava R˘mafiova mohla b˘t spokojená. Mezi mlad‰ími

dívkami vyhrála skokem nad 130 cm ‰esÈaãka Veronika ·vehlová,

pûkn˘ v˘kon se povedl i Vivian Pospí‰ilové. Mlad‰í hochy reprezen-

tovali Franti‰ek Sázel a Ondfiej Hrabina, kter˘ se prosadil druh˘m

místem a v˘konem 145 cm. V soutûÏi star‰ích dûvãat atakovala hra-

nici 150 cm vítûzná Tereza Altmanová a Tereza ·ulíková skonãila

druhá tûsnû pod v˘‰kou 140 cm. Ladislav O‰Èádal po tuhém souboji

oplatil domácímu ‰ampionovi poráÏku z pfiedchozího t˘dne a jako je-

din˘ se dostal aÏ na v˘‰ku 171 cm, Roman Hradil doplnil nadûjn˘m

pokusem na 155 cm v˘kon star‰ích hochÛ. Na‰i Ïáci si závody bá-

jeãnû uÏili a odjíÏdûli domÛ se spoustou krásn˘ch cen. Dûkujeme jim

za v˘bornou reprezentaci ‰koly a mûsta.

Fota a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1

Îáci Z· R˘mafiov, Jelínkova 1 se opût zúãastnili okresního kola sou-

tûÏe ve ‰plhu na tyãi. V úter˘ 19. prosince odjela ãtyfii druÏstva na‰í

‰koly pomûfiit síly s ostatními Ïáky z okresu Bruntál do tûlocviãny

Stfiední pedagogické a zdravotní ‰koly v Krnovû. SoutûÏilo

se ve ãtyfiech kategoriích mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ, ho‰i

a dívky zvlá‰È, druÏstvo tvofiili vÏdy ãtyfii Ïáci jedné ‰koly.

V konkurenci deseti ‰kol na‰e druÏstva mlad‰ích ÏákÛ

a mlad‰ích Ïaãek zvítûzila, druÏstvo star‰ích dûvãat skon-

ãilo druhé a star‰í ho‰i tfietí. V jednotlivcích se umístila na

druhém místû Veronika ·vehlová a druh˘ skonãil i Kry‰tof

Kovafiík. A kdo na‰i ‰kolu reprezentoval? Za mlad‰í Ïáky-

nû Veronika ·vehlová, Tereza Heinzová, Rozálie Cicková

a Nela ·mídová. Mlad‰í Ïáci byli ve sloÏení Kry‰tof

Kovafiík, Ivan Kotlárik, Ondfiej Hrabina a Jan Hala. Star‰í

Ïákynû vedla ostfiílená Karolína Ry‰ková, dále k nim patfii-

la Amálie Andr‰ová, Helena Továrková a Veronika

Tihelková. A sestavu ‰koly doplnili star‰í Ïáci Rostislav

Kotlár, Ladislav O‰Èádal, Jan Baran a Pavel Biras.

V‰ichni zaslouÏí pochvalu a dík za vzornou reprezentaci ‰ko-

ly, slu‰né chování a vystupování na závodech. DruÏstvo doprovázeli uãi-

telé tûlesné v˘chovy Mgr. Miloslav Slouka a Mgr. Lucie Vinohradníková. 

Mgr. Miloslav Slouka, foto: Mgr. Lucie Vinohradníková

Okresní kolo Poháru AS·K ve ‰plhu

Poslední ‰kolní den, v pátek 22. prosince, probûhla imatrikulace prv-

ních roãníkÛ a vyhodnocení ‰kolní soutûÏe Prima masér. V první ãás-

ti dopoledne bylo 33 studentÛ prvních roãníkÛ pfiijato do cechu masé-

rÛ. KaÏd˘ se musel pfiedstavit a se zavázan˘ma oãima projít kfitem,

pfiivítat se s lidskou kostrou, ukázat, jak správnû masírovat záda, a ne-

chat se oãkovat proti chfiipce. Na závûr studenti obdrÏeli z rukou tfiíd-

ní uãitelky Mgr. Vandy Zábranské bílé masérské triãko s logem ‰koly.

Po imatrikulaci byly vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe Prima masér, která

probíhala od fiíjna do prosince. Zúãastnilo se jí 82 studentÛ. Vedle te-

oretick˘ch i praktick˘ch znalostí museli pfiedvést literární práce t˘-

kající se oboru. Nejlépe si vedli studenti 1. a 2. roãníkÛ. Do úzkého

v˘bûru jich postoupilo dvanáct. Jejich v˘kony hodnotila porota ve

sloÏení Mgr. Pavel Nehera, Mgr. Marek Bocián, Mgr. Ludmila

Pelková a Mgr. Jarmila Labounková.

V soutûÏi Prima masér získala 1. místo Jana Spûváková z II. A, 

na 2. místû skonãila Lucie Lo‰Èáková z I. A a na 3. místû Daniel ·trajt

z II. A. Byla vyhlá‰ena i soutûÏ Miss sympatie, ve které se studenti u-

místili takto: 1. místo získala Jana Spûváková, 2. místo Anna Sedláfiová

a 3. místo Daniel ·trajt. Monika Niãová, Michaela Plánková,
II. roãník SSO· Prima R˘mafiov, fota: archiv SSO· Prima

Jak jsme ukonãili rok 2017 na Primû
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Îáci oboru kuchafi-ãí‰ník Gymnázia a SO· R˘mafiov proÏili pfielom podzimu a zimy
s kulináfisk˘mi tradicemi, které jsou s tímto krásn˘m obdobím roku spjaty.

Budoucí kuchafii si nejprve pod vedením uãitelÛ odborn˘ch pfiedmû-

tÛ a odborného v˘cviku vyzkou‰eli pravou domácí zabíjaãku. Získali

tak cenné zku‰enosti s bouráním masa, v˘robou jitrnic, prejtu, tla-

ãenky ãi domácí pa‰tiky.

Posléze celou ‰kolu provonûla sváteãní atmosféra, kdyÏ bûhem vá-

noãní soutûÏe Ïáci pfiipravovali perníãky a cukroví. Jejich v˘robky

hodnotila odborná i laická porota. Je tfieba zmínit, Ïe si Ïáci sami pfii-

pravili návody, zajistili suroviny a následnû své nápady realizovali.

Za peãlivou pfiípravu a snahu by patfiilo vítûzství v‰em. Nicménû ve-

fiejnost dala nejvíc hlasÛ perníkové chaloupce Oldfii‰ky Brdiãkové

z druhého roãníku. V soutûÏi o nejchutnûj‰í punã se odborná porota

nemohla shodnout, kter˘ je nejlep‰í, a proto udûlila cenu v‰em tfiem

roãníkÛm oboru kuchafi-ãí‰ník.

Dûkujeme ÏákÛm i kolegÛm, ktefií se akcí zúãastnili, a ãtenáfiÛm RH

nabízíme na webov˘ch stránkách ‰koly www.gymsosrym.cz recepty

na zmínûné vánoãní punãe. Pfiejeme v‰em provonûn˘ rok 2018!

Za zúãastnûné pedagogy Martina Ujfalu‰i
Foto: Martina Ujfalu‰i a Miroslava Koreníková

Îáci oboru kuchafi-ãí‰ník oslavili konec roku zabíjaãkou

Z· Jelínkova pofiádá pfied svátkem Mikulá‰e kaÏdoroãní vánoãní jar-

mark. Na 1. prosince si Ïáci pod vedením uãitelek pfiipravili drobné dár-

ky, které byly k vidûní právû na jarmarku. V̆ robky, nûco na zub i vá-

noãní punã neodmyslitelnû patfií k této akci. Leto‰ní Ïhavou novinku si

pfiipravili Ïáci z 8. B, a to fotokoutek. Vyzbrojili se bruslemi, sánûmi,

vánoãním stromeãkem, dárky, korunkami, hÛlkami, ãepiãkami a bubli-

nami a s tûmito pomÛckami lákali náv‰tûvníky k focení. Fotku opatfie-

nou vánoãním rámeãkem vytiskli a pfiedali na památku tûm, ktefií si

chtûli uÏít trochu legrace. Skvûl˘ nápad – díky za inovaci! Peníze z vá-

noãního jarmarku pÛjdou na nákup v˘tvarn˘ch potfieb, ze kter˘ch Ïáci

na‰í ‰koly pfií‰tû vyrobí opût nûco zajímavého. Dûkujeme v‰em, ktefií

pfii‰li úsilí dûtí podpofiit. Foto a text: Markéta Míãková

Vzpomínka na vánoãní jarmark

Nehoda na rozbfiedlém snûhu
V pondûlí 11. prosince havaroval mezi

Malou ·táhlí a Dolní Moravicí 27let˘ fiidiã

BMW poté, co najel do rozbfiedlého snûhu na

vozovce. Dostal smyk, vyjel ze silnice a na-

razil do stromu. Auto se pfievrátilo pfies stfie-

chu zpátky na vozovku a skonãilo na kolech

v protûj‰ím pfiíkopu. ¤idiã se lehce zranil,

‰koda na voze se vy‰plhala na 500 tisíc ko-

run.

ManÏelku dva roky t˘ral
V posledních dnech loÀského roku zahájil po-

licejní komisafi oddûlení obecné kriminality

Bruntál trestní stíhání 32letého muÏe

z R˘mafiovska za zloãin t˘rání osoby Ïijící ve

spoleãném obydlí a pfieãin ohroÏování v˘cho-

vy dítûte. Od ãervence 2015 do listopadu

2017 mûl opakovanû v opilosti slovnû a fyzic-

ky napadat svou manÏelku. T˘rání vyvrcholi-

lo v ãervnu 2017. MuÏ poÏadoval po manÏel-
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ce její mobil a pfiístupová hesla, aby mohl zkontrolovat jeho obsah, Ïe-

na mu ho odmítla dát, a tak jí zlomil ruku. Pfii lékafiském o‰etfiení Ïena

zdravotníkÛm fiekla, Ïe upadla ze schodÛ. Na konci ãervna ji ov‰em

manÏel zbil znovu, zpÛsobil jí zlomeninu nosu a otfies mozku. Po tom-

to útoku po‰kozená koneãnû v‰e oznámila policii. Policisté po zji‰tûní

v‰ech okolností muÏe vykázali z obydlí na deset dnÛ. Za útoky, kter˘ch

se mûl dopou‰tût i pfied dûtmi, mu hrozí trest vûzení aÏ na osm let.

Poslala peníze, ale ‰tûnû nemá
Policisté z oddûlení hospodáfiské kriminality provûfiují podvod pfii pro-

deji ‰tûnûte pfies internet. Pachatel vloÏil na inzertní portál nabídku pro-

deje ‰tûÀat sibifiského huskyho ze zahraniãí, na niÏ v fiíjnu 2017 reago-

vala po‰kozená z R˘mafiova. Pachatel od ní poté vylákal pod rÛzn˘mi zá-

minkami ãástku pfies 10 tisíc korun, napfi. na zakoupení pfiepravky pro

‰tûnû nebo úhradu oãkování. Îena peníze poslala na úãet do zahraniãí,

‰tûnû v‰ak dosud neobdrÏela.

V souvislosti s tímto pfiípadem policie varuje, aby byli lidé pfii nákupu

zboÏí pfies internet obezfietní a neposílali peníze pfied dodáním zboÏí, po-

kud nejednají s ovûfien˘m prodejcem. Obzvlá‰È rizikové je posílat pení-

ze do zahraniãí, neboÈ zji‰tûní totoÏnosti prodejce je pak je‰tû sloÏitûj‰í.

Zlodûj odãerpal naftu z nádrÏe
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují krádeÏ nafty. Pachatel ji odãerpal me-

zi 30. a 31. prosincem z nádrÏí dvou pracovních strojÛ zaparkova-

n˘ch v lese u Dûtfiichova nad Bystfiicí. Celkem zmizelo 130 litrÛ pa-

liva za 6 tisíc korun.

Pod vlivem alkoholu ujel 60 km
Bruntál‰tí policisté zastavili 2. ledna dopoledne u Milotic nad Opavou

fiidiãe renaultu, kterému stále svítila brzdová svûtla. Pfii kontrole podro-

bili 36letého fiidiãe dechové zkou‰ce, která vykázala hodnotu 1,2 pro-

mile alkoholu. MuÏ pfiiznal, Ïe pil, a uvedl, Ïe jede z Ostravy do práce

do R˘mafiova. Mûl tak za sebou uÏ pfies 60 km jízdy. Policisté mu zadr-

Ïeli fiidiãsk˘ prÛkaz, zakázali dal‰í jízdu a sdûlili podezfiení z pfieãinu

ohroÏení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu aÏ roãní vûzení nebo pe-

nûÏit˘ trest a zákaz fiízení. por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, odd. tisku a prevence Bruntál
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Jedním z tajemství Ïivota je, Ïe v‰e, co má v Ïivotû 

nûjakou cenu, dûláme pro druhé. Lewis Carroll

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

1. 1.  Mezinárodní den míru – vyhlá‰en roku 1968 z inici-
ativy papeÏe Pavla IV. 

1. 1.  Státní svátek âR – Den obnovy samostatného ãeské-
ho státu (vznik samostatné âeské republiky v roce
1993)

1. 1. 1888  nar. Eduard Bass (vl. jm. E. Schmidt), spisovatel, no-

vináfi, zpûvák a herec (zemfi. 2. 10. 1946) – 130. v˘r. nar.

1. 1. 1993  vznik âeské republiky po rozpadu âSFR – 25. v˘roãí

2. 1. 1938  nar. Bohumil Nûmeãek, boxer, olympijsk˘ vítûz 

r. 1960 (zemfi. 2. 5. 2010) – 80. v˘roãí narození

3. 1. 1928  zemfi. Quido Kocián, sochafi (nar. 7. 3. 1874) – 90. v˘-

roãí úmrtí

8. 1. 1943  zemfi. Jifií Stanislav Guth-Jarkovsk˘, spisovatel, spor-

tovní funkcionáfi, propagátor olympijského hnutí (nar.

23. 1. 1861) – 75. v˘roãí úmrtí

9. 1. 1908  nar. Simone de Beauvoir, francouzská spisovatelka

a filosofka (zemfi. 14. 4. 1986) – 110. v˘roãí narození

11. 1. 1928  zemfi. Thomas Hardy, anglick˘ spisovatel (nar. 

2. 6. 1840) – 90. v˘roãí úmrtí

11. 1. 2008  zemfi. sir Edmund Hillary, novozélandsk˘ horolezec

(nar. 20. 7. 1919) – 10. v˘roãí úmrtí 

12. 1. 1928  zemfi. Rudolf Tûsnohlídek, prozaik a novináfi (nar. 

7. 6. 1882) – 90. v˘roãí úmrtí

13. 1. 1998  zemfi. Vlasta Fialová, hereãka (nar. 20. 1. 1928) 

– 20. v˘roãí úmrtí

16. 1.  V˘znamn˘ den âR – Den památky Jana Palacha,
v˘roãí jeho úmrtí v roce 1969

19. 1. 1993  Valné shromáÏdûní pfiijalo âeskou republiku za ãlena
OSN – 25. v˘roãí

20. 1. 1928  nar. Vlasta Fialová, hereãka (zemfi. 13. 1. 1998) 

– 90. v˘roãí narození

21. 1. 1898  podnikatel a pfiírodovûdec Josef Jan Friã zakoupil k vû-

deck˘m úãelÛm pozemek v Ondfiejovû, na kterém zalo-

Ïil hvûzdárnu – 120. v˘roãí

22. 1. 1888  vy‰el první se‰it Ottova slovníku nauãného – 130. v˘r.

23. 1. 1878  nar. Franti‰ek Janeãek, technik, prÛmyslník a vyná-

lezce, zakladatel továrny na v˘robu motocyklÛ Jawa

(zemfi. 4. 6. 1941) – 140. v˘roãí narození

23. 1. 1898  nar. Sergej Ejzen‰tejn, rusk˘ filmov˘ reÏisér a scená-

rista (zemfi. 10. 2. 1948) – 120. v˘roãí narození

25. 1. 1938  nar. Vladimir Vysockij, rusk˘ básník, textafi, zpûvák

a herec (zemfi. 25. 7. 1980) – 80. v˘roãí narození

Rozlouãili jsme se

Josef Rozsíval – R˘mafiov  ................................................. 1930 

Miroslav Spurn˘ – R˘mafiov  ............................................. 1936 

Olga Tomková – R˘mafiov  ................................................. 1932 

Radek Frebort – Horní Mûsto  ............................................ 1975 

Karel Vybíral – Tvrdkov  .................................................... 1931 

Franti‰ek Havlík – R˘mafiov  .............................................. 1943 

Miloslava Tome‰ová – R˘mafiov  ....................................... 1936 

Stanislav ·uster – R˘mafiov  ............................................... 1945 

Jana PavlÛ – R˘mafiov  ....................................................... 1945 

Franti‰ek Látal – R˘mafiov  ................................................ 1938

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Werner Kunz – R˘mafiov  ..................................................... 80 let 

Jan Zavadil – R˘mafiov  ........................................................ 80 let 

AneÏka Podlasová – R˘mafiov  ............................................. 80 let 

Hana Ka‰parová – R˘mafiov  ................................................ 80 let 

Milena Bezpalcová – R˘mafiov  ........................................... 80 let 

Ludvík Václavík – Edrovice  ................................................ 80 let 

Eva Smû‰ná – R˘mafiov  ....................................................... 82 let 

Zdenûk Krã – Edrovice  ........................................................ 82 let 

Emilia Sta‰ová – R˘mafiov  .................................................. 83 let 

Antonie Kováfiová – R˘mafiov  ............................................. 83 let 

AneÏka Schreiberová – R˘mafiov  ........................................ 83 let 

Eva Hájková – R˘mafiov  ...................................................... 84 let 

Václav ·umpolec – R˘mafiov  .............................................. 85 let 

Marie ·omanová – R˘mafiov  ............................................... 85 let 

Vûra Mahovská – R˘mafiov  ................................................. 85 let 

Bohumila Koláfiová – R˘mafiov  ........................................... 85 let 

·tefan ·tefaÀák – R˘mafiov  ................................................. 86 let 

Marta Viravcová – R˘mafiov  ............................................... 86 let 

Jarmila Veselá – R˘mafiov  ................................................... 87 let 

Helena Valová – R˘mafiov  ................................................... 87 let 

Marie Nesibová – R˘mafiov  ................................................. 88 let 

Anna Jágerová – R˘mafiov  .................................................. 91 let 

ZdeÀka Novotná – R˘mafiov  ................................................ 91 let 

Vlasta Kremerová – R˘mafiov  ............................................. 92 let 

Tuto knihu mi doporuãil mÛj bratr. Nejvíce se mi na ní líbí její hlav-

ní my‰lenka. A to, Ïe kniha hodnû poukazuje na lidské chování.

Dûj se odehrává na pou‰ti, kde se pilot ztroskotaného letadla setkává

s mal˘m divn˘m ãlovíãkem, mal˘m princem. Pilot netu‰í, kde se

vzal. Postupnû se dozvídá v‰echna princova tajemství. Mal˘ princ

mu vypráví o své rodné planetû a dobrodruÏstvích, která proÏil na ji-

n˘ch planetách. Také mu vypráví o své kvûtinû, kterou má moc rád,

a o lidech, jaké potkal.

Mal˘ princ si ve vyprávûní stûÏuje na vlastnosti lidí a celé spoleã-

nosti. ZmiÀuje se také o planetách, na kter˘ch Ïijí podivní lidé, na

kaÏdé planetû jiná osoba s jin˘mi vlastnostmi. Mezi tyto vlastnosti

patfií p˘cha, sebelítost, lhostejnost, dom˘‰livost a tak dále. Poslední

planeta, o které mal˘ princ vypráví, je Zemû. Na Zemi se setkává

s li‰kou, která mu vzápûtí vypráví o lásce a ochoãení.

Z malého prince a pilota se stanou dobfií pfiátelé. Po del‰í dobû se ma-

l˘ princ domluví s hadem, aby ho u‰tknul a on se tak mohl vrátit ke

své kvûtinû, kterou tolik miluje.

Já osobnû mám z této kníÏky nejradûji domovskou planetu malého

prince. ProtoÏe mÛÏe vidût v˘chod a západ slunce, kolikrát chce.

„To, co dûlá pou‰È krásnou,“ fiekl mal˘ princ, „je skuteãnost, Ïe nû-
kde schovává studnu…“
S pfiekvapením jsem náhle pochopil to tajemné záfiení písku. Jako ma-
l˘ chlapec jsem bydlel ve starobylém domû, o nûmÏ se vyprávûla po-
vûst, Ïe je v nûm schovan˘ poklad. Nikdo ho samozfiejmû nedokázal
najít a ani ho nehledal. Ale poklad dodával kouzlo celému domu. MÛj
dÛm ve svém srdci ukr˘val tajemství…
„Ano,“ fiekl jsem malému princi, „aÈ se jedná o dÛm, o hvûzdy nebo
o pou‰È, to, co tvofií jejich krásu, je neviditelné.“

Lucie Tomeãková, 9. B, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
(SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Mal˘ princ. Praha: Albatros, 2014.

96 s.)

Antoine de Saint-Exupéry: Mal˘ princ

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

K VánocÛm patfií betlém, jenÏ je jejich symbolem mnohem déle neÏ nazdoben˘
stromeãek. R˘mafiov se mÛÏe py‰nit obojím – na námûstí pod velk˘m vánoã-
ním stromem stála uÏ podruhé originální betlémská stáj, kterou vytvofiili Ïá-
ci ·árky Lupeãkové ze ZU· R˘mafiov z polystyrenu a montáÏní pûny. Druh˘,
tradiãnû pojat˘ betlém ze dfieva, dílo fiezbáfie Franti‰ka Nedomlela
z Bruntálu, byl opût k vidûní v pfiízemí radnice. A krátce pfied Vánoci (19. 12.)
se vefiejnosti pfiedstavil úplnû nov˘, tfietí betlém, tentokrát v r˘mafiovském
muzeu. Na jeho tvorbû se podíleli ãlenové a pfiátelé sdruÏení Octopus.
StrÛjce nápadu betlému pro muzeum, kurátor Michal Vyhlídal, navá-

zal na jednodenní v˘stavy jedl˘ch ‰perkÛ, které nûkolik let po sobû

organizovala Kamila Pánková. Na tvorbû drobn˘ch artefaktÛ se teh-

dy podílely dûti i dospûlí podle vlastní fantazie a po vernisáÏi se ‰per-

ky a odûvní doplÀky z perníku, su‰eného ovoce, bonbonÛ a jin˘ch

pochutin rovnou zkonzumovaly. Michal Vyhlídal pfii‰el s nápadem

akce, která by mûla trvalej‰í v˘sledek – betlém vytvofien˘ pfiímo pro

muzeum lidmi, ktefií jsou s ním spjatí jako jeho dlouhodobí spolu-

pracovníci, pfiedev‰ím z okruhu volného sdruÏení Octopus.

KaÏd˘ z osloven˘ch autorÛ dostal za úkol vytvofiit jednu figuru, pfiidû-

lenou losem, a mohl si pro její ztvárnûní vybrat jakoukoliv techniku

a materiál. Podmínkou byla jen dodrÏená velikost. Vût‰ina ani netu‰ila,

jaké figury tvofií ostatní, a tak bylo slavnostní odhalení celého betlému

pfiekvapením pro náv‰tûvníky muzea stejnû jako pro autory samotné.

Betlém je rozmanit˘ technikami, materiálem, ale i pfiístupem k téma-

tÛm jednotliv˘ch figur. V betlémské stáji tak vedle sebe stojí postavy

z keramické hlíny, dfieva, sádry, vosku, papíru i kovu, realistické 

i abstraktní, pfiiãemÏ pfiíznaãnû nejabstraktnûj‰í je ústfiední trojice –

Panna Marie Romana Karla vytvofiená z kovov˘ch souãástek a Josef

Katefiiny Císafiové poskládan˘ z biblick˘ch citátÛ stfieÏí naddimenzo-

vané Jezulátko Milo‰e Pánka, otesánkovské novorozenû, které rozta-

Ïen˘mi paÏemi naznaãuje svÛj budoucí osud na kfiíÏi. Podobnû oso-

bití jsou tfii mudrci z V̆ chodu Miroslava Doláka, Katefiiny Dolákové

a Adama Rybky, kaÏd˘ vysochan˘ z jiného materiálu a v jiném stylu.

Osazenstvo beltému doplÀují zvífiata a past˘fii (·árka Lupeãková,

Zdenka Nesetová Pfiikrylová, Roman Panáãek, Jáchym Panáãek)

i nadpozem‰tí zvûstovatelé dobré zprávy – andûl Petry Klimentové

na kfiídlech slov a hvûzda Kamily Pánkové. Rozmanitost figur opro-

ti oãekávání nepÛsobí chaoticky, a to díky pozadí, které v podobû 

evokující trojdíln˘ deskov˘ oltáfi vytvofiil fotograf Roman Panáãek.

Typicky zádumãivá a magická sudetská krajina rámcuje betlém, jak˘

mohl vzniknout jedinû v R˘mafiovû.

Nov˘ betlém je v pfiedsálí Galerie Octopus k vidûní do 28. ledna.

Stane se souãástí muzejních sbírek a jako u tradiãních betlémÛ se

i v jeho pfiípadû poãítá s postupn˘m roz‰ifiováním a vystavováním

vÏdy v adventní dobû. ZN, fota: ZN a Michal Vyhlídal

Muzeum odhalilo nov˘ betlém
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Fanynky r˘mafiovského písniãkáfie Ladibora Dandy se doãkaly. Mohou hlasu
svého idolu koneãnû naslouchat v klidu a soukromí, mimo ohroÏení rozdová-
dûn˘mi taneãníky pfii jeho koncertech. Bard vydal na sklonku roku první ofi-
ciální album, v˘stiÏnû nazvané Sudetsk˘ punkfolk.
Fenomén alternativních písniãkáfiÛ se na r˘mafiovské hudební scénû

rozvíjí prostfiednictvím filiálních pofiadÛ místního jazzclubu, antiva-

lent˘nsk˘ch recitálÛ zvan˘ch âesnekfest. Prvním úãinkujícím v pro-

storách kavárny DJ Stanley Club 13 byl legendární pornofolkafi

Závi‰ a po nûm následovaly dal‰í figury tohoto subkulturního Ïánru.

Mezi nimi i rodící se místní hvûzda, vytáhl˘ mladík s kytarou a hlu-

bok˘m smyslem pro recesi. Ladibor Danda, kdosi „mezi Daliborem

Jandou a Danielem Landou“, se zrodil v roce 2011 a od té chvíle se

pravidelnû vynofiuje na zdej‰í scénû, aby potû‰il narÛstající dav

sv˘ch posluchaãÛ starou hitovkou nebo aktuálním protestsongem,

rozvá‰nil vlastenecké city publika r˘mafiovskou hymnou a zase zmi-

zel beze stopy.

Tomu je ale konec. V pátek 22. prosince Ladibor ve Tfiináctce pokfitil

„ryzím pivem z hor“ své první plnohodnotné album (v roce 2012 vy-

‰lo demo Dandemo) a zanechal po sobû zvukové nosiãe a na nich

stop hned jedenáct. Nahrávka vznikla ve Stfiedisku volného ãasu

R˘mafiov „pod vedením mistra zvuku Johana“ a rovnûÏ pfiebal CD je

veskrze domácím dílem, na nûmÏ se spoluautorsky podíleli Jifiina

·védová a grafik Roman Karel. Ústfiední motiv pfiebalu je jak jinak

patriotick˘, znám˘ z verbálního podání a spojen˘ nejen se zmínûnou

hymnou R˘mafiove milen˘ (tu ov‰em na albu nenajdeme), ale i s ji-

n˘m ikonick˘m dílem, roz-

hlasov˘m dokumentem La-

diborova vrstevníka Jifiího

Slaviãínského, kter˘ se ja-

ko jeden z prvních pfiíslu‰-

níkÛ mladé generace poku-

sil vystihnout genia loci

na‰eho mûsta. Ladibor mu

prostfiednictvím motivu

„r˘mafiovského nádraÏí,

kde koleje konãí a vlaky

dál nejedou“ vysekl poklo-

nu, napÛl váÏnû a napÛl

v recesi. Ostatnû takové je

album celé a Ladiborova

tvorba vÛbec.

Zdánlivá rozpolcenost je

pro Ladiborovy písnû ty-

pická. UÏ pojem „sudetsk˘

punkfolk“ je v˘mluvn˘m oxymóronem, spojit v˘trÏnickou punkovou

energii s folkovou zpûvností kotlíkáfiÛ je pfiinejmen‰ím odváÏné,

Ladibor to ale umí a do Ïánrové fúze pfiimíchává i dal‰í pfiísady, tfie-

ba ska a reggae nebo blues. Klíãov˘ je ale pfiívlastek „sudetsk˘“, bard

vnímá, Ïe zdej‰í kraj i mentalita jeho obyvatel jsou specifické právû

sv˘mi protiklady. A Ïe Ïít zde vyÏaduje nejen velkou dávku patrio-

tismu, ale i smyslu pro humor. Nic pro útlocitné povahy.

Kontrasty ov‰em nabízí i dvojí verze Ladibora – ta koncertní, pun-

kovûj‰í, kterou si mohli fanou‰ci uÏít pfii kfitu (role kmotra se ujal

LadiborÛv duchovní otec Johan, hosty byli spfiátelení písniãkáfii

Jakub Tich˘ a Jan Lörincz alias Karpatská drÛbeÏ), a ta studiová.

Album totiÏ prezentuje Ladibora Dandu tak, jak ho je‰tû nikdo ne-

sly‰el. Zvuk je uhlazenûj‰í, ãist‰í, hlas je víc sly‰et a texty mají mno-

hem vût‰í moÏnost vyznít. Ladibor se tu ukazuje mnohem víc jako

písniãkáfi s citem pro melodii a pfiedev‰ím slovo. Ostatnû s v˘jimkou

úvodní skladby K veãeru na text Egona Bondyho a závûreãn˘ch Slok
na ver‰e Jifiího Wolkera je autorem textÛ Ladibor sám. Jeho sudetsk˘

punkfolk zkrátka není jen ke kfiepãení a kolektivnímu halekání, ale

i k poslechu.

Kfitûnému se patfií popfiát do Ïivota. V tomto pfiípadû nûco, co mÛÏe

znít jako protimluv (a tím se k nûmu snad hodí): aÈ se nahrávka do-

stane k co nejvût‰ímu poãtu posluchaãÛ, ale aÈ zÛstane na okraji ma-

sového zájmu. Úspûch vede ke komerci a ta uÏ zprznila nejeden ta-

lent. Ladibor je ná‰ – do Prahy ho neprodáme. ZN

Sudetsk˘ bard pokfitil první album

Jazzclub

Osadní v˘bor v Ondfiejovû uspofiádal na ·tûdr˘ den tradiãní zpívání koled
pod vánoãním stromem.
Pfii této pfiíleÏitosti nechala pfiedsedkynû osadního v˘boru AneÏka

Továrková zhotovit keramické zvoneãky s vyobrazením kaple sv.

Anny a letopoãtem 2017 a ondfiejovsk˘ obãan Jifií Slováãek zase

pamûtní minci s motivem lucerny se zapálenou svící na jedné stra-

nû a s ondfiejovskou kapliãkou na stranû druhé. Tyto vánoãní arte-

fakty podtrhly nejen ‰tûdroveãerní atmosféru, ale také zavázaly

k pokraãování ondfiejovské tradice. A zájem vefiejnosti byl velk˘,

svûdãí o tom náv‰tûvnost ‰esti desítek zpûvákÛ vãetnû dûtí. Bylo

pfiipraveno i obãerstvení, pro dospûlé punã, pro dûti tepl˘ ãaj a cuk-

roví. 

Organizátofii akce dûkují za úãast kaplanovi r˘mafiovské farnosti 

P. Jifiímu Marku Kotrbovi, za pfiípravu chutn˘ch ‰trúdlÛ a cukroví

Danû Îelezné a Danû GaÏákové, za pfiípravu balíãkÛ pro dûti Lence

Továrkové a dále v‰em, ktefií se podíleli na pfiípravû celé akce. 

JiKo, foto: Helena Továrková

V Ondfiejovû zpívali koledy pod vánoãním stromem 

Osadní v˘bory informují
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Vyhodnocení redakãních soutûÏí

Husova ulice, 1962 Stavba bytÛ na âapkovû ulici, 1962 OkruÏní ulice – mlékárna, 1970

Benzínová stanice s poÏární zbrojnicí,
Revoluãní ulice, 1969 Ulice Julia Sedláka, 1969

Kostel na So-
kolovské ulici –
pohled z Hor-
nomûstské uli-
ce, 1967

ÎiÏkova ulice, 1963 V̆ stavba vodojemu na Stráni, 1970
KfiiÏovatka Bartákovy a Havlíãkovy ulice,
nedatováno

Pfiíkopy, 1969 Prádelna, Revoluãní ulice, 1969 Radniãní ulice, 1974

Husova ulice – Hrádek, 1972 Revoluãní ulice, 1969 Pohled od parku na Pivovarské ulici, 1973

-01-2018  10.1.2018 13:47  Stránka 22



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2018

23

V posledním vydání loÀského roku jsme otiskli závûreãnou fotogra-

fii redakãní soutûÏe Historie R˘mafiova obrazem. Od dubna do pro-

since jsme uvefiejÀovali fotografie Bohumila ·védy, Oty Kopsy

a Vladimíra Vlãka z 60.–80. let, které zachycují ulice, zákoutí, jiÏ ne-

existující budovy nebo ménû známé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem

soutûÏících bylo urãit pfiesnû, o které místo jde, pfiípadnû která budo-

va nebo lokalita se v souãasné dobû na tomto místû nachází. Za

v‰echny soutûÏící, ktefií se zapojili do poznávání dobov˘ch fotografií

z R˘mafiova, vybíráme reakce Miroslavy Orlíkové a Václava Fialy. 

Miroslava Orlíková pí‰e:
VáÏená redakce Horizontu, v pfiíloze posílám vyplnûné soutûÏní ku-
pony Historie mûsta R˘mafiova. Dûkuji za vyhlá‰ení této soutûÏe,
dobfie jsem se pfii ní bavila. Nûkteré obrázky byly lehké, nûkteré tro-
‰ku sloÏitûj‰í, snad se mi podafiilo jako rodaãce odpovûdût v‰echno
správnû. Spoustu vûcí si je‰tû pamatuji ze svého dûtství. R˘mafiov je
krásn˘ a bude urãitû je‰tû lep‰í.
Také doufám, Ïe pro nás pfiipravíte dal‰í nûjaké soutûÏe, ráda se do
nich zapojím.

Dovolte mi popfiát Vám v‰em v roce 2018 hodnû osobních i pracov-
ních úspûchÛ. AÈ máte co nejvût‰í poãet ãtenáfiÛ, ktefií si rádi koupí
Horizont tak jako já.
V‰echny Vás zdraví Mirka Orlíková

Václav Fiala vzpomíná:
Milá redakce, tfietí díl soutûÏe pfiinesl fotografii r˘mafiovské mlé-
kárny, do které sváÏel mléko mÛj tatínek Franti‰ek Fiala ze Staré
Vsi od roku 1949 do roku 1954. Zaãínal v 6:00 ve Staré Vsi u pa-
ní Durnové, pak pokraãoval do Janu‰ova, dále na státní statek
Janovice, Edrovice a do mlékárny v R˘mafiovû. KdyÏ uÏ pro nemoc
nemohl pracovat, vystfiídal jsem jej já, za kaÏdého poãasí. Bylo mi
tenkrát 13–15 let. Dûlal jsem to rád a mlékárnu R˘mafiov jsem
znal velmi dobfie. V expedici pracovala paní Aniãka z Edrovic. Na
fotu, kde stojí auto âSAD Bruntál, jsme stávali s povozem a sklá-
dali konve s mlékem. Ve Staré Vsi jsem Ïil od roku 1947 do roku
1954. 
Za v‰echno moc dûkuji a v‰echny Vás moc pozdravujeme. 

Fialovi, âejkovice

Celoroãní soutûÏ Historie R˘mafiova obrazem

âlenové redakãní rady a zástupce vydavatele vylosovali v pondûlí 

8. ledna tfii úspû‰né v˘herce soutûÏe Historie R˘mafiova obrazem,

kter˘mi jsou: manÏelé Dana a Jifií âoupkovi z R˘mafiova, Lubomír

Slovák z Janovic a Miroslav Slováãek z R˘mafiova.

Blahopfiání a ceny obdrÏeli také tfii vylosovaní lu‰titelé vánoãní kfií-

Ïovkáfiské soutûÏe: Pavlína Vlásková z Janovic, Hana SvatoÀová

z R˘mafiova a Anna Ho‰ková ze Staré Vsi.

Ceny do soutûÏí vûnovali: Lékárna Avion, drogerie Teta, Potraviny

Coop, Elektro Kováãová a Kotrla, Elektro Bernátek a Machaãová.

V‰ichni vylosovaní získávají navíc od redakce pfiedplatné

R˘mafiovského horizontu na rok zdarma. Úspû‰n˘m v˘hercÛm blaho-

pfiejeme! Ti, na které se neusmálo ‰tûstí, mohou soutûÏit opût letos.  JiKo

Úspû‰ní fie‰itelé soutûÏí pfievzali v˘hry

Stejnû jako v pfiedchozích letech uvefiejnila na‰e redakce v posledním loÀském vydání vánoãní pfiílohu s kfiíÏovkami o ceny, které pfiipravil

Ing. Jaroslav Bezpalec, CSc. âtenáfii lu‰tili tajenky ‰védské kfiíÏovky, osmismûrky, rozety, fietûzové rámcovky a pfiesmyãkové v˘pustky.

Tématem byla plemena psÛ. 

Tajenky vánoãní soutûÏe o ceny:

¤etûzová ornamentovka: bavorsk˘ barváfi
Rozeta: ratlík
¤etûzová rámcovka: barzoj, kníraã

·védská kfiíÏovka: ãesk˘ fousek, jezevãík, irsk˘ setr
Osmismûrka: nûmeck˘ ovãák
Pfiesmyãková v˘pustka: dobrman, bobtail

Vyhodnocení vánoãní kfiíÏovkáfiské soutûÏe

V˘herci soutûÏe Historie R˘mafiova obrazem: zleva Miroslav
Slováãek, Dana âoupková a Lubomír Slovák

V̆ herci vánoãní soutûÏe: zleva Pavlína Vlásková, Anna Ho‰ková
a Hana SvatoÀová

KaÏdoroãnû pofiádá r˘mafiovská organizace Spoleãnosti pro podporu lidí s men-
tálním postiÏením Koncert pro Kouzelnou bufiinku. Ten poslední se konal 11. pro-
since ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov.
Koncert byl tentokrát jin˘ neÏ v pfiedchozích roãnících. Pofiadatelé se

rozhodli uspofiádat jej v dopoledních hodinách a bez úãasti vefiejnosti.

Hosty Kouzelné bufiinky, která pfiedvedla taneãní vystoupení na hudbu

Michala Davida, byli kamarádi z Polárky Bruntál a Ïáci Základní ‰koly

R˘mafiov, ·kolní námûstí. Polárka si pfiipravila smûs vánoãních písniãek

a vyzvala v‰echny ke spoleãnému zpívání.

Bûhem slavnostního dopoledne jsme nejen zpívali a tanãili, ale také

shrnuli, co v‰echno jsme bûhem celého roku zaÏili, a nezapomnûli

jsme podûkovat v‰em sponzorÛm, pfiíznivcÛm a ostatním, ktefií nás

podporují.

Nakonec probûhla diskotéka, kte-

rou v˘bornû pfiipravil r˘mafiov-

sk˘ DJ Stanley. V‰ichni se vrhli

na taneãní parket a skvûle se ba-

vili. Tû‰íme se na setkávání pfii

sportovních a kulturních akcích

pro handicapované v roce 2018.

Foto a text: Lucie Camfrlová,
SPMP R˘mafiov

Koncert pro Kouzelnou bufiinku byl komorní

Organizace a spolky
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Mikulá‰skou besídku na‰e stfiedisko pofiádalo také v Domovû od-

poãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Tuto akci zorganizovala mana-

Ïerka domova Renáta Br‰Èáková a vystoupily pfii ní dûti ze Z· a M·

Dolní Moravice pod vedení uãitelek Evy Holubové a Jany

Bulíãkové ·tûrbové a Ïáci Z· Bfiidliãná pod vedením uãitelek

Kvûty Dûrdové a Bronislavy Györgyové. V této souvislosti velmi

dûkujeme dobrovoln˘m hasiãÛm z Dolní Moravice, ktefií pfii‰li pfie-

vleãení za ãerty a Mikulá‰e a pfiinesli obyvatelÛm na‰eho domova

dárky. Zkrátka nepfii‰li ani klienti terénní peãovatelské a o‰etfiova-

telské sluÏby, i letos se na‰e zdravotní sestfiiãky a peãovatelky pfie-

vlékly za ãerty a Mikulá‰e a jezdily klientÛm rozdávat úsmûvy

a dárky.

Do nového roku pfiejeme v‰em klientÛm i jejich rodinám jen to nej-

lep‰í, hlavnû zdraví a spokojenost. Fota a text: Ilona Nyíri

Stalo se tradicí adventu, Ïe Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû

pofiádá mikulá‰skou besídku pro seniory R˘mafiovska. Ta zatím po-

slední probûhla v úter˘ 12. prosince v sále SVâ R˘mafiov. Po úvod-

ní fieãi fieditelky stfiediska a mí-

stostarostky R˘mafiova Mgr. Marcely StaÀkové zahájily program dû-

ti z M· R˘mafiov pod vedením uãitelky EvÏenie Resnerové. Po krás-

ném vystoupení rozdaly seniorÛm vlastnoruãnû vyrobené dárky, kte-

ré vykouzlily na tváfiích pfiítomn˘ch úsmûv. Poté se dostavil Mikulá‰

v doprovodu andûla a ãertÛ a po-

dafiilo se mu pfiimût pfiítomné zaz-

pívat písniãku. Nebesko-pekelnou

„úderku“ vystfiídali Ïáci ZU· pod

vedením Jana Kuãery, ktefií zahrá-

li na kytary a zazpívali. O hudbu

k tanci a poslechu se postarali

Ludmila Sigmundová a Vladimír

Bulko, neboli osvûdãené duo

Akord, vánoãní atmosféru navo-

dil chrámov˘ sbor Mgr. Petra

Wolffa. Veãer se seniofii s pocitem

pfiíjemnû stráveného ãasu roze‰li

do sv˘ch domovÛ.

Diakonsk˘ Mikulá‰

Obec Václavov u Bruntálu nabízí seniorÛm star‰ím 60 let levné bydlení v no-
vû rekonstruovaném komunitním domû s velkou zahradou ve velmi klidném
prostfiedí Horního Václavova. 
Komplexní rekonstrukcí pro‰el objekt b˘valé matefiské ‰koly

v Horním Václavovû, kde pfied nûkolika desítkami let mûla sídlo ta-

ké základní ‰kola. Ve vkusnû rekonstruovaném domû se nachází de-

set bytÛ 2+KK o rozmûrech 33–45 m2 s nájemn˘m ve v˘‰i 30 Kã/m2.

DvoupodlaÏní dÛm je upraven jako bezbariérov˘, má v˘tah, plyno-

vé vytápûní, byty jsou vybaveny kuchyÀskou linkou s elektrick˘m

sporákem a prostorn˘mi koupelnami se sociálním zafiízením. V bu-

dovû je také velká spoleãenská místnost, su‰árna, vedle domu velká

zahrada s altánem a laviãkami, souãástí spoleãenské místnosti bude

v brzké dobû men‰í knihovna.

Jaká jsou pravidla pro získání bytu? „Îadatel o byt musí mít více jak
60 let, nemÛÏe b˘t odkázán na lékafiskou péãi, protoÏe nejde o dÛm
s peãovatelskou sluÏbou. Dále by nemûl b˘t vlastníkem jiné nemovi-
tosti. Tuto skuteãnost potvrdí ãestn˘m prohlá‰ením a doloÏením sv˘ch
pfiíjmÛ. PrÛmûrná ãástka nájemného ãiní 1200 korun, k tomu se pfii-
poãítá cena za spotfiebovanou vodu, elektfiinu a plyn, kter˘m jsou by-

ty vytápûny, a dostaneme se na
pfiibliÏnou ãástku 3000 korun za
mûsíc, coÏ je, podle mého názoru,
velmi pfiíznivá cena za kvalitní bydlení pro seniory. V dohledné dobû
neuvaÏujeme o tom, Ïe bychom ceny navy‰ovali,“ sdûlila starostka

Václavova Jarmila Pavlíková. Dodala, Ïe nûkteré byty jsou vhodné

i pro manÏelské páry nebo dvojice pfiátel, pfiípadnû invalidního ãlo-

vûka s doprovodem.

KaÏd˘ uÏivatel bytu si mÛÏe sám vafiit v kuchyÀském koutu, nebo si

po domluvû zajistit dováÏení obûdÛ z penzionu KroãilÛv ml˘n

v Malé ·táhli. Tuto sluÏbu vyuÏívá podle starostky velké mnoÏství

obãanÛ Václavova.

Celkové náklady na rekonstrukci domu dosáhly ãástky 19 milionÛ

korun, pfiiãemÏ 6 milionÛ bylo hrazeno z dotace ministerstva pro

místní rozvoj a zbyl˘ch 13 milionÛ z rozpoãtu obce Václavova.

Byty jsou k dispozici od prosince 2017. V pfiípadû dotazÛ a zájmu lze

volat na tel. ã. 731 443 347 (starostka) nebo tel. ã. 554 742 024
(obecní úfiad). Zájemci o bydlení v komunitním domû nemusí mít 

trvalé bydli‰tû ve Václavovû. JiKo

Obec Václavov nabízí seniorÛm levné bydlení

Z okolních obcí a mûst
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Adventní a vánoãní ãas ubûhl pfiekotnû rychle. ·kola ve Staré Vsi pfii-

pravila fiadu akcí pro v‰echny vûkové skupiny i vefiejnost a bylo jich to-

lik, Ïe jsme se dostali k napsání informaãních fiádkÛ aÏ teì, v retrospek-

tivním a trochu nostalgickém ohlédnutí. 

Advent jsme zahájili 1. prosince tradiãní pfiípravou vûncÛ, dekorací

a svícnÛ. Tento oblíben˘ kurz byl urãen pro ‰irokou vefiejnost a lektoro-

vala jej Lenka Srovnalová. Kromû oblíbené klasiky a pfiírodních materi-

álÛ si 27 úãastnic vyzkou‰elo i nové techniky, tfieba vypichování, ozdo-

by ze sena nebo proutí. 

Pro Ïáky základní ‰koly jsme pfiipravili dvû lekce enkaustiky – malová-

ní voskem s Gitou Hrbolkovou, nûkolik rukodûln˘ch workshopÛ zamû-

fien˘ch na pfiípravu dárkÛ a vánoãních ozdob a keramickou dílnu. Dûti

z matefiské ‰koly si ke spoleãnému tvofiení pozvaly i rodiãe a pfiíbuzen-

stvo. Vyrábûly se vánoãní hvûzdy, vloãky nebo fietûzy a lampiãky na stro-

meãek.

Nejlep‰í a nev‰ední práce na‰ich dûtí se objevily na ‰kolním jarmarku,

kter˘ probûhl 12. prosince ve staroveském kinû. U stánkÛ prodávali

kost˘movaní andûlé, nabízeli své zboÏí a lákali na dal‰í akci – vánoãní

draÏbu rukodûln˘ch a v˘tvarn˘ch prací. ZaÏili jste nûkdy atmosféru ne-

fal‰ované draÏby? KdyÏ ji je‰tû promísíte s vÛní kofienûného punãe, za-

pomenete na v‰echny starosti. Pfiivítali jsme spoustu solventních zájem-

cÛ i VIP hostÛ a vydraÏili jsme zdárnû v‰ech 28 nabízen˘ch pfiedmûtÛ.

Získaná finanãní ãástka nám poslouÏí k zaji‰Èování v˘letÛ, záÏitkov˘ch

nebo sportovních programÛ, aby se jich mohli zúãastnit bez rozdílu

v‰ichni. 

Slavnostní vánoãní koncert Cesta k jesliãkám byl naplánován na 21. pro-

since a konal se jiÏ posedmé, opût v kulturním domû, kter˘ byl zaplnûn˘

do posledního místa. V hodinovém programu se vystfiídala pacholátka

z matefiské ‰koly v roztomilém taneãku, star‰í kamarádi s písnûmi a mlu-

ven˘m slovem, muzikanti z hudebního krouÏku hráli na klavíry, kytary,

xylofony a flétny, bubnovali. V‰e v kost˘mech, v nádhernû vyzdobeném

sále. Andûlé pfiinesli Jezulátko a dokonce pfii‰li i Tfii králové. Na pfiípra-

vû koncertu spolupracovali uãitelé, asistentky, vstfiícní rodiãe a babiãky,

které ‰ily kost˘my a zaji‰Èovaly rekvizity. AranÏmá koncertu pfiipravila

Mgr. Mirka ·tûpánová, za ozvuãení sálu dûkujeme Ivanu Sigmundovi.

Nechcete taky nûkdy pfiijít a pob˘t u nás? Fota a text: Eva StaÀková

Adventní a vánoãní ãas ve Staré Vsi

Chtûla bych podûkovat r˘mafiovskému mûstskému úfiadu a komisi

pro obãanské záleÏitosti, jmenovitû Kvûtoslavû Sicové a AneÏce

Továrkové, za blahopfiání a dary k m˘m 92. narozeninám. 

Vlasta Kremerová, 20. 12. 2017

Podûkování za blahopfiání 
k narozeninám

Ve druhé polovinû adventu probûhla sbírka pro koãiãí útulek na

Îlutém kopci v Bruntále. Pfiispûli do ní obyvatelé R˘mafiova, Staré

Vsi, Bfiidliãné a blízkého okolí. Na‰e dobrovolnice uspofiádaly sbír-

ku také v Praze a v Olomouci. Podafiilo se vybrat ãástku, která pod-

pofií opu‰tûné koãky, o nûÏ se stará Dagmar Veselá a její pomocníci

v jediném koãiãím útulku v ‰irokém regionu. Pracovníci útulku pení-

ze pouÏijí na úhradu krmiva, steliva, lékafiského o‰etfiení a oãkování

pro své svûfience. 

Dûkujeme v‰em, ktefií do sbírky pfiispûli, a také tûm, ktefií ji pomohli

organizovat. Koãiãí útulek pfiivítá jakoukoliv pomoc i bûhem celého

leto‰ního roku. Pfiipomínáme, Ïe dÛleÏitá je také prevence. Majitelé

koãek by mûli zabránit jejich nechtûnému pfiemnoÏení vãasnou 

kastrací. Fota a text: Hana a Iveta âalovy

Podûkování koãiãího útulku
v Bruntále
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Historick˘ exkurz – Iniciály SPQR a jejich dûjiny
Na znaku mûsta R˘mafiova byla vepsaná písmena odkazující k „radû

mûsta a lidu r˘mafiovskému“ (SP/Q/PR). Kofieny tohoto ideálu je

v‰ak nutné hledat ve starovûku. Nápis SPQR vyjadfiující ideu svo-

bodného, samostatného fiízení mûsta se objevuje jiÏ v fiímském krá-

lovství (kolem 753–509 pfi. Kr.), zfiejmû kulminuje za fiímské repub-

liky (509–27 pfi. Kr.) a vrcholu doznává za fiímského císafiství 

(27 pfi. Kr. – 1453 po Kr.). Tento ideál existoval i po pádu druhého

¤íma, Cafiihradu, v Trapezuntském císafiství (1204–1461). K linii pfií-

m˘ch dûdicÛ fiímské tradice se vztahovala fiada dal‰ích právních sub-

jektÛ, císafiství a jejich panovníkÛ, papeÏÛ, ale i mûst, dokonce

i ‰lechty apod. Mezi nejznámûj‰í dûdice v Evropû patfií nûmecké cí-

safiské rody, mezi nimi dynastie HabsburkÛ pÛsobící i v na‰ich ze-

mích, ale k odkazu se vztahovali i ru‰tí carové. S ideály se identifi-

kovaly nové fií‰e jako Francie (Napoleonovo císafiství) nebo fa‰istic-

ká Itálie (Mussoliniho fiímská fií‰e). Snaha napodobit slávu ¤íma sa-

hala od ideálÛ konstituãnosti, demokracie a státnosti pfies revoluãní

samosprávu prostého lidu a anarchii komuny aÏ po ideály vyvole-

nosti, nadfiazenosti a svûtové prestiÏe.

Otázka, kdy zkratka SPQR vznikla, je pfiedmûtem diskuzí. Název

a nápis se pravdûpodobnû hojnû uÏíval v období fiímské republiky

(6.–1. stol. pfi. Kr.). Odkazuje totiÏ ke zpÛsobu fiízení tehdej‰ího fiím-

ského státu: moc vychází demokraticky z lidu skrze voliãe a je pfie-

nesenû uskuteãÀována pomocí volen˘ch a delegovan˘ch zástupcÛ se-

nátu.

Zkratka SPQR byla symbolem, znakem a podpisem, zosobnûním

mûsta ¤íma, jeho moci zastoupené senátem, radou. Proto se symbol

SPQR objevuje v‰ude tam, kde je potfieba prokázat konkrétní symbol

moci – autenticitu a legitimnost, demokratiãnost projevu lidové mo-

ci. Pokud jde o vefiejné památky, nápis SPQR je zachován aÏ z doby

kolem roku 80 pfi. Kr., tedy z konce fiímské republiky, ale je patrné,

Ïe uÏívání nápisÛ muselo b˘t mnohem star‰í. Doklad celé podoby ná-

pisu známe z fiímského vítûzného oblouku císafie Septima Severa,

z brány císafie Konstantina, je v‰ak vytesán také na chrámu boha

Saturna nebo Titovû vítûzném oblouku. Na mincích jsou iniciály ra-

Ïeny hlavnû od dob císafie Augusta Aurelia nebo v dobû císafie

Trajána. Mince s nápisem SPQR se zachovaly nejvíce z doby první-

ho kfiesÈanského císafie Konstantina Velkého (vládl v letech

312–337), kter˘ zaloÏil „kfiesÈansk˘“ nov˘ ¤ím, pozdûji po nûm na-

zvan˘ Konstantinopol, slovansk˘ Cafiihrad.

Ve 14. století je ¤ím stále „vûãné mûsto, hlava svûta, Roma caput
mundi“, ale pouze v symbolické rovinû. Do ãeského království vná‰í

fiímské imperiální ideje poprvé „Otec vlasti“, fiímsk˘ král, císafi fií‰e

fiímské a ãesk˘ král Karel IV. Lucembursk˘. Ten nám také na nûkte-

r˘ch památkách zanechal nápis „SPQR“ (Senatus Populusque
Romanus), stejn˘ jako na fiímském Kapitolu; napfi. v kostele Panny

Marie na Karl‰tejnû. Pod iniciálami SPQR napsan˘mi na zdi se nalé-

zá dvojver‰í pfievzaté z mnoha bran ¤íma: Roma caput mundi regit
orbis frena rotundi („¤ím, hlava svûta, fiídí otûÏe okrsku zemû“).

¤ímskou fií‰í myslel Karel IV. svou fií‰i a Prahou ¤ím, její centrum.

Karel IV. se podobnû jako jeho habsbur‰tí soupefii hlásil k odkazu

¤íma, mj. k bezmezné

svûtovládû. JiÏ v polo-

vinû 14. století nechal

na zdi schodi‰tû hra-

du Karl‰tejna namalo-

vat svÛj genealogick˘

strom sahající aÏ k by-

zantsk˘m a fiecko-fiím-

sk˘m císafiÛm; podob-

nû ãinili i Habsburkové

genealogicky se spoju-

jící s byzantsk˘mi a an-

tick˘mi císafii jiÏ brzy

po pádu Konstantino-

pole do rukou TurkÛ

(1453). 

Po pádu Byzance se fia-

da vzdûlancÛ pfiesouvá

do Itálie a dál na západ,

kde podnûcují vznik re-

nesance. Dochází k pfie-

sunu svûtového mocen-

ského prvenství na Habsburky, nejprve snad na Bedfiicha III.

(1443–1493). Zaãalo platit heslo Austria est imperium orbi universo
(„Rakousko je císafistvím celého svûta“). Tento postoj vycházel ze

skuteãnosti pádu Konstantinopole do rukou TurkÛ v roce 1453 a pfie-

nosu moci ¤íma na VídeÀ. Ta je poté mostem a branou k Orientu, ale

i ‰títem Evropy pfied Turky. Bedfiich III. se povaÏoval za jediného

svûtového císafie. Po pádu Cafiihradu pfiejímají vedle HabsburkÛ ideu

¤íma také ru‰tí Romanovci, ktefií si svÛj pÛvod podobnû jako

Lucemburkové doplnili aÏ k fiecko-fiímsk˘m císafiÛm do dávného sta-

rovûku. Obdobnû v carském Rusku vzniká idea pfienosu druhého

¤íma z Cafiihradu do Moskvy. Moskva je pak od dob velkokníÏete

Ivana Hrozného „tfietím ¤ímem“. 

Renesance byla návratem k antick˘m kofienÛm, studiu klasikÛ, 

k ideálÛm volené konstituãní mûstské demokracie. Vyústila ve sna-

ze fiady mûst udûlit si (rozhodnutím mûstské rady, nikoli nutn˘m

schválením od krále) do znaku mûsta iniciály SPQ. Tyto snahy

vznikly ve 12. století v Itálii a pokraãují v Zaalpí na pÛdû mûst za-

loÏen˘ch magdebursk˘m právem. Na pozadí tohoto hnutí stál nejen

odboj proti feudálÛm, ale pfiedev‰ím snaha o autonomii mûstské vlá-

dy, nesená úsilím o nezávislost nejen na stranû protorenesanãních 

italsk˘ch bratrstev a akademií, ale pfiedev‰ím mûstsk˘ch rad a mûst-

sk˘ch republik.

Do ãesk˘ch zemí vstupuje renesance nejprve na Moravu a do Slezska

a teprve pozdûji pfiechází do Prahy a âech. Zvlá‰tû na Moravû (která

byla pod vlivem Uher napojen˘ch na Itálii) se ‰ífiily ideály renesance

v literatufie a umûní. Propagovali je vzdûlanci typu olomouckého bis-

kupa Jana Dubravia (1467–1513) nebo Conrada Celtise

(1459–1508). To vedlo k rozvoji patriciátu jako vzdûlaného obyva-

telstva mûst, ãlenstva humanistick˘ch krouÏkÛ se silnou identitou,

konkurujícího ‰lechtû. 

Ostatní evropské zemû nezÛstávaly stranou. V roce 1583, v dobû

vlámské revoluce, zaãalo belgické mûsto Ghent razit mince s vyob-

razením ‰títu s nápisem SPQG. Karel V., císafi Svaté fií‰e fiímské ná-

roda nûmeckého, razil v Milánû mince s nápisem S P Q mediol opti-
mo principi („Senát a lid milánsk˘ nejlep‰ímu vládci“). Iniciály SPQ

se hojnû objevují v italsk˘ch mûstech Benevento (SPQB), Siena 

(SPQS), Catania (SPQC) nebo jiÏ dfiíve v Benátkách (SPQV). K rÛs-

tu uÏívání iniciál dochází v italské Neapoli v dobû Masanielliho po-

vstání v roce 1647 (SPQN). V jihoitalském Palermu to byly iniciály

SPQP, v protestantském Nizozemí si mûsto Leeuvarden udûlilo nápis

SPQL. Stejn˘ nápis zfiejmû z té doby pouÏívá i ‰v˘carsk˘ Lucern,

belgick˘ Brusel (SPQB) nebo moravská Olomouc (SPQO).

UÏívání iniciál odkazujících na mûstské právo jmenovat si vlastní vo-

R˘mafiov – druh˘ Ïivot mûsta ¤íma aneb Ménû znám˘ znak mûsta R˘mafiova (2)

Z historie

Leoninské dvojver‰í a nápis S.P.Q.R. na
Karl‰tejnû, v kostele Panny Marie

Velk˘ státní znak Rakouska-
Uherska

Velk˘ státní znak Ruského impéria
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lené zástupce se stalo v renesanci v‰eobecnû roz‰ífien˘m ideálem.

Nápis SPQR byl uÏíván nejen katolick˘mi, profiímsk˘mi mûsty, ale

ãasto si jej pfiivlastÀovala protestantská mûsta v období 16. a zvlá‰tû

17. století. V té dobû kvetl protestantsk˘ návrat ke kfiesÈansk˘m ko-

fienÛm a ideji demokracie proti papeÏské autokratiãnosti. Napomohl

tomu také v‰eobecn˘ zájem o konstituãní právo, demokracii a fiízení

protestantské církevní samosprávy (bez viditelné hlavy a s volen˘m,

ãasto ãasovû omezen˘m vedením). Nápisy byly pouÏívány v nizo-

zemském Amsterdamu, v belgick˘ch Antverpách, ‰v˘carské Basileji,

Nise, Bruggách, nûmeck˘ch Brémách, v Bruselu, v Basileji, v irském

Dublinu, v Hamburku i ‰panûlské Valencii. 

V 19. století pfiejímá ideu senátu a volené demokratické mûstské

správy drtivá vût‰ina mûst s konstituãním právem, volen˘mi zástup-

ci mûsta, radou. Jde o pfiípad Hannoveru v Nûmecku, Haarlemu

v Nizozemí (SPQH), metropolitní mûsto Lond˘n (SPQL), nûmeck˘

Lübeck (SPQL) nebo Norimberk (SPQN), nizozemsk˘ Rotterdam

(SPQR) ãi belgické mûsto Verviers (SPQV).

Dvacáté století interpretovalo iniciály po svém. Odkazy na schválení

senátem a lidem byly uÏívány na váleãn˘ch plakátech, burcujících 

italské vojíny proti Rakousku-Uhersku za I. svûtové války. Totalitní

reÏimy se zmocnily symbolÛ demokracie, svobody a sebeurãení, aby

se jimi za‰títily. Byli to pfiedev‰ím ital‰tí fa‰isté – Mussolini se sna-

Ïil obnovit slávu fií‰e vztyãováním soch fiímsk˘ch císafiÛ i hojn˘m 

uÏíváním iniciály SPQR na podstavcích soch, vefiejn˘ch budovách,

ale i pfiedmûtech uÏitkov˘ch (napfi. na poklopech kanalizace). Na dru-

hé stranû nûmeãtí národní socialisté se k starovûk˘m ¤ímanÛm a je-

jich pojetí konstitucionalismu neobraceli. Na praporech a fiímsk˘ch

labarech pouÏívali iniciály socialistické strany NSDAP, která v jejich

oãích sv˘m germánsk˘m charakterem pfievy‰ovala pojetí fiímského

mnohonárodnostního demokratického ideálu. Také nûmecká fií‰e by-

la naz˘vána Tfietí fií‰í po ¤ímu a Cafiihradu.

Petr Balcárek, Ph.D., fota: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

V̆ zdoba fasády s pouÏitím iniciály SPQR na ãelní stûnû hlavního vla-
kového nádraÏí v Milánû; pfiíklad meziváleãné (tzv. fa‰istické) italské
architektury

Fontána TritonÛ s nápisem SPQN, Nisa, 1701

Ve stfiedu 31. ledna skonãí lhÛta pro podání pfiiznání k dani z nemovit˘ch vû-
cí na rok 2018 a také moÏnost pfiihlásit se k placení této danû na rok 2018
prostfiednictvím soustfiedûné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat pfiiznání se t˘ká pfiedev‰ím nov˘ch vlastníkÛ po-

zemkÛ, zdaniteln˘ch staveb, bytov˘ch a nebytov˘ch jednotek (vãet-

nû majitelÛ bytov˘ch jednotek pfieveden˘ch v roce 2017 z druÏstev-

ního do osobního vlastnictví). Do daÀového pfiiznání se uvádûjí

v‰echny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inÏen˘rské stavby),

bytové a nebytové jednotky, které se nacházejí na území

Moravskoslezského kraje. Rozhodn˘ je stav vlastnictví k nemovité
vûci k 1. 1. 2018.
Zpozornût by ale mûli také vlastníci nemovitostí, ktefií v roce 2017

v‰echny nemovitosti nebo ãást sv˘ch nemovitostí umístûn˘ch

v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jin˘m zpÛso-

bem pfievedli na nové vlastníky. Také b˘val˘m vlastníkÛm nemo-

vit˘ch vûcí totiÏ zákon ukládá povinnost komunikovat s finanãním

úfiadem, a to buì formou podání daÀového pfiiznání (pokud byli ke

dni 1. 1. 2018 vlastníky jin˘ch nemovit˘ch vûcí v obvodu územní

pÛsobnosti Finanãního úfiadu pro Moravskoslezsk˘ kraj) nebo for-

mou písemného oznámení, Ïe v roce 2017 pfiestali b˘t vlastníky

nemovit˘ch vûcí a nadále jiÏ nejsou vlastníky Ïádné nemovité vû-

ci ani poplatníky danû za nemovité vûci v obvodu územní pÛsob-

nosti FÚ pro Moravskoslezsk˘ kraj. 

DÛvodem pro podání daÀového pfiiznání je i digitalizace katastrál-

ních území, která probûhla v roce 2017. Tímto úkonem ve vût‰inû

pfiípadÛ dochází ke zmûnû poplatníka u parcel pronajat˘ch zemûdûl-

sk˘m subjektÛm, dále ke zmûnû ãíslování a ke zmûnû v˘mûry parcel.

Pokud vlastník nemovité vûci, která se nachází v Moravskoslezském

kraji, podával pfiiznání k dani z nemovit˘ch vûcí Finanãnímu úfiadu

pro Moravskoslezsk˘ kraj v uplynul˘ch letech a nezmûnily se sku-

teãnosti rozhodné pro v˘poãet danû, daÀové pfiiznání znovu nepodá-

vá. Skuteãnost, Ïe do‰lo ke zmûnû stanovené ceny pÛdy nebo v˘‰e

místního koeficientu, není sama o sobû dÛvodem pro podání daÀové-

ho pfiiznání.

Vlastník nemovité vûci umístûné na území Moravskoslezského kra-

je, kter˘ tuto nemovitou vûc zahrnul do pfiiznání k dani z nemovitos-

tí podaného v uplynul˘ch letech, má povinnost podat daÀové pfiizná-

ní zejména, pokud realizoval pfiístavbu, nástavbu nebo naopak ãásti

stavby zlikvidoval, v pfiípadech, kdy do‰lo ke zmûnû v˘mûry jeho po-

zemkÛ nebo ke zmûnû druhu pozemku, zv˘‰ení poãtu nadzemních

podlaÏí apod.

Více informací k dani z nemovit˘ch vûcí i k placení prostfiednictvím

SIPO najdete na www.financnisprava.cz/sipo.

Ing. Petra Homolová, Finanãní úfiad pro MSK

Finanãní úfiad pro Moravskoslezsk˘ kraj
Na Jízdárnû 3, 709 00 Ostrava 

Tel.: 596 651 111

Informace k dani z nemovit˘ch vûcí

UÏiteãná informace
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Podzimní ‰achová sezóna byla pro r˘mafiovské hráãe velmi nabitá a ozdobená
nûkolika medailemi. Zúãastnili se mnoha individuálních turnajÛ a prali se o bo-
dy v rámci krajské soutûÏe a okresního pfieboru. Jednou z posledních podzim-
ních akcí byl okresní pfiebor ‰kol ve Vrbnû pod Pradûdem, na kter˘ se vypra-
vila hned tfii r˘mafiovská druÏstva.
Generálka na pfiebor ‰kol probûhla v sobotu 2. prosince na Velké cenû Ïá-

kÛ v Bruntále. R˘mafiov na ni vyslal poãetnou sestavu osmi hráãÛ. Nejvût‰í

radost udûlal Marek ·uba, kter˘ obhájil stfiíbro z domácího turnaje a pfii-

psal si dal‰í cenné body do celkové klasifikace. Úspûchem bylo i vítûzství

Jana ·tefani‰ina v doprovodném turnaji. Svou turnajovou premiéru si

v Bruntále odbyl Milan Ham‰ík, kter˘ získal velmi dobr˘ch 2,5 bodu.

O necel˘ t˘den pozdûji se do Vrbna vypravilo dvanáct r˘mafiovsk˘ch

ÏákÛ zmûfiit síly s hráãi z jin˘ch ‰kol. Z· Jelínkova zastupoval na tur-

naji kvartet ve sloÏení Milan Ham‰ík, Josef Jureãek, Ondfiej Dokoupil

a Roman SvatoÀ v kategorii mlad‰ích ÏákÛ. V‰ichni ãtyfii se podobné

akce zúãastnili poprvé, a tak bylo jejich koneãné 6. místo úspûchem.

Turnaj se zvlá‰È povedl Josefu Jureãkovi, kter˘ zúroãil zku‰enosti z ji-

n˘ch ‰achov˘ch akcí a pfiipsal si 5 bodÛ ze 7.

V kategorii star‰ích ÏákÛ reprezentovali Z· R˘mafiov Marek ·uba,

Tomá‰ ¤outil, Matûj Papaj a Marek Seitl. DruÏstvu bohuÏel scházelo

v klíãov˘ch momentech více ‰tûstí. Ani 8. místo v‰ak nelze brát v kon-

kurenci prvoligov˘ch hráãÛ jako propadák. Navíc Tomá‰ ¤outil pfied-

vedl v˘born˘ individuální v˘kon a zajistil pro t˘m 5 bodÛ.

Posledním r˘mafiovsk˘m zástupcem na turnaji bylo druÏstvo

Gymnázia a SO· R˘mafiov ve sloÏení Erik Gruss, Luká‰ Pavlásek,

David Staník a Adam ·tûpán v kategorii stfiedních ‰kol. V této katego-

rii obsadilo r˘mafiovské druÏstvo 2. místo za letos suverénním

V‰eobecn˘m a sportovním gymnáziem Bruntál. I kdyÏ se nepodafiila

obhajoba loÀského vítûzství, je v˘sledek umoÏÀující postup do kraj-

ského kola skvûl˘m úspûchem. R˘mafiovské druÏstvo totiÏ zazname-

nalo generaãní obmûnu a nutno podotknout, Ïe Erik Gruss a David

Staník, ktefií by mohli b˘t je‰tû v kategorii star‰ích ÏákÛ, pfiedvedli vel-

mi poveden˘ turnaj a v˘raznû pfiispûli ke stfiíbrné pfiíãce.

Turnajem ve Vrbnû byla podzimní ãást sezóny pro mladé r˘mafiovské ‰a-

chisty zavr‰ena. Doufáme, Ïe si svou formu pfienesou i do dal‰ího roku

a opût budou bojovat o nejvy‰‰í pfiíãky na turnajích i v soutûÏích druÏstev.

Foto a text: Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskra R˘mafiov (sachy.svcrymarov.cz)

·achov˘ podzim zakonãil okresní pfiebor ‰kol

Sport

Do soutûÏe RHL se pfiihlásilo devût druÏstev: SK Slovan A, SK Slovan B, HC

Kovo‰rot, HC seniofii R˘mafiov, HC Vikingové, HC Predators Bfiidliãná, TJ

Malá Morávka, HC Horní Mûsto a nováãek soutûÏe Pozdní sbûr ze ·umperka.

Hraje se jednokolovû kaÏd˘ s kaÏd˘m, po odehrání prvního kola budou hrát

první ãtyfii t˘my play off, dal‰í ãtyfii t˘my v pofiadí si zahrají kaÏd˘ s kaÏd˘m

o umístûní a poslední t˘m tabulky sestupuje. Dal‰í podrobnosti najdete na strán-

kách www.ahl.cz/soutez/rhl/. Martin Ftáãek 

R˘mafiovská hokejová liga
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V pfiekrásném prostfiedí Chaty Maxe ·vabinského v Kozlovû nedaleko
âeské Tfiebové se se‰li v‰ichni organizátofii nadcházejícího MâR v mo-
toskijöringu Orion Shiva KTM Cup 2018.
Po zhodnocení sezóny 2017, v níÏ se podafiilo uskuteãnit v‰ech

‰est plánovan˘ch závodÛ, byl projednán a schválen kalendáfi

mistrovství 2018, jeÏ bude jubilejní, dvacátou sezónou mistrov-

sk˘ch motoskijöringÛ. 

Sportovní areál nedaleko matefiské ‰kolky v Horním Mûstû bude

27. ledna hostit jezdce tfietího závodu MâR. Jezdci i diváci mo-

hou oãekávat vzru‰ující závody na pûkné a dlouhé trati, pfiátelské

prostfiedí i tradiãnû bohaté obãerstvení. 

Hlavní program zaãne kvalifikaãními jízdami a vyvrcholí hlavní

finálovou jízdou pro deset nejlep‰ích dvojic. Jezdci budou navíc

získávat mistrovské body za první tfii místa v kvalifikaci.

Nejúspû‰nûj‰í jezdci ze sezóny 2017 budou mít pro pfiehlednost

startovní ãíslo podle celkového umístûní v seriálu.

ZávodÛ se mohou úãastnit jezdci a lyÏafii za stejn˘ch podmínek

jako v letech minul˘ch. Jezdci musí b˘t drÏiteli platné licence

2018 pro motokros nebo enduro v‰ech stupÀÛ. LyÏafi musí mít

stejnou licenci jako jezdec nebo speciální licenci pro lyÏafie. 

Diváci mohou opût oãekávat kvalitní a zajímavé závody. Titul

budou obhajovat klá‰tereãtí bratfii ·rolerové, ktefií jsou historic-

ky nejúspû‰nûj‰ími závodníky v motoskijöringu. V bodové tabul-

ce ze v‰ech roãníkÛ mají na svém kontû 1 429 bodÛ s náskokem

307 bodÛ pfied dal‰ími jezdci.

Zkrátka nepfiijdou ani hobby jezdci bez licence. Pro nû organizá-

tofii pfiipravili pût závodÛ Orlického poháru. Závody se pojedou

na v‰ech mistrovsk˘ch tratích kromû Chotãin. Seriál bude vyhlá-

‰en spoleãnû s MâR po závûreãném závodu v Dobfianech

v Orlick˘ch horách. Hobby jezdci nebudou ochuzeni ani o start

v Chotãinách, kde pro nû pofiadatelé uspofiádají jednorázov˘ zá-

vod.

A tak lze jen doufat, Ïe bude motoskijöringu pfiát poãasí. 

Josef Va‰íãek

Seriál MâR 2018 v motoskijöringu se blíÏí

V sobotu 6. ledna se na kuÏelnû KK Jiskra R˘mafiov konal okresní kvalifi-
kaãní turnaj mistrovství Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
V kategorii od 50 do 60 let se turnaje zúãastnilo ãtrnáct hráãÛ, z to-

ho ãtyfii kuÏelkáfii postoupili do krajského kola: 1. Jaroslav Heblák

z KK Jiskra R˘mafiov (549 kolkÛ), 2. Jifií Polá‰ek z KK Jiskra

R˘mafiov (533 kolkÛ), 3. Vilém Berger z TJ Bfiidliãná (518 kolkÛ)

a 4. Josef Pilatík z KK R˘mafiov (516 kolkÛ).

V kategorii nad 60 let se turnaje zúãastnilo 32 hráãÛ a do krajské-

ho kola postoupili: 1. âestmír ¤epka z KS Moravsk˘ Beroun 

(524 kolkÛ), 2. Miloslav PetrÛ z TJ Horní Bene‰ov (521 kolkÛ), 

3. Ivo Mrhal st. z TJ Bfiidliãná (516 kolkÛ) a 4. Jaromír Martiník

z oddílu KuÏelky Horní Bene‰ov (515 kolkÛ). 

V kategorii Ïen se turnaje zúãastnilo pût hráãek a do krajského ko-

la postupují první dvû: 1. Eva ZdraÏilová z TJ Horní Bene‰ov 

(519 kolkÛ) a 2. Romana Valová z KK Jiskra R˘mafiov (510 kolkÛ).

JiKo

Na‰i kuÏelkáfii postupují do krajského kola

âtrnáct otuÏilcÛ si dalo na BoÏí hod dostaveníãko u Kobylího rybníka
v Bruntále, aby si pfii dvanáctém roãníku Bruntálského krystalku zaplavali
v jeho ledov˘ch vodách. Mezi odváÏlivci nechybûli ani plavci z Horního Mûsta
a Staré Vsi.
Zatímco v loÀském roce museli hasiãi na Kobylím rybníku

v Bruntále rozbíjet led, aby si otuÏilci mohli zaplavat, letos moc prá-

ce nemûli. ÚãastníkÛm tak staãilo po Ïebfiíku sestoupit z bfiehu do vo-

dy a plavat, dokud je chlad nevyhnal zpût na bfieh. Letos dorazilo ãtr-

náct pravideln˘ch úãastníkÛ. Z Opavy pfiijel dvaaosmdesátilet˘

Stanislav Boháã a aÏ z Bfieclavi Vladimír Varga. Nechybûl pravidel-

n˘ úãastník Josef Dostál z Brantic ani plavci ze Staré Vsi, bratfii

Stanislav a Bronislav Pavlíkovi, dále Petr Horáãek a z Horního Mûsta

MUDr. Radovan Stanûk. 

„OtuÏování se vûnuji od roku 2000, kdy jsem se rozhodl skoncovat
s opakovan˘mi infekty respiraãního traktu a uÏíváním antibiotik.
Bruntálského krystalku se úãastním tfietím rokem. Leto‰ní akce pfii-
pomínala venkovní teplotou spí‰ Velikonoce, ale voda i v tomto po-
ãasí mûla kolem 1 aÏ 2 stupÀÛ Celsia,“ sdûlil otuÏilec a lékafi

Radovan Stanûk, kter˘ se do roku 2008 úãastnil pravideln˘ch akcí

zimního plavání. „Jde o celostátní soutûÏ, která probíhá od fiíjna do

bfiezna. Nyní se z ãasov˘ch dÛvodÛ vûnuji otuÏování pouze individu-
álnû, pravidelnû v únoru jezdím na fieku Moravu do Olomouce,“ do-

plnil v˘ãet sv˘ch otuÏileck˘ch aktivit.

OtuÏování podle nûj pfiiná‰í nesporná pozitiva, posiluje organismus v bo-

ji proti nachlazení stejnû jako psychickou odolnost, pfiekonávání sama

sebe. Nejlep‰ím zpÛsobem, jak zaãít, je podle nûj postupné plavání v ãím

dál chladnûj‰í vodû, v záfií, fiíjnu, aÏ postupnû ãlovûk zjistí, Ïe plave

v zimní, prosincové vodû. „Na otuÏování není pozdû ani ve vy‰‰ím vûku,
sprchování studenou vodou mÛÏe ãlovûk provádût doma i bez konzultace
s lékafiem, pfii závaÏnûj‰ích onemocnûních je v‰ak nutné doporuãení lé-
kafie – zvlá‰tû pfii plavání v zimní vodû,“ shrnul Radovan Stanûk.

Mezi otuÏilci se na Bruntálském krystalku objevila jako jediná Ïena

Alena Svobodová a zaplavat si pfii‰el i zakladatel akce, expediãní pla-

vec Pavel Poljansk˘ z Pfierova, kter˘ se aktuálnû pfiipravuje na v˘-

pravu do JiÏní Ameriky s plaváním v horsk˘ch jezerech. 

Dvaaosmdesátilet˘ Stanislav Boháã z Opavy si vodu uÏil.

„Doporuãuji kaÏdému otuÏování, alespoÀ studenou vodou doma,
a zbavovat se tak chfiipky a nachlazení,“ nabádal Stanislav Boháã,

kter˘ se v osmdesáti dvou letech cítí díky otuÏování zdráv a svûÏe. 

JiKo, fota: bruntálsk˘ a krnovsk˘ Deník

OtuÏilci si na BoÏí hod zaplavali v Kobylím rybníku

První zleva MUDr. Radovan Stanûk z Horního Mûsta OtuÏilcÛm pomáhali pfii vstupu do vody hasiãi
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SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 26. 1. 2018

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

18. 1. 2018  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

2/2018

-01-2018  10.1.2018 13:48  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2018

31

Kam na v˘let

Na jiÏním okraji horní nádrÏe Dlouh˘ch strání navr‰ili stavbafii z ob-

rovsk˘ch balvanÛ jak˘si umûl˘ vrcholek, kter˘ do jisté míry naru‰uje

fádní plochost ufiíznuté hory. Odsud je jen kousek do sedla, které od se-

be oddûluje Dlouhé stránû a Mraveneãník.

Je pozoruhodné, Ïe tato hora byla vÏdy niÏ‰í neÏ Dlouhé stránû, ale pfie-

sto se její vrchol povaÏoval za dominantní. âlovûk to pochopí ve chví-

li, kdy cestuje do hor ve smûru od ·umperka. Díky své poloze nad ni-

vou Desné a Merty je Mraveneãník na první pohled dominantním 

vrcholem, kter˘ nelze pfiehlédnout.

Mnozí náv‰tûvníci JeseníkÛ vysvûtlují jeho podivné jméno tvarem ho-

ry, která pfii tro‰e fantazie skuteãnû pfiipomíná mraveni‰tû. Také nûmec-

ké jméno hory Ameisehübel ãi Ameiseberg to jen podporuje. JenÏe pÛ-

vod jména je patrnû spí‰e zakotven v sousloví Am eisen Berg – tedy Ïe-

lezná hora. Je to odkaz na nalezi‰tû Ïelezné rudy, která byla tûÏena na

jiÏním svahu hory.

Vrchol Mraveneãníku dnes jen tûsnû vystupuje nad hranici horského le-

sa. Znaãená cesta sem nevede, ze sedla odboãuje dolÛ, smûrem k la-

novce. Pfiesto sem po pû‰ince pfiicházejí turisté, ktefií jsou ov‰em moÏ-

ná zklamaní. Kromû Ïelezného sloupku s v˘‰kovou znaãkou a vrcholo-

vou knihou zde není nic. Ani v˘hled není, na rozdíl od Dlouh˘ch strá-

ní, nijak v˘jimeãn˘.

Pfiesto je tato hora nûãím magická. A byla i v dobách, kdy sem nevedly

Ïádné turistické cesty. Jen lesní chodníky vy‰lapané zvûfií a lovci.

Vystoupit na tento vrchol bylo povaÏováno za nûco nonkonformního

a pasovalo to poutníka na nûco více neÏ jen obyãejného turistu.

Mám osobní záÏitek, kter˘ potvrzuje neobyãejnost této hory. KdyÏ jsem

zde jednou v zaãínajícím podzimu trávil noc, pfii níÏ svítil úplnûk, na-

jednou mû probudil podivn˘ ‰ustot. Vyhrabal jsem se ze spacáku a kou-

sek od mého bivaku se klidnû pásl

kapitální jelen. VÛbec si mû nev‰í-

mal, prostû jen trpûl toho lidského

ãerva ve svém království. Na tom

by nebylo nic divného, kdybych

stejn˘ pfiíbûh nesly‰el uÏ od mini-

málnû dvou dal‰ích lidí. Vysvûtle-

ní? Prostû nemám. Snad jen divn˘

pocit, Ïe ten jelen byl nûjak˘ dávn˘

duch zdej‰ích hor, kter˘ kontrolo-

val, kdo je a kdo není hoden toho,

aby se stal jejich souãástí. Snad

jsem uspûl.

Dost v‰ak romantick˘ch pfiíbûhÛ.

Nejpohodlnûj‰í cesta z vrcholu do

údolí je jakoby namalovaná podle pravítka smûrem k bíl˘m vrtulím,

které zde v roce 1992 postavili jako testovací vûtrnou farmu. Tato cesta

b˘vala jedním z loveck˘ch chodníkÛ. Poté, co les na hfibetu Kamence

(1250 m), kter˘ je poboãn˘m vrcholem Mraveneãníku, strávily imise,

roz‰ífiily ji vyváÏecí traktory do ‰ífiky.

Cesta konãí u Tetfieví chaty. Jak uÏ jméno napovídá, kdysi se sem cho-

dilo za tokajícími ãern˘mi perlami hor. Dnes uÏ bychom je tady bohu-

Ïel hledali marnû. Kdysi, kdyÏ je‰tû byla tato oblast klidovou zónou,

jsem mûl moÏnost proÏít na Tetfieví chatû pár nádhern˘ch zimních nocí.

Nebyla to Ïádná selanka, do chaty foukalo kaÏdou ‰kvírou. Nejkrásnûj‰í

b˘val ov‰em pohled ze zdej‰ího záchodku. Tehdy byl les o nûco niÏ‰í

neÏ dnes a ze dvefií se jevil Pradûd jako na dosah. Za jiskrn˘ch nocí sví-

tila svûtla na jeho vûÏi jako korálky na niti dávné ‰perkafiky.

Dnes kolem mífií davy turistÛ od lanovky na pfiehradu. Ani lovci sem uÏ

moc nejezdí. Snad jen veãer, kdyÏ se stroje lanovky zastaví, se na chví-

li zdej‰í kraj mûní v tu oblast bez lidí. Stejnou jako pfied staletími.

Kousek od chaty jsou zmínûné vûtrné elektrárny. Byly to jedny z prvních

vûtrníkÛ, které u nás byly postaveny. Na rozdíl od pfiehrady, na kterou si

uÏ lidé zvykli, je vûtrná farma opravdu nehezkou ukázkou lidské zpup-

nosti. Kousek za elektrárnami se tyãí osamûlé skalisko Medvûdí hory.

V oblasti, kde je vût‰ina vrcholÛ

oblá, budí neb˘valou pozornost.

Opût si dovolím návrat do vzpomí-

nek. Kdysi jsme s pfiáteli den co den

o pÛl ãtvrté odpoledne sledovali ze

skaliska stádeãko kamzíkÛ, které

sem, pfiesné jako hodinky, ‰plhalo

z údolí Borového potoka pod ská-

lou. Dnes sem vede nauãná stezka

a skálu zdobí konstrukce vyhlídky

zvané Rysí skála. Kamzíci sem

ov‰em uÏ dávno nechodí.

Je‰tû jedna zajímavá souvislost

s Medvûdí horou, kterou popsal ve

své knize Historické toulky ·um-
perskem historik Drahomír Polách. Vypráví v ní o obraze, kter˘ je k vi-

dûní v losinském zámku a na nûmÏ medvûd drásá drápy lesníka. Autorem

obrazu je malífi Abraham von Lissau. Zobrazuje událost, která se stala 

17. dubna 1660 na místû zvaném Heiden (tedy hole). Medvûd tam zle po-

cuchal 42letého hajného Georga Wicheho z Rejhotic (dnes souãást

Louãné nad Desnou). Napaden˘ muÏ na následky zranûní za dva dny

zemfiel. Podle mapy byla na místû dne‰ní Tetfieví chaty jiÏ v té dobû lo-

vecká bouda, kde patrnû myslivec skonal. Podle Drahomíra Polácha není

vylouãeno, Ïe se událost stala nûkde kolem Borového potoka. Název

Medvûdí hora, pÛvodnû Bährenhaubt, by mohl ledacos napovûdût.

KdyÏ uÏ jsem se zmínil o Borovém potoce, nemûli bychom tento potÛ-

ãek pramenící v sedle mezi Mraveneãníkem a Dlouh˘mi stránûmi opo-

menout. Jeho cesta není dlouhá, o to je v‰ak pozoruhodnûj‰í. Pod ská-

lou se hluboce zafiezává do jesenick˘ch skal. Pak ale narazí na tvrd˘

práh a vrhá se z nûj dolÛ.

Vodopád na Borovém potoce je nejvût‰í v této ãásti JeseníkÛ. Celková

v˘‰ka vodního stupnû je 14 metrÛ, nejvy‰‰í schod kaskády pak mûfií 

8 metrÛ. Vodopád je pfiístupn˘ z údolí Divoké Desné po odboãce mod-

fie znaãené cesty. Pfii cestû stojí pozoruhodn˘ pomník – SchnellerÛv

kfiíÏ. Replika pÛvodního kfiíÏe pfiipomíná ne‰Èastnou událost, kdy zde

13. února 1934 tragicky zahynul lesník Richard Schneller.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Mraveneãník dostal své jméno omylem

Mraveneãník z Jeleního hfibetu

Dlouhé stránû a Mraveneãník od Petrovky pfies údolí Divoké Desné

Vûtrné elektrárny pod Mraveneãníkem Fota: Vladimír Lehk˘
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