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Pfiipomínáme si: 
Srpen 1968 v R˘mafiovû

Tfiináctá Skatastrofa na zámku 
v Janovicích

Dvû fary se mûní v penziony

V Janovicích probûhlo první mistrov-
ství svûta ve vrhu noÏem a sekerou

Ve vodû, na kole i bûhem – DuKo triatlon

ročník XX.
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Svatoanenská pouÈ v Nové Vsi se datuje od roku 1714, kdy se ‰la popr-
vé jako projev díkÛvzdání za ukonãení moru. Souãasní obyvatelé pouÈ
obnovili v roce 2014. P. Karel Rechtenberg z Malé Morávky vedl pro-
cesí od vyhlídkové vûÏe ke kapli sv. Anny, kde se konala bohosluÏba.

Kaple ve Stfiíbrn˘ch Horách je ukryta v lesíku a otevírá se jen jednou
roãnû pfii pouti. Letos prochází rekonstrukcí.

Ve Stfiíbrn˘ch Horách i v Ondfiejovû slouÏil m‰i kaplan Jan Such˘
z Horního Mûsta.

Biskup Franti‰ek Václav Lobkowicz pfii bohosluÏbû v Rudû
Vyvrcholením pouti v Rudû je putování procesí po kfiíÏové cestû na Kfií-
Ïov˘ vrch, duchovní záÏitek pro vûfiící a vdûãn˘ námût fotografÛ. ZN

AneÏka Továrková rozdává poutníkÛm v Ondfiejovû pamûtní pohlednice.

Srpnová pouÈ v kostele Panny Marie SnûÏné v Rudû patfií k nejnav-
‰tûvovanûj‰ím, vesnice je v obleÏení zaparkovan˘ch aut, vûfiící se do
chrámu nevejdou a bohosluÏba je pfiená‰ena reproduktory i ven.

Letní pouti ke svatyním R˘mafiovska
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Kvûta o kvûtech
Které kvûtiny máte nejradûji? To je tûÏká otázka, mám je ráda prostû

v‰echny. Snad nejoblíbenûj‰í jsou ty, co najdu venku. SnûÏenky, fial-

ky, hyacinty, jifiinky, srdíãka, astry, zahradní rÛÏe. Víte, jak je pûkná

pampeli‰ka? Zlat˘ tfiesk, tubus a pozdûji kfiehouãké padáãky. A k to-

mu je to léãivka.

Královnou je samozfiejmû rÛÏe, trochu stranou zÛstává trvanliv˘ ka-

rafiát, i kdyÏ dnes existují nádherné varianty rÛzn˘ch barev se zají-

mav˘mi tvary, nûkteré vypadají jako pivoÀky.

Kvûtiny – ‰perky pfiírody, právû s nimi pracují floristé. PraÏsk˘ hrad,

Îofín, Rudolfinum, Obecní dÛm, ‰piãkové hotely, to v‰e je násobeno

krásou kvûtin.

Zlat˘m hfiebem floristiky jsou svatební kytice; co v‰echno je moÏné

do nich zakomponovat! Perliãky, srdíãka, pefií, pfiírodniny, vûtve, jab-

líãka, jahody, dokonce bodlák nebo vrbu.

KdyÏ chcete darovat jeden kvût, nic nezkazíte jednou rÛÏí, plnû roz-

kvetlou, ãervenou nebo fialovou. Zkrátíte stonek asi na ãtyfiicet cen-

timetrÛ, cesta vody dlouh˘m stonkem je nároãná, a dlouhá rÛÏe pak

nevydrÏí.

Moje známá floristka vût‰inou nakupuje ve velkoobchodech, pfiímo

od farmáfiÛ ale bere chryzantémy, jifiiny, statice, gladioly i slamûnky.

Hodnû doplÀkÛ a rostlinek si pfiiná‰í z v˘letÛ, nachází je i na ruinách

a opu‰tûn˘ch místech. PokaÏdé pfiijde s náruãí plnou materiálÛ.

Netrhá je ov‰em bezohlednû, jde s nÛÏkami. Moc pûknû vypadají ve

vazbách tfieba jablka, trnky a ‰ípky.

Mezi nejvût‰í kytice patfií pugéty k osmdesátinám. Tûch osmdesát rÛ-

Ïí by s babiãkou zamávalo, na‰ly umístûní v elegantním bílém ko‰íku,

ãi spí‰e ko‰i. Velké vazby se dají dûlat taky z tulipánÛ nebo pivonûk.

A nejdraÏ‰í kytice? Pro fieditelku vûhlasné kosmetické firmy.

Kvûtinov˘ maxi‰perk byl kulat˘, z modr˘ch orchidejí Vanda s oran-

Ïov˘mi exotick˘mi kvûtinami, se zelenou sametkou a zlat˘mi ‰pend-

líky. Za tfiicet tisíc.

Rady pro nákup kvûtin? Nesmûjí mít krásu skoro za sebou, mají mít

svûÏí listy, zespodu uvidíme, jestli stonky nezahnívají a jsou ãerstvé.

KdyÏ s kvûtinou pfiijdeme domÛ, zastfiihneme (radûji sefiízneme) ji

pokud moÏno do ‰ikma a jednou za tfii dny to zopakujeme. Jde-li

o kytici, zastfiihneme ji a necháme stonky ve váze d˘chat. Moje od-

bornice pfies kvûtiny nepouÏívá v˘Ïivu, ale má vyzkou‰eno, Ïe je

dobré dát do vody kapiãku, opravdu malou kapku, Sava pro desin-

fekci.

Zásadní je, aby do vody nebyly ponofieny Ïádné listy, vodu mûnit

kaÏd˘ den, najít vhodnou vázu ãi nádobku, oãím lahodí jednobarev-

ná nebo z ãirého skla. Místnost ãi byt bez Ïiv˘ch rostlin ãi kvûtin pÛ-

sobí chladnû a neútulnû. Uprostfied stolu ov‰em neumístíme meãíky,

kosatce nebo pronikavû vonící lilie.

Asi bychom nena‰li kvûtiny nepûkné. V‰imli jste si, Ïe i kopfiiva

v kvûtu má nûco do sebe?

AÈ nám kytky pÛsobí radost – máme jí zapotfiebí. Si

StÛl
Tak jsme právû umístili kvûtinu na stÛl. Je to stfiedobod na‰eho do-

mova. Ten ná‰ uÏ toho pamatuje. Je to místo, kde se odjakÏiva schá-

zela rodina k veãefii, k oslavû narozenin, fie‰ily se problémy, kam na

dovolenou, jak zorganizovat svatbu ãi louãení, byl i pracovní plo-

chou, psaly se na nûm úkoly, hrály karty, lu‰tily kfiíÏovky, ãetly kni-

hy, stfiíhala látka na obleãení, na ‰aty do taneãních...

Rodina se pfied odjezdem blízkého sesedla kolem stolu a v‰ichni cí-

tili, Ïe jsou tak nûjak víc spolu. Hospodynû prohlásila: Posedíme, po-

mlãíme. A vûfiili, Ïe se opût uvidí. To byl slovansk˘ zvyk.

StÛl je stfied, centrum, ohnisko domova. Mûl by slouÏit kaÏd˘ den,

i pro na‰e hobby, pro poãítaã. Nûkde poblíÏ postavme skfiíÀku na od-

loÏení drobností.

Îijete sami a nechcete sedût u velkého stolu? Vyfie‰te to barovou sto-

liãkou u pultu nebo mal˘m stolkem s v˘hledem z okna. Nad stfied

stolu zavûste lampu, jejíÏ svûtlo smûfiuje dolÛ. Vytvofií dÛleÏitou 

atmosféru magického kruhu.

StÛl není pfieÏitek po rodiãích, on má svou pamûÈ, byl svûdkem na-

‰ich vítûzství i proher, zklamání i spfiádání dal‰ích snÛ, i kdyÏ na‰e

dûti uÏ mají „své vlastní stoly“.

Vidíte, pak se fiekne obyãejn˘ stÛl.

Moje zamy‰lení je moÏná následkem leto‰ních veder. Si

Pár slov... z kapsáfie

Foto na titulní stranû: 

Danu‰e Kotrlová – âapí rodinka na hnízdû v Janovicích

V tomto ãísle najdete

Aktuálnû z mûsta
Upozornûní: Nekrmte toulavé koãky!  .......................... str. 6

Zdravotnictví
Tfii dûti na Bruntálsku u‰tkla zmije  .............................. str. 6

Transfuzní sluÏba nabízí odpolední termíny odbûrÛ 

plazmy  .......................................................................... str. 7

·kolství
ZU· R˘mafiov zahajuje nov˘ ‰kolní rok  ...................... str. 7

Stfiedisko volného ãasu
Anna Cimbotová zvítûzila na Let’s Dance 

International 2018  ........................................................ str. 10

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
Tfiicet tváfií Milana KníÏáka  ......................................... str. 12

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby
Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním postiÏením, 

poboãn˘ spolek R˘mafiov  ............................................. str. 17

BETHEL Bruntál, R˘mafiov – azylov˘ dÛm pro muÏe  str. 17

Organizace a spolky
Dvû fary se mûní v penziony  ....................................... str. 18

V Janovicích probûhlo první mistrovství svûta 

ve vrhu noÏem a sekerou  ............................................. str. 19

Jak nezabloudit na R˘mafiovsku  .................................. str. 22

SukÛv memoriál vyhráli hasiãi z Bílého Potoka  ......... str. 22

Svûtlohor‰tí ochotníci zahráli v La Skále 

CimrmanÛv Záskok  ...................................................... str. 23

KampaÀ Kde domov mÛj – století ãeské rodiny  ......... str. 24

Pfiipomínáme si
Srpen 1968  ................................................................... str. 25

Genius loci
Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017

8. Nov˘ domov v RD R˘mafiov  ................................... str. 28

Z historie
R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci

IV. Hrnãírna za kuÏelnou  ............................................. str. 31

Prostor pro firmy a podnikatele
Jan Hofiák pfievezme cenu za nejlep‰ího ekologicky 

hospodafiícího sedláka roku  .......................................... str. 33

Sport
Ve vodû, na kole i bûhem  ............................................. str. 35

·ipkafiské klání probûhlo za úãasti pfiedních ãesk˘ch 

hráãÛ  ............................................................................. str. 36

Na Pradûd vystoupali na koleãkov˘ch lyÏích nejrychleji 

Platil a Sedláãek   .......................................................... str. 37

Zajímavosti z pfiírody
Veãery u nory  ............................................................... str. 40

-15-2018  22.8.2018 13:19  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2018

6

Na základû ãetn˘ch stíÏností na v˘skyt velkého poãtu toulav˘ch koãek 
na území R˘mafiova a dle poÏadavku Mûstské policie R˘mafiov vydáváme 
upozornûní s v˘zvou pro obãany, aby nenapomáhali zvy‰ování populace koãek
a spolupracovali na regulaci jejich kolonií. 
Zv˘‰en˘ poãet koãek se vyskytuje v parcích a zahradách, v okolí síd-

li‰È, v areálech místních firem, poblíÏ nemocnice i na dal‰ích vefiej-

n˘ch prostranstvích. Koãky se Ïiví odpadky a také dostávají jídlo od

lidí, tzv. „krmiãÛ“. To pak pfiivábí dal‰í koãky. 

KaÏdá plodná koãka zplodí aÏ pût koÈat dvakrát do roka a tím se po-

pulace rychle rozrÛstá. Ve vût‰inû pfiípadÛ jsou zájmy vlastníkÛ ne-

movitostí, nájemcÛ bytÛ a ostatních v konfliktu s tûmi, kdo toulavé

koãky krmí. Je dÛleÏité, aby se rozdílnost názorÛ vyfie‰ila hned na za-

ãátku. JestliÏe se koãky pfiíli‰ rychle rozmnoÏí, stávají se obtíÏn˘mi

do té míry, Ïe musí zasáhnout místní orgány. Samozfiejmû se pfiihlíÏí

k tomu, aby byl zpÛsob regulace humánní. 

Je nutné zmínit zdravotní rizika, která jsou nejvût‰ím nebezpeãím.

Koãky, toulavé ãi domácí, mohou pfiená‰et infekãní nemoci i na ãlo-

vûka — pra‰ivinu, svrab (scabies), vzteklinu, toxokarózu, toxoplas-

mózu. Nejãastûj‰í je pra‰ivina, která zpÛsobuje nesvûdivé kruhovité

po‰kození kÛÏe u dospûl˘ch a nûkdy ztrátu vlasÛ u dûtí. 

Toulavé koãky jsou rizikem i pro koãky domácí, na které mohou pfie-

ná‰et nemoci, jako je influenza, gastroenteritis, pra‰ivina, buì pfií-

m˘m stykem nebo dotykem rukou ãi odûvem ãlovûka. Nejvíce ohro-

Ïené jsou dûti hrající si na zneãi‰tûném písku a trávû. 

Krmení toulav˘ch koãek s sebou pfiiná‰í i dal‰í problém, a tím jsou

potkani, které pfiiláká snadno dostupná potrava. S tím jsou spojena

dal‰í nemalá rizika. 

Vzhledem k tomu, Ïe mûsto R˘mafiov dosud nemá vyhlá‰ku, která by

zakazovala krmení volnû pobíhajících toulav˘ch zvífiat, je nutné ape-

lovat na zdrav˘ rozum obãanÛ. Je lep‰í problémÛm pfiedcházet, neÏ

je radikálnû fie‰it v momentû, kdy se vymknou kontrole.

Redakce RH, zdroj: www.blansko.cz, foto: Danu‰e Kotrlová

Upozornûní: Nekrmte toulavé koãky!

Aktuálnû z mûsta

Tfii dûti skonãily v péãi lékafiÛ krnovské nemocnice poté, co je u‰tkla zmije.
V jednom pfiípadû ‰lo o tûÏk˘ prÛbûh otravy. 
První leto‰ní útok hada se odehrál v dubnu v Janovû. Jedenáctiletou dív-

ku u‰tkla zmije na zahradû. Dívku alergiãku dopravila její matka do ne-

mocnice v Krnovû. PrÛbûh otravy byl obvykl˘ a bez komplikací.

Koncem kvûtna u‰tknul had ãtyfiletou dívku na pfiedzahrádce domu

v Horním Bene‰ovû. V tomto pfiípadû byl prÛbûh dramatiãtûj‰í, do‰lo

k rychlému rozvoji otoku a krevních podlitin. Dívka byla hospitalizo-

vána na JIP dûtského oddûlení v Krnovû a kvÛli zhor‰ování stavu byla

letecky pfieloÏena do Fakultní nemocnice v Olomouci. Na doléãení se

vrátila do Krnova.

K zatím poslednímu u‰tknutí do‰lo zaãátkem srpna v Malé Morávce.

Dvanáctilet˘ chlapec pob˘val s rodiãi na dovolené v horách. S bratran-

cem na‰li zmiji a ‰li na to upozornit rodiãe a dal‰í pfiíbuzné. „Ti chlap-
cÛm nevûfiili. Jeden z dospûl˘ch dokonce pobídl hocha k tomu, aby ji
chytil. Údajnû spoléhal na pfiípadnou plachost zvífiete. Hoch se zmiji
snaÏil zvednout na klacku. KdyÏ se mu to nedafiilo, chtûl ji chytit rukou.
V tu chvíli jej kousnula do prstu,“ sdûlila primáfika dûtského oddûlení

krnovské nemocnice Marie Îaloudíková. S oteklou rukou a podlitinami

musel b˘t chlapec nûkolik dní hospitalizován.

Co se dûje po kousnutí zmijí obecnou
KaÏdá reakce je jiná, zmije pokaÏdé pouÏije jiné mnoÏství jedu. V mís-

tû u‰tknutí se vût‰inou ‰ífií bolestiv˘ otok a vznikají krevní podlitiny.

Mezi dal‰í pfiíznaky otravy patfií pocení, zvracení, zrychlení tepové

frekvence. U závaÏnûj‰ích otrav mÛÏe dojít k poklesu krevního tlaku,

bledosti, otokÛm jinde neÏ v místû kousnutí, dechov˘m obtíÏím a smr-

telnû nebezpeãnému anafylaktickému ‰oku (ten se projevuje vût‰inou

u siln˘ch alergikÛ, star‰ích osob a mal˘ch dûtí).

První pomoc po u‰tknutí
1. zachovat klid, uloÏit u‰tknutého do stínu, podávat studené tekutiny;

2. zorganizovat transport do nemocnice, nejlépe vozem záchranné sluÏ-

by;

3. ‰etrnû manipulovat s poranûnou konãetinou a snaÏit se ji znehybnit,

zajistit zv˘‰enou polohu a chladit.

Pozor: Jed se nikdy nevysává! Místo u‰tknutí se nerozfiezává!
Konãetina se neza‰krcuje!
Dûti po kousnutí hadem patfií vÏdy do nemocnice! Nelze odhadnout re-

akci dûtského organismu na hadí jed (ani ãasov˘ nástup moÏné reakce).

Nemocniãní péãe o u‰tknutého pacienta
V nemocnici se aplikují léky tlumící celkovou reakci na hadí jed: hor-

monální léky, léky proti alergii, otoku, léky od bolesti, antibiotika sni-

Ïující riziko zánûtu v místû kousnutí a místû podlitin. Místo se chladí,

pacient se polohuje, dbá se na dostateãn˘ pfiísun tekutin. Nejzaz‰í moÏ-

ností je aplikace antiséra. Ta se fiídí velmi pfiísn˘mi pravidly a je spí‰e

v˘jimeãná, protoÏe reakce na antisérum mohou b˘t neménû

závaÏné jako na samotn˘ jed.

Smrt hrozí ojedinûle
Smrtelné úãinky jedu zmije obecné jsou vzácné.

Nejnebezpeãnûj‰í jsou pro malé dûti zhruba do tfií let a také

pro pacienty, u nichÏ vznikne otok v oblasti krku, hlavy ãi

d˘chacích cest, eventuálnû pro alergiky se závaÏn˘mi reak-

cemi na jed jin˘ch zvífiat (vãel, sr‰ní atd.), u kter˘ch dojde

k rozvoji anafylaktického ‰oku s velk˘m poklesem krevního

tlaku a kolapsem krevního obûhu a d˘chání. 

Jifií Kru‰ina
Tiskov˘ mluvãí SZZ Krnov a SN v Opavû

Tfii dûti na Bruntálsku u‰tkla zmije 

Zdravotnictví

Ilustraãní foto
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Brzké ranní vstávání kvÛli darování plazmy nemusí zájemce z Bruntálska 
a okolí trápit ani v nadcházejícím ‰kolním roce. Po úspû‰ném testování od-
poledních termínÛ odbûrÛ v loÀském roce nabízí i letos Transfuzní sluÏba,
ãlen skupiny AGEL, moÏnost odpoledních termínÛ
odbûrÛ na základû objednávky. Budou se t˘kat
odbûrového stfiediska Bruntál ve vybran˘ch
stfiedeãních termínech.
„¤ada dárcÛ se na nás obracela s prosbou
o odpolední termíny odbûru plazmy, na kte-
ré by mohli pfiicházet napfiíklad aÏ po pra-
covní dobû, bez nutnosti Ïádat o volno. JiÏ
pûtkrát mohlo celkem 85 dárcÛ vyuÏít na-
bídky na odpolední termíny. Vzhledem ke
znaãnému zájmu je zafiazujeme do nabídky
i na podzim a vûfiíme, Ïe mnoh˘m dárcÛm
opût usnadníme rozhodování, zda k nám
pfiijít,“ fiíká Mgr. Markéta StrÏínková, mar-

ketingová specialistka Transfuzní sluÏby. 

NejbliÏ‰í odpolední termíny odbûrÛ nabíd-

ne Transfuzní sluÏba na odbûrovém stfiedis-

ku Bruntál ve stfiedu 3. fiíjna a 5. prosince od 12:30 do 15:30. Zájemci

se musí pfiedem telefonicky objednat na ãíslech 554 700 660 nebo

724 612 667.

Dárcem plazmy se mÛÏe stát kaÏd˘ zdrav˘

obãan âeské republiky ve vûku 18 aÏ 

65 let, pfiiãemÏ vhodnost dárce vÏdy indivi-

duálnû posuzuje zdravotnick˘ personál.

S sebou k odbûru zájemce potfiebuje jen ob-

ãansk˘ prÛkaz a kartiãku poji‰Èovny. Pfied

samotn˘m odbûrem je pak dobré se doma

lehce najíst, nechodit tedy na laãno, a dodr-

Ïet dostateãn˘ pfiíjem tekutin.

V̆ hodou darování krve je nejen dobr˘ po-

cit z u‰lechtilého skutku, ale také moÏnost

ãerpat pracovní volno s náhradou mzdy,

proplacené jízdné, lékafiské vy‰etfiení, vita-

míny od zdravotní poji‰Èovny, obãerstvení

nebo odpoãet ze základu danû z pfiíjmu.

Foto a text: Bc. Lucie Draho‰ová
Tisková mluvãí AGEL, a. s.

Transfuzní sluÏba nabízí odpolední termíny odbûrÛ plazmy

ORDINACE MUDr. Vlasty Rychlé UZAV¤ENA!
(ukonãení ãinnosti)

od 1. 7. 2018

SVÉ DùTI MÒÎETE ZAREGISTROVAT u MUDr. Richarda R˘znara
(Poliklinika R˘mafiov)

nejpozdûji do 30. 9. 2018!

Informace: 734 245 947, 739 511 036

Prázdniny se pomalu blíÏí ke svému konci a zb˘vá uÏ jen nûkolik dnÛ

do zahájení nového ‰kolního roku. Na v‰echny dûti a studenty se zá-

jmem o umûní a umûlecké ãinnosti se uÏ jistû tû‰í i uãitelé na‰í zá-

kladní umûlecké ‰koly. Co je ve ‰kolním roce 2018/2019 ãeká?

JiÏ tradiãnû nabízíme ÏákÛm realizaci ve v‰ech ãtyfiech umûleck˘ch

oborech, které se v na‰í ‰kole vyuãují, a to v hudebním, v˘tvarném,

taneãním a literárnû-dramatickém. Kromû pravidelné v˘uky se Ïáci

budou podílet na pfiípravû koncertÛ, v˘stav, divadelních i taneãních

vystoupení pro rodiãe i r˘mafiovskou vefiejnost. Spolu se sv˘mi uãi-

teli budou v prÛbûhu ‰kolního roku pracovat na celoroãním mezi-

oborovém projektu na vybrané téma. Bohatû také jistû vyuÏijí pfiíle-

Ïitostí úãastnit se nejrÛznûj‰ích pfiehlídek a soutûÏí, v nichÏ sklízí

mnohé úspûchy a získávají v˘znamná ocenûní.

V rámci mezinárodní spolupráce máme v plánu uspofiádat koncertní

vystoupení ‰kolního orchestru Zu‰kabandu (ale podle moÏností nejen

jeho) v nûkterém z na‰ich partnersk˘ch mûst. Zahraniãní v˘jezdy ãe-

kají také nûkolik na‰ich uãitelÛ, ktefií jsou zapojeni do jiÏ probíhají-

cího mezinárodního projektu zahrnujícího studijní pobyty ve vybra-

n˘ch evropsk˘ch zemích, které jsou finanãnû podpofieny z programu

Erasmus+.

Jak je zfiejmé, práce ãeká na na‰e Ïáky i uãitele dost, ale vûfiíme, Ïe to

bude práce, která nám v‰em bude pfiiná‰et radost, inspiraci a spoustu

pûkn˘ch a pfiíjemn˘ch záÏitkÛ. 

Ve‰keré informace o v˘uce a dûní v na‰í ‰kole mÛÏete získat na na‰ich

webov˘ch stránkách www.zusrymarov.cz a také pfii slavnostním za-

hájení ‰kolního roku, které probûhne jako obvykle první ‰kolní den –

v pondûlí 3. záfií v 15:00 v na‰em koncertním sále na Divadelní ulici. 

Tû‰íme se na setkání se v‰emi stávajícími i nov˘mi Ïáky a jim i je-

jich uãitelÛm pfiejeme pûkn˘ a úspû‰n˘ nov˘ ‰kolní rok. 

L. Janou‰ková, ZU· R˘mafiov

ZU· R˘mafiov 
zahajuje nov˘ ‰kolní rok

·kolství
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Zlodûj ukradl hotelovou bránu
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují krádeÏ posuv-

né brány v Dolní Moravici. Bránu z oplocení

hotelu pachatel odstranil nûkdy mezi 

21. a 24. ãervencem. Kovovou konstrukci od-

cizil i s vodicí kolejnicí a elektromotorem.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 55 tisíc korun.

Vandal 
rozfiezal reklamní poutaãe

Zaãátkem srpna se Karlovû pod Pradûdem ne-

znám˘ vandal vyfiádil na reklamních poutaãích

u odboãky k místnímu hotelu. Oba rozfiezal

a nechal po sobû ‰kodu za více neÏ 

45 tisíc korun.

Stfiety se zvûfií

MnoÏí se pfiípady stfietÛ aut se zvûfií. Mezi

Václavovem a Malou ·táhlí vbûhla 6. srpna ve-

ãer do silnice srna. ¤idiã projíÏdûjícího merce-

desu nestaãil na krátkou vzdálenost zabrzdit

a srnu srazil. Na místû uhynula. ·koda dosáhla

v˘‰e 50 tisíc korun. Ve ãtvrtek 9. srpna ráno fie-

‰ili policisté podobnou nehodu mezi Starou Vsí

a Îìársk˘m Potokem. Pfied projíÏdûjící peuge-

ot vybûhl srnec. ¤idiã nestihl zareagovat a sra-

zil ho. I tentokrát zvífie uhynulo. Na vozidle

vznikla ‰koda za 50 tisíc korun.

Po nehodû z auta utekl
Nehodou skonãila 4. srpna jízda podnapilého fii-

diãe ulicí Rudé armády v R˘mafiovû. 

37let˘ muÏ v renaultu nejdfiív narazil do zadní

ãásti zaparkované ‰kodovky, pak zaãal couvat

a po‰kodil oplocení. Nakonec auto odstavil na

soukromém pozemku a dal se na útûk. Pfiivolaní

policisté ho krátce po nehodû nalezli, leÏel na

louce cca 100 metrÛ od vozidla. Pfii dechové

zkou‰ce mu namûfiili pfies 2,5 promile alkoholu

a pozitivní u nûj byl i test na pfiítomnost omam-

n˘ch a psychotropních látek. ZpÛsobená ‰koda

byla pfiedbûÏnû vyãíslena na 10 tisíc korun.

Z vozu odcizil autorádio
Bûhem prvního srpnového víkendu se do auto-

mobilu zaparkovaného u garáÏí na OkruÏní 

ulici v R˘mafiovû vloupal zlodûj. Ze ‰kodovky

odcizil doklady od vozu, ovládací panel rádia

a registraãní znaãky. ZpÛsobená ‰koda ãiní 

1 500 korun.

Vloupání do zahradní chatky
Série vloupání do zahradních chatek

v R˘mafiovû pokraãuje. Pachatel naposledy

vnikl do chatky v zahrádkáfiské kolonii za vla-

kov˘m nádraÏím. Odnesl si alkohol a daleko-

hled, celkem za 1 750 korun.

Tfiináctilet˘ delikvent 
havaroval v ukradeném autû

V nedûli 12. srpna dopoledne se v R˘mafiovû

stalo nûkolik dopravních nehod, jejichÏ viní-

kem byl teprve tfiináctilet˘ chlapec. Policisté

byli pfiivoláni na Jesenickou ulici, kde do stro-

mu narazil peugeot. Za volantem havarovaného

vozu na‰li nezletilého hocha, kter˘ se snaÏil

z místa ujet. Policisté zjistili, Ïe se krátce pfied-

tím vloupal do budovy stfiední ‰koly na ulici

Julia Sedláka, na‰el klíãe k automobilu zapar-

kovanému v garáÏi na pozemku ‰koly a s vo-

zem odjel. Naboural pfiitom do brány u ‰kolní

budovy. Projel po Jelínkovû, Bartákovû

a Palackého ulici a skonãil na Jesenické, kde pfii

couvání narazil do stromu. Orientaãní dechová

zkou‰ka u chlapce vyznûla negativnû. Celková

hmotná ‰koda byla vyãíslena na 40 tisíc korun.

R˘mafiov‰tí policisté a bruntál‰tí kriminalisté

následnû provûfiovali pfiípadnou jinou trestnou

ãinnost 13letého chlapce, kter˘ se postupnû do-

znal k dal‰ím deliktÛm. V noci z 8. na 9. srpna

se vloupal do kabinetu uãitelÛ v budovû zá-

kladní ‰koly na Jelínkovû ulici a odcizil kance-

láfiské potfieby. Ve ‰kole rozsvítil v‰echna svût-

la a pak utekl. Následující noci se vloupal do

restaurace na ulici Rudé armády a odnesl vût‰í

mnoÏství cigaret a finanãní hotovost, ãímÏ zpÛ-

sobil ‰kodu za 7 tisíc korun. Vnikl i do prodej-

ny potravin na Opavské ulici, odkud vzal nû-

kolik lahví alkoholu, zapalovaãe a cukrovinky

v hodnotû pfies tisíc korun.

Cel˘ pfiípad je v provûfiování policistÛ v úzké

spolupráci s pracovníky odboru sociálních vûcí

Mûstského úfiadu R˘mafiov s cílem zjistit, zda ne-

má nezletil˘ na svûdomí dal‰í trestnou ãinnost.

Dostala smyk na mokré silnici
V úter˘ 14. srpna dopoledne se srazila dvû 

osobní auta mezi R˘mafiovem a Horním

Mûstem. 35letá fiidiãka ve volkswagenu dosta-

la v ostré zatáãce na mokré vozovce smyk, vje-

la do protismûru a stfietla se s protijedoucím 

peugeotem. Peugeot 45leté fiidiãky byl nára-

zem odhozen na svodidla. Celková hmotná

‰koda byla vyãíslena na 160 tisíc korun. Nikdo

na‰tûstí nebyl zranûn.

Neubrzdil traktor

V Harrachovû se 17. srpna srazil traktor s ná-

kladním autem. 43let˘ fiidiã v traktoru se dvû-

ma vleãkami naloÏen˘mi balíky sena jel zfiej-

mû pfiíli‰ rychle. Pfii brzdûní se stal traktor neo-

vladateln˘m a narazil do protijedoucího ná-

kladního vozidla Peugeot. Na nákladním autû

vznikla ‰koda za 110 tisíc korun, nikdo nebyl

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

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

V˘stava: Pavel Vrzala – Zemû divÛ Austrálie
17. srpna – 30. záfií

Tajemn˘ hrad Sovinec 25.–26. srpna
Netradiãní prohlídky hradu

Záhadná historie hradu Sovince

Tajemství kuchynû na‰ich pfiedkÛ

Taje sokolnictví v minulosti 

Zprávy o tom, co dûlali ·védové na hradû po jeho obsazení roku 1643

25. srpna v 20:00 – Hradozámecká noc s netop˘ry
Noãní prohlídky plné tajemna, záhad a ãar

Rezervace na tel. 554 219 863 nebo e-mailu sovinec@mubr.cz

Ka‰párek na skalním hradû
1.–2. záfií

Loutkáfiská a pohádková pouÈ
Akce zamûfiená pfiedev‰ím na dûti jako rozlouãení s prázdninami

Akce hradu Sovince

Fota: PâR Bruntál
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Pro mnohé lidi znamená pfiem˘‰let jenom pfiestûhovat

pfiedsudky na jiné místo. William Saroyan

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

25. 8. 1918 nar. Leonard Bernstein, americk˘ skladatel, dirigent

a klavírista (zemfi. 14. 10. 1990) – 100. v˘roãí narození 

26. 8. 1278 Pfiemysl Otakar II. padl v bitvû na Moravském poli

(nar. r. 1228) – 740. v˘roãí úmrtí

26. 8. 1813 zemfi. Jan Kfititel VaÀhal, skladatel (nar. 12. 5. 1739) 

– 205. v˘roãí úmrtí 

26. 8. 1968 zemfi. Martin (Mac) Friã, filmov˘ reÏisér a scenárista

(nar. 29. 3. 1902) – 50. v˘roãí úmrtí 

26. 8. 2008 zemfi. Michal Doãolomansk˘, herec (nar. 25. 3. 1942)

– 10. v˘roãí úmrtí

28. 8. 1993 zemfi. Antonín Jedliãka (zvan˘ str˘ãek Jedliãka), herec

(nar. 18. 2. 1923) – 25. v˘roãí úmrtí

31. 8. 1908 nar. William Saroyan, americk˘ spisovatel (zemfi. 

18. 5. 1981) – 110. v˘roãí narození 

31. 8. 1963 zemfi. Georges Braque, francouzsk˘ malífi (nar. 

13. 5. 1882) – 55. v˘roãí úmrtí 

31. 8. 2003 zemfi. Pavel Tigrid, politik, publicista, novináfi (nar. 

27. 10. 1917) – 15. v˘roãí úmrtí

1. 9. Svûtov˘ den míru – od roku 1959 vyhlásila OSN
1. 9. 2008 zemfi. Tomá‰ BaÈa ml., podnikatel (nar. 17. 9. 1914)

– 10. v˘roãí úmrtí

2. 9. 1973 zemfi. John Ronald Reuel Tolkien, anglick˘ spisova-

tel, lingvista a literární historik (nar. 3. 1. 1892) 

– 45. v˘roãí úmrtí 

3. 9. 1878 nar. Hanu‰ Jelínek, spisovatel, pfiekladatel a divadelní

kritik (zemfi. 28. 4. 1944) – 140. v˘roãí narození

3. 9. 1883 zemfi. Ivan Sergejeviã Turgenûv, rusk˘ prozaik (nar. 

9. 11. 1818) – 135. v˘roãí úmrtí 

3. 9. 1948 zemfi. Edvard Bene‰, právník a politik, ãs. prezident

1935–1938, 1945–1948 (nar. 28. 5. 1884) – 70. v˘r. úm.

5. 9. 1733 nar. Christoph Martin Wieland, nûmeck˘ spisovatel

a pfiekladatel (zemfi. 20. 1. 1813) – 285. v˘roãí narození 

5. 9. 1803 zemfi. Pierre-Ambroise-Francois Choderlos de
Laclos, francouzsk˘ spisovatel (nar. 18. 10. 1741) 

– 215. v˘roãí úmrtí 

5. 9. 1943 zemfi. Ale‰ Hrdliãka, americk˘ antropolog ãeského pÛ-

vodu (nar. 29. 3. 1869) – 75. v˘roãí úmrtí
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Mezinárodní taneãní festival Let’s Dance Prague International je prestiÏní soutûÏí
urãenou pro orientální taneãnice na profesionální úrovni. V kategorii Fantasy
a Show dospûl˘ch letos zvítûzila osmnáctiletá Anna Anniya Cimbotová z R˘mafiova. 
Festival Let’s Dance se i letos, uÏ potfiinácté, konal pod zá‰titou nejvût-

‰í taneãní ‰koly v âeské republice – Centra Tance Praha. V kouzelném

prostfiedí Divadla ABC organizátofii pfiivítali taneãnice z âech,

Slovenska, Polska nebo Francie, tedy zemí, které se akce úãastní pravi-

delnû. Leto‰ní roãník oÏivila jména taneãnic a souborÛ také ze ·védska

a dokonce z âíny. 

Anna zvítûzila se znateln˘m bodov˘m náskokem se sv˘m show sólem

Believer, s nímÏ letos získala titul mistrynû âeské republiky Czech

Dance Masters. Tato choreografie porotu oslovila svou v˘jimeãností,

propojením orientálního tance s dal‰ími styly, zejména modernou a scé-

nick˘m tancem. Nejvíce v‰ak byl ocenûn v˘raz a proÏitek pfii tanci, kte-

r˘ se silnû dot˘ká publika. Anna soutûÏila také v klasickém orientálním

tanci, kde získala 5. místo. Nádhern˘m zavr‰ením celého soutûÏního

dne pak bylo udûlení Divoké karty, díky které vystoupila na veãerní ga-

lashow tohoto festivalu po boku mezinárodních hvûzd. 

Anna Cimbotová vyuãuje orientální tanec v rámci skupiny Annidia pÛ-

sobící pod TS Neila SVâ R˘mafiov. V následujícím ‰kolním roce kro-

mû v˘uky skupinového a sólového tance otevírá také kurz teorie a tech-

niky orientálního tance, kter˘ je urãen pro v‰echny, kdo se o orientálním

tanci chtûjí dozvûdût víc. Pfiihlásit se mohou zájemci ve vûku od 6 let.

Tradiãní v˘uku rÛzn˘ch stylÛ orientálního tance letos doplní také lekce

scénického tance, urãené pouze pro kurzistky skupiny Annidia ve vûku

od 16 let. Kamila Cimbotová, fota: Klára Kinterová a Sharka Rao
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Anna Cimbotová zvítûzila na Let’s Dance International 2018

Stfiedisko volného ãasu

1. 6. – 31. 8. SVâ R˘mafiov
V̆ stava: O cenu Karla Schinzela

9. 6. – 29. 9. zámek Janovice
V̆ stava: David Macháã – Zahrádkáfii

9. 6. – 30. 9. zámek Janovice
V̆ stava: Petr ·imãík – Zákaz vstupu

12. 6. – 31. 8. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Absolventky ZU·

12. 6. – 7. 9. radnice R˘mafiov
V̆ stava: Bestiáfi – absolventky ZU·

16. 6. – 30. 9. hrad Sovinec
V̆ stava: K. Gebauer a M. Klouzová – Niubo

16. 7. – 31. 8. M. knihovna R˘mafiov
V̆ mûnná burza knih

4. 8. – 2. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Milan KníÏák – Tfiicet portrétÛ

4. 8. – 29. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Okupace srpen 1968

17. 8. – 30. 9. hrad Sovinec
V̆ stava: Pavel Vrzala – Austrálie

25. 8. 14:00 KD Stará Ves
Den obce Stará Ves

25. 8. 15:00 Obecní dÛm Tvrdkov
Slavnostní otevfiení Obecního domu

25. 8. 19:00 zámek Janovice
Projekce: Fotografie Jindfiicha ·treita
s hudebním doprovodem Moniky ·treitové

25. 8. 19:00 Kemp Indiana Janovice
Divadlo: Kubo – muzikál na lidovou notu

25. 8. 20:00 hrad Sovinec
Hradozámecká noc s netop˘ry

25.–26. 8. hrad Sovinec
Tajemn˘ hrad Sovinec

25.–26. 8. Pradûdova galerie Jifiíkov
Ukonãení letních prázdnin

1. 9. 15:00 hfii‰tû Velká ·táhle
Dûtská olympiáda

1.–2. 9. hrad Sovinec
Ka‰párek na skalním hradû

2. 9. 8:30 kostel v Huzové
PouÈ

2. 9. 14:00 kaple V Lipkách
Koncert: Spirituál kvintet

3. 9. 15:00 sál ZU· R˘mafiov
Slavnostní zahájení ‰kol. roku

7. 9. 16:30 hfii‰tû SK Jiskra
Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny

8. 9. 10:00 Flemmichova zahrada
Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny

Pfiehled kulturních akcí – srpen/záfií 2018
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Autor, kter˘ v srpnu vystavuje v r˘mafiovské Galerii Octopus, patfií k Ïi-

jícím legendám. Jeho v˘roky i dílo vyvolávají otázky, sympatie i ne-

souhlas, ale v kaÏdém pfiípadû pozornost. VernisáÏ portrétÛ Milana

KníÏáka v r˘mafiovském muzeu byla letos nejspí‰ nejpoãetnûji nav‰tí-

venou, a to navzdory kulminujícím vedrÛm, které ‰patnû vûtratelné pro-

story galerie je‰tû znásobily.

Milan KníÏák je pojem – vlivem nûkolika mediálních afér ov‰em notnû

zplo‰tûl˘. Jeho zábûr je pfiitom obrovsk˘: v˘tvarník, hudebník, perfor-

mer, architekt, designér, módní návrháfi, básník, rektor Akademie v˘-

tvarn˘ch umûní, generální fieditel Národní galerie, to jsou role, v nichÏ

pÛsobil ãi stále pÛsobí jako v˘razná osobnost. A jako taková pokaÏdé

vyvolává diskuse.

MoÏná i proto, Ïe si jeho jméno bûÏnû spojujeme s pfiedstavou notoric-

kého provokatéra, mÛÏe osobní setkání s ním zpÛsobit men‰í pfiekvape-

ní. KníÏák není excentrik, ale civilní ãlovûk kultivovaného vystupová-

ní, podle vlastních slov „pfiesycen˘ souãasn˘m umûním pln˘m postpro-
dukcí, sitespecific projektÛ a dal‰ích módních proudÛ a proudeãkÛ“,

kter˘ se boufií návratem k tradicím, ke klasick˘m technikám a námûtÛm.

Taková je i jeho aktuální kolekce v Galerii Octopus. Nese vûcn˘ ná-

zev Tfiicet portrétÛ a nabízí zkrátka tfiicet podobizen, tfiicet tváfií, kte-

ré patfií lidem, jeÏ autor vnímá jako zásadní. „Vût‰ina z nich byli 
osobnosti, se kter˘mi jsem se setkal jen skrze jejich dílo. (...) Nebyli
to pouze lidé, kter˘m se obdivuji, ale ktefií nûãím vstoupili do mého
Ïivota,“ vysvûtluje Milan KníÏák. Mezi vybran˘mi tváfiemi se tak

objevují nejen v˘tvarníci Rembrandt, van Gogh, Duchamp, Picasso,

Pe‰ánek a Teige, hudebníci Bach, JeÏek, Satie nebo Cage, básníci

Rimbaud, Marinetti, Chlebnikov, Majakovskij, Nezval, Blatn˘ a Hla-

váãek, ale i filosofové Rousseau, Nietzsche, Wittgenstein, Klíma a Pa-

toãka, vûdci Einstein a Planck a politikové Churchill, Gándhí, Mao Ce

Tung nebo Hitler. Zvlá‰tní kategorii pfiedstavují indiánsk˘ vÛdce Sitting

Bull a korejsk˘ myslitel, umûlec, podnikatel, pastor a zloãinec Ahae.

Nûkteré osobnosti ve v˘bûru nepfiekvapí, jiné naopak zarazí, ale autor

svÛj vztah k nim osvûtluje zvolenou technikou: „Chtûl jsem, aby podo-
bizny realisticky vyjadfiovaly podobu toho kterého ãlovûka, ale aby
z nich byl patrn˘ i mÛj vztah k portrétovan˘m.“ Hitler je tak napfi. zo-

brazen jako rozplizlá skvrna s typick˘mi atributy knírku a patky a téÏ se

srpem a kladivem, jeÏ vyjadfiují jeho spfiíznûnost se Stalinem. Explicitnû

svÛj vztah k jednotliv˘m postavám KníÏák vyjadfiuje ve slovních ko-

mentáfiích, v osobit˘ch medailonech. Nabízí tak vlastní interpretaci i ná-

mûty k pfiem˘‰lení, neboÈ valnou vût‰inu osobností na portrétech zná

i divák a mÛÏe porovnat svÛj vztah, svou interpretaci, své asociace s au-

torov˘mi.

Soubor tfiiceti portrétÛ a medailonÛ tvofií nejen galerii svûtov˘ch osob-

ností, ale souãasnû zástup „sudiãek“, které vstoupily do autorova Ïivo-

ta a zanechaly v nûm nesmazatelnou stopu. Utváfiely jeho Ïivotní zku-

‰enost, jeho hodnoty, jeho pohled na svût, jeho my‰lení, jeho estetické

cítûní, jeho vlastní dílo, jeho osobnost. A tak je více neÏ pfiíznaãné, Ïe

v˘stavu v Galerii Octopus doplnila je‰tû jednatfiicátá podobizna – pla-

kát s autoportrétem Milana KníÏáka ze sbírek r˘mafiovského muzea.

Vznikl v roce 1992 a Milan KníÏák jej na Sovinci vûnoval Milo‰i

PoÏárovi, kter˘ pÛsobil jako pojítko mezi ním a místní umûleckou scé-

nou zapojenou do KAVu a pozdûji do volného sdruÏení Octopus.

Bûhem vernisáÏe KníÏák svÛj autoportrét kresebnû aktualizoval.

V̆ stavu Tfiicet portrétÛ mohou zájemci vidût do 2. záfií. Doprovází ji hu-

dební záznam skladby Bossa Nova Suite, která reprezentuje autorovy

experimentální hudební poãiny v podobû tzv. Broken music. Souãástí

expozice jsou rovnûÏ kniÏní publikace, mimo jiné KníÏákovy encyklo-

pedie v˘tvarníkÛ loutkového divadla. ZáÏitek z v˘stavy si mohou ná-

v‰tûvníci uchovat díky katalogu, kter˘ pfiipravil její iniciátor Roman

Karel. ZN

Tfiicet tváfií Milana KníÏáka

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Sezóna na zámku v Janovicích má v srpnu uÏ pravidelnû na programu hu-
dební festival R˘mafiovská Skatastrofa. Leto‰nímu tfiináctému roãníku opût
pfiedcházelo promítání letního kina.
Víkend v polovinû srpna uÏ nûkolik let patfií hudebnímu festivalu

R˘mafiovská Skatastrofa na nádvofií janovického zámku. Jedineãnou

atmosféru památky vyuÏívá i letní kino – muzeum promítalo ve ãtvr-

tek 16. srpna Ostfie sledované vlaky, kinafii ze SVâ na páteãní

„Pfiedskatastrofu“ pfiipravili malou pfiehlídku studentsk˘ch filmÛ

a jedno celoveãerní pfiekvapení.

Zdej‰í rodák, student FAMU Marek âermák, pfiispûl krátk˘m do-

kumentem o v˘tvarníkovi a filmovém experimentátorovi Petru

Skalovi Virus lidské chyby. Stísnûnost následujícího hororu

Emila KfiiÏky Ruchoth Raoth posléze odlehãila animovaná mik-

rokomedie ·koda lásky Jana Bohuslava o tom, Ïe láska kvete

v kaÏdém vûku. Finále páteãního promítání pfieneslo diváky na

vylidnûn˘ ostrov ob˘van˘ zvlá‰tními figurami Legendy
o Ka‰paru Hauserovi italského reÏiséra Davide Manuliho, své-

rázné technowesternové variace skuteãného pfiíbûhu chlapce

z první poloviny 19. století, kter˘ pfii‰el odnikud a stal se svého

druhu celebritou.

V sobotu se nádvofií promûnilo ve festivalov˘ areál se v‰ím v‰udy –

pódiem, taneãním pláckem, zázemím pro obãerstvení i stanování –

kter˘ se bûhem odpoledne zalidnil fanou‰ky ska a reggae muziky

i spfiíznûn˘ch ÏánrÛ.

Na úvod se na sluncem rozpálené jevi‰tû postavila relativnû nová

místní kapela Sifon Bombs, která si koncertní premiéru odbyla na

klubov˘ch prknech Tfiináctky pfii Prestigefestu. A tak festival zaãal

pomûrnû sviÏnû punkrockem s trumpetou.

Po nich na pódium vlítla Mucha, brnûnská provokativní písniãkáfika

Nikola Muchová, která bourá zaÏité stereotypy o nûÏn˘ch dívkách

s kytarou. Mucha si libuje v extravaganci, má skvûl˘ hlas, docela

chytré a sprosté texty s feministick˘m nábojem a v˘borné spoluhrá-

ãe (napfi. Petra Zavadila z Tûch SyãákÛ). Na festivalu rozvá‰nila ze-

jména generaci náctilet˘ch sleãen, ostatní pfiinejmen‰ím pobavila.

Tfietí poloÏkou playlistu byla klasika Skatastrofy, krnovská rockabil-

ly a psychobilly smeãka Rockin’ Jackals, která zaznamenala perso-

Skatastrofa s letním kinem
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nální zmûnu na postu kontrabasisty. V R˘mafiovû hraje bezmála od

zaãátku své existence minimálnû jednou za rok a je uÏ pokládána za

takfika domácí kapelu, jedinou svého Ïánru v ‰irokém okolí.

Napfiíã Ïánry, hlavnû mezi ska a punkem, se pohybují mohelniãtí Burani

z New Jersey, ktefií tak aspoÀ zãásti naplnili zamûfiení ska a reggae pfie-

hlídky. Jejich vystoupení provázel soumrak, kter˘ obvykle popustí zá-

brany tancechtiv˘ch fanou‰kÛ. Burani jim poskytli dostatek inspirace.

Gentlemen’s Club z Hranic na Moravû pak dodal dosud chybûjící

dávku reggae, potfiebnou pro mírné zklidnûní rozdivoãelého davu

pod pódiem. Navzdory tomu, Ïe „klub dÏentlmenÛ“ ãítá sedm osob,

byl jednoznaãnû nejlíp nazvuãenou kapelou veãera a jeho produkce

byla vrcholem festivalu.

Ve finále se Skatastrofa vrátila mocn˘m obloukem na svÛj zaãátek,

pfiinejmen‰ím Ïánrovû, kdyÏ se na jevi‰tû postavili The Neunikne‰.

Ostravská punkovo-hardcorová banda, která svÛj nekompromisní

projev ozvlá‰tÀuje zvukem dechÛ, se pokusila z fanou‰kÛ vymáãk-

nout poslední zbytky energie.

Hudba se na zámek vrátí uÏ tuto sobotu, tentokrát v komorní podobû.

Vystoupí zde flétnistka Monika ·treitová s recitálem, jejÏ inspirova-

ly snímky jejího otce, známého fotografa Jindfiicha ·treita. ZN

Od 16. 7.                                                  do 31. 8. 2018

V¯MùNNÁ BURZA KNIH
Pfieãtené nebo nepotfiebné knihy mÛÏete odloÏit v knihovnû!

BliÏ‰í informace v pÛjãovnû

PÒJâOVNÍ DOBA

Po 9:00–16:00

Út 9:00–16:00

St zavfieno

ât 9:00–16:00

Pá 9:00–16:00

Po 9:00–18:00

Út 9:00–18:00

St zavfieno

ât 9:00–17:00

Pá 9:00–17:00

www.knihovnarymarov.cz

do 31. srpna od 1. záfií
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Spoleãenská kronika

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

Anna Kocurková – R˘mafiov  ............................................... 80 let 

RÛÏena Janská – Harrachov  ................................................. 81 let 

Antonín Pode‰va – Harrachov  ............................................. 81 let 

Franti‰ek ·uba – R˘mafiov  .................................................. 81 let 

Antonín Grepl – Janovice  .................................................... 82 let 

Dagmar Pletková – R˘mafiov  .............................................. 82 let  

Jaroslav Hruban – R˘mafiov  ................................................ 82 let 

Vladimír Kodovsk˘ – R˘mafiov  .......................................... 82 let 

Ludmila Macháãková – R˘mafiov  ....................................... 82 let 

Marie Schindlerová – R˘mafiov  ........................................... 82 let 

Radim Ovãáãík – R˘mafiov  ................................................. 83 let 

Marie Nétková – R˘mafiov  .................................................. 83 let 

Andûla Ka‰parcová – R˘mafiov  ........................................... 84 let 

Milan Vavrou‰ek – R˘mafiov  ............................................... 84 let 

Ludmila Zavadilová – R˘mafiov  .......................................... 84 let 

Miloslav Sedláãek – R˘mafiov  ............................................. 84 let 

Jaroslava Ra‰ková – R˘mafiov  ............................................. 84 let 

Marie Habartová – R˘mafiov  ............................................... 84 let 

Jana Miãudová – R˘mafiov  .................................................. 84 let 

Anna Echingerová – Janovice  ............................................. 85 let 

Zdenûk Pospí‰il – Stránské  .................................................. 85 let 

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

Bedfii‰ka Resnerová – R˘mafiov  .......................................... 85 let 

Alfred Heinisch – R˘mafiov  ................................................. 85 let 

Zdenûk Beran – R˘mafiov  .................................................... 86 let 

Jaroslav Jahn – R˘mafiov  ..................................................... 88 let 

Klára Zbofiilová – R˘mafiov  ................................................. 91 let 

Anna Lukovská – R˘mafiov  ................................................. 94 let 

Rozlouãili jsme se
Jan Hasmanda – Albrechtice u R˘mafiova  ......................... 1942

Franti‰ek Horák – R˘mafiov  .............................................. 1945

Jan Heblák – Janovice  ....................................................... 1949

Franti‰ek ·vejdík – R˘mafiov  ............................................ 1938

Marie Maceãková – R˘mafiov  ........................................... 1932

Tomá‰ Pletka – R˘mafiov  ................................................... 2003

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Dne 22. srpna 2018
by se krásn˘ch 70 let doÏil

pan Rostislav Adámek.
S láskou a úctou vzpomínají

maminka Veronika,
rodina Adámkova z Bfiidliãné,
rodina Zlámalova z Bfiidliãné

a rodina Adámkova z R˘mafiova.

Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

Není moÏné zapomenout na ãlovûka,
kterého opravdu milujeme.

Dne 27. srpna 2018
uplynou tfii roky od chvíle,

co nás navÏdy opustil 

ná‰ milovan˘ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek,

pan Miroslav Ondrák.
S láskou a úctou vzpomínají

dcery a synové s rodinami.

Servis sluÏeb

Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov
Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba do 2. záfií:
po–pá 14:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

Otevírací doba od 3. záfií:
po–pá 16:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 korun za osobu.

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

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

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

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

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

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

554 211 294. Termíny kavárniãek (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Pozor! 

Od 4. srpna je bazén do odvolání uzavfien
z dÛvodu oprav podhledÛ v bazénové hale

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Expozice otevfiena:
Úter˘, ãtvrtek, sobota    9:00–12:00    13:00–16:00

Mimo otevírací dobu lze sjednat prohlídku 

na tel. ãísle: 733 429 438

’
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Posláním azylového domu, kter˘ v R˘mafiovû provozuje Slezská 

diakonie, je poskytovat na pfiechodnou dobu ubytování a individuál-

ní podporu muÏÛm, ktefií ztratili bydlení. Podpora je smûfiována tak,

aby se co nejvíce osamostatnili – byli pfiipraveni na odchod do vlast-

ního bydlení, získání zamûstnání na smlouvu. UÏivateli jsou muÏi

star‰í 18 let v obtíÏné Ïivotní situaci, kvÛli níÏ ztratili bydlení a kte-

rou nejsou schopni fie‰it vlastními silami. Podmínkou pro pfiijetí je 

plná mobilita. 

Azylov˘ dÛm je místem pomoci, podpory, pravidel a intenzivní prá-

ce. Je urãen pro lidi, ktefií se z rÛzn˘ch dÛvodÛ dostali do finanãních

potíÏí, pfii‰li o bydlení a mají fiadu dal‰ích problémÛ, které jiÏ ne-

zvládají vyfie‰it sami. Azylov˘ dÛm není místem pro Ïivot nebo dlou-

hodobé bydlení. Je to azyl, v nûmÏ ãlovûk mÛÏe po dobu zpravidla

nepfievy‰ující jeden rok pob˘vat, získat energii a pomoc pro dal‰í ce-

stu Ïivotem. Jsou zde nastavena pravidla, reÏim a dohled. V tûchto

podmínkách je uÏivatel sociálním pracovníkem systematicky veden

k úãinnému fie‰ení své nepfiíznivé sociální situace – k získání a udr-

Ïení práce, fie‰ení problémÛ se zadluÏením, vztahov˘ch problémÛ,

problémÛ se závislostmi apod.

Na‰e zafiízení je nízkokapacitní – celkem 14 lÛÏek ve dvou bytov˘ch

jednotkách, dva tfiílÛÏkové a ãtyfii dvoulÛÏkové pokoje. V provozu

pracují tfii pracovníci, stfiídají se na ranních, odpoledních a v pfiípadû

potfieby i noãních smûnách. Pracovníci zaji‰Èují dohled nad dodrÏo-

váním pravidel a domovního fiádu azylového domu. Dále aktivizují

uÏivatele azylového domu, individuálnû s nimi pracují na fie‰ení je-

jich nepfiíznivé Ïivotní situace.

Potfieby uÏivatelÛ azylového domu a zpÛsoby, kter˘mi na nû so-
ciální sluÏba reaguje:
• Ztráta bydlení, zázemí – uÏivatelÛm poskytujeme bydlení v poko-

jích se standardním vybavením, zázemím pro osobní hygienu, k dis-

pozici je praãka, su‰iãka na prádlo a spoleãná kuchynû pro pfiípravu

stravy, spoleãenská místnost a kufiárna. UÏivatelÛm je k dispozici ta-

ké ‰atník, kde si mohou vybrat obleãení.

• ·patná finanãní situace (vût‰ina uÏivatelÛ nedokáÏe hospodafiit

s penûzi, jsou zadluÏení, je na nû uvalena exekuce, nejsou schopni

vyuÏívat v‰ech dostupn˘ch zdrojÛ, hledat vhodné zamûstnání atd.) –

poskytujeme jim podporu, aby se ve své situaci zorientovali a byli

schopni pojmenovat, jak˘m zpÛsobem ji mohou zlep‰it. UÏivatelÛm

poskytujeme poradenství, moÏnost telefonování a pfiístupu na inter-

net, je také moÏné ãerpat z ‰ir‰í sítû sociálních sluÏeb. ¤ada uÏivate-

lÛ pfii‰la o bydlení v dÛsledku neplacení nájmu a následného vystû-

hování. Podobná situace je s nedoplatky za svoz komunálního odpa-

du a za energie. V tûchto pfiípadech se s uÏivateli pracuje na umofiení

dluhÛ. 

• Ztráta zamûstnání, dlouhodobá nezamûstnanost – specifick˘m

problémem muÏÛ bez domova je ztráta nebo nemoÏnost nalezení

vhodného zamûstnání. Pro mnohé z nich je to téma velmi citlivé

a získání práce je vnímáno jako klíã k lep‰í budoucnosti. Z tohoto dÛ-

vodu vûnujeme této oblasti opravdu mnoho pozornosti, protoÏe si sa-

BETHEL Bruntál, R˘mafiov – azylov˘ dÛm pro muÏe

IâO: 751 08 305     Web: www.burinkarymarov.cz

Sídlo: OkruÏní 10, R˘mafiov

Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním postiÏením (SPMP), poboã-

n˘ spolek R˘mafiov, je spolek rodiãÛ a pfiátel mentálnû znev˘hodnû-

n˘ch lidí, kter˘ zaloÏili dobrovolníci – pfiedev‰ím rodiãe peãující

o postiÏené dûti a dospûlé. Spolek je souãástí celostátní stejnojmen-

né organizace, má v‰ak IâO a samostatné hospodafiení. Je sociální

sluÏbou dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách (§ 66 Sociální

aktivaãní sluÏby pro seniory a osoby se zdravotním postiÏením).

Spolek je podporován a financován z rozpoãtu mûsta R˘mafiova,

krajské organizace SPMP v Ostravû, ãlensk˘mi pfiíspûvky a dary

sponzorÛ.

Co dûláme:
• Bojujeme za práva lidí s mentálním postiÏením a jejich blízk˘ch.

• Pomáháme lidem s mentálním postiÏením Ïít tak, jak se jim líbí

a jak chtûjí.

• Uãíme lidi s mentálním postiÏením nové dovednosti.

• Uãíme ostatní lidi, jak Ïít, pracovat, uãit se a bavit se s lidmi s men-

tálním postiÏením.

SPMP v R˘mafiovû zaji‰Èuje pro mentálnû znev˘hodnûné lidi spor-

tovní, kulturní, zdravotní a vzdûlávací akce, které jim pomáhají za-

ãlenit se do spoleãnosti, zvy‰ovat pohybovou aktivitu, dÛleÏitou pro

zlep‰ení zdravotního i psychického stavu, rozvíjet své schopnosti

a kvalitu Ïivota. Pfiispíváme finanãnû na pobytov˘ tábor pro na‰e ãle-

ny, kter˘ je souãasnû odlehãovací sluÏbou pro peãovatele o znev˘-

hodnûné osoby. Spolek nabízí rodiãÛm pomoc pfii fie‰ení krizov˘ch

situací navázáním kontaktÛ na právní a sociální pomoc. 

âlenové spolku jsou iniciátory vzniku terapeutické dílny provozova-

né Diakonií âCE, stfiediskem v R˘mafiovû, se kterou spolupracují.

Dále se aktivnû úãastní komunitního plánování mûsta, kde se snaÏí

prosadit potfieby ãlenÛ, pfiedsedkynû spolku Lucie Camfrlová pracu-

je v krajském v˘boru SPMP.

KaÏdoroãnû spolek pro své ãleny zaji‰Èuje a realizuje asi patnáct ak-

cí, kter˘ch se mohou úãastnit i neãlenové spolku, ov‰em bez finanã-

ního zv˘hodnûní.

Celoroãní akce: pohybové cviãení (jednou t˘dnû), logopedie (jed-

nou t˘dnû).

Vzdûlávací akce: jednou roãnû celodenní zájezd za památkami, na

v˘stavu ãi koncert.

Sportovní akce: úãast na Mezinárodní atletické olympiádû ve

Fr˘dku-Místku a v nûkolika soutûÏích v bowlingu v rámci kraje, tur-

naj v pétanque, turnaj ve fotbálku.

Akce pro zdraví: zájezd do termálních lázní, pro postiÏené ãleny sé-

rie masáÏí dle zdravotního stavu.

Spoleãenské akce: koncert za úãasti spfiíznûn˘ch organizací, úãast

na plesu Diakonie âCE v R˘mafiovû, náv‰tûva Akademie Polárky

v Bruntále a dal‰í akce dle pfiání ãlenÛ spolku.

âlenem spolku se mÛÏe stát kaÏd˘, kdo nechce se sv˘m problémem

zÛstat sám a chce se posunout v komunikaci s vût‰inovou spoleãnos-

tí. Organizace mu pomÛÏe na sobû pracovat a zlep‰ovat se. Tû‰íme se

na Vás! AneÏka Pfiikrylová, místopfiedsedkynû SPMP R˘mafiov

Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním postiÏením,
poboãn˘ spolek R˘mafiov

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby
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mi uÏivatelé uvûdomují, Ïe je krokem k získání samostatného bydle-

ní. Ve stfiedisku realizujeme fiadu pracovních aktivit, které mají pozi-

tivní dopad na udrÏení pracovních návykÛ. UÏivatelé tak mají moÏ-

nost vlastní seberealizace, napfiíklad pfii pletení v˘robkÛ z papíru,

drobn˘ch opravách, montování, malování, natírání, úklidu apod.

DÛleÏitou aktivitou je také pfiíprava stravy, velmi se osvûdãilo spo-

leãné vafiení. UÏivatele se snaÏíme motivovat k tomu, aby jevili zá-

jem o námi nabízené aktivity; odmûnou je mnohdy novû získaná do-

vednost a potraviny z potravinové banky.

• Naru‰ené a nefunkãní mezilidské vztahy (naru‰ené vztahy s rodi-

nou, partnerem, sourozenci, dûtmi) – tato oblast je mnohdy podceÀo-

vána, pfiitom je velmi dÛleÏitá pro vytvofiení podmínek ke zlep‰ení ne-

pfiíznivé situace uÏivatele. Je to bûÏná potfieba, která motivuje ke zmû-

nû. Klíãem je znovuobnovení nebo nalezení kontaktu s rodinou ãi

blízk˘mi lidmi. Jsme jim vÏdy oporou a nápomocni pfii kontaktování.

• Závislosti (nejãastûji alkoholismus, uÏívání lehk˘ch a obãas i tvr-

d˘ch drog, gamblerství) – mnoho klientÛ dává pfiednost bydlení pod

‰ir˘m nebem, neÏ by se vzdali sv˘ch závislostí. Pokud se rozhodnou

a obrátí se na na‰i sociální sluÏbu, musí pfiistoupit na omezení alko-

holu na míru, která je sluãitelná s dodrÏováním domovního fiádu.

SnaÏíme se tak vytvofiit prostfiedí pro dialog, ve kterém by se uÏiva-

tel, kter˘ alkohol naduÏívá nebo zneuÏívá, mohl rozhodnout ke zmû-

nû. V pfiípadû potfieby mu pomÛÏeme vyhledat odbornou pomoc.

• Jednání s institucemi (ztráta osobních dokladÛ, vyfiazení z úfiadu

práce, nepobírání dávek ãi jiné sociální podpory) – podpora klientÛ,

aby si v co nejkrat‰í dobû dali své vûci do pofiádku a mohli získat pfii-

nejmen‰ím dávky v hmotné nouzi. 

• Zdravotní stav (fyzick˘, du‰evní) – tato oblast je pro mnohé na‰e

uÏivatele prioritní. BohuÏel naráÏíme na to, Ïe si klienti nechtûjí pfii-

pustit svÛj problém a mnohdy i akutní stav nemají snahu fie‰it.

SnaÏíme se jim trpûlivû vysvûtlovat moÏné dÛsledky vyh˘bání se fie-

‰ení, motivujeme je k náv‰tûvû lékafie.

Snahou zafiízení je také udrÏet uÏivatele v kulturním a sociálním dû-

ní mûsta. Nav‰tûvujeme rÛzné v˘stavy, prohlídky exponátÛ v mûst-

ském muzeu, hudební produkce, dny obce, veletrh zdraví a sociálních

sluÏeb apod. Tím se uÏivatelé pfiirozenû adaptují na návrat do spoleã-

nosti, ale také povzbudí a potû‰í. 

Ve‰keré ãinnosti na‰í sluÏby jsou nastaveny tak, aby byly poskytová-

ny na dobu nezbytnû nutnou a minimalizovalo se riziko vzniku zá-

vislosti na sociální sluÏbû. Díky standardÛm kvality, se kter˘mi

Slezská diakonie pracuje, je zaruãena kvalita poskytované sociální

sluÏby. Ke kvalitû sluÏby pfiispívá také odbornost pracovníkÛ, ktefií

jsou kaÏdoroãnû vysíláni na akreditované kurzy a stáÏe. 

SluÏba azylového domu bezesporu vede ke sniÏování spoleãensky

neÏádoucích a také nebezpeãn˘ch jevÛ. Azylové zafiízení eliminuje

neÏádoucí pobyt lidí bez domova na ulici – pfiespávání na vefiejn˘ch

prostranstvích, laviãkách, niãení vefiejného majetku, krádeÏe, postá-

vání u supermarketÛ apod. Díky sociální práci s uÏivateli se dafií sni-

Ïovat nezamûstnanost, zadluÏenost a celkovou chudobu uÏivatelÛ. 

Adresa pobytové sluÏby:
Azylov˘ dÛm Bethel, 8. kvûtna 36, R˘mafiov 

Kontaktní osoba: 
Renata Karlová, koordinátor AD, tel.: 734 366 286,

e-mail: bethel.rm©sdk.cz

Renata Karlová, Slezská diakonie

Nabídku ubytování na R˘mafiovsku roz‰ífií dva penziony, které vznikají v bu-
dovách fary ve Staré Vsi a v Rudû u R˘mafiova. Starovesk˘ penzion
Johannes je jiÏ od zaãátku srpna v provozu, poutní ubytovna v Rudû by mo-
hla b˘t otevfiena pfií‰tí rok.
R˘mafiovská farnost spravuje velk˘ poãet církevních staveb, pfiede-

v‰ím kostelÛ a kaplí, které vyÏadují nákladné opravy. V posledních

letech napfiíklad byla dokonãena vnûj‰í renovace kostela sv. Mafií

Magdaleny s boãní kaplí sv. Anny v Horním Mûstû, zapoãatá uÏ v ro-

ce 2000, v celkové hodnotû témûfi 13 mil. korun. Letos v záfií zaãne

oprava interiéru hornomûstského kostela vãetnû varhan za 5,5 mil.

korun. Probíhá také rekonstrukce kaple ve Stfiíbrn˘ch Horách, opra-

vou pro‰ly chrámy v KnûÏpoli a Dobfieãovû nebo zeì kolem areálu

kostela sv. Tfií králÛ v Bfiidliãné. Farnost nechala rovnûÏ opravit ãtve-

ry vûÏní hodiny (v R˘mafiovû, Tvrdkovû, Horním Mûstû a Re‰ovû)

a troje varhany vãetnû nástroje v kapli V Lipkách. Letos by mûla

s pomocí dotace ministerstva kultury a daru biskupství zaãít oprava

krovu této cenné barokní stavby. Zvelebení se doãkal i kostel

v Albrechticích, kter˘ bude vybaven inventáfiem uloÏen˘m v depozi-

táfii na rudské fafie.

Ke spravovan˘m budovám patfií ov‰em i fary, z nichÏ mnohé jsou

dlouhá léta neobydlené. Návrh duchovního správce r˘mafiovské far-

nosti, dûkana Franti‰ka Zehnala, na pfiebudování nevyuÏit˘ch farních

budov ve Staré Vsi a Rudû na penziony vycházel z jejich umístûní

v turisticky zajímav˘ch lokalitách. „Je zde velk˘ turistick˘ potenciál,
jezdí sem turisté i poutníci. KfiíÏová cesta v Rudû byla letos vyhlá‰ena
národní kulturní památkou, coÏ pfiitaÏlivost místa je‰tû zv˘‰í,“ vysvût-

luje Franti‰ek Zehnal. Biskupství s návrhem pfiebudovat dvû fary na

penziony souhlasilo. Staroveskou farní budovu od farnosti odkoupilo

a bûhem rok a pÛl trvající rekonstrukce v ní vybudovalo penzion s ka-

pacitou 30 lÛÏek v sedmi apartmánech. „Ve smlouvû jsme si vyhradili
podmínku, Ïe farnosti zÛstane k dispozici jeden nájemní byt pro pfií-
padného knûze a budeme mít také moÏnost vyuÏívat spoleãenskou
místnost penzionu,“ dodává dûkan Franti‰ek Zehnal. Penzion nabízí

ubytování rodinám s dûtmi ãi men‰ím skupinám turistÛ a poutníkÛ, je-

den z pokojÛ je bezbariérov˘. Více informací a kontakt pro rezervaci

pokojÛ najdou zájemci na stránkách www.cirkevnituristika.cz.

Rekonstrukce farní budovy v hodnotû asi 12 milionÛ korun podtrhla

architektonickou jedineãnost stavby z konce 19. století, jejíÏ vybu-

dování tehdy finanãnû podpofiil janovick˘ papírnick˘ podnikatel

Johannes Siebr. Nové jméno penzionu tudíÏ odkazuje nejen na sochu

Dvû fary se mûní v penziony

Organizace a spolky
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sv. Jana Nepomuckého stojící poblíÏ, ale pfiedev‰ím na nûj. Osobnost

donátora pfiipomíná také mramorová pamûtní deska instalovaná

v chodbû. Dûkan Franti‰ek Zehnal vûnoval penzionu dfievûn˘ kfiíÏ,

kterému stejnû jako celé budovû v nedûli 5. srpna poÏehnal biskup

Franti‰ek Václav Lobkowicz.

Fara v Rudû u R˘mafiova rekonstrukcí stále prochází, dokonãena by

mohla b˘t pfií‰tí rok. Také tato historická budova se má zmûnit 

v ubytovací zafiízení, v tomto pfiípadû v o nûco skromnûj‰í poutní 

ubytovnu. Hotova je zatím oprava pfiízemí, kam smûli zájemci na-

hlédnout bûhem pouti v Rudû. V pfiízemí je nové sociální zafiízení,

zb˘vá doplnit vybavení kuchynû a inventáfi obytn˘ch místností.

V prvním patfie pokraãují stavební práce. ZN

Ve dnech 1.–4. srpna probûhlo v Kempu Indiana v Janovicích historicky
první oficiální mistrovství svûta ve sportovním hodu noÏem a sekerou po-
fiádané na území na‰eho mûsta. SoutûÏ probíhala pod zá‰titou Western
Arts Clubu âR a evropské asociace vrhaãÛ Eurothrowers se sídlem
v Nûmecku a dále pod patronací Moravskoslezského kraje a mûsta
R˘mafiova. 
Oficiálního mistrovství svûta

se úãastnilo 159 soutûÏících

z 15 zemí svûta: âeské repub-

liky, Slovenska, Polska, Nû-

mecka, Francie, ·v˘carska,

Ruska, Itálie, ·védska, Fin-

ska, USA, Kanady, Loty‰ska,

Maìarska a Velké Británie.

Krásné prostfiedí Kempu

Indiana dotváfielo jedineãnou

atmosféru soutûÏe. V sobotu

na tomtéÏ místû probûhl 

i 21. roãník Velké ceny Indiana v ovládání dlouhého biãe.

DÛvodÛ pro konání prestiÏní mezinárodní soutûÏe u nás bylo nû-

kolik. Tradice soutûÏí v hodu noÏem a sekerou je více neÏ dvaceti-

letá. V‰e zaãalo v roce 1998, kdy se konal první roãník Velké ceny

Indiany Jonese v ovládání dlouhého biãe. Od roku 1999 jsme do

soutûÏe zafiadili disciplíny hod noÏem a sekerou, trikové lasování

a ovládání westernového revolveru. Z pÛvodních westernov˘ch

soutûÏí se postupnû staly nové sportovní disciplíny, které mají

pfiíznivce v mnoha zemích svûta. V Rusku jde uÏ o národní t˘my,

pozadu nejsou ani Spojené státy americké, kde svûtov˘ ‰ampionát

vznikl.

Vrh noÏem se rozvinul do nûkolika stylÛ, od klasického vrhu s ro-

tací (full spin) a hody s poloviãní rotací (half spin) aÏ po nejmo-

dernûj‰í styl hodu bez rotace (no spin).

âeská reprezentace se v souãasné dobû mÛÏe pochlubit nûkolika

evropsk˘mi i svûtov˘mi tituly, na‰i reprezentanti dosahují ‰piãko-

v˘ch v˘konÛ na soutûÏích v Evropû i USA. V˘jimkou není mezi-

národní soutûÏ Velká cena Indiana, které se v posledních letech 

úãastnilo mnoÏství soutûÏících z Evropy i USA. Právû vzrÛstající

obliba Kempu Indiana jako vhodného vrhaãského kolbi‰tû s dosta-

teãn˘m zázemím byla dÛvodem, proã nás v minulém roce oslovila

evropská asociace vrhaãÛ Eurothrowers ve vûci pofiádání svûtové-

ho ‰ampionátu.

Pfiípravy zaãaly loni na podzim, kdy jsme spoleãnû plánovali lo-

gistiku pofiádání MS, museli jsme vytvofiit projekt, kter˘ osloví

partnery k úspû‰nému pofiádání soutûÏe. Klíãové bylo vytvofiení t˘-

mu organizátorÛ, ktefií zaji‰Èovali komunikaci se soutûÏícími, uby-

tování, catering atd. Pro soutûÏ byla vytvofiena nová aréna v horní

ãásti kempu s krásnou kulisou okolní pfiírody. O mnoÏství úkonÛ,

které nakonec vedly k uspofiádání MS, by se dala napsat docela

tlustá kniha. V˘sledkem na‰í práce bylo 159 soutûÏících z 15 zemí

svûta a úãast pfiibliÏnû 500 divákÛ. Pfies úmorná vedra, která pano-

vala po celou dobu pfiíprav i bûhem soutûÏe, se podafiilo zvládnout

celou organizaci se závûreãn˘m ceremoniálem na v˘bornou.

Svûdãí o tom ohlasy náv‰tûvníkÛ z mnoha zemí. Celkovû se na po-

fiádání MS podílel t˘m pûtadvaceti lidí, kter˘m patfií velk˘ dík za

osobní nasazení a v˘drÏ pfii nûkolikadenním organizaãním marató-

nu. SoutûÏ provázela fiada atrakcí, vystoupení nûkolika kapel, bfii‰-

ních taneãnic, ohÀov˘ch show a také premiéra divadelní hry

Broadway, kterou v nové podobû bude hrát divadelní soubor La

Skála v prÛbûhu pfií‰tí letní sezóny. Závûreãn˘ sobotní ceremoniál

odstartovala lasafiská show Josefa Pelce a uzavfiel tradiãní skeã

Indiany Jonese. Ten zároveÀ ukonãil 21. roãník Velké ceny

Indiana, která probûhla paralelnû v sobotu 4. srpna.

Chtûl bych podûkovat mûstu R˘mafiovu, Moravskoslezskému kraji

a na‰im tradiãním sponzorÛm za celkovou podporu pofiádání sou-

tûÏe. Fota a text: Ladislav ·ín, pfiedseda Western Arts Clubu

V Janovicích probûhlo první mistrovství svûta ve vrhu noÏem a sekerou
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K 30. ãervnu 2018 byl ukonãen projekt s názvem Místní akãní plán
rozvoje vzdûlávání na R˘mafiovsku. Spolu s realizátorem a nositelem

projektu, kter˘m byla Místní akãní skupina R˘mafiovsko, se na nûm po-

dílely Základní ‰kola Bfiidliãná, Matefiská ‰kola Bfiidliãná, Základní ‰ko-

la R˘mafiov, Jelínkova 1, Matefiská ‰kola R˘mafiov, Základní ‰kola a ma-

tefiská ‰kola RyÏovi‰tû, Matefiská ‰kola Velká ·táhle, Základní a matefi-

ská ‰kola Stará Ves, Základní a matefiská ‰kola Dolní Moravice, Základní

‰kola Malá Morávka, Matefiská ‰kola Malá Morávka, Základní a matefi-

ská ‰kola Horní Mûsto, Základní ‰kola R˘mafiov, ·kolní námûstí 1,

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov, Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov,

Mûstské muzeum R˘mafiov, Mûstská knihovna R˘mafiov, Sbor dobro-

voln˘ch hasiãÛ RyÏovi‰tû, odbor sociálních vûcí MûÚ R˘mafiov, to v‰e

ve spolupráci se zfiizovateli jednotliv˘ch subjektÛ. 

KdyÏ byl projekt na zaãátku léta 2016 v poãátcích, nebylo jednotliv˘m

zapojen˘m subjektÛm a organizacím úplnû jasné, co je cílem, o co ty dva

roky vlastnû pÛjde. O to vût‰í díky patfií v‰em, ktefií se do projektu s re-

alizaãním t˘mem pustili a vûnovali mu kus svého volného ãasu.

Spoleãn˘mi silami se jim povedlo rozvinout spolupráci napfiíã mikrore-

gionem, realizovat fiadu odborn˘ch semináfiÛ, pfiedná‰ek pro vefiejnost,

akcí pro dûti, pfii kter˘ch se nenásilnou formou rozvíjela jejich ãtenáfiská

i matematická gramotnost. Byla navázána nová pfiátelství a vazby, bû-

hem setkávání do‰lo k v˘mûnû zku‰eností a k fie‰ení problémÛ, se kter˘-

mi bojuje vût‰ina ‰kol ãi ‰kolek.

Na‰e území není pfiíli‰ rozsáhlé, coÏ je v pfiípadû vzájemné spolupráce be-

nefitem a ‰ancí dojít pomal˘mi krÛãky k velk˘m cílÛm. V rámci projek-

tu MAP I byl hlavní cíl splnûn. V̆ stupem dvouletého snaÏení je mimo

zmínûné akce a aktivity také dokument s názvem Místní akãní plán, kte-

r˘ je vefiejnû pfiístupn˘ na stránkách http://mas.rymarovsko.cz/dokumen-

ty. Souãástí tohoto dokumentu je akãní plán, kter˘ shrnuje v‰echny spo-

leãné projekty men‰ího i vût‰ího charakteru zam˘‰lené na pfií‰tí období.

Projektem MAP I ov‰em spoleãná práce nekonãí. Místní akãní skupina

R˘mafiovsko uspûla se Ïádostí, která nese název Místní akãní plán II 
– rozvoj vzdûlávání na území R˘mafiovska. Díky tomuto projektu ply-

nule naváÏeme na pfiedchozí spolupráci, budeme se snaÏit o realizaci

v‰ech naplánovan˘ch aktivit, pokraãovat v tom, co se osvûdãilo, mûlo

smysl a pozitivní dopad na dûti, Ïáky, rodiãe ãi pedagogy. 

JelikoÏ je projekt MAP II ãtyfilet˘, bude snahou realizaãního t˘mu za-

mûfiit se také na dlouhodobûj‰í cíle, spolupráci roz‰ífiit na podnikatelsk˘

sektor, úfiad práce, pedagogicko-psychologickou poradnu, provázat akti-

vity ‰kolsk˘ch organizací, podpofiit místní fiemesla atd.

Je pfied námi velk˘ kus práce. Chcete-li se zapojit jak˘mkoliv zpÛsobem,

máte zájem získávat informace o prÛbûhu projektu, víte o nûãem, co by

mohlo b˘t nejen pro ‰kolské organizace zajímavé a prospû‰né a ná‰ pro-

jekt posunout smûrem kupfiedu, pfiidejte se k nám. 

Cel˘ projekt je podpofien z Operaãního programu V̆ zkum, v˘voj a vzdû-

lávání pod zá‰titou Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.

Svûfieno nám bylo 9 379 581 korun, které chceme smysluplnû vyuÏít na

podporu rozvoje ‰kolství a v‰eho, co s ním v na‰em regionu souvisí.

Nutno podotknout, Ïe tyto finanãní prostfiedky není moÏné dle pravidel

M·MT vyuÏít na opravy, rekonstrukce ãi stavby, ale i tak se budeme sna-

Ïit o jejich správné zacílení. O to více potfiebujeme spolupracovat se v‰e-

mi, kdo mají zájem.

Start: 1. 9. 2018
Cíl: 31. 8. 2022
Úãastníci: bude nás hodnû (‰koly, ‰kolky, vzdûlávací

organizace, státní organizace, personalisté, vedoucí

krouÏkÛ, neziskov˘ch organizací...)

Hlavní cena: region spolupracující i bez dotaãních prostfiedkÛ

Organizátofii: MAS R¯MA¤OVSKO, o. p. s.

Za cel˘ realizaãní a odborn˘ t˘m
Ing. Ivana Luke‰ová, manaÏer projektu MAP I, MAP II

Lukesova.ivana@rymarovsko.cz; www.rymarovsko.cz

A jedeme dál

Scénické ãtení v knihovnû v Bfiidliãné

Hravá vûda v Dolní Moravici Dvoudenní setkání pracovních skupin Fota: Ivana Luke‰ová

Deskové hry v R˘mafiovû
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SdruÏení obcí R˘mafiovska ve spolupráci se zamûstnanci

Informaãního centra R˘mafiov, mûstsk˘ch úfiadÛ a starosty zapoje-

n˘ch obcí dokonãilo k 31. ãervenci 2018 realizaãní ãást projektu, kte-

r˘ byl zamûfien na podporu cestovního ruchu v celém mikroregionu

R˘mafiovska. Hlavním cílem bylo vzájemné provázání zajímav˘ch

míst na‰eho území, snaha poukázat na to, Ïe máme turistÛm vskutku

co nabídnout, a dát i místním obyvatelÛm nebo chatafiÛm tipy na no-

vé v˘lety. 

Do projektu se zapojilo v‰ech ãtrnáct ãlensk˘ch obcí a mûst SdruÏení

obcí R˘mafiovska (mûsta Bfiidliãná a R˘mafiov, obce Dûtfiichov nad

Bystfiicí, Dolní Moravice, Horní Mûsto, Jifiíkov, Lomnice, Malá

Morávka, Malá ·táhle, RyÏovi‰tû, Stará Ves, Tvrdkov, Václavov

u Bruntálu, Velká ·táhle), které se na projektu finanãnû spolupodíle-

ly v rozsahu 50 % z celkov˘ch uznateln˘ch v˘dajÛ.

V rámci projektu vznikly tyto prvky znaãení: 

• 60 ks dfievûn˘ch sloupÛ rozmístûn˘ch do jednotliv˘ch obcí

a mûst, zpravidla do míst, kde se pohybují a zdrÏují turisté,

• 430 ks orientaãních smûrovek s fotografiemi a popisem, které

turisty navádí na dal‰í zajímavá místa v regionu (nejde o turistické

znaãení, tudíÏ smûry a kilometráÏe jsou pro turisty pfieváÏnû orien-

taãní a mají cíl pfiedev‰ím inspirativní),

• 18 ks obrázkov˘ch stûn s v˘fiezem zamûfien˘ch na malé i velké

náv‰tûvníky; cílem je pfiilákat do zajímav˘ch míst regionu také rodi-

ny s dûtmi, které jsou pro rozvoj cestovního ruchu dÛleÏitou cílovou

skupinou,

• 14 ks mapov˘ch panelÛ, které nahradily a zmodernizovaly dosa-

vadní vybledlé mapy zachycující oblast mikroregionu R˘mafiovska;

mapy obsahují turistické trasy a cyklotrasy vãetnû fotek, na kter˘ch

jsou zachyceny ukázky moÏn˘ch cílÛ, 

• mûstsk˘ informaãní systém mûst R˘mafiova a Bfiidliãné (slou-

py s reflexními ‰ipkami usnadÀujícími orientaci v obou mûstech);

v R˘mafiovû bylo nahrazeno stávající nekomplexní znaãení, které je‰-

tû ãeká na demontování, v Bfiidliãné vzniklo zcela nové znaãení, kte-

ré dosud mûsto postrádalo,

• místní znaãení v obci Dolní Moravice, které navádí turisty na

nejãastûji vyhledávaná místa v obci,

• propagaãní materiály – rozkládací turistické mapy mikroregio-
nu R˘mafiovska, PrÛvodce malého turisty (zde nalezne náv‰tûvník

ãi turista mapku s jednotliv˘mi obrázkov˘mi stûnami), trhací mapy
s plánkem mûsta R˘mafiova.
Jednotlivé propagaãní materiály jsou zdarma k vyzvednutí

v Informaãním centru R˘mafiov, v kanceláfii SdruÏení obcí

R˘mafiovska, na mûstském úfiadû mûsta Bfiidliãné, na obecních úfia-

dech a na turisticky zajímav˘ch místech mikroregionu.

Projekt byl pofiízen za pfiispûní prostfiedkÛ ze státního rozpoãtu âeské

republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj âR. Celkové

náklady projektu ãinily 1 658 274 korun.

Îádáme v‰echny uÏivatele znaãení, aby se v pfiípadû nejasností ãi pfii-

pomínek obraceli pfiímo na manaÏery SdruÏení obcí R˘mafiovska

a nesnaÏili se o svévolné úpravy a zásahy, jelikoÏ tím znehodnocují

jednotlivé informaãní prvky a cel˘ zámûr projektu. 

Fota a text: Ing. Ivana Luke‰ová, SdruÏení obcí R˘mafiovska
554 254 308; lukesova.ivana@rymarovsko.cz

Jak nezabloudit na R˘mafiovsku

Leto‰ní 51. roãník Hasiãské soutûÏe Memoriál Jana Suka v sobotu 28. ãer-
vence mûl ‰tûstí na pfiíznivé poãasí i dobrou diváckou atmosféru. 

K soutûÏi druÏstev dobrovoln˘ch hasiãÛ v poÏárním útoku na vzdálenost

80 m se do r˘mafiovské zahrady Hedvy sjelo dvaadvacet muÏsk˘ch a se-

SukÛv memoriál vyhráli hasiãi z Bílého Potoka

Orientaãní smûrovka s fotografiemi a popisem dal‰ích zajímav˘ch
míst umístûná v areálu Informaãního centra Turistick˘ch známek

Mapov˘ panel turistick˘ch zajímavostí Mikroregionu R˘mafiovska
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V sobotu 28. ãervence pozvali organizátofii z Westernového Arts Clubu do
pfiírodního amfiteátru janovického divadla La Skála ochotnickou skupinu Járy
·mitryho Cimrmana z nedaleké Svûtlé Hory. Ochotníci se specializují na hry
fiktivního Járy Cimrmana a do Janovic pfiijeli s pfiedstavením Záskok.
Záskok byl první hrou, kterou Ladislav Smoljak a Zdenûk Svûrák na-

psali po pádu totality. Zdenûk Svûrák ji povaÏuje za jednu z nejpove-

denûj‰ích z patnácti, které má Divadlo Járy Cimrmana dodnes na re-

pertoáru. Autofii si námût nezdafiené inscenace Vlasta vypÛjãili od

BoÏeny Nûmcové, v jejíÏ povídce Karla matka vydává syna za dûv-

ãe, aby nemusel na vojnu. Záskok mûl premiéru 27. bfiezna 1994

v ÏiÏkovském Divadle TGM.

Poetika Divadla Járy Cimrmana je zaloÏena na mystifikaci, parodii

a pseudovûdeckosti a komick˘ úãinek her tvofií zejména absurdní hu-

mor a humor jazykov˘, nonsens, dvojsmysly nebo hra s lidovou slo-

vesností a r˘my. Zvlá‰tní místo v Cimrmanov˘ch hrách má pojetí Ïe-

ny nebo motiv blbce. Cimrmanovsk˘ humor necílí na vzdûlance, ale

urãité znalosti jsou ke správnému pochopení jazykov˘ch hfiíãek za-

potfiebí. Svûtlohor‰tí ochotníci mají kromû Záskoku v souãasné dobû
na repertoáru dal‰í tfii Cimrmanovy hry: Vy‰etfiování ztráty tfiídní kni-
hy, Dobytí severního pólu, a Dlouh˘, ·irok˘ a Krátkozrak˘.

„Kdo je schopen mi fiíct nejpfiesnûji datum narození Járy
Cimrmana?“ obrátí se na publikum v úvodu pfiedstavení herec Petr

Pataki a dává prostor divákÛm k odpovûdím. Z hledi‰tû zaznívají tipy

od poãátku 15. století aÏ po konec 19. století. „My, díky matrikáfii 
4. vídeÀské farnosti Franzi Hru‰kovi, kter˘ provádûl vût‰inu zápisÛ ve
stavu znaãné opilosti, nemÛÏeme dodnes pfiesnû fiíci, kdy se manÏelÛm
Cimrmanov˘m narodil synek. Ale s jistotou víme, Ïe to bylo jedné mra-
zivé únorové noci nûkdy v letech 1853 aÏ 1859. MatrikáfiÛv rukopis
ov‰em pfiipou‰tí i roky 1856, 1864, 1868, 1883 ãi 1884,“ dodává

Pataki. UpfiesÀuje také poãet divadelních pfiestávek. „První pfiestávka
bude pfiekvapivû brzy, druhá bude tak normálnû. Je totiÏ nutné, aby se
vytoãily dvû beãky piva. Ta první pokryje reÏijní náklady, druhá by
mohla b˘t na v˘tûÏek pro nás a délku pfiestávky oznámíme vÏdy aÏ po
dohodû s v˘ãepem. V̆ tûÏek pfiedstavení putuje na konto Paraple, po-
kud se jedná o hru pana Svûráka, anebo na konto nadace Slunce pro
v‰echny, pokud se jedná o hru pana Smoljaka. TakÏe doufám, Ïe jste

Svûtlohor‰tí ochotníci zahráli v La Skále CimrmanÛv Záskok

dm Ïensk˘ch druÏstev z devatenácti obcí: Velk˘ch Kunûtic, Vrbna pod

Pradûdem, ·iroké Nivy, Bílého Potoka, Milotic nad Opavou, Leskovce

nad Moravicí, Janovic, ·irokého Brodu, Lipové-lázní, Zátoru, Bernartic,

Suché Rudné, Karlovic, Moravského Berouna, Václavova, Val‰ova,

Bfiidliãné, R˘mafiova a z obce Schodnia v Opolském vojvodství.

V soutûÏi o Pohár Memoriálu Jana Suka si nejlépe vedlo druÏstvo

z Bílého Potoka A, které dosáhlo v˘sledného ãasu 15:20 s, druzí se 

umístili hasiãi z Janovic (15:42 s) a tfietí skonãilo druÏstvo ze Staré Vsi

(16:12 s). R˘mafiov‰tí hasiãi stejnû jako vloni skonãili osmnáctí (28:22

s). DruÏstva Ïen fini‰ovala v pofiadí: 1. ·iroká Niva (18:54 s), 2. Vrbno

pod Pradûdem (19:87 s) a 3. Leskovec nad Moravicí (20:12 s).

Druhá ãást soutûÏe, závod o Pohár Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, je pa-

rametry shodná se závodem Memoriálu Jana Suka, av‰ak na trati je

navíc umístûna pfiekáÏka v podobû dfievûné kolejnice, pod kterou mu-

sí hasiãi provléknout hadici. Putovní pohár vítûzÛ získalo druÏstvo

z Lipové-lázní (18:50 s), druzí skonãili hasiãi z Velk˘ch Kunûtic

(19:18 s) a pro bronzov˘ pohár si dobûhlo druÏstvo ze Staré Vsi

(19:45 s). R˘mafiov‰tí si proti loÀsku pohor‰ili o jednu pfiíãku, skon-

ãili na ‰estém místû s v˘sledn˘m ãasem 31:21 s.

Na závûr Memoriálu Jana Suka si mohli dobrovolníci vyzkou‰et, ja-

ké to je b˘t hasiãem, a v pfiipravené soutûÏi o finanãní obnos zmûfiit

síly s ostatními. Umístûní prvních tfií muÏÛ vypadalo následovnû: 

1. Radim Hanulík (13:94 s), 2. Tomá‰ Nebes (14:60 s) a 3. Petr Hala-

mik (14:65 s). Dámy skonãily v pofiadí: 1. Tereza Pfiibková (17:12 s),

2. Milu‰e ·vejková (18:07 s) a 3. Vanesa Nyitraiová (20:58 s).

Zdarma nebyl jen vstup na soutûÏní klání. Organizátofii udûlali pro

úspûch 51. roãníku maximum. Dûti mûly k dispozici nafukovací 

atrakce a hasiãi jim pfiipravili malou soutûÏ o ceny v hasiãsk˘ch bo-

tách a pfiilbû. Pfiedvedli také ukázku zásahu u vozidla s vypro‰tûním

zranûného. Veãer mûli náv‰tûvníci moÏnost pobavit se na taneãním

veãeru s kapelou Trifid. Organizátofii dûkují v‰em sponzorÛm, ktefií

se podíleli na zdárném prÛbûhu akce. JiKo
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v‰ichni zaplatili vstupné, abychom mûli co odeslat. A jak b˘vá dobr˘m
zvykem, neplatí se jenom vstupné, ale budeme vybírat i odchodné a po
celou dobu pfiedstavení by mûla b˘t dolní brána divadla zavfiená.
Jistota je jistota,“ poznamenává zcela váÏnû.

Pfiedstavení Záskok sestává ze tfií ãástí – odborného cimrmanovského

semináfie za úãasti pfiedních cimrmanologÛ, pfiedehry Mistr pfiijíÏdí
a samostatné hry Vlasta, v níÏ zaskakuje proslul˘ herec Karel Infeld

PrácheÀsk˘. Zatímco zprvu chovají v‰ichni herci k PrácheÀskému 

úctu, posléze zjistí, Ïe o hfie nemá potuchy. Postupnû jeho vinou do-

chází k úplnému rozkladu hry (PrácheÀsk˘ si plete postavy, pouÏívá

repliky z jin˘ch her ap.). Souãasnû na pódiu probíhá dûj pÛvodní hry

o Vlastû, která má znaãn˘ majetek (a uchází se o ni nûkolik zájem-

cÛ), ale nakonec se zjistí, Ïe není Ïena. O vtipné momenty, pfii kte-

r˘ch obecenstvo slzí smíchem, není nouze.

Svûtlohorská ochotnická skupina se zformovala ve druhé polovinû

roku 2011 a jako první kus nastudovala Vy‰etfiování ztráty tfiídní kni-
hy. Premiérové pfiedstavení Záskoku sehráli ochotníci 13. fiíjna 2017.

V repríze v La Skále se pfiedstavili principál Jan ·matlák, Petr Pataki,

Martin Kopinec, Leo‰ Sekanina, Tomá‰ Ronãák, Marek Vilímec

a Josef Hulín. Dal‰ími ãleny souboru jsou technick˘ asistent

Dominik Béza, asistent a pfiíleÏitostn˘ herec Luká‰ Hulín, a asistenti

Marie Macháãková a Jan Ronãák. 

Pfiíznivci divadelního umûní se mohou tû‰it na dal‰í pfiedstavení

v amfiteátru La Skály, kam tentokrát zavítají profesionálové

z Tû‰ínského divadla, a to jiÏ tuto sobotu 25. srpna s muzikálem

Kubo, kter˘ zaãíná v 19:00. JiKo

Motto: 
Uvûdomovat si hodnoty minulosti znamená tûÏit z nich sílu pro pfií-

tomnost, abychom v této pfiítomnosti mohli pracovat pro budoucnost. 

Otto Franti‰ek Babler 

Cílem celorepublikové kampanû neziskové organizace SíÈ pro rodinu

je posilovat hodnotu rodiny v propojení se st˘m v˘roãím republiky –

vyzdvihnout dÛleÏitost rodiny v minulosti a souãasnosti v kontextu

s její promûnou a posilovat mezigeneraãní vztahy. 

Sté v˘roãí âeskoslovenska pfiímo vybízí k propojení pojmÛ rodiny

jako základu spoleãnosti a státu jako prostoru pro existenci rodiny.

Rozvoj a v˘voj v ãase pfiiná‰el a pfiiná‰í promûny rodiny i státu. A to

je dobr˘ dÛvod k zastavení, ohlédnutí a porovnání se souãasn˘m sta-

vem pfied vykroãením do dal‰ího století.

SíÈ pro rodinu, z. s., (dfiíve SíÈ matefisk˘ch center, o. s.) vznikla v ro-

ce 2002 na základû dlouholeté neformální spolupráce matefisk˘ch

center. Posiluje obãansk˘ Ïivot komunity, hodnotu rodiny a mezige-

neraãních vztahÛ, úlohu rodiãÛ, matefiskou a otcovskou roli ve spo-

leãnosti, podporuje právní ochranu rodiny, matefiství a rovn˘ch pfiíle-

Ïitostí pro v‰echny, usiluje o zdrav˘ Ïivot ve zdravém prostfiedí.

Podporuje matefiská a rodinná centra, spolupracuje s Ministerstvem

práce a sociálních vûcí, samosprávou i neziskov˘mi subjekty. 

Jedna z jejích kampaní nese název Rodinné stfiíbro. Mohou se do ní

zapojit domovy seniorÛ, domovy s peãovatelskou sluÏbou, ale také

individuální zájemci. Proã rodinné stfiíbro? ProtoÏe kaÏdá rodina je

jedineãná, pfiestoÏe se v prÛbûhu ãasu mûní, uchovává své zvyky, tra-

dice i duchovní kulturu. Chceme spolu s vámi upozornit na hodnotu

rodinné tradice v promûnách ãasu, na dÛleÏitost jejího pfienosu z ge-

nerace na generaci a na sílu, jakou pÛsobí pfii utváfiení rodinného zá-

zemí pro v‰echny ãleny rodiny.

MÛÏete pfiispût sami, ale i s pfiáteli, rodinou, kamarády.

Podoby rodinného stfiíbra: 
Materiální (hraãka, slánka, kus nábytku…). 

Duchovní (zvyky, tradice, recepty na pokrmy, babské rady…). 

Jazykové (pfiíbûhy, které se pfiedávají z generace na generaci…).

Rituály (v prÛbûhu kalendáfiního roku a v kolobûhu Ïivota od naro-

zení po smrt).

Kulturní hodnoty (knihy – pohádkové, Bible…).

Fotografie.

Forma: 
MÛÏete pfiispût formou textu, pfiíbûhu, eseje, popsat zvyk, kter˘ udr-

Ïujete, recept po babiãce ãi prababiãce atd. V‰ichni, kdo budou sbí-

rat a posílat „rodinné stfiíbro“, mají moÏnost si vybrat podobu, jaká je

jim blízká. MÛÏete posílat fotky i audiozáznamy, v‰e prostfiednictvím

emailu: info@sitprorodinu.cz (Petra Fajfrová).

SíÈ pro rodinu z pfiíspûvkÛ pfiipraví v˘stavu a kampaÀ zavr‰í v listo-

padu 2018 sympozion – setkání a debata odborné vefiejnosti o hod-

notû rodiny. Souãástí sympozia bude slavnostní vyhlá‰ení firem oce-

nûn˘ch v rámci soutûÏe Spoleãnost pfiátelská rodinû. âást programu

zamûfiíme na dÛleÏitost rodinn˘ch firem.

V pfiípadû, Ïe se rozhodnete pfiispût a zapojit se, je vÏdy nutné uvést

jméno a kontakt osoby, která pfiíspûvek dodala, adresu, pfiípadnû ji-

nou specifikaci, kdo je autorem ãi autorkou pfiíspûvku. ZároveÀ je po-

tfieba uvést vûtu, Ïe souhlasí se zvefiejnûním na Facebooku a webu

Sítû pro rodinu a poskytnutím materiálu k prezentaci projektu.

S dotazy se mÛÏete obracet na krajskou koordinátorku Sítû pro rodi-

nu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Lenku Polá‰kovou:

lenka.polaskova@sitprorodinu.cz, 602 178 953;

SíÈ pro rodinu, z. s., Truhláfiská 24, 110 00 Praha 1;

www.sitprorodinu.cz. Bc. Lenka Polá‰ková

KampaÀ Kde domov mÛj – století ãeské rodiny

Struãnû jen pfiipomínáme, Ïe 10. ãervna byl v polích

za Dlouhou Louãkou odchycen dospûl˘ ãáp zranûn˘

v˘bojem ze sloupu elektrického vedení. Po t˘dnu do-

‰lo ke smrtelnému zranûní druhého ãápa na sloupu

pfiímo ve vesnici. Tfii osifielá mláìata byla na hnízdû

napadena dal‰ím ãápem, kter˘ chtûl hnízdo obsadit.

Proto byla za pomoci hasiãÛ mláìata vyjmuta z hníz-

da a pfievezena do záchranné stanice ve Stránském.

Jejich zdravotní stav byl tak váÏn˘, Ïe se podafiilo za-

chránit jen jedno mládû. 

Po dvoumûsíãní péãi jsou oba ãápi – dospûl˘ i mládû

– v dobré kondici a schopní letu. Na okolních pastvi-

nách sbírají potravu, ale kaÏd˘ den se vrací nocovat

do areálu stanice. „K zachránûn˘m ãápÛm bíl˘m se
navíc sám od sebe pfiidal párek ãápÛ ãern˘ch. S na-
pûtím budeme oãekávat, zda se v‰ichni spoleãnû pfii-
pojí k podzimnímu odletu do zimovi‰È,“ doplnil ve-

doucí Záchranné stanice Stránské Petr Schäfer. JiKo

Zachránûn˘m ãápÛm se ve Stránském líbí

Drama ãapího hnízda v Dlouhé Louãce vzbudilo velk˘ zájem vefiejnosti o dal‰í osud
ãápÛ pfiijat˘ch do záchranné stanice ve Stránském Fota: P. Schäfer
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Leto‰ní rok je ve znamení „osmiãkov˘ch“ v˘roãí v˘znamn˘ch udá-

lostí, které ovlivnily ãeské dûjiny 20. století. V únoru jsme si pfiipo-

mnûli 70. v˘roãí uchopení moci ãeskoslovensk˘mi komunisty a za-

vedení totality. Nyní pfiichází na fiadu události z roku 1968. Roku,

kter˘ nejprve v lidech vzbudil nadûje, Ïe i ve v˘chodní Evropû se dá

Ïít lépe, a kter˘ následnû tyto nadûje pohfibil. 

Spoleãenské dûní, které vedlo k srpnov˘m událostem, se souhrnnû

naz˘vá PraÏské jaro. Na jeho poãátku byla snaha dvou kfiídel

Komunistické strany âeskoslovenska (dále jen KSâ), reformního

a konzervativního, o odvolání prezidenta republiky Antonína

Novotného. Tlak na Novotného byl úspû‰n˘, 5. ledna 1968 nejprve

rezignoval na pozici generálního tajemníka ÚV KSâ a v bfieznu pak

i na funkci prezidenta republiky. Na jeho místa nastoupili Alexander

Dubãek a Ludvík Svoboda, dva klíãoví muÏi následujících mûsícÛ. 

V tzv. polednovém v˘voji probíhaly na území âeskoslovenska refor-

my v duchu liberalizace a demokratizace zemû. Zaãaly vznikat poli-

tické skupiny jako Klub angaÏovan˘ch nestraníkÛ, obnovení strany

pfiipravovali sociální demokraté. V ekonomické sféfie se nová vláda

snaÏila aplikovat urãité principy trÏní ekonomiky, byla zru‰ena cen-

zura, coÏ v ãervnu 1968 umoÏnilo Ludvíku Vaculíkovi vydat mani-

fest Dva tisíce slov. Cílem Dubãeka, Smrkovského, âerníka a dal‰ích

reformních komunistÛ bylo vybudovat „socialismus s lidskou tváfií“.

Vedoucí úloha KSâ ale mûla zÛstat zachována. 

V̆ voj v âeskoslovensku byl s obavami sledován ve v‰ech zemích so-

cialistického bloku, pfiiãemÏ nejostfiej‰í reakce pfiicházely ze

Sovûtského svazu a V̆ chodního Nûmecka. Ke kritikÛm ale patfiilo

i Polsko, Maìarsko a Bulharsko. Jaro i letní mûsíce provázely schÛzky

mezi pfiedstaviteli âSSR a zmínûné pûtice zemí Var‰avské smlouvy.

Na pfielomu ãervence a srpna probûhla jednání se Sovûty v âiernej nad

Tisou a ãeskoslovenská delegace z nûj mohla odejít s pocitem, Ïe se jí

podafiilo reformní snaÏení uhájit. JiÏ 3. srpna na konferenci v Bratislavû

ale pûtice konzervativních komunistÛ (Vasil Biºak, Alois Indra,

Antonín Kapek, Drahomír Kolder a Oldfiich ·vestka) pfiedala SovûtÛm

tzv. zvací dopis, v nûmÏ vyjádfiila své obavy o v˘voj socialismu

v âeskoslovensku. I podle tehdej‰ích zákonÛ byl dopis velezradou, aÏ

do 90. let ale zÛstala jeho existence utajena. Dopis se následnû stal zá-

minkou pro invazi vojsk pûti státÛ Var‰avské smlouvy (SSSR, NDR,

Bulharsko, Maìarsko a Polsko). Dvû zemû paktu, Rumunsko

a Albánie, se invaze neúãastnily, odsoudila ji i socialistická Jugoslávie.

Je tfieba ale mít na pamûti, Ïe podpora tûchto zemí byla z jejich pohle-

du pouze úãelová. Komunistické reÏimy ve zmínûn˘ch zemích byly

velmi tvrdé a ze své podstaty nemohly souhlasit s reformní ãinností

v âeskoslovensku. SnaÏily se ale o nezávislou politiku na SSSR, a tak

nesouhlasily s vmû‰ováním do záleÏitostí jiného státu. 

Samotná invaze zaãala v úter˘ 20. srpna 1968 kolem 23:00, kdy 

okupaãní vojska pfiekroãila hranice. V R˘mafiovû si lidé, ktefií zrovna

neposlouchali vysílání rozhlasu, mysleli, Ïe jde o vojenské cviãení.

Kolem 3. hodiny ranní nad mûstem pfielétávaly letecké svazy, o ho-

dinu pozdûji se v nûm poprvé objevily tanky Polské lidové armády,

které smûfiovaly z Bruntálu na ·umperk. Uvnitfi mûsta se polská voj-

ska poprvé objevila o pÛl deváté, kdy projíÏdûla pfies námûstí smûrem

na Horní Mûsto, Tvrdkov a Libinu. Podle v˘povûdi svûdkÛ mûli

Poláci tfii rÛzné verze svého konání, „potlaãení kontrarevoluce, vo-
jenské cviãení a zásah proti NûmcÛm ze Západu, ktefií vnikli na úze-
mí republiky“, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe jen vy‰‰í dÛstojníci a velitelé jed-

notek znali prav˘ dÛvod invaze, zatímco muÏstvo mûlo celou akci

pouze za cviãení. R˘mafiovsk˘ kronikáfi Franti‰ek Vychodil, kter˘ in-

vazi i následující dny podrobnû zaznamenal v kronice mûsta, zmínil

napfi. tuto pfiíhodu: „KdyÏ s mlad˘m polsk˘m vojáãkem hovofiily star-
‰í Ïeny a povûdûly mu, Ïe u nás nemá co dûlat, rozplakal se, a Ïe má
doma také takovou matiãku, Ïe nevûdûl, proã sem jede.“
Bûhem noci zasedalo pfiedsednictvo ústfiedního v˘boru komunistické

strany, pfiiãemÏ pfiijalo rezoluci, v níÏ invazi ostfie odsoudilo. Sovût-

sk˘m zámûrem bylo co nejvíce ochromit ãinnost ãeskoslovenské vlá-

dy a orgánÛ KSâ. JiÏ v ranních hodinách bylo nûkolik vedoucích ãini-

telÛ strany zatãeno a pfievezeno do Moskvy. Mezi nimi byl generální

tajemník ÚV KSâ Alexander Dubãek, pfiedseda vlády Oldfiich âerník

ãi pfiedseda Národního shromáÏdûní âSSR Josef Smrkovsk˘. Pozdûji

za nimi odcestovali i dal‰í pfiedstavitelé státu a KSâ v ãele s preziden-

tem Svobodou, v jehoÏ delegaci byli pfieváÏnû lidé z konzervativního

kfiídla strany, jmenovitû Vasil Biºak ãi Gustáv Husák.

Srpen 1968

Pfiipomínáme si

Jedním z politikÛ podporujících Dubãekovu vizi socialismu s lidskou
tváfií byl Josef Smrkovsk˘ (vpravo), mj. ãestn˘ obãan R˘mafiova –
v roce 1967 se úãastnil lesnick˘ch dnÛ, o rok pozdûji poloÏení zá-
kladního kamene Okálu, foto: archiv MMR

Tanky, obrnûné a nákladní vozy Polské lidové armády projíÏdûjící r˘-
mafiovsk˘m námûstím 21. srpna 1968, fota: B. ·véda
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V R˘mafiovû byl první den invaze ke spatfiení stejn˘ obraz jako v dal-

‰ích mûstech republiky. Zmatení obyvatelé snaÏící se s vojáky deba-

tovat, plaãící lidé. Objevují se i první nápisy nesouhlasící s okupací.

Mûstsk˘ národní v˘bor uposlechl nafiízení ÚV KSâ a vyzval obyva-

tele ke klidu. Také R˘mafiov‰tí se pfiipojili ke krátké dvouminutové

stávce, kterou v pravé poledne odstartoval zvuk sirény. Okresní

i mûstská organizace KSâ vydávaly jedno stanovisko za druh˘m. OV

hned první den vydal prohlá‰ení, v nûmÏ odsoudil invazi a vyzval

k odchodu okupaãních vojsk ze zemû. Ve veãerních hodinách pfiipra-

vili zamûstnanci mûstského národního v˘boru listy s textem, kter˘

protestoval proti invazi. Z prvního dne jinak nejsou zaznamenány

Ïádné incidenty mezi obãany mûsta a okupanty. 

Ve ãtvrtek 22. srpna bylo âeskoslovensko v chaosu. Vût‰ina pfiedsta-

vitelÛ zemû byla v Moskvû, zatímco v Praze i dal‰ích vût‰ích mûstech

se obyvatelé stfietávali s okupaãními vojsky. V takové atmosféfie se

KSâ rozhodla uspofiádat mimofiádn˘ sjezd v jedné z hal podniku

âKD v Praze-Vysoãanech. Z dne‰ního pohledu lze za úspûch pova-

Ïovat vysokou úãast témûfi 1 200 delegátÛ, coÏ v praxi znamenalo 

77 %. Jen malá ãást z nich byla ze Slovenska, coÏ se pozdûji stalo

jedním z argumentÛ, proã byl Vysoãansk˘ sjezd prohlá‰en za nelegi-

timní. Byl jednoznaãn˘m vítûzstvím reformního kfiídla KSâ, které se

pfiihlásilo k polednovému v˘voji, Ïádalo okamÏité propu‰tûní

Dubãeka a ostatních a odsoudilo vojenskou invazi. Nûkteré návrhy,

napfi. vystoupení z Var‰avské smlouvy, sjezd odmítl. Konzervativní

kfiídlo nedokázalo vyuÏít zmatku. Aãkoliv se po zatãení Dubãeka

a âerníka poãítalo s vytvofiením tzv. dûlnicko-rolnické vlády, v je-

jímÏ ãele mûl stanout Alois Indra, právû Vysoãansk˘ sjezd znemoÏ-

nil, aby se moci chopili konzervativní komunisté, ochotní kolaboro-

vat. Za R˘mafiovsko na sjezd odjel Josef ·kubna, toho ãasu grafik

v oddûlení propagace v závodu Kovohutû Bfiidliãná. 

Na rozdíl tfieba od Prahy, kde docházelo ke stfietÛm mezi obyvateli

a okupaãními silami, se obãané R˘mafiova zmohli pouze na pasivní

odpor. Ve ãtvrtek 22. srpna byly do r˘mafiovsk˘ch závodÛ rozeslány

texty, které MNV pfiipravil pfiedchozího veãera, a zamûstnanci sv˘mi

podpisy stvrzovali souhlas s textem. Petiãní místo bylo i pfied vcho-

dem do radnice. Podle záznamu v kronice svÛj podpis pfiipojilo 4 800

obyvatel mûsta. Petiãní archy byly následnû rozmnoÏeny a odeslány

na velvyslanectví Sovûtského svazu, NDR, Bulharska, Polska

a Maìarska. Dal‰í formou protestu bylo odstranûní ukazatelÛ, silniã-

ních znaãek ãi názvÛ ulic, aby mûli okupanti ztíÏenou orientaci. Na

silnicích ãi domech se objevovala rÛzná hesla vyjadfiující podporu

Dubãekovi a odsuzující invazi. Nûkolik následujících dnÛ byla platná

norma pro nákup potravin, ãímÏ se mûlo zabránit zbûsilému nakupo-

vání. V R˘mafiovû ‰lo zboÏí více na odbyt pouze v první den invaze,

kdy obyvatelé je‰tû nevûdûli nic o rozsahu invaze a poãítali i s pfií-

padn˘m stfietem mezi ãeskoslovenskou armádou a vojsky pûti státÛ

Var‰avské smlouvy. Omezena byla i spotfieba benzínu. Soukromé 

osoby mohly natankovat 2 l, zásobovací a úfiední vozy 10 l dennû. 

Vojenské manévry byly ve druh˘ a tfietí den ménû rozsáhlé, neÏ tomu

bylo 21. srpna. V noci nad R˘mafiovem pfielétávaly letecké svazy,

které mífiily na západ, zfiejmû ku Praze, kam byly pfiepravovány po-

sily, protoÏe odpor v hlavním mûstû byl velice siln˘. V centru mûsta

se tanky a jiná technika jiÏ pfiíli‰ neobjevovaly, pouze dne‰ní

Opavskou ulicí projíÏdûly nákladní vozy z Bruntálu smûrem na

·umperk. V následujících dnech jiÏ byl klid, republika byla obsaze-

na… V Moskvû byly mezitím zahájeny rozhovory mezi sovûtsk˘mi

a ãeskoslovensk˘mi pfiedstaviteli. Hned na zaãátku bylo Svobodovi,

Dubãekovi a ostatním jasné, Ïe obhájit alespoÀ ãásteãnû PraÏské ja-

ro bude témûfi nemoÏné. 

Zfiejmû nejv˘raznûj‰í místní projev odporu proti Sovûtskému svazu,

o nûmÏ si obyvatelé R˘mafiova nedûlali iluze, Ïe by nebyl hlavním 

iniciátorem neklidn˘ch dnÛ posledního t˘dne, nastal v sobotu 24. srp-

na. Terãem projevu obãanské nespokojenosti byl pomník J. V. Stalina

v parku na tfiídû HrdinÛ v místech dne‰ního SVâ. V dopoledních ho-

dinách místní národní v˘bor rozhodl o jeho odstranûní a s pomocí roz-

hlasu Ïádal obyvatele mûsta o pomoc. Podle r˘mafiovské kroniky ve-

dené Franti‰kem Vychodilem probûhlo odstranûní Stalinovy sochy

takto: „… a neÏ hlasatel do‰el na radnici, uÏ tam byla zpráva
z Geologického prÛzkumu, Ïe dávají k dispozici jefiáb, ale Ïe nemají

Odstranûní sochy Stalina bylo jedním z projevÛ odporu obyvatel R˘mafiova proti sovûtské okupaci, fota: archiv MMR

Ihned po invazi se objevovaly nápisy na zdech domÛ odsuzující ko-
nání státÛ Var‰avské smlouvy, podporující Dubãeka, Svobodu a pfied-
ní ãeskoslovenské politiky, repro: archiv MMR
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fiidiãe. Ten v‰ak v˘zvu usly‰el a pfii‰el ihned na pomoc. Zatím se v par-
ku na tfiídû HrdinÛ se‰lo mnoho lidí a za 45 minut byla socha odklize-
na do skladu technick˘ch sluÏeb, kde kvalitní pískovec poãká na uÏi-
teãnûj‰í zpracování.“ StalinÛv pomník vskutku trpûlivû ãekal. 8. kvût-

na 1971, v pfiedveãer oslav konce 2. svûtové války, byla socha umís-

tûna zpût na své místo. Svoji úlohu tak sehrála v srpnov˘ch dnech, kdy

se stala symbolem odporu proti sovûtské okupaci, ale i v následné nor-

malizaci. Její navrácení na pÛvodní místo symbolizovalo poráÏku re-

formních komunistÛ a v‰ech lidí, ktefií doufali, Ïe je PraÏské jaro na-

smûruje k lep‰ím zítfikÛm. (O r˘mafiovském Stalinovi více v RH

6/2018.)

Sobota 24. srpna pfiinesla je‰tû jednu v˘znamnou formu protestu.

T˘kala se Svazu ãeskoslovensko-sovûtského pfiátelství. ·lo o masovou

organizaci, dle poãtu ãlenÛ druhou nejpoãetnûj‰í po ROH (Revoluãním

odborovém hnutí), jejímÏ úkolem bylo v âeskoslovensku popularizo-

vat kulturu Sovûtského svazu. KdyÏ rozhlas poloÏil obyvatelÛm otáz-

ku, zda i nadále chtûjí zÛstat ãlenem SâSP, pfied r˘mafiovskou radnicí

byl umístûn ko‰, do kterého dle Franti‰ka Vychodila ãlenové odhazo-

vali legitimace. O jak hromadnou celorepublikovou akci ‰lo, vypovídá

pokles ãlenÛ organizace. Zatímco v roce 1967 mûla 1 443 987 ãlenÛ,

v roce 1969 to bylo jen 293 673. V následujících letech sice jejich po-

ãet opût stoupal a na konci 70. let jich byly pfies 2 miliony, organizace

mûla jiÏ spí‰e formální charakter a vût‰ina lidí do ní nevstupovala

z pfiesvûdãení, ale z ryzího pragmatismu. 

Fenoménem onûch srpnov˘ch dnÛ byla, v na‰ich dûjinách ne tolik

obvyklá, jednota národa. Do protestu se zapojily prakticky v‰echny

sloÏky spoleãnosti, závody, státní instituce i orgány. Franti‰ek

Vychodil zmínil napfi. toto: „Pfiíslu‰níci Vefiejné bezpeãnosti

v R˘mafiovû vydali prohlá‰ení, v nûmÏ se pevnû staví za legální vládu
a za Dubãeka. Nikdy neposkytnou své sluÏby jiné neÏ legální vládû
a Ïádají odchod okupaãních vojsk.“ Prohlá‰ení a rezoluce vydávaly

i r˘mafiovské závody Hedva nebo Geologick˘ prÛzkum. Obsah byl

zpravidla podobn˘: „Odchod okupaãních jednotek, propu‰tûní legál-
ních pfiedstavitelÛ ãeskoslovenské vlády, distancování od kolaboraã-
ní ãinnosti Indry, Biºaka, Koldera a dal‰ích.“
Boufiliv˘ t˘den neslavnû ukonãilo podepsání tzv. Moskevského pro-

tokolu 27. srpna. âeskoslovenská delegace podlehla velkému tlaku

sovûtské strany, tedy aÏ na Franti‰ka Kriegla, kter˘ dokument jako je-

din˘ nepodepsal. Sovûti mu kvÛli tomu odmítli umoÏnit návrat do ze-

mû a svolili aÏ na pfiímluvu Svobody a Dubãeka. Moskevsk˘ proto-

kol byl poráÏkou ãeskoslovensk˘ch reformních komunistÛ. V jed-

nom z jeho bodÛ byla stanovena dohoda o doãasném pobytu sovût-

sk˘ch vojsk na území âSSR. Aãkoliv se stáhla z mûst do vymeze-

n˘ch prostorÛ, v oãích obyvatel ‰lo nadále o okupanty. KdyÏ znûní

protokolu ve‰lo ve známost, vydal mûstsk˘ národní v˘bor

v R˘mafiovû prohlá‰ení, v nûmÏ v˘sledky jednání odmítl, neboÈ byly

vynuceny pod nátlakem. Uposlechl ale v˘zvy Dubãeka a Svobody

a udrÏoval ve mûstû klid a pofiádek. 

R˘mafiov, stejnû jako zbytek obsazené republiky, vy‰el vstfiíc norma-

lizaci. Prvním opatfiením bylo znovuzavedení cenzury jiÏ na poãátku

záfií 1968. Reformní komunisté kolem Dubãeka je‰tû chvíli zÛstali

u moci. Postupnû ale byli nahrazováni lidmi z konzervativního kfiíd-

la. V ãele strany Dubãeka v dubnu 1969 vystfiídal Gustáv Husák. Ze

sv˘ch pozic byli nuceni v letech 1969–1970 odejít Oldfiich âerník,

Zdenûk Mlynáfi, Josef Smrkovsk˘ a podobnû sm˘‰lející lidé. 

Padesáté v˘roãí invaze vojsk Var‰avské smlouvy do âeskoslovenska

v tûchto dnech pfiipomíná Mûstské muzeum R˘mafiov v˘stavou v gale-

rii Pran˘fi. K vidûní jsou dokumenty a pfiedmûty související s invazí a ta-

ké dobové fotografie zachycující prÛjezd polsk˘ch tankÛ skrze námûs-

tí, jejichÏ autorem je Bohumil ·véda. V̆ stava potrvá do 29. záfií.

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Zdroje: Kronika mûsta R˘mafiova, IV. díl (1966–1969); Dokumenty
k srpnu 1968, archiv MMR; Fidler, J. 21. 8. 1968: Okupace
âeskoslovenska: Bratrská agrese. Praha, 2003; Povoln˘, D. Operace
Dunaj: Krvavá odpovûì Var‰avské smlouvy na PraÏské jaro 1968.
Praha, 2018; Zahradníãek, T. Zvlá‰tní v˘prava na jih: Intervence
1968 ve vzpomínkách polsk˘ch dÛstojníkÛ. In: Dûjiny a souãasnost,
roã. 30, ã. 1, 2008, s. 37–39.)

Prohlášení zaměstnanců Hedvy 
odsuzující invazi

Zaměstnanci n. p. Hedva v Rýmařově vyzývají
všechny pracující a občany okresu Bruntál
k vyhlášení generální stávky, nebudou-li spl-
něny následující požadavky:

1/ Obsazení našeho státu vojsky okupačních
jednotek považujeme za nezákonný akt a žá-
dáme jejich okamžitý odchod z republiky.

2/ Nesouhlasíme s jakoukoliv nově ustanovenou
vládou, ÚV KSČ a NS, kromě takové, která
byla právoplatně zvolena lidem této země
a žádáme o umožnění činnosti představite-
lů vlády, presidenta republiky a NS. 

3/ Žádáme okamžité propuštění internovaných
členů vlády a ÚV, a žádáme veřejné vy-
stoupení soudruhů Svobody, Dubčeka,
Černíka, Smrkovského, Císaře, Špačka
a Kriegla v některém z hromadných sdělova-
cích prostředků. 

4/ Rozhořčeně odmítáme činnost Koldera,
Indry, Bilaka a Barbírka, kteří zradili zá-
jmy lidu této země a ztratili naši důvěru.

5/ Žádáme okamžité zahájení mimořádného XIV.
sjezdu KSČ, jeho regulérní a demokratický
průběh.

6/ Požadujeme nahrazení všech škod způsobe-
ných našemu státu nezákonnou okupací voj-
sky Varšavské smlouvy.

V případě, že nebude umožněno vystoupení 
s. Svobody, Dubčeka, Černíka, Smrkovského,
Císaře, Špačka a Kriegla do 18,00 hod. dneš-
ního dne, vstoupí pracující našeho závodu dne 
23. 8. 1968 od 9,00 hod. do jednohodinové pro-
testní stávky.

V Rýmařově 22. 8. 1968
Za 1 400 pracujících závodu Hedva 4 v Rýmařově

22. srpna 1968
Velvyslanectví SSSR

PRAHA

Vážení soudruzi, 
občané našeho města jsou hluboce znepokojeni
situací, která nastala po obsazení Českoslo-
venska okupačními vojsky států Varšavské
smlouvy. Je to porušení všech lidských, přá-
telských a mezinárodních práv. 

Musíte přece z vlastní zkušenosti a života
v naší zemi znát skutečné cítění našich lidí.
Víte dobře, že je u nás klid a pořádek a že
teprve příchodem okupačních jednotek se mezi
naše občany vnáší rozhořčení, neklid a smutek.

Odejděte z naší krásné země. Jsme přece přá-
telé a nechceme tragickým rozhodnutím přetí-
nat všechna pouta, která naše národy po sta-
letí váží.

C e l ý  Rýmařov – všichni mladí a dospělí li-
dé podepsali protest proti okupaci a výzvu
k odchodu okupantských vojsk. Podpisové archy
přikládáme. 

Jsme přesvědčeni, že státnicky pochopíte váž-
nou situaci. 

MěstNV: KSČ:
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Pfii mapování umûní ve vefiejném prostoru, které vzniklo jako státní za-

kázka v letech normalizace, zjistíme, Ïe ne v‰echny realizace se v nynûj‰í

dobû nacházejí na skuteãnû vefiejn˘ch místech. Díla se pofiizovala z 1 %

rozpoãtu celkové ceny stavby v rámci nafiízení tzv. Hlavy V stavebního

zákona a vzhledem k tomu, Ïe socialistické hospodáfiství neumoÏÀovalo

soukromé podnikání, umûlecká díla zdobila i vefiejn˘ prostor firem

a podnikÛ. Ty byly ve vût‰inû pfiípadÛ po sametové revoluci privatizová-

ny, takÏe oni „vetfielci a volavky“, jak se normalizaãním artefaktÛm fiíká,

pfie‰li do soukromého vlastnictví. Tyto sochy, plastiky a reliéfy tak dnes

b˘vají skryty, ignorovány ãi byly v nejhor‰ím pfiípadû uÏ zniãeny. 

To na‰tûstí není pfiípad dfievûné plastiky, která visí ve firmû RD

R˘mafiov na ulici 8. kvûtna od doby svého vzniku v roce 1981 do dne‰-

ních dnÛ a které nûktefií pracovníci pro její naãervenalé, naoranÏovûlé

a nahnûdlé tóny fiíkají „uzen˘“. 

Reliéf se nachází ve foyer vedoucím do kanceláfií vedení podniku, v tzv.

administrativní budovû, která byla postavena v letech 1980 aÏ 1981.

Tehdy se závod jmenoval Rudné doly R˘mafiov (a byl poboãkou

Rudn˘ch dolÛ Jeseník), ale jak poznamenal kronikáfi mûsta Vratislav

Koneãn˘, vût‰inou lidé firmû fiíkali Okál podle typu domkÛ, které se zde

vyrábûly. Administrativní budova, jíÏ se jakoÏto sídlu vedení firmy pfie-

zdívá „Bíl˘ dÛm“, byla dokonãena pfiesnû deset let od zahájení provozu

v roce 1969. V roce 1990 osamostatnûná firma aktualizovala svÛj název

na Rodinné domky R˘mafiov, pod kter˘m vystupuje dodnes. Na sv˘ch

webov˘ch stránkách se chlubí dlouhou tradicí a realizací více neÏ

24 000 staveb rodinn˘ch, bytov˘ch a developersk˘ch projektÛ. A dfie-

vûné montované domy jsou známy i v kontextu ãeské architektury.

Dílo zdobící interiér podniku vyrábûjícího dfievostavby by snad ani ne-

mohl navrhnout nûkdo jin˘ neÏ olomouck˘ sochafi, architekt a designér

Jifií Îlebek (*14. 4. 1946 Olomouc), pro jehoÏ tvorbu je nejpfiíznaãnûj-

‰ím materiálem dfievo. Autor v letech 1965–1970 studoval u profesorÛ

V. Zykmunda, V. Navrátila, Z. Kudûlky a M. ·tolfy na katedfie v˘tvar-

né teorie a v˘chovy FF UP v Olomouci. Ihned poté se zaãal vûnovat so-

chafiství, designu, navrhování interiérÛ a realizacím pro architekturu. Ve

své tvorbû zkoumá obraz spoleãnosti, zejména její povrchní mezilidské

vztahy, které velmi ãasto zobrazuje groteskou. Od roku 1980 se do jeho

dûl dostává pohyb, a to díky sloÏit˘m a dÛmysln˘m konstrukcím 

umoÏÀujícím pohybové gesto. Îlebek je jedním z nejoriginálnûj‰ích so-

chafiÛ, jehoÏ dílo si nelze s nik˘m jin˘m splést. âasto vyfiezanou skulp-

turu mofií ãi pokr˘vá barevn˘m nátûrem, a pak uÏ se jedná o plastiku.

R˘mafiované se s jeho díly mohli setkat na v˘stavû, kterou ve spoluprá-

ci s Jindfiichem ·treitem uspofiádal tehdy novû zaloÏen˘ Klub amatér-

sk˘ch v˘tvarníkÛ (KAV) v kvûtnu a ãervnu 1989 v prostorách malého

sálu Domu kultury. (Souãasnû probíhala také autorova v˘stava na

Sovinci.) Na v˘stavû Îlebek pfiedstavil své nejaktuálnûj‰í sochy (a kres-

by), z nichÏ ta dominantní stála a kynula ze stfiechy kulturního domu.

Dílo Nov˘ domov, které zdobí administrativní budovu RD R˘mafiov, au-

tor ideovû koncipoval pfiímo pro zadavatele – pro továrnu vyrábûjící ro-

dinné domy. Navrhl ji jako zobrazení siluety snad je‰tû rozestavûného

domku s konstrukcí sedlové stfiechy, v jejímÏ ãelním ‰títû je zavû‰ena dra-

perie, imaginárním vûtfiíkem vlající doleva. Onu draperii autor nazval

záclonou, a jak se sám vyjádfiil:

„Vtip spoãíval v tom, Ïe Ïeny by ku-
povaly napfied záclony, i kdyÏ je‰tû
nestojí hrubá stavba.“ V popfiedí

autor umístil stylizovanou zeleÀ,

kterou prÛfiezem vidíme i s kofieny

a se zemí v pozadí. Je náznakem za-

hrady, ale i odkazem na zdroj dfieva,

onoho základního materiálu pro

montované dfievostavby. Dílo tak

lze vnímat zrcadlovû – nahofie je‰tû

nedokonãená novostavba, které vi-

díme do konstrukcí, dole základní

materiál v nezpracované podobû,

kter˘ tûÏíme z pfiírody, do jejíchÏ 

útrob také nahlíÏíme. Kofieny sou-

ãasnû pfiedstavují symbolické zákla-

dy domu a v dal‰í rovinû vyjadfiují

skuteãnost, Ïe lidé v˘stavbou vlast-

ního domu „zakofieÀují“ v krajinû.

Genius loci: Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017

Socha Nov˘ domov v hale RD
R˘mafiov, 2017

foto: Michal Vyhlídal

Jifií Îlebek (kleãící) chystá svou v˘stavu v Domû kultury v R˘mafiovû,
1989; foto: archiv Romana Karla

Instalace Îlebkovy sochy na stfie‰e kulturního domu, zleva Jifií Îlebek,
Roman Karel a Marek Zoth, 1989; foto: archiv Romana Karla

VernisáÏ v˘stavy Jifiího Îlebka v Domû kultury, zleva Vladimír
Mûrák, Roman Karel, Jindfiich ·treit a Jifií Îlebek, 1989; foto: archiv
Romana Karla

8. Nov˘ domov v RD R˘mafiov
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Stejnû jako v‰echna pfiedchozí díla, která byla v tomto seriálu jiÏ pfied-

stavena, by i tato ojedinûlá socha mûla zÛstat na svém pÛvodním místû

zachována a b˘t sv˘mi majiteli chránûna a co nejlépe opeãovávána.

Zajímavost na závûr: Autor v r˘mafiovském regionu realizoval je‰tû sví-

tící objekt pro interiér ‰kolicího stfiediska Agrostavu ve Stfiíbrn˘ch

Horách v roce 1987. ·lo o svítidlo, jeÏ bylo sloÏeno z novodurov˘ch

trubek, jejichÏ konce vrcholily opálov˘mi koulemi. Sám autor se k této

realizaci vyjádfiil s typick˘m humorem takto: „Byla to doba, kdy jsme
v‰ichni improvizovali, a vznikaly tak zajímavé a neãekané vûci.
Kanalizaãní potrubí tak mohlo nahradit svítidlo. Onen mÛj design mûl
pracovní název Haiko, coÏ znûlo pfiímo japonsky, ale pro mne to zna-
menalo hajzlová koule.“
Autor stojí také za fie‰ením interiéru r˘mafiovské radnice v letech 1990

aÏ 1993. Obû realizace v‰ak je‰tû ãekají na podrobnûj‰í zpracování.

Pfií‰tû se podíváme na jednu osamûlou a záhadnou dívku na sídli‰ti

Pfiíkopy. Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Kronika mûsta R˘mafiova z let 1980 a 1981, archiv Mûstského muzea
R˘mafiov; Jelínek, Josef. Historie n. p. Rudné doly Jeseník, závod R˘mafiov
(strojopis), 1995, archiv Mûstského muzea R˘mafiov; Îlebek, Jifií. Sochy,
1989; Malá, Alena (ed.). Slovník ãesk˘ch a slovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûl-
cÛ 1950–2010. XXI. W–Î. V̆ tvarné centrum Chagall, Ostrava, 2010;
www.rdrymarov.cz. Rozhovory s Ing. Josefem ÎiÏkou a Jifiím Îlebkem.)

V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 jsme 

opût zahájili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏi-
teãn˘ch pomocníkÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiní-

ho roku budeme uvefiejÀovat

snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch

ze sbírek Mûstského muzea

R˘mafiov, které slouÏily na-

‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû

nebo ke kaÏdodenní práci,

mohli se s nimi setkat pfii ná-

v‰tûvû kostela ãi nûkterého

fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících bude ur-

ãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãe-

mu se pouÏíval, pfiípadnû

ze kterého období pochází. 

Okopírované nebo vystfii-
Ïené soutûÏní kupóny za‰le-

te na adresu redakce: R˘ma-

fiovsk˘ horizont, OkruÏní 10,

795 01 R˘mafiov nebo je mÛ-

Ïete vhodit do redakãní

schránky. Poslední soutûÏní

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

kupon ã. 15 s fotografií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince.

Kupóny mÛÏete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûr-

ky prvního ãísla pfií‰tího roku, tj. do 3. ledna 2019. Jména v˘hercÛ

budou uvefiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského hori-

zontu 11. ledna 2019. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 8
Jméno a pfiíjmení

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

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

.......................................................................................................
Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

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

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

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

Akci pod názvem Letní podveãer pfiipravuje osadní v˘bor

v Ondfiejovû fiadu let. Do loÀska bylo srpnové setkání ondfiejovsk˘ch

obãanÛ i pfiespolních spojeno se soutûÏí v pojídání ‰vestkov˘ch kne-

dlíkÛ, letos se soutûÏ nekonala. 

„Leto‰ní podveãer se nám moc nevydafiil, nepfiálo nám poãasí.
Pfiesto bych chtûla velmi podûkovat v‰em sponzorÛm, bez kter˘ch by
to nebylo ono. Dûkuji mûstu R˘mafiovu a Mûstsk˘m sluÏbám
R˘mafiov, firmû Lamont a Bedfiichu ·tûpaníkovi, firmû Elektro
Bernátek a Macháãová, Vlaìce Sedláãkové – pedikúra, Marcele
Îákové – kosmetika, Ludmile Sigmundové, Dagmar Macháãové,
Josefu Hanákovi a za velmi chutné obãerstvení Jaroslavu Podlasovi
a jeho kolektivu,“ vyzdvihla sponzorskou pomoc pfiedsedkynû

Osadního v˘boru Ondfiejov AneÏka Továrková.

Navzdory absenci knedlíkové soutûÏe mûli úãastníci o zábavu posta-

ráno. K tanci zahrálo Duo Akord Ludmily Sigmundové a Vladimíra

Bulka, ukázku orientálního tance pfiedvedly taneãnice Medusa ze

skupiny Neila SVâ R˘mafiov. JiKo

Osadní v˘bor v Ondfiejovû pfiipravil Letní podveãer

Osadní v˘bory informují

Duo Akord Ludmily Sigmundové a Vladimíra Bulka

Socha Nov˘ domov v hale Rudn˘ch dolÛ R˘mafiov, 1981; foto: archiv
Muzea umûní Olomouc, fond Dílo
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Z okolních obcí a mûst
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Roku 1980 na‰el pan Sedláãek pfii hloubení technické r˘hy na svém

pozemku na Lidické ulici v metrové hloubce ãtrnáct hrnãífisk˘ch ‰pi-

ãek z 16. století. Rodinn˘ domek leÏí v prostoru vysu‰eného moãálu,

kter˘ se pÛvodnû táhl od západu k v˘chodu (podél dne‰ní OkruÏní 

ulice) a konãil pod mûstsk˘m opevnûním, které chránil od jihu.

Regulací potÛãku a vyhloubením sbûrn˘ch rybníãkÛ byl v 19. století

prostor postupnû vysu‰en a ve v˘chodní ãásti vyuÏit pro stavbu do-

mÛ a léãebného ústavu (dne‰ní polikliniky). ·piãky tvofiily stejnû tva-

rované hrudky vypálené hlíny se zbytky hrotÛ a dokonal˘mi otisky

prstÛ tehdej‰ího hrnãífie. Mûly rÛzné barvy ve ‰kále od bílé pfies okr

a Ïlutou aÏ po ãervenou, ba i chybnû pfiepálenou fialovou, podle in-

tenzity ohnû v peci. NejniÏ‰í hodnotu pálení avizuje bílá, nejvy‰‰í

pfiípustnou cihlová ãerveÀ.

Zku‰ební ‰piãky byly dÛleÏitou souãástí pálení hrnãiny v peci.

Pozorovala se na nich potfiebná v˘‰e teploty v peci, jeÏ se pak regu-

lovala zvy‰ováním pfiítomnosti vzduchu pomocí mûchÛ nebo pfiiklá-

dáním topiva. Rozhodující pro zji‰tûní nutného Ïáru byly hroty „‰pi-

ãek“, které se zaãaly po dosaÏení správné teploty oh˘bat. Obdobné

hofiákové ‰piãky se uÏívají dodnes. Stáfií ‰piãek prozradilo srovnání

dokonale plavené a jemnû ostfiené hmoty s dobfie datovan˘mi nálezy

pozdnû gotick˘ch a renesanãních nádob (okr a ãerveÀ) z oblasti bílé-

ho malovaného zboÏí na Hrádku z 16. století. Zatím jsme v‰ak nevû-

dûli, Ïe nebyl ve mûstû hrnãífi jedin˘, dodnes téÏ chybí lokace vhod-

ného hlini‰tû. Jsme si pochopitelnû vûdomi, Ïe se mohla surovina do-

váÏet, vÏdyÈ jihlav‰tí figulové pfiiváÏeli tuhu z Rakouska.

Následující objev hrnãífisk˘ch dílen na bfiehu Podolského potoka 

a okolnosti kolem nûj nebyly nijak idylické. Odpadové jámy na‰li ro-

ku 1987 dva ‰ikovní kluci z na‰í ‰koly (1. ZD·)

L. Danûk a K. DoleÏel. Díky Bohu za nû. Ve

stejné dobû bourali ãlenové r˘mafiovského ry-

báfiského spolku rozpadající se kamennou zeì

IV. Hrnãírna za kuÏelnou

Z historie: R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci

V̆ fiez z veduty mûsta (1693), domky na opaã-
ném bfiehu pfied stromem mohly b˘t hrnãífiské
dílny (I Horní pfiedmûstí, K Vysok˘ dÛm,
N rourovna)

Renesanãní hrnãífiské dílny
v R˘mafiovû (1 bílé malované
zboÏí, 2 kachlárna, 3 hnûdé ma-
lované zboÏí)

Odpadová jáma kachlárny 
(1 strom, 2 zeì regulace, 3 beto-
nová deska, 4–5 zlomky kachlÛ)
a profil odpadové jámy (1 humus,
2–3 zásypy, 4–5 stfiepi‰tû s kachli)

Pohled na Podolsk˘ potok od mostu na Národní ul., v místech jehliã-
nanu stávala v 16.–17. stol. kachlárna

Pohled na Podolsk˘ potok z mostu na Palackého ul., v místû vrstvy
oblázkÛ odpadová jáma renesanãní hrnãírny

V̆ fiez z mapy panství J. Surgenta (1747), po-
zemek kachlárny a hrnãírna J. 34 – J. 35

Soubor hrnãífisk˘ch ‰piãek (p. Sedláãek,
Lidická ul.)
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regulace Podolského potoka a stavûli novou. Posbírali jsme tedy na

dvou místech kbelík stfiepÛ a ukázali jim zbytky obou stfiepi‰È. Pfies

jejich oãividnou nechuÈ s námi komunikovat jsme je pokornû poÏá-

dali, aby nám, pokud to nestihneme vãas my, vyházeli aspoÀ vypad-

lé stfiepy nádob na bfieh. Poãkat pÛlden nebo aspoÀ pomoci se stfiepy

v‰ak asi bylo nad síly rybolovcÛ. âást nevelk˘ch odpadov˘ch jam

(na‰tûstí jsme je vãas zdokumentovali) v‰ak s neuvûfiitelnou rychlos-

tí zmizela za regulací. NezÛstalo nic. Prosby, aby aspoÀ umoÏnili zá-

chranu dochované ãásti odpadové jámy kachlárny v ohybu bfiehu pod

kuÏelnou, vy‰ly rovnûÏ na prázdno. NejenÏe Ïádné zlomky nezacho-

vali, ale ãást povrchu zmizela pod silnou betonovou deskou.

Záchranné práce probíhaly ponûkud atypicky, podkopávali jsme se

pod cement hlavou dolÛ. Nálezem je tak pouhé torzo pÛvodnû uloÏe-

n˘ch artefaktÛ a nevyluãujeme ztrátu fiady dal‰ích zajímav˘ch typÛ.

VÏdyÈ to bylo „jen smeti‰tû“. 

Hrnãírna leÏela na bfiehu Podolského potoka pod dne‰ní kuÏelnou na

Bartákovû ulici (Hilarigasse, tj. ulice sv. Hilaria). Datujeme ji do let

1550–1620, ale vzhledem k tomu, Ïe lze u nálezÛ pozorovat plynul˘

pfiechod od pozdnû gotické keramiky, mohou b˘t poãátky v˘roby

o dvacet i tfiicet let star‰í. Není sice jisté, zda jde o jednu ãi dvû rÛz-

né hrnãírny, av‰ak detailní hoffmannské dÛchodové úãty z let 1616

a 1617 uvádûjí v R˘mafiovû jediného hrnãífie, zdá se tedy, Ïe ‰lo o je-

dinou hrnãírnu s dvûma dílnami s odli‰n˘m programem. Vzdálenûj‰í

z obou vyrábûla hnûdé malované stolní zboÏí a standardní kuchyÀ-

skou keramiku. V ohybu potoka leÏela kachláfiská dílna, která podle

dobov˘ch zvyklostí nejspí‰ téÏ kamna stavûla.

Vedle místních zájemcÛ o kamnáfiské zboÏí se ãást produkce jistû

prodávala na sousedních trzích. DÛkazem je heraldick˘ kachel s er-

bem Fr˘dlantu nad Moravicí (dne‰ní Bfiidliãné) nebo rozsáhlá kolek-

ce kachlÛ na zámku Janovice. Nûkdy uÏívali mû‰Èané zcela shodné

kachle jako vrchnost. Objevujeme je glazované v prostfiedí panském

a nepolévané (reÏné) v mûstsk˘ch domech, kupodivu i v tûch nej-

chud‰ích staveních a chatrãích v jiÏní linii Dolní OkruÏní ulice (dne‰-

ní Husovy). ¤ada nálezÛ z historického areálu mûsta i zámku svûdãí,

Ïe nûktefií mû‰Èané se ‰lechtou uÏívali s místními v˘robky i ty dove-

zené z dal‰ích moravsk˘ch ãi slezsk˘ch kachláren, pfiedev‰ím opav-

sk˘ch, ba dokonce zahraniãních. 

Jámy se nacházejí na pozemcích pfiiléhajících k potoku, které lze 

identifikovat na pfiesné Surgentovû mapû z roku 1747 pod ãísly J. 35

a J. 36, pfiíp. J. 34. Nedaleko hrnãírny se klenul dfievûn˘ mostek a tok

zde tvofiil dva mírné ohyby. Dûkan Schmidt zakreslil na vedutû mûs-

ta (1693) ve stejn˘ch místech nedaleko hutû u Podolského potoka

dÛm témûfi zakryt˘ stromem, ztotoÏnit jej s hrnãírnou by v‰ak bylo

asi troufalé.

Zatímco hrnãífiská dílna zanechala jen ãást stfiepi‰tû v hloubce od 

2 do 3 m, mírnû kónická kachláfiská jáma se dochovala v délce 

5 m a maximální ‰ífii 1,7 m. Vrstva stfiepÛ zaãala aÏ v hloubce 

2 m a klesala ke dnu stfiepi‰tû, které se nachází aÏ v hloubce 2,9 m.

Meandrující potok je staletí naru‰oval a pfii podzimních ãi jarních pfií-

valech odná‰el fragmenty keramiky dál korytem fieky a obru‰oval je.

Objekt obsahoval 241 zlomkÛ pfieváÏnû pfiepálen˘ch ãi deformova-

n˘ch ãástí kachlÛ a jejich souborÛ a 14 zlomkÛ kuchyÀsk˘ch nádob. 

Dodejme, Ïe hrnãírnu spolu s dal‰ími v˘robnami uÏívajícími oheÀ

(hutûmi, drátovnou) vytlaãilo mûsto preventivnû mimo okruh hradeb

jiÏ v prÛbûhu 16. století. To se t˘kalo téÏ páchnoucích fiemesel, jako

byli jircháfii a koÏeluzi, jimÏ se pejorativnû fiíkalo „smraìafii“.

Mgr. Jifií Karel
(Spurn˘, F. Dûjiny R˘mafiovska. Od poloviny 16. století do Bílé hory,
díl III. Ostrava, 1961; Sedláãková, H. Renesanãní Olomouc v arche-
ologick˘ch nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Olomouc,
1998; Karel, J. – Novák, J. Barevná glazovaná keramika na Hrádku
v R˘mafiovû, IZ. Nov˘ Jiãín, 1987; Karel, J. Stfiedovûké nálezy z are-
álu mûsta R˘mafiova, IZ. Nov˘ Jiãín, 1985; T˘Ï: R˘mafiovská mezzo-
majolika, StM 4. Olomouc, 1997; Surgent, Josef. Mapa janovického
panství. Janovice, 1747; Schmidt, M. L. E. Veduta mûsta z roku
1693.)

Renesanãní glazovan˘ hnûd˘
malovan˘ dÏbánek z Hrádku
(hrnãírna na Bartákovû ul.)

Renesanãní neglazovaná konvi-
ce z Hrádku (hrnãírna na Bartá-
kovû ul.)

Zelené rukávce, nádherná anglická renesanãní píseÀ, znenadání zlo-

mená ostrou znûlkou BBC a opût jemnû aÏ sametovû plynoucí bala-

da, znívala v‰ude tam, kde hrával moderní jazz a syrov˘ soul r˘ma-

fiovsk˘ Exodus po 21. srpnu 1968. Znechuceni a se vztekem jsme

proÏívali dny záludné agrese, dny neuvûfiitelné jednoty, ale i hanby

a zrady. Provokovali jsme, vÏdyÈ ãeské vysílání z Lond˘na ru‰ili bol-

‰eviãtí experti s mimofiádnou zarytostí. Nikdo v‰ak asi neví, Ïe hlav-

ní role v zajímavém aranÏmá dvou skladeb i jejich interpretaci patfii-

la velkému muzikantovi pfied Pánem, skvûlému ãlovûku a nûkdy po-

nûkud rozevlátému bohémovi Vladimíru Václavkovi st., kterému pfiá-

telé fiíkávali Bedfia podle jeho pfiíbuzného, olomouckého literárního

vûdce dr. Bedfiicha Václavka.

Greensleeves
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S velkou bolestí jsme pfiijali neuvûfiitelnou zprávu, Ïe jiÏ od 8. srpna

není Vladimír mezi námi. Skonal náhle na rehabilitaãním oddûlení

praÏské nemocnice, kde se ná‰ stateãn˘ kamarád uãil s houÏevnatos-

tí a odvahou jemu vlastní chodit po ataku tûÏké nemoci. 

Vláìa Václavek spatfiil poprvé svûtlo svûta 17. 3. 1934 ve Veselí nad

Moravou, ve starém Ïelezniãáfiském rodû. Nepfiíli‰ vzdálen˘ pfiedek

léta spravoval panství Chorynsk˘ch z Ledské. ManÏelé se st˘kali

s rodinou hrabûte Mervelda a otec, fieditel pily Kinsk˘ch v Uherském

Ostrohu, se znal dobfie i s Bedfiichem Chorynsk˘m, s nímÏ hrával na

konci 30. let lední hokej za Veselí. Chlapec vyrÛstal ve spoleãnosti

Merveldov˘ch dûtí, coÏ znaãnû ovlivnilo jeho dal‰í Ïivot, dokonalé

spoleãenské vystupování, striktní morální zásady ãi jemn˘ estetick˘

cit. Dodejme, Ïe ze stejné linie pocházela nedávno zemfielá

Bernadetta Kinská, rozená Merveldová.

Îivotní postoje malého hocha v‰ak také krutû formovala válka.

Rusové zavraÏdili roku 1940 pfiíbuzného, dÛstojníka polské armády,

v Katyni a nacisté v bfieznu 1943 pfiipravili o Ïivot Bedfiicha Václavka

v Osvûtimi. Konec války pfiímo ohrozil Ïivot Václavkov˘ch, kdyÏ se

ocitli uprostfied deseti dlouh˘ch dní tvrd˘ch dubnov˘ch bojÛ. První

dûsivou realitou po skonãení bitvy byl padl˘ rumunsk˘ voják poblíÏ

jejich domu, po pravdû zdÛrazÀoval, Ïe jej osvobodila Armata Regala

Romana. Boje tûÏce po‰kodily zámek obsazen˘ Wehrmachtem.

Starobylá ãeská rodina Ledsk˘ch sice zachránila fiadu sv˘ch zamûst-

nancÛ pfied spáry gestapa i koncentrákem v Dachau a stará paní po-

sílala vûznûn˘m obãanÛm veselské Ïidovské obce balíãky, leã po vál-

ce je pfiesto znectili pozdní revolucionáfii z Veselí. Choryn‰tí na‰li 

azyl ve Vídni. Václavkovi tehdy zvolili R˘mafiov.

Kamarád Otta neznal v ‰estaãtyfiicátém po návratu z palestinského 

exilu témûfi Ïádné ãeské slÛvko a vzpomíná, jak se dvanáctiletého

kluka první ze v‰ech ujal Vladimír. Dodnes je mu hluboce vdûãen.

âas ubûhl a Vláìa, citliv˘ mladík se stigmatem burÏoasního pÛvodu

a obdivovatel zahraniãního odboje, proÏíval krutá a odpudivá léta

padesátá stejnû tûÏce jako mnozí z nás. Komunistická diktatura se mu

stala nesnesiteln˘m bfiemenem, a tak se pokusil odváÏnû pfiekonat kr-

vavou hranici ke svobodû. ·tûstí jej v‰ak opustilo, byl zatãen a jako

mladistv˘ jen se ‰tûstím unikl nejtvrd‰í perzekuci, nikoli v‰ak úto-

kÛm zfanatizovan˘ch stafien a straníkÛ v R˘mafiovû. Systém jej zba-

vil moÏností dal‰ího studia, v nûmÏ by vysoce inteligentní, vzdûlan˘

a seãtûl˘ adept nespornû uspûl. Dostal se do okruhu „b˘val˘ch lidí“,

skuteãn˘ch nebo estébáky pfiedpokládan˘ch odpÛrcÛ reÏimu a do ro-

ku 1989 podezfiel˘ch tfiídních nepfiátel. Bez ‰ancí byly i jeho dûti.

Léta tak pracoval v r˘mafiovsk˘ch textilkách.

Osobitému a nadanému jazzmanovi v‰ak nedokázali uzavfiít v‰eobjí-

mající prostor blues ãi moderního jazzu proudícího ze svûta, kter˘

mûl rád a kter˘ mu odepfieli. Vynikající kytarista zdaleka nebyl jen

nezbytnou souãástí tepajícího rytmu, ale dokonale doplÀoval melo-

dickou sekci a obohacoval skladby bohatou sólovou improvizací.

Skvûl˘ baskytarista nena‰el konkurenta a dokonale ovládal i kontra-

bas vãetnû sólov˘ch smyãcov˘ch pasáÏí. Nepamatuji se, Ïe by nûkdy

nûco nezvládl na rozdíl od nás ostatních. PÛsobil ve vybran˘ch sou-

borech s nakaÏlivou radostí, s ohromn˘m zaujetím a dokonale sou-

stfiedûn vnímal jen hudbu. Neskr˘val radost ze sv˘ch tfií synÛ, ktefií se

rovnûÏ úspû‰nû vydali tvofiivou cestou. Velmi si jich váÏil a hodnû

o nich vyprávûl. Stejnû jsme se dozvídali o bratru Jaroslavovi, v˘-

znamném odborníkovi, kter˘ zvolil exil s vût‰ím ‰tûstím a s pomocí

hrabûnky Kinské, jeÏ se znala s jeho rodinou a pracovala ve vídeÀské

sekci OSN pro uprchlíky.

Po pfievratu, kter˘ pfii‰el neãekanû a k na‰í ohromné radosti, jiÏ bez

problémÛ pfiekraãoval zpropadenou hranici poznávat svût. Vnímav˘

pozorovatel nejãastûji mífiil za bratrem do ·védska, ale nav‰tívil i na-

‰eho starého pfiítele v Austrálii.

Máme Vladimíra velmi rádi, váÏíme si jej dál a bude nám moc chy-

bût, se spolehliv˘m a moudr˘m kamarádem jsme mohli hovofiit

o ãemkoli, vyznal se snad ve v‰em. Nikdy jsme nebyli jen spoluhrá-

ãi. Posiloval nás sv˘mi pevn˘mi a podloÏen˘mi názory. Îivot nadal

skromného muÏe vzácn˘m umûním naslouchat druh˘m a byl nám

spolehlivou vrbou i rádcem. Distingovan˘ a duchapln˘ chlapík sr‰el

vtipem a nezapomenuteln˘mi prÛpovídkami. Rozdával veselí a mu-

ziku, i tehdy, kdy doba dobrá nebyla.

V devadesát˘ch letech ode‰el do ·umperka a posléze do Prahy, kde

je‰tû pfied nûkolika mûsíci pfiedával sv˘m ÏákÛm umûní hry na kyta-

ru i lásku k hudbû. Jeho obãasné náv‰tûvy maminky a jiÏ vzácnûj‰í

setkání byly pro nás velkou vzpruhou a potû‰ením. StûÏí uvûfiit, Ïe uÏ

nikdy nezopakujeme na‰i obvyklou otázku: „Tak, co na to teì fiíká‰,
Bedfio?“
Na pravdu BoÏí ode‰el vzácn˘ a dobr˘ ãlovûk, kter˘ by v jiné Ïivot-

ní konstelaci patfiil nejménû k moravské elitû, hluboko v nás bude Ïít

stále, neÏ zamífiíme za ním. Nashledanou, kamaráde!

DIFFICILE EST TACETE, CUM DOLEAS (TûÏké je mlãet, cítí‰-li bolest.

Cicero, ¤eã pro Sulu 31) Za v‰echny pfiátele Jifií Karel

Den otevfien˘ch faremních vrat u nejlep‰ího sedláka PRO-BIO Svazu ekologic-
k˘ch zemûdûlcÛ leto‰ního roku se uskuteãní v sobotu 1. záfií 2018. Prostory
ekofarmy Jana Hofiáka se na jeden den otevfiou v‰em, kdo se chtûjí dozvû-
dût, jak lze ekologicky hospodafiit ve velkém zemûdûlském podniku s pro-
dukcí hovûzího masa a chovem masného skotu, jak vzniká biomaso a jaké má
benefity. Souãástí programu bude pfievzetí ceny pro nejlep‰ího sedláka 
PRO-BIO Svazu ekologick˘ch zemûdûlcÛ 2018, kterou získala právû farma
Jana Hofiáka z Janovic u R˘mafiova.

Zemûdûlská firma Jana Hofiáka vznikla 26. dubna

1993 v rámci privatizaãního projektu vyãlenûním ze

Státního statku R˘mafiov. V souãasné dobû má farma

statut ekologického zemûdûlství, se kter˘m zaãala jiÏ

v roce 1995. Hospodafií na v˘mûfie cca 1 100 ha zãás-

ti vlastních a zãásti pronajat˘ch pozemkÛ v nadmofi-

ské v˘‰ce 600–800 metrÛ. Naprostou pfievahu tvofií

pastviny, z toho dvû tfietiny v CHKO Jeseníky. Farma

Jan Hofiák pfievezme cenu pro nejlep‰ího ekologicky hospodafiícího sedláka roku

Prostor pro firmy a podnikatele
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S ohledem na pfietrvávající suché a teplé poãasí a nárÛst poãtu poÏárÛ vy-
hlásil krajsk˘ úfiad dobu zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ na území
Moravskoslezského kraje. Pro obãany i právnické osoby to znamená povin-
nost dodrÏovat opatfiení, jak hrozícím poÏárÛm pfiedejít.
Doba zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ na území Moravsko-

slezského kraje byla vyhlá‰ena na návrh Hasiãského záchranného

sboru Moravskoslezského kraje v souladu s nafiízením kraje a záko-

nem o poÏární ochranû.

„Zejména pro turisty, zahrádkáfie, vlastníky lesÛ a podnikatele hospo-
dafiící v lesích a na porostech bude toto nafiízení znamenat jistá ome-
zení, ale vûfiím, Ïe situaci pochopí a zákazy budou respektovat. Jen tak
mÛÏeme pfiedejít rozsáhl˘m ‰kodám na majetku a na zdraví,“ uvedl fie-

ditel Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje Tomá‰ Kotyza. 

Upfiesnil, Ïe v tomto období je zakázáno rozdûlávání nebo udrÏování

otevfieného ohnû, napfiíklad plo‰né vypalování such˘ch porostÛ a su-

ché trávy, pálení klestí a kÛry. Na místech se such˘m porostem, v le-

sích a ve vzdálenosti do padesáti metrÛ od okraje lesa se zakazuje ta-

ké koufiení (s v˘jimkou elektronick˘ch cigaret) a odhazování hofií-

cích nebo doutnajících pfiedmûtÛ. Nesmûjí se pofiádat ohÀostroje a za

urãit˘ch podmínek mohou b˘t zakázány i jízdy parních lokomotiv.

Povinnosti pfiibyly také vlastníkÛm lesa, právnick˘m a podnikajícím

fyzick˘m osobám hospodafiícím v lese. „Musejí napfiíklad zajistit,
aby byly volné a sjízdné lesní cesty, a kontrolovat místa, na kter˘ch
bûhem pûti dnÛ pfied vyhlá‰ením období sucha hofielo,“ dodal Tomá‰

Kotyza. Upozornil i na to, Ïe se nesmí spotfiebovávat voda z poÏár-

ních nádrÏí k jin˘m úãelÛm neÏ k ha‰ení. 

Konec doby zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ na území

Moravskoslezského kraje opût stanoví krajsk˘ úfiad a oznámí jej na

úfiední desce.

PhDr. Miroslava Chlebounová, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Krajsk˘ úfiad nafiídil dodrÏovat opatfiení proti poÏárÛm ze sucha

VáÏení klienti,

neustále zlep‰ujeme kvalitu pro-

stfiedí, protoÏe chceme, abyste se

u nás cítili dobfie. Nyní je na fiadû

poboãka R˘mafiov (námûstí

Míru 218/5), ve které pfiipravujeme modernizaci klientské haly.

Po dobu její realizace, od 27. srpna do 15. záfií 2018, bude poboãka

doãasnû uzavfiena, v˘bûrov˘ bankomat v poboãce zÛstane v pro-
vozu, s v˘jimkou technologick˘ch odstávek.

Pro správu sv˘ch úãtÛ vyuÏijte prosím internetové nebo telefonní

bankovnictví – sluÏbu George nebo SERVIS 24.

Náhradní provoz pro Vás zajistíme v blízké poboãce Bruntál
(Ruská 1449/10, tel. 956 762 320) v otevírací dobû:

pondûlí, stfieda 9:00–12:30 13:30–17:00

úter˘, ãtvrtek, pátek 9:00–12:30 13:30–16:00

Omlouváme se Vám za pfiípadné nepohodlí, které mÛÏe v uvedené

dobû nastat. 

Dûkujeme za pochopení a tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu v poboãce

R˘mafiov opût od 17. záfií 2018.
Ing. Romana Jirou‰ová

Oblastní fieditelka retailového bankovnictví

âeská spofiitelna modernizuje poboãku v R˘mafiovû

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

je zamûfiena na chov skotu masn˘ch plemen. Ornou pÛdu na plo‰e 

89 ha vyuÏívá k pûstování obilovin a krmiv pro vlastní potfiebu. Na far-

mû se chovají krávy bez trÏní produkce mléka, zástavov˘ skot, Ïírn˘

skot a b˘ci ve vlastní odchovnû plemenn˘ch b˘kÛ masn˘ch plemen 

aberdeen angus, masn˘ simentál, hereford a charolais. Na chov skotu se

pak zamûfiuje ve‰keré ostatní dûní ve firmû – opravy a v˘stavba stájí,

vybavení technikou. V souãasné dobû má firma sedmnáct zamûstnancÛ.

Vlastní také pojízdné prodejny a prodává své hovûzí biomaso v rámci

regionu – v Opavû, Olomouci, Bruntále, ·ternberku, R˘mafiovû

i Ostravû. Biomaso lze téÏ koupit pfiímo v bourárnû na farmû.

„Je zapotfiebí ‰ífiit mezi lidmi osvûtu o biopotravinách. Nûkteré hos-
podynû nejenÏe neumí kvalitnû pfiipravit hovûzí maso, ale fieknou, Ïe
rozeznají pouze ‰patné a dobré maso, a kdyÏ se jich zeptáte, které je
‰patné a které dobré, tak neznají odpovûì. Nûktefií lidé hledí hlavnû
na kvantitu, nikoliv na kvalitu. V obchodním fietûzci vidí slevy, a vÛ-
bec se nepídí po tom, co vlastnû kupují, byÈ by to mûlo b˘t kufiecí za
‚babku‘, které je nadopováno antibiotiky a hormony. Pro kvalitativní
vafiení udûlal hodnû napfiíklad Zdenûk Pohlreich, i díky nûmu zaãíná
pojem kvalitního masa vcházet do povûdomí lidí. V na‰í masné pro-
dejnû prodáme t˘dnû maso ze dvou aÏ tfií kusÛ hovûzího dobytka z na-
‰í bourárny. Od roku 2012, co jsme zaãali s bouráním a zpracováním
masa, jsme na‰im zákazníkÛm prodali 35 253 kg masa a poptávka
stále roste. Pfiesto máme v âR nejniÏ‰í spotfiebu hovûzího v Evropské
unii,“ pfiiblíÏil Jan Hofiák. Ocenûní Nejlep‰í sedlák PRO-BIO Svazu

ekologick˘ch zemûdûlcÛ, které slavnostnû pfievezme v sobotu 1. zá-

fií, udûluje Rada PRO-BIO Svazu ekologick˘ch zemûdûlcÛ kaÏdoroã-

nû jednomu ze sv˘ch ãlenÛ. 

V Moravskoslezském kraji, kter˘ v minulosti patfiil mezi nejzneãi‰tûnûj-

‰í v âR, se zejména v horsk˘ch oblastech rozvíjí krajinotvorné a exten-

zivní zemûdûlské programy, ve kter˘ch má v˘znamné zastoupení ekolo-

gické zemûdûlství. Témûfi pûtina zemûdûlské pÛdy v na‰em kraji je ob-

hospodafiována ekologicky. PfievaÏují zde ekologické pastviny s chovem

krav, ovcí, koz a koní. Úspû‰nû se rozvíjí ovocnáfiství a faremní zpraco-

vání masa a mléãn˘ch v˘robkÛ. Farmy v horách a podhÛfií Beskyd

a JeseníkÛ nabízejí ubytování a stravování z farmáfiské produkce.

„Ekologické zemûdûlství se net˘ká pouze mal˘ch rodinn˘ch farem,
jak se lidé ãasto domnívají, a není jen o zrní. Existují také velké pod-
niky pfiíkladnû hospodafiící na stovkách hektarÛ, ãasto ve vy‰‰ích 
nadmofisk˘ch v˘‰kách, s chovem skotu a produkcí biomasa, které jsou
v˘znamné nejen pro cel˘ sektor ekologického zemûdûlství, ale i z hle-
diska regionu, kde patfií mezi dÛleÏité zamûstnavatele i hospodáfie
v krajinû,“ uvedla Katefiina Urbánková, manaÏerka PRO-BIO Svazu

ekologick˘ch zemûdûlcÛ. 

Brány ekofarmy Jana Hofiáka se otevfiou v sobotu 1. záfií v deset ho-

din dopoledne. „Pro náv‰tûvníky toho máme pfiipraveno hodnû. UÏijí
si jak jednotlivci, tak rodiny s dûtmi. AÈ uÏ pÛjde o prohlídku farmy,
komentované vyjíÏìky po pastvinách, vyjíÏìky na koních, pfiedstave-
ní zemûdûlsk˘ch strojÛ nebo zlat˘ hfieb – pfiedání ocenûní pro
Nejlep‰ího sedláka Svazu PRO-BIO. Chybût nebude pivo z místního
pivovaru a samozfiejmû obãerstvení z biomasa, na jehoÏ produkci se
farma specializuje,“ doplnila Urbánková. K tomu budou po cel˘ den

hrát skupina Kelt Grass Band a Zdenûk Kaláb.

Den otevfien˘ch faremních vrat se koná symbolicky – v záfií, které je

Mûsícem biopotravin. Organizují jej farma Jana Hofiáka a PRO-BIO

Svaz ekologick˘ch zemûdûlcÛ, z. s. JiKo
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V sobotu 28. ãervence v areálu edrovického rybníka odstartoval ãtyfiiadva-
cát˘ DuKo triatlon, jehoÏ vyhla‰ovatelem je sportovní klub DuKo R˘mafiov. 
V leto‰ním roãníku DuKo triatlonu si závodníci nemohli stûÏovat na

chladné poãasí, právû naopak, voda v edrovickém rybníku mûla dvaa-

dvacet stupÀÛ, coÏ bylo jistû pfiíjemné osvûÏení pro v‰echny úãastníky

závodu. Hor‰í to uÏ bylo na cyklistick˘ch ãi bûÏeck˘ch trasách. U tûch-

to dvou disciplín si v úmorném vedru mnozí sáhli aÏ na dno sv˘ch sil.

Závod pravidelnû láká sportovce z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí a sou-

sedního Polska. V poãetné startovní listinû, která ãítala 172 závodníkÛ

ve tfiinácti kategoriích a ‰est ‰tafet, byli R˘mafiováci opût vidût. 

Na triatlonisty ãekala tradiãní trojkombinace plavání od 100 do 600 met-

rÛ, jízda na kole od 1,5 do 36 kilometrÛ a bûh od 0,5 do 8 kilometrÛ.

Absolutním vítûzem se stal Tomá‰ Matera (1989), reprezentu-

jící Kilpi Racing Team v kategorii 20–29 let. Na trati 600 m plavání,

36 km jízdy na kole a 8 km bûhu nena‰el pfiemoÏitele a s v˘sledn˘m

ãasem 1:31:27 skonãil první nejen ve své kategorii, ale také v abso-

lutním pofiadí. Pro stfiíbro si dobûhl pravideln˘ úãastník DuKo triat-

lonu David Jílek (1987), kter˘ závodil v kategorii 30–39 let za

Bikesport Mohelnice a traÈ pokofiil v ãase 1:32:29, a tfietí v ãase

1:33:39 probûhl cílovou rovinkou Martin Berka (1987), startující za

t˘m Lawi stars. V̆ borného umístûní dosáhli na‰i borci, zejména

Pavel ·almík (1972) z DuKo R˘mafiov v kategorii 40–49 let, kter˘

závod dokonãil celkovû na desátém místû s ãasem 1:39:56 a svou ka-

tegorii vyhrál, nebo Milan Merva (1985) rovnûÏ z DuKo R˘mafiov

v kategorii 30–39 let, kter˘ se umístil celkovû na dvanáctém místû

s ãasem 1:43:05 a ve své kategorii skonãil sedm˘.

Ze ‰esti ‰tafet si vedla nejlépe ‰tafeta z Bfiidliãné ve sloÏení Adam

Merva, David Dvorsk˘, Filip Kozub, která dosáhla v˘sledného ãasu

1:37:16, druhá skonãila ‰tafeta z R˘mafiova ve sloÏení Milan

Brzobohat˘, Adam Továrek a Marek Sedláãek s ãasem 1:43:22, tfietí

se umístila ‰tafeta ze Staré Vsi a R˘mafiova ve sloÏení Andrea

Dosedûlová, Jifií ·ustr a Jan Stolarik s ãasem 1:44:45, ãtvrtí skonãili

Eva Durmanová, Ale‰ Hnát, Petr Hnát (1:46:54), pátí R˘mafiováci

Karel Toman, Miroslav Danûk a Pavel Kon‰tack˘ (1:53:04) a ‰estí

Jitka Vopafiilová, Patrik Kreãmer a Jifií Volek z R˘mafiova (2:06:53).

Uznání zaslouÏí také v‰echny dûti, které se vydaly na rÛznû dlouhé

tratû podle kategorie a vûku, podporovány rodiãi nebo prarodiãi.

Místní závodníci, startující pfieváÏnû za Ski klub RD R˘mafiov nebo

za Jiskru R˘mafiov, vût‰inou vybojovali pfiední pozice. 

Nejstar‰ím úãastníkem DuKo triatlonu byl dvaasedmdesátilet˘ Karel

Fuksa z Moravské Slavie Brno, pfiijel i loÀsk˘ úãastník, jedenasedm-

desátilet˘ Karel Rechtenberg z PJR Fren‰tát. Kategorie 60 a více let

mûla pût úãastníkÛ, ale v tomto pfiípadû nehraje roli, kdo a jak se 

umístí. DÛleÏitá je vytrvalost a dobrá kondice, té mûl nejvíce jedna-

‰edesátilet˘ Ivo Krejãí z Triatlon Teamu Uniãov, kter˘ v této katego-

rii zvítûzil v ãase 1:52:32. 

Díky organizátorsky dobfie zaji‰tûnému závodu, kvalitnímu sponzor-

skému zázemí v‰ech partnersk˘ch firem a mûsta R˘mafiova mûl XXIV.

roãník DuKo triatlonu dobrou úroveÀ a divácky poãetnou obec. JiKo

Ve vodû, na kole i bûhem

Sport
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V Mûstském divadle R˘mafiov uspofiádala parta nad‰encÛ z Darts Clubu 13
v sobotu 21. ãervence jiÏ 2. roãník ‰ipkového turnaje v elektronick˘ch (soft)
‰ipkách pod názvem Darts Open R˘mafiov 2018. Slavnostního zahájení se 
ujal r˘mafiovsk˘ zastupitel Marek Bocián.
·ipkafisk˘ sport uÏ dnes není pouhou hostinskou zábavou, jak by si

mnozí nezasvûcení mohli myslet. VÏdyÈ nejen u nás, ale také ve svûtû

se hraje mistrovství Evropy a svûta v ‰ipkách, Premier Ligue, Master

turnaje, chybí snad uÏ jen na olympijsk˘ch hrách. Popularita tohoto

sportu, zájem hráãÛ, divákÛ i sponzorÛ vytrvale roste. Na druh˘ roãník

soutûÏe Darts Open R˘mafiov 2018 pfiijela zvuãná jména ãeského ‰ip-

kafiského sportu, napfiíklad úfiadující mistr Evropy Pavel Drtil, profesi-

onální hráã v ‰ipkách Franti‰ek Humpula nebo ·tefan Luti‰an. Prvních

dvou jmenovan˘ch hráãÛ jsme se zeptali na jejich zaãátky, úspûchy

v prestiÏních soutûÏích ãi profesionalizaci tohoto sportu.

Pavel Drtil, úfiadující mistr Evropy:

Co tû pfiivedlo k ‰ipkám?
S ‰ipkami jsem zaãínal asi pfied dvaceti lety, je‰tû kdyÏ jsme bydleli

ve Vrbnû pod Pradûdem. Do jedné hospody pfiivezli automat na ‰ip-

ky a hned druh˘ den jsem hodil bingo, tak jsem si fiekl, Ïe by to moh-

lo jít. Za rok nato mû vzal kamarád na turnaj, kde jsem sice v‰echno

prohrál, ale neúspûch mû neodradil a já se zaãal pozvolna zdokona-

lovat.

Kdy má‰ vût‰í trému, na evropsk˘ch soutûÏích, nebo v R˘mafiovû na
amatérském zápolení?
Urãitû v R˘mafiovû, protoÏe tady kaÏd˘ oãekává, Ïe podám skvûl˘

v˘kon, ale ono to nejde vÏdy, obzvlá‰È pfies léto, kdy má ãlovûk v˘-

padek a netrénuje. Ale uvidíme.

Jak tûÏké bylo dostat se na dráhu evropského ‰ipkafie?
KdyÏ jsem zaãínal, házel jsem tfii hodiny dennû. Je to hlavnû o tré-

ninku, ãlovûk nesmí pfiestat, musí stále trénovat. Zkou‰el jsem pofiád

dokola 501 DO, koleãko dublu, triplu, prostû házet, házet, házet.

Jaké má‰ záÏitky z mistrovství Evropy?
Nûjak jsem si to je‰tû nestaãil uvûdomit, zpoãátku jsem málem z tur-

naje vypadl, ale po chvíli mi ‰ampionát pfiipadal najednou nûjak moc

jednoduch˘, jako nûjak˘ regionální turnaj nûkde v âechách. Ale kdyÏ

mi pak kamarád povídá: Ty se‰ mistr Evropy, pak jsem si teprve za-

ãal uvûdomovat, Ïe jsem asi dosáhl vysoko.

Které turnaje jsou pro tebe nejprestiÏnûj‰í?
Urãitû turnaje ve steelech, protoÏe v softech se nedá postoupit na svû-

tové soutûÏe, pokud ãlovûk nehraje bullshooter. (Pozn. redakce: 
steel – ‰ipky s kovov˘mi hroty, soft – ‰ipky s umûlohmotn˘mi hroty,
hraje se na elektronické terãe, bullshooter – americk˘ zpÛsob hraní
‰ipek, terã má vût‰í zóny double, triple a bull).
Jak˘ je pro hráãe v ‰ipkách kariérní vrchol?
Zcela urãitû je to mistrovství svûta PDC, ale na to momentálnû

z âechÛ nemÛÏe nikdo ani pomyslet. Je to pro hráãe, ktefií mají vel-

k˘ talent, ‰ipky hrají odmaliãka, nikdy nic jiného nedûlali, nechodili

do práce a ‰ipky mají jako své zamûstnání a co je nejdÛleÏitûj‰í, sto-

jí za nimi armáda sponzorÛ.

Díky za rozhovor. 

Franti‰ek Humpula, profesionální ãesk˘ hráã v ‰ipkách, úãastník
prestiÏních domácích i evropsk˘ch soutûÏí

Kter˘ch prestiÏních turnajÛ se úãastní‰?
V softech hraji republikovou Top soutûÏ, dále Grand Prix – soutûÏ 

24 nejlep‰ích muÏÛ âR, kde se umisÈuji na pfiedních místech. V sof-

tech jsem letos získal titul druhého vicemistra âR. Prioritnû se v‰ak

zamûfiuji na soutûÏe ve steelech, jezdím do zahraniãí hrát Challenge

·ipkafiské klání probûhlo za úãasti pfiedních ãesk˘ch hráãÛ

rozhovory

Trénink pfied závodem

Vítûzové muÏi, v popfiedí zlat˘ Luká‰ Dubûlãík Vítûzky Ïeny

R˘mafiov‰tí ‰ipkafii se zastupitelem Markem Bociánem
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tour a Development tour. Nejvût‰ím m˘m úspûchem byla leto‰ní 

úãast na ‰ampionátu Qualifying school v Nûmecku, kde jsem ve fi-

nále prohrál 5:4. Je to ‰koda, mohl jsem získat Pro tour kartu a stát se

prvním âechem, kter˘ by tuto kartu vlastnil a mohl jezdit na soutûÏe

Top 128 a hrát s nejlep‰ími hráãi svûta. Letos jsem se také zúãastnil

kvalifikací na European tour, dvakrát jsem hrál finále s Ratajsk˘m

a dvakrát jsem prohrál.

Ty jsi vlastnû profesionálnû hrající ãesk˘ hráã, kter˘ se prakticky Ïi-
ví ‰ipkafisk˘m sportem. Jak˘ z toho má‰ pocit?
Ano, je to pravda. ·ipkám se vûnuji naplno. Mojí metou je dostat se

mezi nejlep‰í svûtové hráãe a získávat co nejvíce zku‰eností, dokud

jsem mlad˘. Letos to skoro vy‰lo. Zjistil jsem, jak na tom jsem, kde

dûlám chyby, a pak se pfii tréninku tûchto chyb snaÏím vyvarovat.

Co se t˘ãe srovnání hráãÛ v âesku a ve svûtû, jak na tom jsme?
ÚroveÀ na‰ich ‰piãkov˘ch hráãÛ se rovná bûÏnému prÛmûru anglic-

k˘ch hráãÛ. Holanìani, Belgiãani spolu s Angliãany jsou o tfiídu v˘‰.

V tûchto zemích se ‰ipky hrají odmaliãka a není to pro nû tak finanã-

nû zatûÏující jako u nás, vypl˘vá to uÏ ze srovnání ekonomiky a v˘-

‰e mezd.

Jak vnímá‰ r˘mafiovskou soutûÏ, je to pro tebe spí‰ taková odde-
chovka?
Pfiijel jsem uÏ o den dfiív za kamarádem Honzou Sochorem, kter˘ tur-

naj spoleãnû se sv˘m t˘mem pfiipravuje, taky jsem trochu pomohl pfii

pfiípravû. Hlavnû to beru jako zábavu, protoÏe pfies léto se steelové

‰ipky nehrají a je dobré, Ïe si ãlovûk mÛÏe odpoãinout a trochu si 

uÏít. I kdyÏ letos je tady konkurence velká, pfiijel napfiíklad ·tefan

Luti‰an z Prahy nebo Pavel Drtil. Je to moc pûkn˘ turnaj, kter˘ má 

úroveÀ, a R˘mafiovsk˘m se povedlo sehnat sponzory a prostfiedky.

Díky za rozhovor. 

Druhého roãníku r˘mafiovského turnaje se zúãastnilo celkem jedena-

osmdesát hráãÛ, z toho osm Ïen. V soutûÏi se utkalo celkem dvaa-

ãtyfiicet dvojic.

V jednotlivcích skonãil na prvním místû Luká‰ Dubûlãík, druh˘ byl

·tefan Luti‰an a tfietí Pavel ·ãula. Úfiadující mistr Evropy Pavel Drtil

skonãil sedm˘ a profesionální hráã Franti‰ek Humpula se umístil na

17.–24. místû. První pfiíãku mezi Ïenami zaujala Eva Sobotková, dru-

há skonãila Vendula Grygarová a tfietí Markéta Koncerová. SoutûÏ

dvojic vyhráli Radim Pavlík s Danielem Barbofiákem, druzí skonãili

David Písek s Filipem MaÀákem a bronz si odnesli úfiadující mistr

Evropy Pavel Drtil se spoluhráãem Josefem Dlabem.

Organizátofii dûkují v‰em sponzorÛm, ktefií v˘znamnû pomohli 

k uskuteãnûní turnaje: mûstu R˘mafiovu, Mûstskému divadlu

R˘mafiov, firmám a provozovnám Infini, Faraon Bruntál, Klempífiství

a pokr˘vaãství Jan Hudáãek, Kominictví ·embera, Luká‰ Haník –

suché stavby, Bar U Soba Bruntál, Liveart, Klempífiství Pipa, Ludvas

Trade, Ladislav Skotnica – v˘kopové práce, Jovy Trans, Cinkili ‰ip-

ky a HospÛdka Na Dvojce. JiKo

První srpnová sobota patfiila uÏ popáté V˘jezdu na koleãkov˘ch ly-
Ïích na Pradûd, mezinárodnímu lyÏafiskému závodu patfiícímu do

seriálu Efisan Skiroll Classics. Nároãn˘ profil, kter˘ si v minul˘ch

roãnících oblíbili nejlep‰í ãe‰tí bûÏci na lyÏích Luká‰ Bauer

a Stanislav ¤ezáã, pfiilákal na start rekordních 117 závodníkÛ z âeské

republiky, Slovenska, Polska, Nûmecka, USA a z Keni. 

„Specifikem v˘jezdu na Pradûd je neustálé stoupání, které po devíti
kilometrech vyvrcholí fini‰em pod vysílaãem na nejvy‰‰í hofie
Moravy,“ pfiiblíÏil nároãnost tratû fieditel závodu a jeden z nejúspû‰-

nûj‰ích ãesk˘ch laufafiÛ Václav Sedláãek.

Právû R˘mafiovák Václav Sedláãek po problémech s holí, které ho

potkaly hned po startu, roztrhal startovní pole na skupinky. Jeho tem-

pu staãil pouze Luká‰ Platil z Jilemnice, kter˘ získal rozhodující ná-

skok na rychlostní prémii u Ovãárny a cílovou ãáru závodu projel

v ãase 38 minut a 21 vtefiin na zlaté pozici, 11 vtefiin pfied stfiíbrn˘m

Václavem Sedláãkem (Silvini Madshus Team). Tfietí místo vybojoval

Jan Pechou‰ek z Fenix ski teamu Jeseník. Na bodované pozici do-

konãil závod také Rostislav Sedláãek (Koleãkové lyÏe TOMSKI.cz),

kter˘ vybojoval pátou pfiíãku v kategorii muÏÛ nad 50 let.

V závodû Ïen zvítûzila jablonecká Klára Moravcová pfied Ladou

Lankovou (Silvini Madshus Team) a Emmou Francovou z Nového Mûsta

na Moravû. Zkrácená traÈ z Ovãárny na vrchol Pradûdu pfiilákala 33 do-

rostencÛ a dorostenek. Nejrychlej‰ím chlapcem byl Jakub Ogorzalek

z Polska, mezi dívkami zvítûzila Marie Rysulová z âKS SKI Jilemnice.

Václav Sedláãek si druh˘m místem na Pradûdu a ãtvrtou pozicí ná-

sledující den pfii v˘jezdu na Dlouhé Stránû upevnil pozici prÛbûÏné-

ho lídra desetidílného seriálu Efisan Skiroll Classics.

V̆ znamné podûkování patfií v‰em dobrovolníkÛm a sponzorÛm zá-

vodu, mûstu R˘mafiovu, restauraci Na Hvûzdû, spoleãnostem Holba,

XCSPORT.cz, Zdravá v˘Ïiva Bruntál, Kovo‰rot Moravia, RDmont,

Partners, Koleãkové lyÏe TOMSKI, McLED a Starp Pila Janovice. 

·tûpán Sedláãek

Na Pradûd vystoupali na koleãkov˘ch lyÏích nejrychleji Platil a Sedláãek

Zleva vítûz dvojic, úfiadující mistr Evropy Pavel Drtil a hlavní orga-
nizátor Jan Sochor

Václav Sedláãek v dresu lídra seriálu Efisan Skiroll Classics pfii 5. roã-
níku V̆ jezdu na koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd, foto: archiv autora
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V sobotu 14. ãervence se uskuteãnil jiÏ tfietí díl autokrosového seriálu Auto
Tich˘ Cup R˘mafiov 2018. Na startovní listinû se objevilo dvaadvacet jezdcÛ
v divizích ·koda, N a Open.
V divizi ·koda suverénnû kraluje val‰ovsk˘ Luká‰ Kvapil, kter˘ si

tfietí závod do sytosti uÏíval a jako první také spatfiil ‰achovnicov˘

praporek. Ov‰em je‰tû není rozhodnuto, zb˘vají tfii závody a konku-

rence jezdcÛ je pfiekvapivû velká. Druh˘ projel cílem Michal Novák

rovnûÏ z Val‰ova a tfietí skonãil Petr Pluháãek ze Zlat˘ch Hor.

V divizi N dominovali r˘mafiov‰tí jezdci. Do závodu se vrátil

Ladislav Îamboch, kter˘ se nemohl zúãastnit prvních dvou dílÛ, leã

ve tfietím stanul na tfietí pfiíãce. Na trati si nejlépe vedl Ale‰ Tich˘,

kter˘ zvítûzil pfied Bohumilem Bernátkem. Doufejme, Ïe R˘mafio-

váci si bojovnost udrÏí aÏ do finálového závodu. 

Závod divize Open byl pro nûkteré favority pohromou. Lídr divize

a adept na celkové vítûzství, ‰tûpánkovsk˘ Martin Harasim, mûl ve

druhé základní jízdû technické problémy a musel odstoupit. Dal‰í

z fiady favoritÛ, zlatohorsk˘ Martin Navrátil, nedokonãil finálovou

jízdu poté, co vyletûl mimo traÈ. V‰e se na‰tûstí obe‰lo bez následkÛ.

Nejlépe se s tratí vypofiádal Franti‰ek Zachara z Horního Mûsta, dru-

h˘ skonãil Radim Star˘ a tfietí Jifií Rabinsk˘, oba z Krnova.

Závod provázelo promûnlivé poãasí. Prudk˘ dé‰È sníÏil kvalitu tratû

a provûfiil kvalitu jezdcÛ. Pofiadatelé dûkují Tomá‰i Skoumalovi za

poháry, jeÏ vûnoval vítûzn˘m posádkám. Podûkování patfií v‰em vûr-

n˘m pfiíznivcÛm a divákÛm. Jan Dohnal, fota: Josef Litvík

Auto Tich˘ Cup R˘mafiov 2018 pokraãoval tfietím závodem

50 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka na silni-

ci vlevo, po cca 1 km na horizontu vpravo po neznaãené polní cestû do

Nového Pole za obcí vlevo po Ïluté znaãce lipovou alejí a janovic-

k˘m lesem Pod V̆ hledy dále po Ïluté znaãce k rozcestníku Pod

Rab‰tejnem vpravo po modré znaãce na sedlo Skfiítek Skfiítek –

motorest po Ïluté znaãce na Alfrédku po zelené znaãce na roz-

cestník Mravencovka vpravo po modré znaãce na Jelení vpravo

po Ïluté znaãce k rozhlednû v Nové Vsi po Ïluté znaãce do Staré Vsi

k pile po ãervené znaãce do cíle u SVâ R˘mafiov.

35 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka na sil-

nici vlevo, po cca 1 km na horizontu vpravo po neznaãené polní ces-

tû do Nového Pole za obcí vlevo po Ïluté znaãce Pod V̆ hledy

po zelené znaãce na Îìársk˘ Potok U ·karedé jedle Alfrédka

Mravencovka po modré znaãce na Jelení vpravo po Ïluté

znaãce k rozhlednû v Nové Vsi po Ïluté znaãce do Staré Vsi k pi-

le po ãervené znaãce do cíle u SVâ R˘mafiov.

25 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka na sil-

nici vlevo, po cca 1 km na horizontu vpravo po neznaãené polní ces-

tû do Nového Pole za obcí vlevo po Ïluté znaãce Pod V̆ hledy

po zelené znaãce ke ·karedé jedli po Ïluté znaãce do Staré Vsi

k pile po ãervené znaãce do cíle u SVâ R˘mafiov.

15 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka odboãit

vpravo a po silnici do cíle u SVâ R˘mafiov.

R˘mafiovská padesátka – pû‰í trasy
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5 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

vpravo po neznaãené polní cestû mezi pastvinami aÏ na ãervenû

znaãenou trasu vpravo do cíle u SVâ R˘mafiov.

KaÏd˘ úãastník jde na vlastní nebezpeãí. V cíli jste oãekáváni nej-
pozdûji v 18:00. Pokud byste z váÏn˘ch dÛvodÛ nemohli do cíle

v uvedenou dobu dojít, oznamte to na tel. 731 811 064 nebo
737 110 253. Na tato ãísla mÛÏete také volat v pfiípadû zdravot-
ních obtíÏí.
Jdûte po znaãené trase, pfii míjení dobytãích pastvin nevstupujte
za ohradníky!
Na kontrole vám ve startovacím prÛkazu potvrdí prÛchod.
Dobrou pohodu na cestû pfieje KâT R˘mafiov!

63 km
Start u SVâ R˘mafiov po stezce ã. 6142 do Bfiidliãné a dál do Nové

Plánû za Novou Plání odboãit na cyklostezku ã. 6148, pokraãovat

k rozcestí nad Lomnicí zde odboãit vlevo na cyklostezku ã. 6146, 6148

po cyklostezce ã. 6148 na rozcestí Sluneãná – vrchol cesta smûr

Dûtfiichov, u pily bude znaãena ãerven˘mi fáborky od pily dále vojen-

sk˘m prostorem ve smûru k Maringovû cestû zde se napojit na cyklos-

tezku ã. 6029 následnû na ã. 6144 a 6105 do Huzové zde vpravo na

stezku ã. 6106 smûr Jifiíkov poté vpravo na stezku ã. 6144 smûr

KnûÏpole vlevo na stezku ã. 6145 smûr Stránské ve Stránském do-

prava na stezku ã. 511 smûr R˘mafiov do cíle u SVâ R˘mafiov.

36 km
Start u SVâ R˘mafiov po silnici do Albrechtic u R˘mafiova a do

Vajglova, odboãit na RyÏovi‰tû – cyklostezka ã. 6146 z RyÏovi‰tû

po silnici do Arnoltic, zde se napojit na cyklostezku ã. 6144 smûr

Huzová v Huzové po cyklostezce ã. 6106 do Jifiíkova odtud po

cyklostezce ã. 6144 do KnûÏpole pokraãovat do Stránského po

cyklostezce ã. 6145 ze Stránského zpût do R˘mafiova po cyklos-

tezce ã. 511 do cíle u SVâ R˘mafiov.

19 km
Start u SVâ R˘mafiov po cestû do Jamartic z Velké ·táhle po

cyklostezce ã. 6142 do Bfiidliãné Vajglov Albrechtice

u R˘mafiova do cíle u SVâ R˘mafiov.

Po dûtsk˘ch hfii‰tích – 5 km
Start u SVâ R˘mafiov dûtské hfii‰tû na Hornomûstské ulici hfii‰-

tû v zahradû Hedvy hfii‰tû u janovického zámku cíl

u SVâ R˘mafiov.

R˘mafiovská padesátka – cyklotrasy

Kdo? – sportovní nad‰enci obou pohlaví kaÏdého vûku
– dûlíme se do sedmi kategorií 
Îeny A do 40 let MuÏi A do 44 let kategorie D – Dûti
Îeny B do 55 let MuÏi B do 59 let
Îeny C od 56 let MuÏi C od 60 let

Kdy? – od záfií do ãervna; co mûsíc, to jedna disciplína, 
tj. 10 setkání za rok (v˘mluva „nemám ãas“ neplatí)

V ãem? turistika, cykloturistika lyÏování
bûh na 1 000, 800, resp. 600 m stolní tenis
stfielba ze vzduchovky vrh koulí
kuÏelky skok dalek˘
plavání bûh na 60 m

Za kolik? – jednorázov˘ pfiíspûvek 200 Kã, dÛchodci 150 Kã,
seniofii nad 70 let a dûti 100 Kã

O co? – o zlaté, stfiíbrné a bronzové poháry pro tfii nejlep‰í 
v kaÏdé kategorii

Proã? – abych mûl pocit, Ïe nûco dûlám pro své zdraví
– abych zjistil, ãeho jsem je‰tû schopen
– abych se pravidelnû setkával s partou sportovních 
nad‰encÛ

Neváhej a pfiijì!
Zaãínáme 8. záfií 2018 v rámci R˘mafiovské 50 turistikou nebo cyk-
loturistikou. Pû‰ky: Ïeny B, C, muÏi C a dûti – 15 km, Ïeny A a mu-

Ïi B – 25 km, muÏi A – 35 km 
Na kole: muÏi A 63 km, muÏi B, Ïeny A a B 36 km, muÏi C, Ïeny

C a dûti 19 km

Pfiihlá‰ky do soutûÏe pfiijímá Ing. Alena Jurá‰ová, 
tel. 605 521 013, e-mail: a.jurasova@seznam.cz

O dal‰ích disciplínách budete vãas informováni pozvánkou 
s v˘sledky pfiedchozích disciplín. 

Jste srdeãnû zváni!

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2019
43. roãník zaãíná
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JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 7. 9. 2018

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 30. 8. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

16/2018

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2018

40

âas letí stra‰nû rychle, neÏ se ãlovûk nadûje, jaro stfiídá léto, léto pod-

zim, a sotva se otoãíme, je tu zima. Já ov‰em nechci pfiedbíhat, vrá-

tím se na sklonek jara a zaãátek léta. Musím, protoÏe mÛj pfiíspûvek

vzniká vÏdycky se zpoÏdûním. Nemohu psát tfieba o srnãí fiíji, která

právû probíhá, a vzpomínat na nûkterou z minulosti se mi nechce.

V minulém ãlánku jsem psal o skvûlém jarním ránu se srnãí zvûfií,

tentokrát napí‰i o úÏasn˘ch veãerech stráven˘ch u nor s li‰ãaty a je-

zevci. Vynechám zdlouhavé psaní o zoologii a zaãnu hned pfiíbûhem.

Kamarád myslivec mû upozornil, Ïe nory jsou obsazené tentokrát ne-

jen jezevci, ale i li‰kami. Stává se, Ïe rozsáhlej‰í noru (hrad) ob˘va-

jí obû ‰elmy dohromady a dokonce se v pohodû sná‰ejí (lidé by si

mohli vzít pfiíklad). Takovou informaci si nemohu nechat pro sebe.

OkamÏitû telefonuji kamarádu Martinovi a plán vycházek je na svû-

tû. Jen se ãeká na oblohu bez mrakÛ. Jezevci chodí pozdû a kaÏd˘

mráãek ubírá na ãase závûrky, také je zapotfiebí se „domluvit“ s oku-

pujícími krávami, aby nám ve veãerních hodinách pfienechaly prostor

u nor. Úkol nad lidské síly, ale splniteln˘. Nûkdy se pásl dobytek za

horizontem, nûkdy do‰lo k „vyjednávání“, které jsme, my, lidé vzdû-

laní, vyhráli. K norám bylo potfieba zasednout kolem sedmé hodiny

veãerní, místo k ãekané vÏdy urãoval smûr vûtru. 

S Martinem vyjíÏdíme z domova v ‰est hodin veãer. Sluncem rozpá-

lená krajina, vzrostlá tráva pfies metr vysoká, seÏehlá tak, Ïe by se

hned dala sklízet na seno, a dotûrn˘ hmyz nás v revíru „vítají“ nûco

po pÛl sedmé. Vystupujeme z auta na polní cestû pod táhl˘m kopcem.

K norám nás doprovází moták pilich, majestátní dravec, a jeho ladn˘,

houpav˘ let tûsnû nad loukami. Na pfiedem vybrané stanovi‰tû u nor

usedáme po sedmé, krávy v dohledu nejsou, ulevilo se nám. Paství se

nûkde za horizontem, k „vyjednávání“ protentokrát dojít nemuselo.

Pfii pfiíchodu k norám ale Ïádné li‰ãe venku nebylo. To mi podsouvalo pro-

tivnou my‰lenku, Ïe je li‰ka pfiestûhovala, a my nevíme kam. Tû‰il jsem se

hlavnû kvÛli vnukovi, kter˘ dnes jel s námi, Ïe uvidí nûco, co kolikrát ne-

vidí ani myslivec – li‰ãata dovádûjící pfied norou. Po pÛl hodinû ãekání si

fiíkám, kdyÏ to nevyjde s li‰ãaty, tak s jezevcem urãitû, a tím zároveÀ uklid-

Àuji vnukovu netrpûlivost. Po del‰ím ãase nad norou pfiebûhne zajíc, v ko-

runách jefiabin a divok˘ch vrabãinek se stfiídají hfiivnáãi, jinak nic.

Pro sedmileté dítû je ãekaná, kdyÏ v blízkém okolí není zvûfi, pfiece

jen zdlouhavá. Bavím ho v˘kladem o li‰ãatech, o jezevcích a o v‰em

moÏném, kdyÏ vtom na mne kolega Martin sykne. OkamÏitû zamûfií-

me zrak k norám. Je to tady, první li‰ãe je venku, ale jen na moment,

vzápûtí mizí pod zemí. Já s vnukem jsme ho ani pofiádnû nepostfieh-

li, nora je velice rozsáhlá, prohlédnout v‰echny vsuky z jednoho mís-

ta je nemoÏné. Zatímco kontrolujeme vsuky viditelné z na‰eho sta-

novi‰tû, li‰ãe je venku znovu, a to uÏ ho pozorujeme v‰ichni.

Davídek se koneãnû doãkal, vidí nûco, co zatím znal jen z televize.

Chvilku to malé zrzavé stvofiení nehybnû sledujeme a já si vychutná-

vám vnukovu radost. Sly‰ím Martinovu závûrku, coÏ mi pfiipomíná, Ïe

bych mûl zaãít také fotit. Obãas fotografuje Martin, nûkdy já, to jak li‰-

ãe bûhá po nofie sem a tam. ¤íkáme si ‰eptem, Ïe pfiece musí vyjít dal-

‰í li‰ãí mládeÏ. Vy‰la, ale u vzdálen˘ch vsukÛ, já na nû vÛbec nevidûl,

vnuk zrovna tak, jen Martin je mohl pozorovat a pokou‰et se o foto-

grafie. Pár jich pofiídil, ale na lep‰í zábûr byla li‰ãata pfiece jen daleko.

Museli jsme se spokojit s jedním li‰ãátkem. Pfii focení jsem dokonce

zjistil jeho pohlaví, byl to li‰áãek, také se tak choval, nejodváÏnûji ze

v‰ech. Nabízel nám jednu lep‰í pózu neÏ druhou, svûtlo bylo úÏasné

a vnuk byl pfiímo unesen tou nádhernou podívanou, Martin jakbysmet.

UÏívali jsme si záÏitku pln˘mi dou‰ky, jenÏe za pÛl hodiny byl ko-

nec. Zpoza horizontu se zaãaly shromaÏìovat ne‰Èastné krávy, nabra-

ly smûr pfiímo k nám a li‰ãata zmizela pod zemí. Nemají jejich spo-

leãnost u nor ráda. Zkou‰eli jsme vydrÏet a ãekat, jestli se nám na zá-

vûr vycházky neukáÏe aspoÀ jezevec. Nebylo nám pfiáno. UÏ to vy-

padalo, Ïe nás krávy minou, ale pak si nás jedna „potvora“ v‰imla

a bylo hotovo. Hned ji následovaly dal‰í a pfies nory se vydaly k nám.

Byli jsme nuceni vycházku ukonãit.

Spolu s Martinem jsem nav‰tívil noru je‰tû asi pûtkrát, jakmile poãa-

sí dovolilo. Na jednu z v˘prav jsme pfiizvali kamaráda fotografa

z Ostravy. Bez váhání pfiijel. Pochodujeme jako jiÏ nûkolikrát táhl˘m

Veãery u nory

Zajímavosti z pfiírody

-15-2018  22.8.2018 13:22  Stránka 40



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2018

41

kopcem k norám. Nesnesitelné vedro nám v˘stup neusnadnilo, navíc

tentokrát muselo dojít k „vyjednávání“ s dobytkem, pasoucím se pfií-

mo u nor. Úkolu se úspû‰nû zhostil kamarád Jan za pomoci Martina.

Já na sebe navû‰el ve‰keré jejich fotovybavení. Nechtûl jsem, aby se

pro nûj museli vracet takovou dálku. Po tom vyãerpávajícím úkonu si

kaÏd˘ na‰el co nejlep‰í místo k fotografování.

Umofieni vedrem koneãnû usedáme k ãekané. Li‰ãata se nám neuká-

zala, starostlivá máma je definitivnû pfiestûhovala do bezpeãí. K je-

zevãí aktivitû zb˘vá zhruba pÛl hodiny, napûtí v nás graduje a kaÏdá

minuta je nekoneãnû dlouhá. Moc jsem si pfiál, aby dne‰ní v˘prava

dopadla dobfie, vÏdyÈ kamarád Jan pfiijel aÏ z Ostravy. S pfiib˘vajícím

ãasem se koneãnû lehce ochlazuje, sluníãko se sklání za obzor, kdyÏ

vtom vykoukne jedna pruhovaná hlava z nory pfiímo proti nám. Ani

se nepohneme, s napûtím ãekáme, co se bude dít. Svûtla ub˘vá hod-

nû rychle, koneãnû sly‰ím Janovu závûrku, fotí, doãkal se, vzápûtí

vycházejí dal‰í obyvatelé nory. To uÏ cvakají závûrky fotoaparátÛ

v‰em. Podívaná snad nejlep‰í ze v‰ech vycházek.

Jezevci jsou ãtyfii a stfiídají se u rÛzn˘ch vsukÛ. Na‰e tûla nevnímají

chlad, zrak máme upfien˘ k norám, vyuÏíváme poslední zbytky svût-

la k pofiízení dal‰ích zábûrÛ. V‰echno se odehrává velmi rychle. Pak

skonãíme a uÏ jen ãekáme na pfiíleÏitost k odchodu, nechceme jezev-

ãí rodinu zradit. Koneãnû pruhovaní bratfii na okamÏik mizí pod ze-

mí a my mizíme od nor. Po padesáti metrech zastavujeme, balíme vû-

ci do batohu a pfiitom vá‰nivû debatujeme, kaÏd˘ pln˘ dojmÛ. Jak vy-

‰ly fotografie, uvidíme aÏ doma na monitoru.

Odcházíme, je‰tû se otáãíme, dívám se dalekohledem, jezevci jsou

znovu z nory venku. Na dálku jim dûkujeme a pro leto‰ní rok se s ni-

mi definitivnû louãíme. Fota a text: Václav Va‰íãek
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