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Mûsto nechalo zpracovat virtuální
prohlídku R˘mafiova

Na pouti v Rudû byl vysvûcen a otevfien 
penzion v budovû b˘valé fary

Festival Skatastrofa mûl bohat˘ 
doprovodn˘ program

Linka Ostrava – ·umperk zÛstává 
v provozu (odjezdy z R˘mafiova)

·ipkafisk˘ turnaj Darts Open v R˘mafiovû
potfietí, letos za úãasti mistra Evropy

ročník XXI.
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Rada mûsta R˘mafiova schválila na zasedání 19. srpna zásady provozování
seniortaxi v R˘mafiovû. Provozovatel seniortaxi bude urãen na základû v˘-
bûrového fiízení, které bude ukonãeno zaãátkem záfií.
UÏivatelem sluÏby nazvané SeniorTAXI mÛÏe b˘t obãan s trval˘m

pobytem na území mûsta R˘mafiova vãetnû místních ãástí Harrachov,

Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské, kter˘ dovr‰il 

70 let a více nebo je drÏitelem prÛkazu ZTP, ZTP/P (dále pro zjedno-

du‰ení jen „senior“). SluÏba bude poskytována pouze v katastrálním

území mûsta R˘mafiova vãetnû místních ãástí Harrachov, Edrovice,

Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské kaÏd˘ pracovní den v ka-

lendáfiním roce od 6:30 do 15:00 a na pfiedem urãená stanovi‰tû:

Kdo bude moci pouÏít seniortaxi?

Aktuálnû z mûsta

• autobusové a vlakové 

zastávky

• hfibitov R˘mafiov, Jamartice, 

Janovice

• Mûstská knihovna R˘mafiov 

• Stfiedisko volného ãasu 

R˘mafiov

• Základní umûlecká ‰kola 

R˘mafiov

• kostel, kaple

• Diakonie âCE

• âeská po‰ta, a. s. 

• âeská spofiitelna, a. s. 

• Komerãní banka, a. s.

• Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

• úfiad práce

• Podhorská nemocnice, a. s.

• rehabilitaãní stfiedisko 

• ordinace praktick˘ch 

a odborn˘ch lékafiÛ

• lékárny

Maximální poãet jízd poskytovan˘ch v rámci sjednané sluÏby pro

jednoho uÏivatele je ‰est jízd v jednom smûru za mûsíc.

Senior pfied zahájením vyuÏívání sluÏby podá Ïádost o zprostfiedko-

vání této sluÏby na odboru sociálních vûcí Mûstského úfiadu R˘mafiov

na ulici 8. kvûtna 48. Pfii podání Ïádosti pfiedloÏí senior svÛj obãan-

sk˘ prÛkaz, pfiípadnû prÛkaz ZTP a ZTP/P, na základû nichÏ obdrÏí

prÛkaz „SeniorTAXI R˘mafiov“, kter˘m se bude prokazovat pfieprav-

ci. Senior zaplatí pfiepravci pfiímo na místû za pfiistavení vozidla ãást-

ku 20 korun v pfiípadû pfiistavení v rámci mûsta R˘mafiova, resp. 

25 korun v pfiípadû pfiistavení v rámci místních ãástí Harrachov,

Edrovice, Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské. Senior mÛÏe b˘t

pfiepraven s jedním doprovodem. Objednání sluÏby bude probíhat

pracovní den pfiede dnem, v nûmÏ hodlá senior vyuÏít sluÏby, na te-

lefonním ãísle 702 266 763.

Pfiepravce se zavazuje, Ïe jeho vozidla budou poji‰tûna jak ze zákon-

né odpovûdnosti z provozu motorov˘ch vozidel, tak i havarijním po-

ji‰tûním a pfiipoji‰tûním v‰ech sedadel. Pfiepravce plnû odpovídá za

fiádn˘ technick˘ stav vozidel vã. udrÏování jejich ãistoty jak zvenãí,

tak uvnitfi. Pfiepravce je povinen umoÏnit seniorovi pfiepravu men‰ích

bfiemen, spoluzavazadel a invalidních vozíkÛ a má právo odmítnout

poskytnout sluÏbu seniorovi, kter˘ je pod vlivem alkoholu nebo zne-

ãi‰tûn˘. 

Hromadná registrace seniorÛ a vystavení prÛkazÛ probûhne ve
dnech 13. záfií 2019 (pátek) od 12:00 do 17:00 a 14. záfií 2019 (so-
bota) od 8:00 do 12:00 na adrese námûstí Míru ã. 1, v zasedací
místnosti radnice. Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka mûsta

na zasedání zastupitelstva mûsta,
které se bude konat v fiádném termínu

ve ãtvrtek 19. záfií 2019 v 17:00
ve velkém sále Stfiediska volného ãasu 

na OkruÏní ulici v R˘mafiovû.

Program:

Zpráva o hospodafiení mûsta k 31. 8. 2019, rozpoãtová opatfiení

I. návrh rozpoãtu pro rok 2020

RÛzné

Ing. Ludûk ·imko, starosta, v. r.

Pozvánka
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V minul˘ch dnech byly dokonãeny dvû v˘mûny lávek pfies Podolsk˘ potok –
jiÏ dfiíve byla vymûnûna lávka mezi ulicemi ÎiÏkovou a U Potoka (u chránûné-
ho bydlení Sagapo, p. o.), a také lávka mezi Bartákovou a Ml˘nskou (za pro-
dejnou COOP R˘mafiovanka).
Stavební práce zahrnovaly demontáÏ star˘ch lávek, dodávku nov˘ch

nosníkÛ, na nûÏ byla na místû pfiivafiena samotná konstrukce lávky,

která pak byla pomocí jefiábu osazena na místo. Lávka má nové zá-

bradlí a ocelové pochozí ro‰ty.

Práce provedla r˘mafiovská firma STAS, v. o. s., která zvítûzila ve v˘-

bûrovém fiízení s nabídkovou cenou 968 670,27 korun vã. DPH.

Mûsto nechává postupnû zpracovat mostní prohlídky i u ostatních

mostÛ a lávek. Z v˘sledkÛ vyplyne eventuální nutnost údrÏby nebo

opravy dal‰ích objektÛ.

Ing. Miroslav Sigmund 
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Foto: archiv odboru RR

Pfies Podolsk˘ potok vedou dvû opravené lávky

Mûsto R˘mafiov nechalo zpracovat virtuální prohlídku mûsta – sfé-

rickou fotografii, která zabere cel˘ prostor v maximálním zorném 

úhlu 360° x 180°. Pomocí interaktivního prohlíÏeãe je moÏné se sfé-

rickou fotografií libovolnû otáãet, pfiibliÏovat ji ãi oddalovat. Vidíte

tak v‰e kolem sebe, nad sebou i pod sebou. Nûkteré v˘znamnûj‰í lo-

kality (kaple V Lipkách, Flemmichova zahrada a dal‰í) jsou vyfoto-

grafovány na samostatn˘ch sférick˘ch snímcích.

Virtuální prohlídka je nejlep‰í nástroj pro zobrazení prostoru a pou-

Ïívá se pro prezentaci mûst i turistick˘ch cílÛ. Virtuální prohlídka

R˘mafiova bude trvale dostupná pfiímo z hlavního menu webov˘ch

stránek mûsta nebo na webové adrese www.virtualtravel.cz/ex-

port/rymarov.

Virtuální prohlídku zhotovila firma Panoramas, s. r. o., prostfiednic-

tvím dronÛ. Zdroj: webové stránky mûsta

R˘mafiov z ptaãí perspektivy

Námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, MBA, informoval vedení mûsta, Ïe k 31. srpnu 2019 byl ze strany

dopravce Arriva Morava, a. s., ukonãen provoz komerãní linky 

ã. 930201 na trase ·umperk – Bruntál – Opava – Ostrava.

Moravskoslezsk˘ kraj v‰ak uzavfiel novou smlouvu o poskytování

vefiejn˘ch sluÏeb v pfiepravû cestujících vefiejnou linkovou osobní do-

pravou k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti Moravskoslezského kraje

s dopravcem âSAD Vsetín, a. s., kter˘ od 1. záfií 2019 bude trasu

obsluhovat jako linku ã. 902920.

Linka Ostrava – ·umperk zÛstává v provozu

X – jezdí v pracovních dnech, – So, † – jede v nedûli a ve státem
uznané svátky

6

Lávka u Sagapa Lávka spojující Bartákovu ulici s ulicí Máchovou
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ 

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
na pozici 

referenta finanãního odboru – fakturace, agenda DPH, agenda majetku

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. fiíjna 2019, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zafiazení: 9. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ

Nabízíme: moÏnost získání nájemního bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

Pfiedpoklady pro vznik pracovního pomûru úfiedníka dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb.:
• státní obãanství âeské republiky, popfiípadû cizí státní obãanství a trval˘ pobyt v âeské republice, 
• dosaÏení vûku 18 let,
• zpÛsobilost k právním úkonÛm a bezúhonnost, 
• ovládání jednacího jazyka.

Dal‰í kvalifikaãní pfiedpoklady a poÏadavky:
• min. vzdûlání: ukonãené stfiedo‰kolské ekonomického zamûfiení s maturitou,
• orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, zákon ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, oba v plat-

ném znûní),
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• vysoké pracovní nasazení,
• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu, odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii

dodrÏování právních pfiedpisÛ, organizaãní schopnosti.
Dále v˘hodou:
• zku‰enosti a praxe v oboru (pfiedev‰ím znalost aplikace zákona o DPH a hlavních zásad úãetnictví),
• znalost principÛ a fungování vefiejné správy,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.
Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• evidence do‰l˘ch a vystaven˘ch faktur, poukazÛ a pfiepoukazÛ, jejich klasifikace z pohledu zákona o DPH, kontrola jejich úhrady,
• zaji‰tûní a odpovûdnost za kompletní v˘kon agendy DPH vãetnû pravidelného zpracování a podání daÀového pfiiznání k DPH,
• zpracovávání nebo podíl na sestavení dal‰ích daÀov˘ch pfiiznání spadajících do kompetencí finanãního odboru (napfi. daÀ z pfiíjmÛ

právnick˘ch osob, daÀ z nabytí nemovit˘ch vûcí, daÀ z nemovit˘ch vûcí, silniãní daÀ),
• evidence majetku mûsta vãetnû zpracování odpisov˘ch plánÛ; organizování likvidace a prodeje nepotfiebného majetku, funkce se-

kretáfie likvidaãní komise,
• zaji‰tûní kompletní agendy inventarizace majetku a závazkÛ mûsta,
• vedení v˘dajové pokladny mûsta.
Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.
K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûrové-

ho fiízení,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 

19. záfií 2019.
LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 19. záfií 2019
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které
mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel
bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními 
údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
Pro bliÏ‰í informace k náplni práce kontaktujte vedoucího finanãního odboru Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. Martina Ondru, tel. 
554 254 150. Ostatní dotazy k v˘bûrovému fiízení zodpoví Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel. 554 254 132.

Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ 

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
na pozici 

referenta odboru Ïivnostensk˘ úfiad – registraãní a správní agenda

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. listopadu 2019, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ

Nabízíme: moÏnost získání nájemního bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

Pfiedpoklady pro vznik pracovního pomûru úfiedníka dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb. jsou:
• státní obãanství âeské republiky, popfiípadû cizí státní obãanství a trval˘ pobyt v âeské republice, 
• dosaÏení vûku 18 let,
• zpÛsobilost k právním úkonÛm a bezúhonnost, 
• ovládání jednacího jazyka.
Dal‰í kvalifikaãní pfiedpoklady a poÏadavky:
• min. vzdûlání: ukonãené stfiedo‰kolské s maturitou,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a dÛslednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ.
Dále v˘hodou:
• praxe ve vefiejné správû,
• orientace v Ïivnostenském zákonû a správním fiádu,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.
Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• pfiijímá ohlá‰ení Ïivností, Ïádosti o udûlení koncese a Ïádosti o zru‰ení Ïivnostensk˘ch oprávnûní právnick˘ch, fyzick˘ch a zahra-

niãních osob,
• rozhoduje o udûlení koncese,
• provádí zmûny údajÛ v Ïivnostenském rejstfiíku na Ïádost podnikatele, z moci úfiední nebo v dÛsledku úpadku podnikatele,
• pfieru‰uje provozování Ïivnosti,
• ru‰í Ïivnostenská oprávnûní a pozastavuje provozování Ïivnosti pro poru‰ení Ïivnostenského zákona a zvlá‰tních právních pfiedpisÛ,
• vydává osvûdãení o zápisu podnikatelÛ do evidence zemûdûlsk˘ch podnikatelÛ,
• zaji‰Èuje ãinnosti centrálního registraãního místa,
• vydává na Ïádost v˘pisy, provádí konverzi dokumentÛ a zfiizuje datové schránky v rámci projektu CzechPOINT,
• vymûfiuje správní poplatky dle sazebníku.
Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.
K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• Ïivotopis, s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
V pfiihlá‰ce dále uveìte
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 

19. záfií 2019.
LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 19. záfií 2019
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které
mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel
bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními 
údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
Pro bliÏ‰í informace k náplni práce prosím kontaktujte vedoucí odboru Ïivnostensk˘ úfiad Mûstského úfiadu R˘mafiov, Mgr. Moniku
Krykorkovou, tel. 554 254 250.
Ostatní dotazy k v˘bûrovému fiízení zodpoví Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel. 554 254 132.

Ing. Jifií Furik, v. r., tajemník MûÚ R˘mafiov
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Do pátku 6. záfií vyuÏijte moÏnosti a vyjádfiete svÛj názor na rozvoj

mûsta. Dotazníkové ‰etfiení je dÛleÏit˘m podkladem pro tvorbu stra-

tegického plánu rozvoje mûsta do roku 2030. 

Nejjednodu‰‰í zpÛsob vyplnûní dotazníku je elektronicky na odkazu

https://bit.ly/2NlsnsS. Na odkaz se lze dostat také pfies aplikaci

Mobilní rozhlas ãi pfies webové stránky mûsta (www.rymarov.cz).

Ti‰tûné dotazníky si mÛÏete vyzvednout na podatelnû mûstského 

úfiadu, v informaãním centru ãi v mûstské knihovnû, byly také sou-

ãástí R˘mafiovského horizontu ã. 8/2019. VyuÏijete-li ti‰tûn˘ dotaz-

ník, mÛÏete jej odevzdat do zfiízen˘ch sbûrn˘ch schránek v pfiízemí

budov Mûstského úfiadu R˘mafiov na námûstí Míru 1 a na námûstí

Svobody 5, v Informaãním centru Mûstského muzea R˘mafiov,

v Mûstské knihovnû R˘mafiov (je‰tû na adrese Sokolovská 25)

a ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov. Ing. Lenka Vavfiiãková

VyuÏijte moÏnosti vyjádfiit se k budoucnosti mûsta

Redakce R˘mafiovského horizontu se obrací s prosbou na v‰echny

r˘mafiovské fotografy – pamûtníky listopadov˘ch událostí z roku

1989 – o zapÛjãení fotografií dokumentujících události sametové

revoluce v na‰em mûstû.

Redakce pfiipravuje ve spolupráci s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov

téma vydání k 30. v˘roãí sametové revoluce. Fotografie lze zasílat

buì v elektronické podobû na adresu redakce konecny.jiri@ryma-

rov.cz nebo v ti‰tûné podobû pfiedat osobnû v redakci ãi zanechat

na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, pfiíp. v Mûstském muzeu

R˘mafiov.

Za zaslání nebo zapÛjãení pfiedem dûkujeme.

Za redakci RH Jifií Koneãn˘

V˘zva r˘mafiovsk˘m fotografÛm

Mûsto R˘mafiov se spoleãnû s místní základní a matefiskou ‰kolou za-

pojilo do soutûÏe spoleãnosti ASEKOL pod názvem Aktivní obec
2019. Jde o tfietí roãník soutûÏe obcí, ve kter˘ch probíhá sbûr elekt-

rozafiízení prostfiednictvím ãerven˘ch stacionárních kontejnerÛ spo-

leãnosti ASEKOL. V R˘mafiovû jsou tyto kontejnery umístûny na
sídli‰ti Dukelská a Pfiíkopy a kaÏd˘ z nás mÛÏe tuto soutûÏ pod-
pofiit! SoutûÏíme o ãástku 20 tisíc korun, která pfiipadne vítûzné ob-

ci leto‰ního roãníku. 

Tfiídûní odpadu je u nás uÏ témûfi bûÏná vûc. Víme, co se star˘m pa-

pírem, plasty i sklem. Pfiesto ale mnozí zapomínají pfii úklidu vyãle-

nit staré elektro. Spotfiebiãe pfiitom obsahují nebezpeãné látky, jako je

rtuÈ, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolÀují do pÛ-

dy, vody a ovzdu‰í a po‰kozují Ïivotní prostfiedí. Pokud ale vhodíte

drobné elektro do ãerven˘ch kontejnerÛ, poputují pfiímo do recyklaã-

ní linky, kde se z nich pomocí separace získávají pÛvodní suroviny

a materiály ke znovuvyuÏití. 

Podrobné informace t˘kající se elektroodpadu zjistíte rychle na

www.cervenekontejnery.cz. 

Vûdûli jste, Ïe:
Nejãastûji do ãerven˘ch kontejnerÛ vyhazujeme varné konvice?

V uplynulém roce lidé ve tfiech ãtvrtinách pfiípadÛ vhazovali do ãer-

ven˘ch kontejnerÛ elektro vyrobené pfied rokem 2005? 

âe‰i za loÀsk˘ rok vyhodili v prÛmûru 1,89 kg na osobu elektra? V po-

rovnání s ostatními zemûmi ale nejsme Ïádní rekordmani. Napfiíklad

v Norsku ãiní roãní zpûtn˘ odbûr elektrozafiízení aÏ 30 kg na osobu.

Zpûtn˘m odbûrem jedné tiskárny dojde ke sníÏení produkce nebez-

peãn˘ch odpadÛ o 36 kilogramÛ? Stejné mnoÏství nebezpeãného od-

padu vyprodukuje za rok devût domácností.

Elektronické hraãky mají nejvût‰í spotfiebu baterií a lidé je nejãastûji

vyhazují do smûsného odpadu? Tomu odpovídá také fakt, Ïe v do-

mácnostech patfií k nejkupovanûj‰ím zafiízením. Nejménû polovina

âechÛ koupí elektronickou hraãku jednou za rok.

Co patfií do ãerven˘ch kontejnerÛ?
• mobilní telefony, vysílaãky, navigace;

• pfiehrávaãe mp3, discmany, rádia;

• notebooky, klávesnice, my‰i;

• baterie a nabíjeãky,

• kalkulaãky, budíky;

• elektronické hraãky, auta na vysílaãku, roboti;

• men‰í kuchyÀské spotfiebiãe (‰lehaãe, toustovaãe, mixéry, drtiãe

ledu, rychlovarné konvice aj.);

• fény a kulmy, elektrické kartáãky, holicí strojky;

• Ïehliãky, ruãní vysavaãe;

• dal‰í elektrospotfiebiãe do velikosti 40 x 50 centimetrÛ.

Ing. Irena Orságová, Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

SoutûÏíme s ASEKOLEM
aneb Proã je dÛleÏité tfiídit staré elektro?

PoÏadujeme:
– fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C, profesní prÛkaz, strojnick˘ prÛkaz v˘hodou,

t˘mového ducha

Nabízíme:
– stabilní zamûstnání a zázemí ve spoleãnosti s 25letou tradicí,

– jednosmûnn˘ provoz,

– zajímavou, rÛznorodou a zodpovûdnou práci s moÏností profesní-

ho rÛstu,

– odborné vzdûlávání a rozvoj ve va‰í profesi,

– odpovídající mzdové ohodnocení,

– pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní nebo Ïivotní poji‰tûní od 900 Kã

a v˘‰e podle odpracovan˘ch let,

– pfiíspûvek na stravování,

– 1 t˘den dovolené navíc,

– 13. plat,

– dal‰í benefity dle kolektivní smlouvy

S pfiípadn˘mi dotazy se mÛÏe obrátit na jednatelku spoleãnosti 

Ing. Irenu Orságovou, tel. 737 241 050.

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., hledají posily do pracovního t˘mu
¤idiã skupiny C + profesní prÛkaz
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AÏ 100 pacientÛ t˘dnû vy‰etfií nov˘ CT pfiístroj
Podhorské nemocnice, kter˘ je na pracovi‰ti
v Bruntále v provozu od leto‰ního dubna. Tento
moderní pomocník v diagnostice si tak bûhem
prázdnin pfiipsal jubilejní tisící vy‰etfiení. S no-
v˘m CT jsou lékafii schopni provést nejen virtuál-
ní kolonoskopii, vy‰etfiení trávicího traktu, na které se zde specializují jiÏ 
12 let, ale novû zji‰Èují také kalciové skóre vypovídající o stavu tepen.
Nov˘ poãítaãov˘ tomograf, kter˘ umoÏÀuje lékafiÛm i pacientÛm

‰piãkovou diagnostiku, nahradil svého star‰ího pfiedchÛdce. Moderní

pfiístroj v˘raznû zrychluje skenování pacientÛ, sniÏuje jejich radiaãní

zátûÏ a lékafiÛm nabízí nové diagnostické moÏnosti. I pfii velmi níz-

k˘ch dávkách záfiení totiÏ tomograf pfiedává o‰etfiujícímu personálu

pfiesné a kvalitní obrazy, které jsou klíãové

pro úspû‰nou diagnostiku a následnou léã-

bu. 

„Nejãastûji je poÏadováno vy‰etfiení mozku,
pátefie, dále vy‰etfiení trávicího traktu – en-
terografie a virtuální kolonoskopie, vy‰etfie-

ní urotraktu, ãastá jsou i vy‰etfiení plic vãetnû plicní angiografie,“
ilustroval MUDr. Tomá‰ Martínek, primáfi radiodiagnostického oddû-

lení Podhorské nemocnice, jeÏ je souãástí skupiny AGEL. 

Kromû plánovan˘ch vy‰etfiení nastávají také akutní pfiípady, které

tvofií asi ãtvrtinu z celkového poãtu vy‰etfiení. „Nejãastûji jde o CT
mozku a obliãejového skeletu, bfiicha, pátefie, také CT angiografie
plic,“ doplnil primáfi Martínek s tím, Ïe CT vy‰etfiení se provádí plá-

novanû kaÏd˘ den, v dobû letních dovolen˘ch

pak plánovanû tfiikrát t˘dnû, akutnû pak kaÏd˘

den vãetnû víkendÛ a svátkÛ.

Za první pololetí leto‰ního roku laboranti pro-

vedli 1887 CT vy‰etfiení, z toho 997 jiÏ na no-

vém tomografu a v polovinû prázdnin pak toto

ãíslo vzrostlo na celkov˘ch 1289 vy‰etfiení.

„V letních mûsících posledních let nepociÈuje-
me úbytek pacientÛ jako dfiíve. V prÛmûru je na
CT vy‰etfieno dennû pfii plném obsazení lékafi-
ského personálu na oddûlení 20 pacientÛ, t˘dnû
pak vãetnû akutních vy‰etfiení na pfiísluÏbách
a bûhem víkendÛ okolo 100 pacientÛ. Maximum
bylo 25 pacientÛ za den,“ vyãetl ze statistiky

Tomá‰ Martínek a dodal, Ïe objednací lhÛty

jsou na jeho pracovi‰ti krátké a v prÛbûhu roku

se pohybují mezi jedním aÏ dvûma t˘dny. 

·piãkov˘ systém tomografu navíc od leto‰ní-

ho ãervence nabízí dal‰í moÏnosti diagnosti-

ky. „Po doplnûní pfiístroje o EKG monitoraci
jsme po odborném za‰kolení zavedli do na‰e-
ho portfolia vy‰etfiení kalciového skóre,“ do-

dává primáfi Martínek. 

Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí

·piãkov˘ tomograf Podhorské nemocnice sází na pfiesnost, rychlost 
a men‰í dávku záfiení

Zdravotnictví

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace

Zfiizovatel: Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, 28. fiíjna 117, 702 18 OSTRAVA

V˘bûrové personální fiízení na pozici pracovníka pfiímé obsluÏné péãe
Smûnnost: práce v nepfietrÏitém provozu v 12hodinov˘ch smûnách

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: fiádnû ukonãené maturitní studium v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péãe, charitní a so-

ciální ãinnost, sociálnû-právní ãinnost, zdravotní sestra nebo stfiedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitní zko-

u‰kou + kurz pracovníka v sociálních sluÏbách (200 hod. akreditovaného kurzu pro sociální pracovníky nebo

150 hod. akreditovaného kurzu pro pracovníky v sociálních sluÏbách)

NáplÀ práce:� – péãe o dûti v prÛbûhu celého dne,

– pomoc dûtem pfii jejich socializaci,

– doprovod dûtí do ‰kolsk˘ch a zdravotnick˘ch institucí,

– zaji‰Èování v˘chovného zamûstnání dûtí,

– pomoc pfii pfiípravû na vyuãování v prÛbûhu ‰kolního roku.

Nástup moÏn˘ v záfií 2019 nebo dle dohody.
Své Ïivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu: ddjanovice@seznam.cz a do pfiedmûtu uveìte název pozice, o kterou se ucházíte. Kontaktní

osoba: Mgr. Marie âernocká, tel.: 731 631 722. K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeãi, ktefií splnili kvalifikaãní pfiedpoklady.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu bez udání dÛvodu.

R¯MA¤OVSKÁ 34/1 • JANOVICE • 79342 • R¯MA¤OV

Tel.: 554 212328, e-mail: ddjanovice@seznam.cz
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Nabídka zamûstnání v Sagapo, p. o.
Pfiíspûvková organizace Sagapo pfiijme zamûstnance na hlavní pracovní pomûr na pozice v‰eobecná sestra v sociálních sluÏbách 

– domov pro osoby se zdravotním postiÏením v R˘mafiovû a vedoucí provozního úseku.

V‰eobecná sestra v sociálních sluÏbách
Hledáme:
komunikativní, spolehlivou v‰eobecnou sestru pro pfiíspûvkovou organizaci Sagapo Bruntál – domov pro osoby se zdravotním postiÏením

v R˘mafiovû

Hledáme:
komunikativního, spolehlivého vedoucího/vedoucí provozního úseku

pro pfiíspûvkovou organizaci Sagapo Bruntál 

Charakteristika vykonávané práce:
- Vede kompletní pokladní agendu organizace

• odpovídá za prvotní kontrolu a zaúãtování pfiíjmov˘ch a v˘da-

jov˘ch pokladních dokladÛ dle platn˘ch úãetních, daÀov˘ch

a vnitfiních pfiedpisÛ

- Vede stravovací provoz organizace

• odpovídá za sestavení jídelníãku pro uÏivatele a normování

stravy

• zaji‰Èuje nákupy potravin a surovin pro stravování, jedná s do-

davateli o cenû, mnoÏství a kvalitû a vyfiizuje pfiípadné rekla-

mace, vede poptávkové fiízení

• stanovuje technologické postupy a kalkulace pfii v˘robû jídel

a zaji‰Èuje jejich kontrolu

• vede agendu odbûru stravy pro klienty i zamûstnance a z toho

vypl˘vající evidenci

• zpracovává denní pfiehled o stravování a mûsíãní uzávûrku

stravování

- Vede provoz prádelny a úklidu

• zaji‰Èuje nákupy úklidov˘ch a pracích prostfiedkÛ, hygienic-

k˘ch potfieb, prádla, kanceláfisk˘ch potfieb a jiného provozního

materiálu, pfiípadnû sluÏeb – vyhledává nákupy za nejv˘hod-

nûj‰ích podmínek

- Vede skladovou evidenci potravin, materiálu a v˘robkÛ

PoÏadujeme:
- aktivní pfiístup a spolupráci

- v˘borné komunikaãní a organizaãní dovednosti 

- samostatnost a zodpovûdnost

- spolehlivost

- flexibilitu

- ochotu dále se vzdûlávat

- znalost práce na PC (program Word, Excel)

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B – aktivní fiidiã

- stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou v oborech ekonomick˘ch,

v‰eobecn˘ch nebo jiného zamûfiení  

Nabízíme:
- stabilní zázemí organizace Sagapo

- profesionální vybavení a zázemí pro v˘kon práce 

- délku pracovní doby 40 hod. t˘dnû

- pracovní pomûr na dobu urãitou 1 roku s moÏností prodlouÏení

- platové zafiazení v 8. platové tfiídû (16 230 Kã – 24 400 Kã) + pfií-

platek za vedení (3 660 Kã)+ osobní pfiíplatek (0 – 6 000 Kã) po 

uplynutí 3mûsíãní zku‰ební doby

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:        
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe   

- datum a místo narození uchazeãe  

- místo trvalého pobytu uchazeãe, telefonické a e-mailové spojení,

datum a podpis, strukturovan˘ Ïivotopis, vãetnû údajÛ o dosavad-

ních zamûstnáních a odborn˘ch znalostech, doklady o nejvy‰‰ím

dosaÏeném vzdûlání a odborn˘ch kurzech v prost˘ch kopiích.         

- Pfii zaslání na e-mail musí b˘t zasílané dokumenty ve formátu

Word, pdf, jpg.

Písemnou pfiihlá‰ku lze podat nejpozdûji do 30. 8. 2019 do
12:00 na adrese:
Sagapo, pfiíspûvková organizace, Uhlífiská 1353/2, Bruntál nebo na

e-mail: varja.mrazkova@sagapo.cz

- kontaktní osoba: Varja Mrázková – personalista, tel. 554 211 061    

- Informace o v˘bûru uchazeãe:
- 1. kolo – hodnocení písemn˘ch nabídek hodnotící komisí

- 2. kolo – osobní pohovory s vybran˘mi uchazeãi

- O postupu do 2. kola v˘bûrového fiízení budou informováni pouze

vybraní uchazeãi z 1. kola, a to telefonickou nebo elektronickou

formou. Pokud nebude v pfiihlá‰ce vyÏádáno vrácení osobních ma-

teriálÛ, budou ihned po skonãení v˘bûrového fiízení skartovány.

- Poskytnuté osobní údaje uchazeãe budou zpracovány jen pro úãe-

ly tohoto v˘bûrového fiízení a po dobu jeho trvání v souladu s plat-

n˘mi právními pfiedpisy.

- Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdyko-

liv v jeho prÛbûhu bez udání dÛvodu.

Varja Mrázková, personalista

PoÏadujeme:
- znalost v oblasti zdravotních sluÏeb

- aktivní pfiístup a spolupráci

- v˘borné komunikaãní a organizaãní dovednosti 

- samostatnost a zodpovûdnost

- spolehlivost

- flexibilitu 

- ochotu dále se vzdûlávat

- znalost práce na PC (program Word, Excel)

- fiidiãské oprávnûní – sk. B, poÏadováno aktivní fiízení

- vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v akreditovaném zdra-

votnickém bakaláfiském nebo magisterském studijním programu

nebo vy‰‰í odborné zdravotnické vzdûlání nebo stfiední zdravot-

nické vzdûlání s maturitní zkou‰kou  

Nabízíme:
- stabilní zázemí organizace Sagapo

- kvalitní zázemí pro v˘kon práce 

- délku pracovní doby 40 hod. t˘dnû, nerovnomûrnû rozvrÏenou

pracovní dobu v nepfietrÏitém provozu v jednosmûnném pracov-

ním reÏimu denní smûny

- pracovní pomûr na dobu urãitou 1 roku s moÏností prodlouÏení

- platové zafiazení v 10. platové tfiídû (22 800 Kã – 34 320 Kã) 

+ osobní pfiíplatek (0 – 3500 Kã) po uplynutí 3mûsíãní zku‰ební

doby

V pfiípadû zájmu za‰lete strukturovan˘ Ïivotopis s pfiehledem prÛbûhu zamûstnání elektronickou po‰tou na adresu:  

varja.mrazkova@sagapo.cz

Nástup moÏn˘ od 1. 9. 2019. BliÏ‰í informace na tel. ã. 554 211 061. Varja Mrázková, personalista

Vedoucí provozního úseku
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Ve dnech 11.–20. ãervence jsme se zúãastnili 25. roãníku mezinárodního
projektu A World of Friends, kter˘ se konal na severov˘chodû Francie, v ma-
lebném mûsteãku Marmoutier.
Hlavní my‰lenkou projektu je budovat DÛm Evropy, kter˘ sdruÏuje

studenty ve vûku 15–19 let z odli‰n˘ch státÛ a napomáhá jim pfiiblí-

Ïit minulost a tvofiit lep‰í budoucnost spoleãné Evropy. Leto‰ní roã-

ník mûl téma Tradice a hranice jednotliv˘ch státÛ. Na‰e mûsto repre-

zentovali studenti a studentky z Gymnázia a SO· R˘mafiov. V pro-

jektu se dozvûdûli více o kultufie, tradicích a politice zúãastnûn˘ch

státÛ (Francie, Nûmecka, Itálie, Polska, Litvy, Slovenska a âeské re-

publiky). 

Projekt provázelo mnoho mítinkÛ o problémech spjat˘ch s hranice-

mi, migrací, pfiísnûj‰ími pasov˘mi a celními kontrolami apod.

Úãastníci nav‰tívili napfi. Evropsk˘ parlament ve ·trasburku, nizo-

zemské hraniãní mûsteãko Schengen, historické centrum Trieru a dal-

‰í místa spojená se vznikem Evropské unie. 

Poslední veãer se konalo slavnostní zhodnocení projektu. Na‰i stu-

denti vystoupili v krojích s tradiãním lidov˘m tancem z jiÏní Moravy.

Závûreãného veãera se zúãastnily i oficiální delegace z mûst zúãast-

nûn˘ch zemí. Na‰e mûsto reprezentoval Jifií Taufer, kter˘ se zapojil

i do mítinku, na nûmÏ se fie‰ila organizace dal‰ích roãníkÛ projektu. 

Jsme velmi rádi, Ïe mÛÏeme b˘t souãástí my‰lenky spoleãné a bez-

peãné Evropy. Chtûli bychom podûkovat mûstu R˘mafiovu

a Gymnáziu a SO· R˘mafiov za podporu na‰í úãasti na projektu, mû-

stu R˘mafiovu téÏ za finanãní podporu. 

Andrea Továrková

I my jsme souãástí evropské my‰lenky

·kolství

Jízda v opilosti skonãila nehodou
Nehodu v opilosti zpÛsobila 20. ãervence ve-

ãer v Bfiidliãné 55letá Ïena za volantem vozu

Hyundai. Pfii vyjíÏdûní z ulice Fojtství na

hlavní silnici nezvládla zatáãku a narazila do

betonového obrubníku. Po havárii pokraão-

vala na Bruntálskou ulici, kde musela po‰ko-

zené auto zastavit. Pfiivolaní policisté fiidiãku

podrobili dechové zkou‰ce, která ukázala

hodnoty pfies 1 promile alkoholu. Na autû

vznikla ‰koda za 115 tisíc korun. Îena muse-

la odevzdat fiidiãsk˘ prÛkaz a ãelí podezfiení

z ohroÏení pod vlivem návykové látky.

KrádeÏ penûÏenek
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují dvû krádeÏe

penûÏenky z 27. ãervence. První zmizela

v noci z nezaji‰tûného vozidla zaparkované-

ho na oploceném pozemku chaty v Malé

Morávce, druhá pfiímo z chaty v Karlovû pod

Pradûdem. V prvním pfiípadû pachatel odci-

zil penûÏenku s hotovostí 7 500 korun, do-

klady a platebními kartami a celkovû zpÛso-

bil ‰kodu za 11 500 korun, ve druhém pfiípa-

dû byla ‰koda vyãíslena na 24 tisíc korun. 

Mladíci se opili 
ukraden˘m alkoholem

âtvrtého srpna utekl z prodejny na OkruÏní

ulici v R˘mafiovû 17let˘ mladík se dvûma

lahvemi alkoholu. Pfiivolaní policisté zhlédli

kamerov˘ záznam a zaãali po nûm okamÏitû

pátrat. Brzy nato byl v areálu nemocnice pfii-
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stiÏen, jak spoleãnû s 16let˘m kamarádem

popíjejí odcizen˘ alkohol. Dechová zkou‰ka

prokázala u 17letého hodnotu pfies 1,3 pro-

mile alkoholu, u 16letého témûfi 1 promile.

Ukázalo se, Ïe star‰í z mladistv˘ch nepfie-

kroãil zákon poprvé. V posledních tfiech le-

tech byl pravomocnû odsouzen a potrestán

rozsudkem Okresního soudu v Bruntále

k podmínûnému trestu odnûtí svobody na

ãtyfii mûsíce se zku‰ební dobou na jeden rok. 

Vzal zákaznici penûÏenku z ko‰íku
KrádeÏ penûÏenky se odehrála krátce po poled-

ni 14. srpna v prodejnû potravin na Jungmanovû

ulici v R˘mafiovû. Pachatel vyuÏil chvilkové ne-

pozornosti 72leté zákaznice a odcizil jí z ná-

kupního ko‰íku penûÏenku Ïlutohnûdé barvy.

Jakékoli informace, které by vedly ke zji‰tûní

pachatele ãi k nálezu odcizen˘ch penûz a do-

kladÛ, lze kdykoli telefonicky sdûlit, i anonym-

nû, na r˘mafiovské policejní ãíslo 974 731 751.

Vloupal se do chaty
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují vloupání do re-

kreaãní chalupy v Bfiidliãné v ulici Na Kopeã-

ku. Pachatel po‰kodil v dobû od 4. do 23. srpna

okno objektu a vnikl dovnitfi. Odcizil motoro-

vou pilu a sekyru. ZpÛsobená ‰koda ãiní 

3200 korun. por. Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR
odd. tisku a prevence Bruntál

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

-09-2019  28.8.2019 15:28  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2019

12

Zdravotnická záchranná sluÏba zasahovala ve stfiedu 24. ãervence v podve-
ãer na silnici mezi Dolní Moravicí a R˘mafiovem, kde do‰lo k tragické neho-
dû. Krátce pfied sedmnáctou hodinou bylo krajské operaãní stfiedisko zá-
chranáfiÛ informováno o nehodû motocyklisty. K zásahu vyjel lékafisk˘ t˘m
rendez-vous a posádka rychlé zdravotnické pomoci.
34let˘ fiidiã na motocyklu Honda v zatáãce vyjel ze silnice, spadl ze

stroje a narazil do stromu. PostiÏen˘ nejevil po havárii známky Ïivo-

ta, a svûdkové události mu proto zaãali poskytovat první pomoc a ne-

pfiímou srdeãní masáÏ. Ve snaze o záchranu pacienta pokraãovali zá-

chranáfii roz‰ífienou resuscitací. Ani po dal‰ích nûkolika desítkách

minut se v‰ak nepodafiilo obnovit krevní obûh a lékafi musel konsta-

tovat smrt. MuÏ na místû podlehl mnohoãetn˘m poranûním. 

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK
por. Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR, odd. tisku a prevence Bruntál

Smrtelná nehoda motocyklisty na R˘mafiovsku

Záchranáfii zasahovali v pondûlí 29. ãervence u váÏného úrazu v lese

nedaleko Tvrdkova. Operaãní stfiedisko pfiijalo tísÀové volání krátce

pfied polednem. Do zalesnûné oblasti vyjely t˘my rendez-vous s lé-

kafikou a posádka rychlé zdravotnické pomoci z R˘mafiova. Operátofii

na pomoc vyslali také vrtulník – vzhledem k zaneprázdnûnosti os-

travské posádky poÏádali o souãinnost kolegy z Olomouckého kraje.

KdyÏ t˘my záchranáfiÛ dorazily na místo, nejevil sedmaãtyfiicetilet˘

muÏ Ïádné známky Ïivota. První pomoc vãetnû nepfiímé srdeãní ma-

sáÏe mu poskytli jeho kolegové, záchranáfii pokraãovali v roz‰ífiené

resuscitaci. Za podpory lékÛ se po pfiibliÏnû deseti minutách podafii-

lo obnovit krevní obûh muÏe. Zasahující lékafii konstatovali, Ïe pfii

zásahu vûtví utrpûl poranûní hlavy a mozku. Pacient byl pfiipraven

k transportu a vrtulník jej poté pfiepravil do olomoucké Fakultní ne-

mocnice, kde byl pfiedán do péãe t˘mu oddûlení urgentního pfiíjmu. 

PhDr. Luká‰ Humpl
tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Záchranáfii resuscitovali muÏe v lese u Tvrdkova

Záchranáfii v terénu
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Karel Síbr – R˘mafiov ............................................................... 1945 

Ladislava Dolej‰ová – Horní Mûsto ......................................... 1970 

Kvûtoslava Záhurská – R˘mafiov .............................................. 1947 

Josefa KÛdelová – R˘mafiov ..................................................... 1930 

Anna Pernicová – R˘mafiov ...................................................... 1947 

Alena Andr˘sková – Ruda ........................................................ 1952 

Marie JavÛrková – R˘mafiov..................................................... 1972 

Helga Siegelová – Malá Morávka ............................................ 1937 

Milan Hylmar – R˘mafiov ......................................................... 1958 

Svatopluk âermák – R˘mafiov .................................................. 1965 

Jan Kfienek – Stará Ves ............................................................. 1950 

Milu‰e Svobodová – Dolní Moravice ....................................... 1927 

Ludvík Trpík – Re‰ov ............................................................... 1941

Josef Habermann – Horní Mûsto .............................................. 1941

Zdenûk Krã – Edrovice ............................................................. 1936

Zdenûk Kaãírek – Dobfieãov ..................................................... 1927

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2019
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Spoleãenská kronika

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

Bofiivoj Kobolka – R˘mafiov.................................................. 80 let

RÛÏena Pálková – Ondfiejov .................................................. 80 let

Olga Neshodová – R˘mafiov.................................................. 80 let

Miroslav Horák – R˘mafiov ................................................... 80 let

Adolfina Zavadilová – R˘mafiov ........................................... 80 let

Marie Boxanová – R˘mafiov.................................................. 80 let

Radomír Pelka – R˘mafiov..................................................... 80 let

Libu‰e Makúchová – R˘mafiov.............................................. 80 let

Karolína Nováãíková – Jamartice.......................................... 82 let

Antonín Pode‰va – Harrachov............................................... 82 let

Franti‰ek ·uba – R˘mafiov..................................................... 82 let

Dagmar Pletková – R˘mafiov................................................. 83 let

Jaroslav Hruban – R˘mafiov .................................................. 83 let

Vladimír Kodovsk˘ – R˘mafiov............................................. 83 let

ªudmila Macháãková – R˘mafiov.......................................... 83 let

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

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

Andûla Ka‰parcová – R˘mafiov ............................................. 85 let

Milan Vavrou‰ek – R˘mafiov ................................................. 85 let

Ludmila Zavadilová – R˘mafiov ............................................ 85 let

Miloslav Sedláãek – R˘mafiov............................................... 85 let

Jaroslava Ra‰ková – R˘mafiov............................................... 85 let

Marie Habartová – R˘mafiov ................................................. 85 let

Jana Miãudová – R˘mafiov .................................................... 85 let

Anna Echingerová – Janovice ............................................... 86 let

Zdenûk Pospí‰il – Stránské.................................................... 86 let

Marie ·ínová – R˘mafiov....................................................... 86 let

Bedfii‰ka Reisnerová – R˘mafiov ........................................... 86 let

Alfred Heinisch – R˘mafiov................................................... 86 let

Zdenûk Beran – R˘mafiov ...................................................... 87 let

Jaroslav Jahn – R˘mafiov ....................................................... 89 let

Anna Lukovská – R˘mafiov ................................................... 95 let

Rozlouãili jsme se

Vzpomínka
Dne 21. srpna 2019 by se doÏila 90 let

na‰e drahá maminka,

paní Anna Ftáãková.
Dne 21. bfiezna uplynuly 4 roky od chvíle, 

kdy nás navÏdy opustila.

S láskou vzpomínají 
dcery Marta, RÛÏena, Jarka

a synové Rudolf a Pavel.

Blahopfiání
Dne 16. 9. 2019

oslaví 

paní Ludmila Chaloupková
svátek Ludmilek a zároveÀ své

93. narozeniny.

Milá maminko, pfiejeme Ti pfiedev‰ím

hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.

Dcera Lída s rodinou
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Profesionální hasiãi ze stanice v R˘mafiovû zasahovali ve stfiedu

14. srpna ráno v R˘mafiovské pekárnû, kde se star‰í pracovnice za-

chytila prsty levé ruky o ozubené ãásti pekárenského stroje a ty jí

vtáhly ruku aÏ po dlaÀ dovnitfi. Na pomoc ihned vyjeli hasiãi z r˘-

mafiovské stanice HZS Moravskoslezského kraje. Kovové soukolí

roztáhli pomocí hydraulického rozpínáku, kter˘ obvykle pouÏívají

u dopravních nehod. Îena byla bûhem zhruba desetiminutového

zásahu stále pfii vûdomí. „Byla stateãná,“poznamenal velitel zása-

hu. Zranûnou Ïenu s krvácející rukou poté o‰etfiil t˘m záchranáfiÛ

Moravskoslezského kraje.

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Hasiãi zachraÀovali pekafice ruku ze stroje

Hasiãi v terénu

Ilustraãní foto

V sobotu 3. srpna byla v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea zahájena v˘sta-
va Vzná‰ené vodou pfiedního v˘tvarníka, sochafie, environmentalisty, jedné 
z osobností sametové revoluce, aktivisty a emeritního profesora na praÏské
Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové Kurta Gebauera. Autor nejenÏe v˘stavu sám
zahájil, ale i hudebnû doprovodil – zazpíval Ódu na radost, a to jak ve svém 
aktualizovaném ãeském pfiekladu, tak v nûmeckém originále.
Rodák z Hradce nad Moravicí, absolvent sochafisko-kamenické ‰koly

v Hofiicích a Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze Kurt Gebauer

(*1941) v loÀském roce vystavoval v galerii na hradû Sovinci, vedené

Jindfiichem ·treitem od roku 1974 (více o v˘stavû v RH 13/2018).

Pfiedstavil zde svá ikonická díla, jak˘mi jsou trpaslíci gesticky parodu-

jící normalizaãní pfiedstavitele a zástupce tupého lidu, obludnû zvût‰ení

ptáci z Ptaãího vrchu v Opavû ãi housenky nahlodávající a rozeÏírající

spoleãnost, která po ãtyfiiceti letech znovu nabyla svobody a demokra-

cie, ale neví, jak s ní správnû naloÏit. 

PfiestoÏe o sobû autor prohla‰uje, Ïe je v‰echno, jenom ne sochafi, právû

tyto práce (a mnoho dal‰ích ve vefiejném prostoru Prahy, Brna, Ostravy,

Opavy ad.), vÏdy politické a ironické, reprezentují Kurta Gebauera

v ‰ir‰ím povûdomí. Náv‰tûvníky vernisáÏe, kter˘ch pfii‰lo pfies sedm de-

sítek, tak mohlo pfiekvapit, Ïe na v˘stavû lze vidût pouze jednu sochu 

– legendární ãervenou Plavkyni, jinak ve‰ker˘ prostor zaplnily práce na

papífie. 

V malém sále je to cyklus litografií momentek ze sauny a bazénu

v praÏském hotelu AXA a v Belarii v Hradci nad Moravicí. Cyklus ti‰-

tûn˘ v litografické dílnû Martina Boudy (vnuka známého v˘tvarníka

Cyrila Boudy) z roku 2012 získal název BELAXA a poprvé byl vysta-

ven o rok pozdûji v Opavû. 

Ve velkém sále galerie je to pak barevn˘ cyklus „bazénÛ“, kter˘ autor

na velkoformátov˘ch papírech rozvíjí jiÏ nûkolik let, ale dosud je nikde

nevystavil. JelikoÏ se tato díla pohybují mezi kresbou a malbou, umûl-

S Kurtem Gebauerem v bazénû a v saunû

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Kurt Gebauer zahajuje v˘stavu
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kynû Veronika Bromová je nazvala „kresbo-malbami“. V nich autor

kombinuje kresbu pastelem s pigmenty rozm˘van˘mi houbiãkou na ná-

dobí s akrylem ãi temperou. Vznikají tak velmi uvolnûné kompozice

s pohledy na mihotající se tûla plavkyÀ a plavcÛ pod vodní hladinou, je-

jichÏ fyziognomii autor pod vlivem optick˘ch zákonÛ a s jistou dávkou

stylizace mûní aÏ do jakési hmyzí podoby ãi do skvrn. Typická modfi ba-

zénÛ a zelenkavé odstíny vody vefiejn˘ch koupali‰È navozují v diváko-

vi pocit, jako by se aktivnû úãastnil podvodních radovánek.

Jednotlivé vystavené listy potvrzují, jak˘m suverénním a zdatn˘m kres-

lífiem Kurt Gebauer je. V kompozicích (polo)nah˘ch aktÛ Ïen a muÏÛ

pfii saunování, sprchování a plavání vychází pfiedev‰ím ze své pamûti,

ãemuÏ pfiedchází peãlivé pozorování. „Pohyb je nutn˘, aby tûlo nezakr-
nûlo, ale zároveÀ je to fu‰ka a trochu nuda, takÏe já se pfii tom snaÏím
bavit krásou plovoucích nebo jinak blbnoucích dam a dívek a snaÏím se
vr˘t do pamûti vztahy nohou a rukou vÛãi sobû a vÛãi prostoru a vztahy
jednotliv˘ch figur k sobû. Tím zamûstnávám i hlavu,“ vysvûtlil autor.

Následuje prvotní skicování v kavárnû a poté v˘sledná kresbo-malba na

velk˘ formát, v pfiípadû litografií na kámen. 

Letní v˘stava Kurta Gebauera je oslavou tûla, jeho pohybu a relaxace, je

v‰ak také poctou Ïenské kráse a smyslnosti „vodou vzná‰en˘ch“, protoÏe

jak fiekl autor: „Sauna a bazén jsou pohansk˘m chrámem radosti, zdraví
a krásy.“ Foto a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

I letos Mûstské muzeum R˘mafiov ve spolupráci se Stfiediskem volného ãasu
R˘mafiov pfiipravilo netradiãní promítání filmové klasiky v areálu vnitfiního
parku zámku v Janovicích. Od roku 2013, kdy tradice vznikla, to bylo dva-
nácté a tfiinácté promítání.

Ve ãtvrtek 25. ãervence byl na programu ãernobíl˘ historick˘ film

Atentát v reÏii Jifiího Sequense z roku 1964. Pfiipomínka diverzní

akce v˘sadkáfiÛ Operace Anthropoid Jozefa Gabãíka a Jana Kubi‰e,

ktefií 27. kvûtna 1942 provedli atentát na zastupujícího fií‰ského

protektora Reinharda Heydricha, mûla upomenout na leto‰ní 

80. v˘roãí vypuknutí druhé svûtové války. O tom se mohou zájem-

ci více dozvûdût na komorní v˘stavû r˘mafiovského muzea v gale-

rii Pran˘fi.

Promítání ve ãtvrtek 15. srpna bylo dozvukem vloni velkoryse 

oslaveného v˘roãí 100 let vzniku âeskoslovenska. O dobû tûsnû

pfiedcházející rozpadu Rakouska-Uherska pojednává hudební a Ïi-

votopisn˘ film o svûtoznámé ãeské operní pûvkyni, spisovatelce,

básnífice a sbûratelce Emû Destinnové BoÏská Ema z roku 1979.

Film na motivy knihy ZdeÀka Mahlera reÏíroval Jifií Krejãík. Na

promítání plynule navázal hudební, filmov˘ a divadelní festival

Skatastrofa v pofiadatelské reÏii SVâ R˘mafiov. To v‰e jen potvrzu-

je, Ïe janovick˘ zámek je a zfiejmû i nadále bude nev‰edním místem

setkávání pfii kulturních akcích.

Foto a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Letní kina na janovickém zámku

Sbírku r˘mafiovského muzea sv˘m darem obohatila paní Ida

Henkeová, jejíÏ rodina v R˘mafiovû Ïije uÏ od 18. století. Její babiã-

ka Anna Henkeová, rozená Jandlová, se narodila v roce 1895 a pod-

le rodinn˘ch

vzpomínek pra-

covala jako ‰va-

dlena u Har-

rachÛ, pozdû-

ji v textilním

podniku bratfií

SchielÛ na dne‰-

ní Opavské uli-

ci. Právû z její

domácnosti po-

chází skfiíÀ, kte-

rou si pravdûpodobnû je‰tû pfied vznikem âeskoslovenska rodina po-

fiídila do své domácnosti v domû na Karlsbrunnerstrasse (dne‰ní uli-

ci Rudé armády). Rodinû pak byla po roce 1945 ãást majetku zkon-

fiskována. 

Dvoudvefiová skfiíÀ s prostorem na zavû‰ení obleãení a s ‰uplíkem

v dolní ãásti je pûkn˘m pfiíkladem uÏitkového pfiedmûtu v duchu po-

sledního mezinárodního umûleckého slohu – secese z pfielomu 

19. a 20. století. Pfiední v˘plnû dvefií nesou vyfiezávan˘ dobov˘ orna-

ment v podobû florálních, elegantnû se vinoucích linií, vrcholících ve

stylizovan˘ch tulipánovit˘ch kvûtech. PÛvodní je také mosazné ko-

vání, taktéÏ ve formû rostlinného ornamentu. Stûny skfiínû jsou opat-

fieny d˘hou a povrchovou úpravou politury na pololesk.

Umûleckofiezbáfisk˘ v˘robek pochází z prvního dvacetiletí 20. stole-

tí. Stanovit v˘robce není bez písemn˘ch dokladÛ vÛbec snadné, po-

dobn˘ typ skfiíní se tehdy vyrábûl v celé monarchii.

Dárkyni, paní Idû Hen-

keové, mockrát dûku-

jeme! SkfiíÀ bude zaji-

sté v budoucnosti vy-

stavena v nové dlouho-

dobé expozici r˘ma-

fiovského muzea pfied-

stavující Ïivot na

R˘mafiovsku v éfie Ra-

kouska-Uherska, pfií-

padnû bude souãástí

instalace na janovic-

kém zámku. 

Foto a text: 
Michal Vyhlídal

Mûstské muzeum
R˘mafiov

PfiírÛstek do muzejních sbírek
Srpen: secesní skfiíÀ (1. ãtvrtina 20. století)
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Ve stfiedu 7. srpna byla v galerii Pran˘fi Mûstského muzea R˘mafiov

zahájena v˘stava 80. v˘roãí vypuknutí 2. svûtové války. 

Druhá svûtová válka zaãala poté, co nacistické Nûmecko 1. záfií 1939

pfiepadlo Polsko. Díky systému spojeneck˘ch smluv krátce nato do

konfliktu vstoupily i Velká Británie, Francie, Kanada, Austrálie,

Nov˘ Zéland a JiÏní Afrika. 22. ãervna 1941 Nûmecko pfiepadlo

Sovûtsk˘ svaz a 7. prosince téhoÏ roku byly do války zataÏeny

i Spojené státy americké, kdyÏ jejich námofiní základnu Pearl Harbor

na Havajsk˘ch ostrovech pfiepadlo japonské císafiské námofinictvo

a letectvo. Vstup tûchto dvou velmocí byl klíãov˘ pro kapitulaci

Nûmecka v Evropû v kvûtnu 1945.

V̆ stava v galerii Pran˘fi se na ‰est let trvající konflikt zamûfiila opti-

kou R˘mafiovska. I proto zaãíná jiÏ událostmi z roku 1938 a pfiipoje-

ním ãeskoslovenského pohraniãí k Nûmecku po mnichovské dohodû.

Náv‰tûvník tak mÛÏe spatfiit fotografie stahujících se ãeskosloven-

sk˘ch vojákÛ, stejnû jako pfiíchod Wehrmachtu do R˘mafiova 8. fiíjna

1938. K vidûní jsou i dva portréty r˘mafiovsk˘ch rodákÛ, ktefií bojo-

vali v fiadách nûmecké armády, obrázky opu‰tûné vojenské techniky

na R˘mafiovsku a mûsta po skonãení války. Dramatickou teãkou za

boufiliv˘mi lety byly odsuny nûmeckého obyvatelstva, které probíha-

ly i v na‰em regionu. Proto i v˘stava konãí jejich pfiipomínkou. Celou

v˘stavu doplÀují dobové pfiedmûty – zbranû, vojenské vybavení, prÛ-

kazy, letáky, dopisy, noviny nebo knihy. 

V̆ stava v galerii Pran˘fi potrvá do 28. záfií. Mûstské muzeum by zá-

roveÀ chtûlo poprosit ãtenáfie R˘mafiovského horizontu, pokud vlast-

ní dobové pfiedmûty ãi fotografie, které souvisejí s 2. svûtovou vál-

kou na R˘mafiovsku a byli by ochotní je muzejníkÛm poskytnout, aby

je nosili do informaãního centra pfii muzeu. 

Mgr. Tomá‰ La‰ák, foto: Petr Balcárek, PhD.
Mûstské muzeum R˘mafiov

Galerie Pran˘fi pfiipomíná v˘roãí zaãátku 2. svûtové války

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@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Od 2. záfií otevfieno po–pá 16:00–21:00
so–ne 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 setkání v roce 2019:
10. a 24. 9., 8. a 22. 10., 5. a 19. 11., 3. a 17. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Provozní doba – záfií:

pondûlí 14:00–20:00 18:30–19:45 vodní aerobik

úter˘ 14:00–20:00

stfieda 14:00–20:00

ãtvrtek 14:00–20:00 18:30–19:45 vodní aerobik

pátek 14:00–20:00

sobota 9:00–20:00

nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.
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Stále se mÛÏete zapojit do âtenáfiské v˘zvy, staãí pfieãíst dvacet titulÛ podle dvaceti pokynÛ, které vyhlásila Databáze knih. V kaÏdém z le-

to‰ních ãísel RH pro inspiraci pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû. MÛÏete si nechat poradit i pfiímo v knihovnû, kníÏky na v˘-

bûr jsme pro zájemce uÏ pfiichystali. Knihovnice

âtenáfiská v˘zva

V leto‰ní âtenáfiské v˘zvû je jedním z kritérií kniha autora, jehoÏ

jméno a pfiíjmení zaãíná na stejné písmeno. Tuto podmínku splÀuje

i souãasná ãeská autorka s bulharsk˘mi kofieny Bianca Bellová, kte-

rá mû oslovila knihou Jezero. PÛsobiv˘ archetypální pfiíbûh o hledá-

ní ‰tûstí napsan˘ syrov˘m, hutn˘m jazykem byl v roce 2017 ocenûn

Magnesií literou v kategorii Kniha roku a cenou Evropské unie za li-

teraturu.

Bianca Bellová ov‰em vzbudila ãtenáfisk˘ zájem uÏ svou prvotinou

Sentimentální román (2009) a také druhou knihou Mrtv˘ muÏ, kterou

v roce 2011 vydalo nakladatelství Host. Jde o útlou novelu, jak˘si

monolog hlavní hrdinky Hany, kter˘ by se snad dal oznaãit za pfiíbûh

vá‰nivé lásky, ale rozhodnû ne romantick˘ nebo sentimentální, obsa-

hovû ani formálnû. Autorka je velmi otevfiená a pfiímoãará, aniÏ by

chtûla ‰okovat. Zmínky o sexu, které se v knize objevují, jsou funkã-

ní a bez nich by text postrádal ãást smyslu.

Hrdinka se ve vyprávûní dot˘ká období normalizace, ve kterém vy-

rÛstala. Má zvlá‰tní blízk˘ vztah se sv˘m dvojãetem Davidem, jejÏ

pfiesto nûkolikrát zradí. Hana se také musí vyrovnat s nûkolika rodin-

n˘mi traumaty. Komunisty popraven˘ dûdeãek, poãínající du‰evní

porucha matky, Davidova schizofrenie a otcÛv coming out, kter˘ pro-

Ïívá za normalizace. Minulost pfiitom není hlavním tématem novely,

tvofií jen pomocnou linku, na níÏ staví souãasn˘ pfiíbûh. Hana je po-

sedle, osudovû pfiitahována k macho muÏi, kter˘ jí nejvíc ubliÏuje.

Pointa je pfiekvapivou korunou pfiíbûhu.

Novela pÛsobí kompaktnû a vûrohodnû, Bianca Bellová pí‰e Ïiv˘m a

zábavn˘m jazykem s obãasn˘mi drsnûj‰ími v˘razy, které ale text ne-

ru‰í.

Pfiedstav si tohle: leÏím pod stolem a pozoruju stíny, které na
dlouh˘ lnûn˘ ubrus vrhají vûtve jasanu za oknem. Záclona se ob-
ãas pohne, jako by se potfiebovala nadechnout. Na stole voní po-
cukrovaná bábovka, kterou tam babi dala vychladnout. V nejzaz-
‰ím koutku úst mi vÛnû vanilky hromadí sliny. Chce se mi ãÛrat
a u nosu mám nudli, která potfiebuje utfiít. Pfiesto zÛstávám leÏet
a hraju si s pramenem sv˘ch vlasÛ. V místnosti je je‰tû nûkdo.
Tati mluví potichu a zad˘chanû, jako by ubûhl ãtyfistovku pfieká-
Ïek. 
„UboÏáku,“ fiekne do toho máma, jako by vyplivla pecku z tfie‰nû.
Jediná souvislost, v jaké to slovo znám, je z písniãky Zajíãek v své
jamce sedí sám. UboÏáãku, co je ti, Ïe nemÛÏe‰ skákati. Pfiedstavím
si tatiho jako osamoceného zajíãka mutanta ve velké jámû a pfiijde mi
ho opravdu líto. JenomÏe vzlyká mami.
Chlapce ve ‰kolce pak nûjakou dobu oslovuju „uboÏáku“, abych vi-
dûla, jak˘ to na nû bude mít dopad. Nic se nestalo, snad jen, Ïe si pak
fiíìa vzala mami stranou, aby se jí diskrétnû zeptala, jestli se u nás
doma nûco nedûje.

Petra Klimentová

Kniha autora, jehoÏ jméno i pfiíjmení zaãíná na stejné písmeno
Bianca Bellová: Mrtv˘ muÏ

Leniví nemají ponûtí o kouzlu lenivosti, pouze lidé pracovití doceÀují hodnotu nicnedûlání. Georges Simenon

(Nejen) literární v˘roãí
1. 9. 1689 nar. Kilián Ignác Dientzenhofer, barokní architekt

a stavitel (zemfi. 12. 12. 1751) – 330. v˘roãí narození

1. 9. 1899 nar. Andrej Platonov, vl. jm. A. Platonoviã Klimentov,

rusk˘ spisovatel (zemfi. 5. 1. 1951) – 120. v˘roãí narození 

1. 9. 1929 nar. Kvûta Fialová, hereãka (zemfi. 26. 9. 2017) 

– 90. v˘roãí narození 

4. 9. 1809 nar. Juliusz S∏owacki, polsk˘ spisovatel (zemfi. 

3. 4. 1849) – 210. v˘roãí narození 

4. 9. 1989 zemfi. Georges Simenon, belgick˘ francouzsky pí‰ící

autor detektivek (nar. 13. 2. 1903) – 30. v˘roãí úmrtí 

7. 9. 1899 zemfi. Karolína Svûtlá, vl. jm. Johanna Rottová, spiso-

vatelka (nar. 24. 2. 1830) – 120. v˘roãí úmrtí

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku
1966 (UNESCO) 

15. 9. 1789 nar. James Fenimore Cooper, americk˘ spisovatel

(zemfi. 14. 9. 1851) – 230. v˘roãí narození 

20. 9. 1994 zemfi. Petr âepek, herec (nar. 16. 9. 1940) – 25. v˘r. úm.

21.–22. 9. Dny evropského dûdictví – v âR se slaví od roku

1991, souãástí jsou Dny otevfien˘ch dvefií památek 
23. 9. 1939 zemfi. Sigmund Freud, rakousk˘ neurolog, psychiatr,

zakladatel psychoanal˘zy (nar. 6. 5. 1856) – 80. v˘r. úm.

23. 9. 1944 nar. Ivan Martin Jirous, básník, v˘tvarn˘ kritik a teo-

retik (zemfi. 9. 11. 2011) – 75. v˘roãí narození

24. 9. 2009 zemfi. Ljuba ·típlová, scenáristka, autorka knih pro dû-

ti, spoluautorka komiksu âtyfilístek (nar. 30. 4. 1930) 

– 10. v˘roãí úmrtí 

25. 9. 1849 zemfi. Johann Strauss st., rakousk˘ kapelník a sklada-

tel, „otec valãíku“ (nar. 14. 3. 1804) – 170. v˘roãí úmrtí 

25. 9. 1899 nar. Ondfiej Sekora, autor knih pro dûti, ilustrátor

a publicista (zemfi. 4. 7. 1967) – 120. v˘roãí narození

26. 9. 1889 nar. Martin Heidegger, nûmeck˘ filosof (zemfi. 

26. 5. 1976) – 130. v˘roãí narození

28. 9. Státní svátek âR – Den ãeské státnosti, v˘roãí za-
vraÏdûní sv. Václava v roce 929 

30. 9. Mezinárodní den pfiekladatelÛ – slaví se na svatého
Jeron˘ma, patrona pfiekladatelÛ

Citát:

Dal‰í autofii, jejichÏ jména i pfiíjmení zaãínají stejn˘m písmenem 
(nejãtenûj‰í podle Databáze knih):

Jonas Jonasson, Romain Rolland, Ransom Riggs, Francis Scott Fitzgerald, Hugh Howey, Leon Leyson, André Aciman, Ken Kesey, Cassandra

Clare, Soren Sveistrup, Vladimír Vanãura, Dominik Dán, Vlastimil Vondru‰ka, Caleb Carr  

Nová otvírací doba knihovny:
Po 8:00–17:00 St zavfieno ât 8:00–17:00
Út 8:00–17:00 Pá 8:00–16:00

www.knihovnarymarov.cz
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Pravidelnû v pÛlce srpna pofiádají organizátofii ze Stfiediska volného ãasu hu-
dební festival Skatastrofa. Ten leto‰ní se konal od 16. do 17. srpna. UÏ ve
ãtvrtek 15. srpna promítlo muzeum na nádvofií zámku ãesk˘ film BoÏská Ema
z roku 1979, v pátek v podveãer náv‰tûvníci letního kina tamtéÏ zhlédli di-
daktickou klaunikyádu Don Quijot de la Ancha Divadla Klauniky Brno a pfiehlíd-
ku studentsk˘ch krátkometráÏních filmÛ, sobota uÏ patfiila hlavnû muzice. 
Skatastrofa nemívá na rÛÏích ustláno, co se nepfiedvídatelného poãa-

sí t˘ãe. V pátek odpoledne to je‰tû vypadalo, Ïe náv‰tûvníci budou

muset program strávit pod de‰tníky, ov‰em s nástupem Divadla

Klauniky Brno a jeho dvou protagonistÛ jako by se i obloha nad

Janovicemi zapomnûla mraãit, dé‰È ustal a lidé se mohli zaãít bavit. 

A bylo vskutku ãím. V hlavní roli Dona Quijota a zároveÀ profesora

‰panûl‰tiny se pfiedstavil pfiední svûtov˘ chÛdoherec Lenoire

Montaine, kter˘ je zároveÀ drÏitelem ãeského rekordu z roku 2013,

jenÏ obná‰í nejvíce pfiedstavení odehran˘ch na chÛdách. Jeho vûrné-

ho sluÏebníka Sancho Panzu alias vychovatelku Anãu ztvárnila

Libu‰e Sladká-Kva‰ná. Ve hfie nechybûl humor, nadsázka, fantazie

ani mystifikace. S vûdomím toho, Ïe spoleãnost je poznamenaná de-

kadencí a nedostatkem ideálÛ a opravdov˘ch vzorÛ, pfiedstoupili pfied

diváky 2,38 m vysok˘ profesor ‰panûlského jazyka a literatury 

a 120kilogramová Ancha, pracující jako vychovatelka na kominickém

internátû ve ·lapanicích, v kost˘mech Dona Quijota a Sancha Panzy.

Herci se ujali nelehkého úkolu – pfiiblíÏit velkou literární postavu dÛ-

myslného rytífie a zároveÀ my‰lenky pedagoga J. A. Komenského.

Pfiedstavení sr‰elo humorem, skvûlou improvizací a velmi tûsn˘m

kontaktem s diváky. Herci je zapojili do dûje pfiímo na jevi‰ti.

Promítání letního kina v pfiedveãer hudebního festivalu provází

Skatastrofu pát˘ rok. Na rozdíl od muzejních akcí, které zvou hlavnû

na ãeskou klasiku (v ãervenci to byl Atentát a v srpnu BoÏská Ema),

pofiadatelé Skatastrofy pfiedstavují aktuální tvorbu mlad˘ch zaãínají-

cích reÏisérÛ, b˘val˘ch studentÛ FAMU (pfiedev‰ím rodáka Marka

âermáka a jeho kolegÛ). 

Pro leto‰ní festival byly pfiipraveny ãtyfii krátké filmy rÛzn˘ch ÏánrÛ.

První z nich byl kompilaãnû-fotoprezentaãní videoklip kolorovan˘ch fo-

tografií v reÏii Ondfieje âíÏka, kter˘ se vrací k leto‰nímu 75. v˘roãí vylo-

dûní v Normandii, druh˘ film o osamûlém reÏisérovi ochotnického diva-

dla na malomûstû a volbû, které v den derniéry musí ãelit, natoãil Marek

âermák. Film se dostal do ‰ir‰í nominace na âeského lva. Do uÏ‰í nomi-

nace mezi pût nejlep‰ích na ocenûní âesk˘m lvem se dostal film Adama

Martince‚ Cukr a sÛl o Ïivotû a smrti jedné party dospûl˘ch muÏÛ. „Film

Festival Skatastrofa mûl bohat˘ doprovodn˘ program

Jazzclub

Sobotní hudební ãást Skatastrofy zahájila r˘mafiovská kapela Sifon
Bombs ERROR Brygada dorazila z polského Opole

KrátkometráÏní snímek Jana Haluzy, První akãní hrdina

Herci Divadla Klauniky Brno v pfiedstavení Don Quijot de la Ancha

Brnûn‰tí herci angaÏovali do hry znaãnou ãást obecenstva ve zname-
nité improvizaci
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‚Cukr a sÛl‘ byl nominován do soutûÏní sekce na filmov˘ festival v San
Sebastianu. Tfiicetiminutov˘ film reÏiséra Jana Haluzy pod názvem ‚První
akãní hrdina‘ bude zároveÀ r˘mafiovskou pfiedpremiérou. V fiíjnu bude 
uveden do kin ve dvojbloku spoleãnû s dokumentem, kter˘ film dává do
souvislostí v rámci Ïánru akãního filmu v ãeské kinematografii. Snímek
pojednává o filmovém fanou‰kovi, jenÏ zji‰Èuje, Ïe se stal hlavním hrdinou
akãního filmu, kter˘ navzdory jeho vÛli vytváfií nevyzpytateln˘ reÏisér.
Nabízí se divácká otázka, zda se mu podafií díky znalosti Ïánrov˘ch pra-
videl porazit zákefiné padouchy a zachránit svou Ïivotní lásku. Film sklá-
dá poctu tvorbû Oldfiicha Lipského a Václava Vorlíãka i nejslavnûj‰ím
hollywoodsk˘m akãním hrdinÛm. To v‰e v originální hfie s postupy akãní-
ho Ïánru, jak˘ v ãeské kinematografii nemá obdoby,“ objasnil leto‰ní v˘-

bûr filmÛ pfied samotnou projekcí Marek âermák.

Sobotní hudební program byl podobnû pestr˘, letos se pfiedstavilo de-

set kapel nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ od ska pfies hip hop, punkrock a punk-

folk aÏ po bizarní horrorcore-violence. Odpolední produkci odstarto-

vala r˘mafiovská kapela Sifon Bombs, která deklaruje styl „bÛstrova-

né turbokántry“ a nenechala posluchaãe na pochybách, Ïe pÛjde o po-

fiádn˘ „náfiez“. Zhruba po ãtyfiiceti minutách, které mûly pro svou

produkci k dispozici v‰echny kapely, vystfiídal R˘mafiováky ostrav-

sk˘ RuÏov˘ Vankú‰ se stylem power-rock’n’roll. Následovaly dal‰í

ostravské kapely Jack-Crack & The Koks se sv˘mi ‰lágry nebo tfií-

ãlenné uskupení Hlubina, jehoÏ ska a alternativa dostaly milovníky

tohoto Ïánru do varu. Dal‰í ostravská kapela 5kur se pustila do expe-

rimentátorské souhry monotónního lampového zvuku kytary s pe-

vnou basovou linkou a strojovou rytmikou. Mezi stálicemi

Skatastrofy nechybûl punkfolkov˘ bard Ladibor Danda, kter˘ mezi

star˘mi i aktuálními songy pokfitil novou nahrávku MuÏ z Rya.
Ostravské trio Klec pfiivezlo do Janovic Ïánr horrorcore-violence, te-

dy sestavu kytara + fiev, bicí a basa + fiev. SvÛj hráãsk˘ prostor maxi-

málnû vyuÏila punkjazzová kapela âerná koãka ve sloÏení kytara, bi-

cí, basa, saxofon a zpûv. V pofiadí pfiedposlední kapela ERROR
Brygada dorazila z polského Opole a její rap a hip hop nenechaly pod

pódiem nikoho v klidu. Závûr patfiil ‰estiãlenné karvinské kapele

Allskapones, jejíÏ zrod se datuje rokem 2003, a pfiestoÏe má v názvu

slovo „ska“, hraje hudbu, která se Ïánrovû vymyká.

R˘mafiovská Skatastrofa byla poslední prázdninovou akcí na jano-

vickém zámku, ne v‰ak poslední v této sezónû. Ta se uzavfie 21. záfií

v 17:00 pfiedstavením pohádky Kvûtu‰ka a ãarodûjnice v podání 

amatérského divadelního spolku Mahen. JiKo

Kolotoãe, houpaãky, tureck˘ med, perníková srdce, dvû m‰e svaté v kostele
Panny Marie SnûÏné, vysvûcení a otevfiení nového penzionu a závûreãná kfií-
Ïová cesta, tak by se dala struãnû shrnout pouÈ v Rudû u R˘mafiova, která
se koná pravidelnû v srpnu.
Ruda u R˘mafiova patfií k v˘znamn˘m poutním místÛm v na‰em kra-

ji. Pfied desítkami let se sem sjíÏdûli poutníci ze vzdálen˘ch míst.

Podle pamûtníkÛ do Rudy pfiicházely i více jak tfii tisícovky vûfiících.

Dnes zájem pozvolna klesá, místo v‰ak stále pfiitahuje poutníky i tu-

risty.

Do roku 1758 stála v Rudû pouze zvoniãka se zvonem z roku 1583

a hfibitov. Na místû souãasného kostela byla pÛvodnû zahrada. V do-

bû nejvût‰ího rozmachu obce nechal královsk˘ rychtáfi Uniãova Jifií

Gröschelsberger postavit barokní kostel Panny Marie SnûÏné

(1756–1758) a v roce 1760 i zdej‰í skvost – pozdnû barokní kfiíÏovou

cestu od kostela na KfiíÏov˘ vrch. Pískovcová kfiíÏová cesta od so-

chafie Jana Kammereita byla v roce 1963 prohlá‰ena státní kulturní

památkou. V̆ znamnou kapitolou bylo zdej‰í pÛsobení knûze P. Jana

Blok‰i (1861–1923), ten bûhem pobytu v Rudû zaãal psát kroniku

Na pouti v Rudû byl vysvûcen a otevfien nov˘ penzion 

Organizace a spolky

Interiéry nového penzionu nav‰tívila vefiejnost 
Pfiestavba starého barokního domu b˘valé fary na penzion probíhala
pfiibliÏnû dva roky

Novému penzion U KfiíÏové cesty poÏehnal a vysvûtil jej Mons. Mgr.
Martin David, generální vikáfi a pomocn˘ biskup ostravsko-opavské
diecézeM‰e svatá v kostele Panny Marie SnûÏné
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farnosti a pofiádat velké misie s náboÏensk˘mi poutûmi, které lákaly

do Rudy vûfiící aÏ z Hané.

Leto‰ní pouÈ v Rudû se konala tradiãnû první srpnovou nedûli (4. 8.).

První m‰i v 9:00 slouÏil P. Mgr. Miroslav Horák, administrátor a fa-

ráfi z ¤ímskokatolické farnosti Karlovice. Hlavním celebrantem pout-

ní m‰e svaté v 11 hodin byl generální vikáfi a pomocn˘ biskup os-

travsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martin David. Spoleãnû s ním

m‰i svatou slouÏili administrátor P. Mgr. Josef Altman, místodûkan 

P. Mgr. Pavel Wentland, farní vikáfi P. Mgr. Jan Such˘ a dûkan P. Mgr.

ICLic. Franti‰ek Zehnal, ThD. 

M‰e se zúãastnilo velké mnoÏství farníkÛ, valná ãást z nich se po je-

jím skonãení vydala k opravené fafie, která bude slouÏit jako penzion.

Budovû poÏehnal a vysvûtil ji generální vikáfi a pomocn˘ biskup

Martin David. „Jsem velmi rád, Ïe po roce otevíráme na R˘mafiovsku
dal‰í místo k odpoãinku du‰e i tûla a jsem velmi rád, Ïe je to právû
tady v Rudû u R˘mafiova, kde je zároveÀ i unikátní kfiíÏová cesta.

Îivot kaÏdého z nás je jakousi kfiíÏovou cestou. A právû Ruda nám
mÛÏe nabídnout i pohled do na‰eho vlastního nitra. Je to místo pout-
ní, je to místo modlitby,“ fiekl pfied vysvûcením penzionu U KfiíÏové

cesty pomocn˘ biskup Martin David. Jde o druhou faru pfiebudova-

nou na penzion v rámci oprav církevních staveb v na‰em regionu.

Vloni se otevíral starovesk˘ penzion Johannes s kapacitou 30 lÛÏek

v sedmi apartmánech, kter˘ má podle manaÏerky ubytovacích zafií-

zení Pavlíny Pûknicové velmi dobrou odezvu u ubytovan˘ch hostÛ. 

„Od nedûle 4. srpna máme oficiálnû otevfien nov˘ penzion U KfiíÏové
cesty s ubytovací kapacitou dvaceti lÛÏek, je tedy o nûco men‰í neÏ
starovesk˘ Johannes. UÏ od následujícího víkendu máme nahlá‰eny
rezervace na ubytování. Pfiestavba starého barokního domu b˘valé
fary na penzion probíhala pfiibliÏnû dva roky ve dvou etapách a vy‰la
zhruba na sedm milionÛ korun. V pfií‰tím roce bychom chtûli zpfií-
stupnit dal‰í jesenick˘ objekt, a to v oblasti Videl,“ sdûlil k rekon-

strukci Václav Kotásek z biskupského stavebního odboru. JiKo

Na R˘mafiovsku se bûhem léta koná nûkolik poutí. Jedna z nich se uskuteãnila v nedûli 28. ãervence v Ondfiejovû, v kapli sv. Anny, kam zaví-
tala fiada poutníkÛ vãetnû tûch, ktefií sem váÏili cestu z Nûmecka i Rakouska. M‰i celebroval dûkan Franti‰ek Zehnal za doprovodu
Chrámového sboru Petra Wolffa. Po m‰i byli poutníci poho‰tûni koláãky, vûneãky a zákusky. JiKo

Poslední ãervencovou sobotu (27. 7.) probûhl ve Flemmichovû zahradû 
52. roãník Memoriálu Jana Suka a tfietí srpnovou sobotu (17. 8.) janovick˘
Memoriál Jifiího Pitnera a Memoriál Lubomíra MojÏí‰ka, to v‰e pod hlaviãkou
Hasiãské ligy Pradûd. 
K soutûÏi druÏstev dobrovoln˘ch hasiãÛ v poÏárním útoku na vzdá-

lenost 80 m pod názvem Memoriál Jana Suka se do r˘mafiovské

Flemmichovy zahrady sjelo osmnáct muÏsk˘ch a ‰est Ïensk˘ch druÏ-

stev ze sedmnácti obcí: Leskovce nad Moravicí, Janovic, Zátora,

Staré Vsi, ·iroké Nivy, ·irokého Brodu, Velk˘ch Kunûtic, Vrbna pod

Pradûdem, Suché Rudné, Bfiidliãné, Bernartic, R˘mafiova, Karlovic,

Lipové-lázní, Milotic nad Opavou, Val‰ova a Milostovic.

V soutûÏi si nejlépe vedlo druÏstvo z Leskovce nad Moravicí, které do-

sáhlo v˘sledného ãasu 15:24 s, druzí se umístili hasiãi z Janovic (16:60 s)

a tfietí skonãilo druÏstvo ze Zátoru (16:99 s). R˘mafiov‰tí hasiãi skonãi-

li dvanáctí (20:15 s). DruÏstva Ïen fini‰ovala v pofiadí: 1. Vrbno pod

Pradûdem (19:02 s), 2. Leskovec nad Moravicí (19:21 s) a tfietí skonãi-

ly hasiãky ze ·iroké Nivy (19:32 s). Druhá ãást soutûÏe, závod o Pohár

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, se z ãasov˘ch dÛvodÛ neuskuteãnila. 

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

to je b˘t hasiãem, a v soutûÏi o finanãní obnos zmûfiit síly s ostatními.

Umístûní prvních tfií muÏÛ vypadalo následovnû: 1. Tomá‰ Nebes

(13:62 s), 2. Jakub Mondek (13:81 s) a 3. Jaromír Wysoclad (13:97 s).

Organizátofii udûlali pro úspûch 52. roãníku maximum. Dûti mûly

k dispozici nafukovací atrakce, hasiãi jim pfiipravili soutûÏe o ceny

v hasiãsk˘ch botách a pfiilbû, nechybûla hasiãská plo‰ina a oblíbená

pûna, ve které se dûti vydovádûly, dospûlí pak mûli veãer moÏnost

pobavit se na taneãním veãeru s kapelou Deon. Organizátofii dûkují

v‰em sponzorÛm, ktefií se podíleli na zdárném prÛbûhu akce. 

O tfii t˘dny pozdûji (17. 8.) probûhl XX. roãník Memoriálu Jifiího

Pitnera v Janovicích, kter˘ je souãástí Hasiãské ligy Pradûd v kate-

gorii muÏÛ, a X. roãník Memoriálu Lubomíra MojÏí‰ka v kategorii

Ïen. Celkem se do krásného prostfiedí zámeckého parku sjelo ‰esta-

Dobrovolní hasiãi mûfiili síly na soutûÏích Hasiãské ligy Pradûd
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dvacet druÏstev muÏÛ, ‰est druÏstev Ïen a ãtyfii druÏstva veteránÛ. 

První startovalo druÏstvo muÏÛ pofiádajícího SDH Janovice a v˘sled-

n˘ ãas byl na setinu vtefiiny stejn˘ jako v minulém roce – 14:63 s.

Dlouho se tento ãas nepodafiilo nikomu pfiekonat. V závûru v‰ak pfii-

‰lo na start druÏstvo z Leskovce nad Moravicí posíleno „proudafiem“

z Janovic a ujalo se vedení ãasem 14:44 s. Na tfietí pfiíãku se zafiadi-

lo druÏstvo z Rájeãku s ãasem 14:96 s. V kategorii Ïen si nejlépe ved-

la dûvãata z Vrbna pod Pradûdem, ta zvítûzila v ãase 18:00 s, druhé

skonãilo druÏstvo z Dolní Libiny (18:30 s) a na tfietí pfiíãce skonãily

hasiãky z Karlovic (18:74 s). V kategorii veteránÛ se ujalo vedení

domácí druÏstvo z Janovic (19:88 s), na druhém místû skonãil ·irok˘

Brod (20:45 s) a na tfietím místû Stará Ves (20:61 s).

Pofiadatelé z SDH Janovice dûkují v‰em sponzorÛm, ktefií se zaslou-

Ïili o to, Ïe se soutûÏ mohla konat. JiKo a Petr Boxan, fota: JiKo

Leto‰ní XXII. Velká cena Indiana probûhla tradiãnû o prvním srpnovém víken-
du (2.–3. 8.) v Kempu Indiana v Janovicích u R˘mafiova. V páteãním progra-
mu diváci zhlédli obnovenou premiéru divadelní hry Broadway v podání stej-
nojmenného divadelního souboru v amfiteátru La Skála. V pátek probíhaly
tréninky a prezentace soutûÏících.
Do soutûÏe nastoupilo 41 úãastníkÛ z celé âR a Slovenska v rÛzn˘ch

vûkov˘ch kategoriích. SoutûÏící pfii‰lo povzbudit na dvû stû padesát

divákÛ.

Pfies poãáteãní nepfiízeÀ poãasí se podafiilo soutûÏ zvládnout, bohuÏel se

musela vyfiadit ze sobotního veãerního programu tradiãní ohÀová show

a z bezpeãnostních dÛvodÛ závûreãn˘ spot Indiany Jonese. I pfiesto by-

la ceremonie vyhlá‰ení v˘sledkÛ a pfiedávání cen krásn˘m zavr‰ením 

22. roãníku. Následovala zábava s Ïivou i reprodukovanou hudbou.

V‰em náv‰tûvníkÛm i úãastníkÛm dûkujeme a tû‰íme se na dal‰í roã-

ník této nejstar‰í evropské soutûÏe v ovládání biãe a v hodu noÏem

a sekerou.

XXII. Velká cena Indiana

V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Pradûd ve spolupráci se sv˘m

polsk˘m partnerem Euroregionem Pradziad novou broÏuru s názvem

Slavnostní zvyky a tradice v Euroregionu Pradûd. Tato ãesko-polská

publikace je urãena pfiedev‰ím dûtem ze základních ‰kol, které se je-

jím prostfiednictvím mohou dovûdût mnoho zajímav˘ch informací

o tom, jaké svátky slaví na‰i sousedé na druhé stranû hranice.

BroÏurka je k dispozici ve vybran˘ch knihovnách nebo si ji mÛÏete

otevfiít v elektronické podobû na webov˘ch stránkách www.europra-

ded.cz. Zdroj: web Euroregionu Pradûd

Jak se slaví u sousedÛ

Ovládání dlouhého biãe:
Rychlost, pfiesnost: 1. Marcel Regmund, 

2. David Regmund, 3. Jakub Muzikant

Styl, technika 1 biã: 1. Marcel Regmund, 

2. David Regmund, 3. Miroslav ·afáfi

Styl, technika 2 biãe: 1. Marcel Regmund, 

2. David Regmund, 3. Miroslav ·afáfi

Cíl, Zorro: 1. Marcel Regmund, 2. David

Regmund, 3. Miroslav ·afáfi

Celkov˘ vítûz Velké ceny Indiana 2019 

v ovládání dlouhého biãe: Marcel Regmund

Vrh noÏem:
NÛÏ, mífiená: 1. Josef Smékal, 2. Adam

âeladín, 3. Robert Marko

NÛÏ, âeská postupka: 1. Adam âeladín, 

2. Josef Smékal, 3. Jean Clode Balgram

NÛÏ, bojová dráha: 1. Tomá‰ Pûnkava, 

2. Radim Drtílek, 3. ·imon Pûnkava

Celkov˘ vítûz Velké ceny Indiana 2019

v hodu noÏem: Adam âeladín

SoutûÏ ve vrhu sekerou:
Sekera, mífiená: 1. Josef Smékal, 2. Radim

Drtílek, 3. Vladimír Koreãek

Sekera, âeská postupka: 1. Josef Smékal, 

2. Pfiemysl Menãík, 3. Tomá‰ Pûnkava

Celkov˘ vítûz Velké ceny Indiana 2019 ve

vrhu sekerou: Josef Smékal

4. mistrovství âR v instinktivním hodu
noÏem – No Spin:

1. místo: Adam âeladín

2. místo: Robert Marko

3. místo: Jean Clode Balgram

Juniorská cena Franka Elstnera 
v ovládání dlouhého biãe:
Kategorie do 6 let: 1. Michal Regmund, 

2. Marie VaÀková

Kategorie 7–10 let: 1. Marek Regmund, 

2. Svatopluk Regmund, 3. William ·ín

Juniorská cena Franka Elstnera 
v hodu noÏem:
Kategorie 6–10 let: 1. Sebastián Bak, 2. Sva-

topluk Regmund, 3. Amálie Regmundová

Ladislav ·ín, MBA

V˘sledky soutûÏe

Pradûdova galerie U HalouzkÛ pfiipravila o minulém víkendu nejen pro nejmlad‰í náv‰tûvníky rozlouãení s prázdninami. Dûti soutûÏily
o drobné sladkosti v lukostfielbû, skákání v pytli, malování, hodu do draãí hlavy nebo skládání papírov˘ch vla‰tovek. Za pomoci rodiãÛ plni-
ly dûti úkoly a po jejich splnûní vyplnily tajenku a za její správné vylu‰tûní obdrÏely drobné ‰kolní pomÛcky. Galerie pfiipravuje v prÛbûhu
mûsíce záfií otevfiení nové ãtyfiicetimetrové lanové dráhy. JiKo
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Dvacát˘ roãník spanilé jízdy veteránÛ se uskuteãní ve dnech 5.–8. záfií.
Pfiíznivci nabl˘skan˘ch krasavcÛ by si nemûli tuto pfiíleÏitost nechat ujít.
Leto‰ní roãník bude zahájen netradiãnû v Ostravû – jakoÏto jubilejní

bude odstartován ze srdce Moravskoslezského kraje. V ãele kolony

nabl˘skan˘ch perel – aut mnohdy nevyãíslitelné hodnoty – bude tra-

diãnû kralovat Karel Loprais se svou závodní tatrou.

Kde se mÛÏeme setkat na del‰í zastávce?

5. 9. Ostrava – venkovní expozice s programem na parkovi‰ti pfied

Quality Hotel Ostrava City

6. 9. dopolední program v Dolní oblasti Vítkovic a v Landek parku,

dále prÛjezd Opavou a zastávka ve Slezské nemocnici Opava

7. 9. Zámek Bruntál a námûstí, Razová – Centrum Slezská Harta

9:30–10:30 Zámek Bruntál

12:00–15:00 Razová, Centrum Slezská Harta – pouÈ

8. 9. Karlova Studánka
8:45–9:15 Kopfiivná resort

9:30–10:00 Ludvíkov, Wellness hotel Peras

10:30–14:30 Karlova Studánka

Horské láznû Karlova Studánka

JiKo, zdroj:www.trofeonike.cz

Spanilá jízda veteránÛ Trofeo Niké Jeseníky pojede podvacáté

Ve ãtvrtek 22. srpna se v kostele sv. Jifií v Dûtfiichovû konal benefiã-

ní koncert pûveckého sboru Bernardini. V pÛlhodinovém vystoupe-

ní zaznûlo jedenáct pfieváÏnû chrámov˘ch skladeb a chorálÛ.

V˘tûÏek z koncertu (bylo vybráno celkem 3500 Kã) bude vûnován

na celkové financování restaurování kamenného kfiíÏe, parkovou la-

viãku a v˘sadbu kvûtin. Projekt obnovy kamenného kfiíÏe, o kterém

byla zmínka i v minulém vydání RH, podpofiila také nadace VIA

a záznam z benefiãního koncertu pofiídila TV Polar. Následujícího

dne, v pátek 23. srpna, zahájil restaurátor Alan Doupal ze ·ternberku

opravu kfiíÏe.  JiKo

Farníci uspofiádali koncert na záchranu kamenného kfiíÏe

Z okolních obcí a mûst

Foto: K. Volf
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Dvû stû let zastavovala zemûpanské rab‰tejnské zboÏí moravská mark-

rabata ãi král zemí Koruny ãeské témûfi vÏdy sv˘m vûfiitelÛm, coÏ kro-

mû ãestn˘ch v˘jimek podhorskému kraji JeseníkÛ neprospívalo.

Teprve roku 1582 získal zástavu od císafie Rudolfa II. pfiední ãlen skvû-

lého praÏského dvora, vysoce vzdûlan˘ korutansk˘ hrabû Ferdinand

Hoffmann z Grünbüchlu a Stfiechova. Protestant pí‰ící a hovofiící kro-

mû jin˘ch jazykÛ plynnû ko‰atou renesanãní ãe‰tinou byl bratrancem

a vûrn˘m pfiítelem posledních dvou RoÏmberkÛ; zastával úspû‰nû

zvlá‰È v˘znamnou hodnost prezidenta dvorské komory, dne‰ními slo-

vy byl ministrem financí ¤ímské fií‰e. Obdivuhodn˘ ekonom, kter˘ do-

kázal vykouzlit prostfiedky na nesmírnû drahé kulturní zájmy císafie,

zároveÀ zajistit obrovské náklady na obranu ohroÏeného státu i ostatní

sobecké Evropy pfied trvalou agresí vyãerpávající turecké pfiesily a pfii-

tom udrÏet na svou dobu víc neÏ solidní Ïivotní úroveÀ obyvatel habs-

bursk˘ch zemí. PfiipomeÀme superlativy anglick˘ch cestovatelÛ o ne-

obyãejnû bohaté, ãisté, bezpeãné a krásné Moravû, jeÏ nabízela nejniÏ-

‰í ceny na kontinentû, tfiebaÏe sousedila s budínsk˘m pa‰alikem. Proti

vÛli císafiské rady, av‰ak s pomocí císafie zakoupil v roce 1583 rab-

‰tejnské panství ãesk˘ch králÛ do dûdiãného drÏení. Hutního odborní-

ka a dovedného hospodáfie zlákaly bohaté zásoby kovÛ. Tolerance

a humánní postoje renesanãního velmoÏe daly místním zapomenout na

pokles mûsta i panství mezi poddanská. 

Vzdálen˘, vûtrn˘ a izolovan˘ Rab‰tejn nemohl uspokojit vkus boha-

tého muÏe, stejnû jako patrnû skrovná Ïerotínská tvrz, a proto zahájil

na jejím místû stavbu reprezenta-

tivního sídla asi jiÏ roku 1586.

Autora plánÛ a stavitele zámku

neznáme, je v‰ak vysoce pravdû-

podobné, Ïe pfiední dvofian volil

mezi vrcholn˘mi architekty praÏ-

ského ãi roÏmberského okruhu

(napfi. U. Aostalliho de Sala, 

B. Maggiho, P. della Stella, 

J. Strady ãi jiného). O zámku ví-

me jen o málo víc, av‰ak jeho po-

doba z období po tfiicetileté válce

a tûsnû pfied ranû barokní pfiestav-

bou se zachovala na titulním listû

univerzitní teze Jifiího Bellmanna

z roku 1661. Mûdirytina (?) doka-

zuje, Ïe dne‰ní renesanãní kfiídlo

uchovalo pÛvodní podobu. V dáli

na skalnatém vrchu je vidût roz-

sáhl˘ Rab‰tejn. Pokud v‰ak dílko

neznámého autora opravdu vysti-

huje skuteãn˘ stav, zaujímal teh-

dy zámek odli‰nou dispozici, neÏ

známe nyní. Pfiední frontu tvofií

dne‰ní renesanãní kfiídlo s hrano-

lovou vûÏí a snad s pentagonální

rohovou vûÏicí (trojúheln˘m ‰tí-

tem?), následuje cour ìhonneur

(ãestn˘ dvÛr) a dal‰í kfiídlo (zatím

terénním v˘zkumem neprokázá-

no) shodné kromû vûÏe s prvním.

K pÛvodním prvkÛm interiéru

patfií pomûrnû prosté hfiebínkové

klenby nûkter˘ch prostor a zfiejmû

i v˘zdoba Cínového sálu (po roce

1937 Rytífiského, nyní obfiadní sí-

nû) s hfiebínkov˘m ukonãením

hran kfiíÏové klenby ãi polí lunet,

moÏná i ‰tuková v˘zdoba kleneb-

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

2. Poãátky janovického zámku

Z historie

Alianãní znak manÏelÛ Ferdinanda Hoffmanna z Grünbüchlu a Anny
Markéty z Harrachu

Renesanãní ãást zámku od jihu

Renesanãní kfiídlo od v˘chodu Dochovaná renesanãní ãást zámku Janovice od ji-
hov˘chodu

Rohová vûÏice od jihozápadu
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ních Ïeber (esovit˘ pletenec, akanty ad.). Nacházené fragmenty od-

li‰né ‰tukové v˘zdoby (závitnice, ostfie fiezané fiímsy) prokazují uÏí-

vání plastického dekoru i v dal‰ích prostorách. 

Zámek vytápûla luxusní i ménû honosná kachlová kamna, ãastûji

v‰ak z vysoce leskl˘ch zelen˘ch a vzácnû hnûd˘ch nebo hnûdoãer-

n˘ch glazovan˘ch kachlÛ. Paralely prost‰ích z nich s ménû kompli-

kovan˘m dekorem se téÏ nacházely pfieváÏnû bez polevy v selsk˘ch

jizbách a interiérech mû‰Èansk˘ch domácností v R˘mafiovû. Dosud

zji‰tûn˘ poãet jednotliv˘ch typÛ kachlÛ a jejich souborÛ dokládá uÏi-

tí kamen minimálnû ve dvaceti komnatách, ale znaãn˘ v˘skyt vel-

k˘ch souborÛ stejn˘ch typÛ oãividnû svûdãí o pouÏívání obdobn˘ch

zafiízení v nûkolik místnostech, jde tedy zfiejmû o vy‰‰í poãet kamen

(i obytn˘ch prostor), neÏ uvádíme v˘‰e. Aãkoli se kamna jistû pouÏí-

vala i v fiadû pokojÛ pro personál zámku, poãet komnat vrchnosti byl

nejspí‰e úctyhodn˘. K tomu je‰tû nutno pfiipoãítat pfiedpokládané kr-

by, z nichÏ se dochoval v pfiedním renesanãním traktu jedin˘

v Cínovém sále. Star‰í otopné zafiízení bylo po roce 1895 asi jen pfie-

stavûno podle nápadu Franti‰ka hrabûte Harracha, kter˘ se inspiroval

podobn˘m francouzsk˘m krbem z doby Jindfiicha IV. Pochopitelnû se

dá pfiedpokládat z dne‰ního pohledu pfiedimenzovaná zámecká ku-

chynû. Máme téÏ pomûrnû pfiesnou pfiedstavu o stolním a kuchyÀ-

ském nádobí i exkluzivní v˘bavû pro slavnostní chvíle. S bohatou v˘-

bavou zámku seznámíme ãtenáfie v dal‰ích kapitolách.

Mohutné kamenné zdivo zámku doplÀují ve skromném mnoÏství vy-

správky nezvykle tvrd˘mi ãerven˘mi aÏ nafialovûl˘mi dvakrát pále-

n˘mi cihlami, tzv. buchtami, typick˘mi uÏ pro stfiedovûk (viz

Strálek). Renesanãní palác pokr˘vala kvalitní ãervená prejzová stfie-

cha tvofiená pálen˘mi bobrovkami, ploch˘mi ‰upinov˘mi ta‰kami.

Okna se bly‰tûla nazelenal˘m sklem vût‰ích tenk˘ch puklic, stfiídají-

cích se s trojúhelníkov˘mi tvary u rámÛ oken a rout spojovan˘mi 

olovûn˘mi pásky jako u v‰ech vitráÏí. Pokud vystoupíte do nejvy‰‰í-

ho patra mohutné hranolové vûÏe, kde b˘val hodinov˘ stroj, s údivem

zjistíte, Ïe se vymyká v‰em ostatním objektÛm sídla, tvofií jej totiÏ

hrázdûné zdivo. PÛvodnû i vnû zfietelnou dfievûnou konstrukci vypl-

nily obvykle dfievûné ‰palíky ãasto ovinuté koudelí (pozdûji cihly)

a plochy mezi bfievny spojila vnû i uvnitfi peãlivû hlazená malta. Také

rohová vûÏice vykazuje znaky architektury 16. století. Nejstar‰í kfiíd-

lo zámku je opatfieno klenut˘mi sklepy, kupodivu nepfiíli‰ vlhk˘mi

prostorami s prÛduchy mírnû vystupujícími nad základy. TfiebaÏe se

objevuje tvrzení,

Ïe jde o poslední

zbytky pfiedchozí

tvrze, nelze to pro-

kázat, neboÈ ana-

logické klenby

pfiipomínající kon-

strukci r˘mafiov-

sk˘ch právová-

reãn˘ch sklepÛ

(14.–16. stol.) se

budovaly po dlou-

hé ãasové rozmezí

nejménû od ro-

mánsk˘ch staveb

po 18. století, na

druhé stranû se

obvykle nehloubi-

ly pod stojící bu-

dovou, ale záro-

veÀ se základy.

V oválné kartu‰i

univerzitní teze

lze sledovat téÏ

zámeckou zeì 

otevfienou vnû je-

dinou branou, pfií-

stupnou zfietelnû

pfies Podolsk˘ po-

tok.

Vysokou kulturní úroveÀ, vzdûlanost a seãtûlost Ferdinanda Hoffmana

dokládala jeho ohromná knihovna s tisíci svazkÛ pfiivezen˘ch

z Korutan a soustfiedûná v janovickém zámku. PovaÏuje se za jednu

z nejobsáhlej‰ích v tehdej‰í Evropû. Obsahovala texty Lutherovy stej-

nû jako spisy Jana Husa s nepfiebern˘m mnoÏstvím francouzsk˘ch, la-

tinsk˘ch a italsk˘ch nauãn˘ch i duchovních literárních prací ãi poezie

a beletrie od antiky po renesanci. Knihovnu, kterou zdûdily osifielé

dcery posledního z HoffmannÛ (Volfganga Bedfiicha), v‰ak získal je-

jich poruãník kníÏe Ferdinand z Dietrich‰tejna a pfiestûhoval ji do ji-

homoravského Mikulova, aby nahradil své ztráty z války ‰védské.

Nûkteré se zachovaly dodnes i s Hoffmannov˘m ex libris.

Ke konci devadesát˘ch let 16. století zesílili mladí radikální katolíci

pfiicházející k praÏskému dvoru tlak na stále bezmocnûj‰ího císafie

a podafiilo se jim vypudit z jeho okruhu protestanty vãetnû

Ferdinanda Hoffmanna (+1607), tfiebaÏe zÛstal Rudolfov˘m rádcem.

Znechucen˘ a zestárl˘ polyhistor se roku 1600 stáhl na vzdálené

Janovice do tichého ústraní jesenického azylu, záfiícího dál odlesky

pfiebohatého Ïivota rudolfínské renesance. Koneãnû získal prostor

a ãas vûnovat se plnû osobnímu i písemnému styku s elitou Evropy,

vûdci, filosofy, literáty, duchovními ãi diplomaty. 

Zámek nebyl zanedbateln˘m a nezajímav˘m venkovsk˘m sídlem, ale

reprezentativní rezidencí v˘znaãného muÏe, jistû i sídlem s bohat˘m

interiérem. Stal se na polovinu století centrálním rodov˘m sídlem.

Mgr. Jifií Karel
(Karel, J.: Zámek Janovice u R˘mafiova, Stfiední Morava, sv. 28,
Olomouc 2009; T˘Ï: Renesanãní nález v Janovicích, Stfiední Morava
5/97, Olomouc 1997; T˘Ï: Kde skonãily zámecké sbírky z Janovic?,
RRI 7/98 – záfií 1998; T˘Ï: Podivná konfiskace harrachovského ma-
jetku v Janovicích (1945–1947), R˘mafiovsk˘ horizont 17–20/01,
R˘mafiov 2001; T˘Ï: Podivná konfiskace harrachovského majetku
v Janovicích, StM, Olomouc10/2000, Olomouc 2000.)

Nejstar‰í trakt od severu

Hfiebínková klenba v boãní chodbû v pfiízemí

Titulní strana Bellmanovy univerzitní teze se
zámkem Janovice z roku 1661, v pozadí mohut-
n˘ Rab‰tejn
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Moravskoslezsk˘ kraj chce podûkovat lidem, ktefií mají dûti v pûstounské pé-
ãi. Pûstouny i vefiejnost kraj pozve na 3. roãník Dne pûstounství, kter˘ se 
uskuteãní 12. fiíjna 2019. Pûstouni si budou moci vyzvednout volné rodinné
vstupenky do Svûta techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravû. Ostatní ná-
v‰tûvníci Dne pûstounství získají do Svûta techniky 20% slevu.
Kromû voln˘ch vstupenek do Velkého a Malého svûta techniky je pro

pûstouny pfiipraveno 100 vstupÛ na Bolt Tower. Poãet je omezen˘

s ohledem na provozní moÏnosti této atrakce.

Volné vstupenky pûstouni získají na stánku Moravskoslezského kra-

je oproti voucheru, kter˘ pro nû bude po konci letních prázdnin pfii-

praven na v‰ech obecních úfiadech obcí s roz‰ífienou pÛsobností. Je

tedy potfieba, aby si pûstouni vouchery na sv˘ch úfiadech podle mís-

ta trvalého bydli‰tû vyzvedli, je‰tû neÏ vyrazí na Den pûstounství do

Ostravy. Ostatní náv‰tûvníci pak budou moci ve stánku

Moravskoslezského kraje získat na vstupenky do Malého nebo

Velkého svûta techniky slevu 20%. 

„SnaÏíme se sniÏovat poãet dûtí, které musí vyrÛstat v ústavních zafií-
zeních. V‰em je pfiece jasné, Ïe kluk nebo holãiãka, ktefií Ïijí v pfiiro-
zeném rodinném prostfiedí, mají lep‰í pfiedpoklady pro zdrav˘ psy-
chick˘ i sociální v˘voj. Doufám, Ïe i Den pûstounství bude motivací
pro ty, ktefií zatím váhají, jestli se mají nûjakého dítûte ujmout. O pûs-
tounské péãi se lidé budou moci bûhem akce více dovûdût napfiíklad
v krajském informaãním stánku. V‰ichni pûstouni jsou pro nás dÛle-
Ïití. Chceme jim podûkovat, pfiipravit pro nû v˘jimeãn˘ den a taky je
potû‰it voln˘mi vstupenkami do Svûta techniky,“ fiekl námûstek hejt-

mana kraje pro sociální oblast Jifií Navrátil, kter˘ nad akcí Den pûs-

tounství opût pfievzal zá‰titu. Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Kraj dûkuje pûstounÛm

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Akce hradu Sovince

Na hradû Sovinci probûhla minul˘ víkend akce pod názvem Útûk z fiá-
du. Náv‰tûvníci zhlédli nejen ‰ermífiské souboje, ale i pfiedstavení
loutkového divadla nebo zavítali do tajemného podzemí plného pra-
podivn˘ch stra‰idel.

31. 8. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Jifií Myszak – Reminiscence

31. 8.–25. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Jifií Myszak – Reminiscence

31. 8. 14:00 OÚ Dolní Moravice, Moravické vinobraní 

31. 8. 14:00 KD Stará Ves, Den obce

31. 8. – 1. 9. hrad Sovinec
Tajemn˘ hrad (netradiãní atajemné prohlídky)

7. 8. – 28. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: 80. v˘roãí vypuknutí 2. svûtové války

1. 9. 8:30 kostel sv. Jiljí, Huzová, PouÈ

6. 9. – 4. 10. M. knihovna, R˘mafiov
V̆ stava: Jan Nûmeãek – Reynkovi/Petrkov

7. 9. 10:00 Farma Jan Hofiák Janovice
Den otevfien˘ch faremních vrat 

8. 9. 11:15 kostel Narození P. Marie, Jamartice, PouÈ

10. 9. 10:00 Hedva âesk˘ brokát
14:00 Komentované prohlídky tkalcovny a expozic

14.–15. 9. Pradûdova galerie U HalouzkÛ Jifiíkov
Letní prohlídka kostela sv. archandûla Michaela 

15. 9. 10:30 kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe, Stará Ves, PouÈ

21. 9. 17:00 zámek Janovice
ADS Mahen – divadelní pfiedstavení pohádky

Kvûtu‰ka a ãarodûjnice
28. 9. 10:00 kostel sv. Václava, Skály, PouÈ

29. 9. 9:00 kostel sv. arch. Michaela, R˘mafiov, PouÈ

Pfiehled kulturních akcí – srpen/záfií 2019
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Co pÛlrok zaÏíváme stfiídání letního a zimního ãasu. Snad to v roce

2021 skonãí, v celé EU by mûl b˘t jeden. Jednotlivé státy si mají vy-

brat, tak si fiíkám, Ïe to zas bude mela. Zaãnou se pfiít experti na bio-

rytmy, doktofii a psychologové a ten bojovn˘ pekafi nepfiedloÏenû 

umfiel. Nevûfiím, Ïe bychom se rychle ujednotili, vût‰ina âechÛ se

o dlouhé letní veãery pfiipravit nechce.

S ãasem je vÛbec kfiíÏ. âím jsme star‰í, tím víc nám ãas letí. Hodinky

na ruce ale tikají nemûnnû 60 sekund za minutu, to platí. Dûtem pfii-

padá ‰kolní rok pfií‰ernû dlouh˘, ãekání na JeÏí‰ka nekoneãné, letní

prázdniny uletûly.

Ale teì? Rok má jen pár mûsícÛ, dny letí jako koÀské spfieÏení, my

nestíháme a vûtu „nemám ãas“ opakujeme stále ãastûji; to vidíme na

dûtech, vãera jsme si pro nû byli v porodnici, dnes nás pfierostly o hla-

vu, zítra se odstûhují nûkam do Tramtárie a my zaãneme cítit, Ïe ná‰

ãas se fiítí do cílové rovinky.

Najednou je tu spousta teorií, pr˘ ãasem se nám zpomaluje metabolismus,

pfiichází taky stres, Ïe nestihneme v‰echny povinnosti, Ïe nemáme dosta-

tek informací, Ïe si nepamatujeme, ná‰ mozek si ukládá ménû poznatkÛ.

Lidem nad 70 let jistû utíká ãas trochu jinak, minulost vnímají rych-

lej‰í, pfiítomné okamÏiky se jim zdají del‰í.

KdyÏ nás nûco nebaví, ãas se vleãe. Dvouhodinov˘ film si porovná-

me s dvouhodinov˘m ãekáním u doktora. Mladí lidé a dûti dychtí po

vzru‰ení, chtûjí rychle objevovat svût, jsou netrpûliví a pár minut ne-

ãinnosti jim pfiipadá jako vûãnost.

âím jsme star‰í, tím víc potfiebujeme fiád. Kudy ano, kudy ne.

Vyzpovídat se, protoÏe sdílená bolest je poloviãní bolest. Spousta li-

dí nefiekne po pfiíchodu z práce veãer pomalu ani dvû vûty. Neumíme

se pofiádnû ani radovat, ani si poplakat. Na nic není ãas. Ani na to, Ïe

máme proÏívat emoce. Máme pocit, Ïe jsme nastoupili do vlaku bez

strojvedoucího, vlak zrychluje a nikdo moc neví, kam ty koleje ve-

dou. K tomu pfiijdou problémy, trable a my zatáhneme za záchrannou

brzdu. A v˘sledkem je tfieba deprese.

Mám pocit, Ïe ten proud ãasu je naprosto závratn˘. Frãí od jedné ne-

dûle k druhé. V obchodû vyprodali velikonoãní zajíãky a uÏ chystají

ãokoládové ãertíky a Mikulá‰ky. A to, jestli budeme mít za dva roky

nafurt letní, nebo zimní ãas, na tom nic nezmûní. Si

O ãasu i neãasu

V roce 1970 jsem se s rodinou pfiestûhoval z âech do R˘mafiova. V li-

stopadu jsme dostali nov˘ statkov˘ byt v Edrovicích. JelikoÏ jsem si

s sebou pfiivezl obytn˘ pfiívûs, tak jsem si v roce 1972 postavil dvoj-

garáÏ spoleãnû s jednogaráÏí p. Václavíka. Od té doby zaãaly pfiib˘-

vat garáÏe aÏ do nynûj‰í podoby.

V roce 1974 jsme s panem Petrem Kobolkou zaãali stavût rodinné

domy. Kolaudace probûhla v roce 1977. JelikoÏ zde bydlím jiÏ 42 let

a z kuchyÀsk˘ch oken vidím v‰echno dûní okolo fiadov˘ch garáÏí, tak

mne i ostatní garáÏníky velice pfiekvapilo pfii v˘stavbû parcel pro no-

vé sídli‰tû, Ïe hlavní a pfiíjezdová cesta vede okolo nás a propojení

s b˘val˘m sídli‰tûm asi velice vlivní obyvatelé zatrhli. Pfiitom

v R˘mafiovském horizontu ã. 8/2019 na stranû 9 se pí‰e doslovnû:

Realizace lokality pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ v místní ãásti
Edrovice navazující na ulici Karla Schinzela se jiÏ blíÏí do finále. 

MoÏná Ïe namítnete, Ïe pfiede‰lé sídli‰tû mûlo také jeden pfiíjezd.

Rozdíl v‰ak je v tom, Ïe rodinné domky mají garáÏe uvnitfi, mají dvor-

ky a zahrádky, kde si mohou své auto odstavit a nenechat na ulici.

Chci fiíci, Ïe nebojuji za mû ani za dva dolní domky. My tfii domkafii

máme také moÏnost uklidit auto do dvora. Majitelé garáÏí mají

ov‰em jen ten prostor pfied garáÏí. Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe ten

mal˘ kopeãek je zrádn˘, v zimû se tu ãasto uvízne a b˘vá problém na-

jet do garáÏí. Umím si pfiedstavit, jak to dopadne pfii provozu tfiinác-

ti osobních aut, nákladních nebo tfieba i sloÏek Integrovaného zá-

chranného systému. Jak chcete zakázat majiteli garáÏe, aby nezapar-

koval venku? Vût‰ina velk˘ch fietûzcÛ má bezpeãnostní v˘chody.

V na‰em pfiípadû zÛstane jediná moÏnost, projet cyklostezkou. UÏ

jsem opravoval plot. ¤idiãi tatry za to nemohli, protoÏe v nejuÏ‰ím

místû zkrátka nûkdo zaparkoval osobní auto.

Chtûli bychom, aby se projektanti i zastupitelé mûsta probudili a zji-

stili, Ïe chybovali. Ladislav Urban, Edrovice

Na stavbu nazvanou „Technická infrastruktura Edrovice II.A“ byla

zpracována projektová dokumentace a na stavbu bylo v roce 2017 vy-

dáno územní rozhodnutí a následnû i pfiíslu‰ná stavební povolení. Pfii

fie‰ení dopravního napojení byly zvaÏovány dopady zv˘‰ené dopravní

zátûÏe pro stávající rodinné domy – v lokalitû ulice Karla Schinzela je

to minimálnû deset rodinn˘ch domÛ, na ulici Julia Fuãíka jsou to tfii

rodinné domy. S ohledem na velk˘ poãet úãastníkÛ byla ve‰kerá ozná-

mení, vyrozumûní a rozhodnutí stavebního úfiadu v rámci správního

fiízení doruãována vefiejnou vyhlá‰kou, tzn. vyvû‰ena na úfiední desce

po dobu minimálnû 15 dnÛ, takÏe se k pfiedmûtné stavbû i jejímu tech-

nickému fie‰ení mohl kaÏd˘ obãan vyjádfiit. Nikdo této moÏnosti ne-

vyuÏil. Pfiístupová komunikace k nové lokalitû je navrÏena jako obou-

smûrná komunikace ‰ífiky 5 m, coÏ je zcela v souladu s pfiíslu‰n˘mi

normami a umoÏÀuje pohodlné míjení vozidel. Jen doplÀujeme, Ïe

v ãlánku v RH ã. 8/2019 byla my‰lena stavební návaznost, nikoliv do-

pravní. Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Podûkování
Vyjadfiuji maximální díky MUDr. Bohumilu Servusovi za rychlou pomoc pfii náhlém zhor‰ení zdravotního stavu mého manÏela Rudolfa

Köhlera. Díky dr. Servusovi se mÛj manÏel dostal vãas do péãe lékafiÛ neurologického oddûlení nemocnice v Krnovû. Eva Köhlerová

Pár slov k novému sídli‰ti Edrovice

Státní podnik Lesy âR Ïádá o povolení k plo‰nému vykácení cenn˘ch lesÛ v prv-
ních a druh˘ch zónách CHKO Jeseníky, tedy v jejich nejcennûj‰ích ãástech. Chce
chránûné pohofií Hrubého Jeseníku promûnit v oholené kopce stejnû, jako se to
stalo v hospodáfisk˘ch lesích v Nízkém Jeseníku. O stejné povolení usilují
i správci tamûj‰ích církevních lesÛ. JeseníkÛm tak akutnû hrozí podobná de-
vastace, k jaké uÏ do‰lo napfi. v Národní pfiírodní rezervaci Bfiehynû – Pecopala
v Libereckém kraji a která vyvolala velk˘ zájem médií i zásah ministerstva Ïi-
votního prostfiedí.

Z milionÛ stromÛ v hospodáfisk˘ch lesích mimo chránûné oblasti po ce-

lé republice pfiitom vylétává kÛrovec a napadá dal‰í miliony smrkÛ.

Lesníci tomu nedokáÏou vãasn˘m odstranûním aktivních kÛrovcov˘ch

stromÛ zabránit. KÛrovec z hospodáfisk˘ch lesÛ v Jeseníkách i jinde na-

padá ostrovy cenné chránûné pfiírody, nikoli naopak. Ekologové proto

upozorÀují na nesmyslnost kácení v chránûn˘ch územích a udûlování

v˘jimek ze zákona o ochranû pfiírody. 

Lesy âR zaslaly Správû CHKO Jeseníky Ïádosti o povolení v˘jimek ze

Lesy âR chtûjí provádût v chránûn˘ch lesích JeseníkÛ 
zakázanou intenzivní holoseãnou tûÏbu

Z kapsáfie tety Kvûty

odpovûì
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KÛrovcová kalamita v dobû klimatické zmûny a extrémního sucha po-

stihuje lesy v celé zemi. Lesníci v této mimofiádné situaci Ïádají podle

stávající legislativy orgány ochrany pfiírody o udûlení v˘jimek k tûÏbû

v chránûn˘ch krajinn˘ch oblastech, v národních pfiírodních rezervacích

i jinak chránûn˘ch územích. Jen tak mohou bránit lesy, aby alespoÀ zpo-

malili ‰ífiení kÛrovce – vãasnou tûÏbou a asanací dfieva. Podniku jde v˘-

hradnû o zájem ochrany pfiírody. Detailní informace o konkrétní lokali-

tû a nezbytnost zásahu vãetnû podrobného odÛvodnûní jsou obsahem

Ïádostí LesÛ âR o v˘jimky. Platí uÏ napfiíklad ve Îìársk˘ch

vr‰ích, LuÏick˘ch horách, âeském lese, âeském ráji, v Orlick˘ch ho-

rách a jinde. SnaÏíme se zachovat lesní ekosystémy, stejnû jako napfií-

klad správci Krkono‰ského národního parku, ve kterém Lesy âR ne-

hospodafií. I tam jsou stromy napadené ve v‰ech zónách, i v té první,

která poÏívá nejvy‰‰í ochrany. Tam dfievo netûÏí, ale v ostatních oblas-

tech se snaÏí kÛrovce likvidovat s pomocí brigádníkÛ, ktefií mechanic-

ky odstraÀují kÛru z napaden˘ch stromÛ, a také prÛbûÏnou tûÏbou dfie-

va, neboli postupují stejnû jako Lesy âR, protoÏe jen tak lze zmírnit ná-

sledky kÛrovcové kalamity a hlavnû zabránit dal‰ímu ‰ífiení kÛrovce. Je

to odborn˘ postup lesníkÛ, hospodáfiÛ, ktefií mají zodpovûdnost za hos-

podáfiské lesy. Hnutí Duha Ïádnou zodpovûdnost nenese.

Mgr. Eva Jouklová, tisková mluvãí
Lesy âeské republiky, s. p.

Vyjádfiení LesÛ âR

zákonného zákazu intenzivní holoseãné tûÏby na deseti místech v prv-

ních a druh˘ch zónách CHKO, vãetnû evropsky chránûn˘ch lokalit.

Zákon ã. 114/1992 Sb., § 26 odst. 3 písm. a), totiÏ fiíká, Ïe na území prv-

ní a druhé zóny chránûné krajinné oblasti je dále zakázáno hospodafiit

na pozemcích mimo zastavûná území obcí zpÛsobem vyÏadujícím in-

tenzivní technologie, zejména prostfiedky a ãinnosti, které mohou zpÛ-

sobit podstatné zmûny v biologické rozmanitosti, struktufie a funkci e-

kosystémÛ anebo nevratnû po‰kozovat pÛdní povrch, pouÏívat biocidy,

mûnit vodní reÏim ãi provádût terénní úpravy znaãného rozsahu.

Stejnou Ïádost podaly také Biskupské lesy ostravsko-opavské diecéze

i Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Hnutí Duha varuje, Ïe kdyby

Správa CHKO Jeseníky Ïádostem vyhovûla a umoÏnila kácení v‰ech

kÛrovcem napaden˘ch stromÛ, tak se hory zmûní v pusté holiny a dojde

ke zniãení lesÛ, lesní pÛdy, vodních zdrojÛ i pfiírodní rozmanitosti.

Hrozí zniãení vzácn˘ch lokalit, které ob˘vají ohroÏené druhy rostlin

a ÏivoãichÛ, jako je sokol stûhovav˘, jefiábek lesní, pu‰tík bûlav˘, datlík

tfiíprst˘, stfievlík hrbolat˘ a dal‰í.

Hnutí Duha bude ve správních fiízeních poÏadovat, aby se v pfiípadû

plo‰né kalamity v nejcennûj‰ích prvních zónách a pfiirozen˘ch smrãi-

nách vÛbec nekácelo. Ve druh˘ch zónách lze podle Hnutí Duha pfii-

pustit tûÏbu pouze do té míry, aby nevznikly holiny. Znamená to pone-

chat nejménû tfietinu stromÛ stát kvÛli zachování lesního prostfiedí

a ãásteãnému zastínûní pÛdy i tlejícího dfieva. Právû lesní pÛda trpí ho-

loseãemi nejvíc. Dochází k její degradaci, odplavení Ïivin a ztrátû

schopnosti zadrÏovat vodu. Hnutí Duha bude také poÏadovat vypraco-

vání nezávislého odborného posudku k urãení rozsahu, v jakém lze pfií-

padné zásahy provádût, aniÏ by do‰lo k ohroÏení evropsky chránûn˘ch

lokalit a druhÛ.

Ekologická organizace také upozornila na vypoãítavost státního podni-

ku Lesy âR. Lesníci v Ïádném pfiípadû nedokáÏou zajistit tûÏbu v‰ech

napaden˘ch stromÛ v postiÏen˘ch oblastech. Nemají k tomu dost pra-

covníkÛ ani techniky. Nûktefií vlastníci netûÏí napadené smrky také pro-

to, Ïe je pro nû odstranûní kÛrovcov˘ch stromÛ ekonomicky nev˘hod-

né. V̆ razn˘ pokles v˘kupní ceny dfieva jim ãasto nezaplatí ani náklady

na tûÏbu, dopravu a obnovu porostÛ. Namísto toho, aby lesníci soustfie-

dili v‰echny dostupné kapacity k zabránûní postupu kalamity v hospo-

dáfisk˘ch lesích mimo chránûná území a tam, kde to má je‰tû smysl, se

v‰ak Lesy âR spoleãnû s nûkter˘mi církevními lesy rozhodly poÏado-

vat masivní plo‰nou tûÏbu v prvních a druh˘ch zónách CHKO Jeseníky,

kde je destruktivní tûÏba zákonem o ochranû pfiírody zakázaná. V̆ jimku

ze zákazu mÛÏe povolit státní Agentura ochrany pfiírody a krajiny, resp.

její místní pracovi‰tû Správa CHKO Jeseníky. 

Agentura se v‰ak obává v˘jimky ze zákona neudûlit, protoÏe by podle

nelogick˘ch, absurdních pravidel musela vlastníkÛm (a dokonce i stát-

ním lesÛm) vyplatit ze státního rozpoãtu „újmu“ za omezení tûÏby. Tato

újma ve skuteãnosti neexistuje – ochrana lesa, lesní pÛdy, vody a biodi-

verzity má podstatnû vût‰í hodnotu neÏ vykácené dfievo a vzniklá holi-

na. Navíc v˘‰e této „újmy“ neodráÏí skuteãnou trÏní cenu dfieva, ale ce-

nu stanovenou vyhlá‰kou ã. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky

a zpÛsob poskytování finanãní náhrady za újmu vzniklou omezením

lesního hospodafiení, a vyhlá‰kou ã. 55/1999 Sb., o zpÛsobu v˘poãtu

v˘‰e újmy nebo ‰kody zpÛsobené na lesích. Vyhlá‰ka v‰ak nezohledÀu-

je reáln˘, nûkolikanásobn˘ propad ceny dfieva. Ministerstvo Ïivotního

prostfiedí a jemu podfiízené úfiady ochrany pfiírody radûji povolují de-

struktivní kácení pfied vyplácením „kompenzací“, které by jen pfielily

peníze z rezortu MÎP do státního podniku Lesy âR a na nûÏ nemá

Agentura ochrany pfiírody dost prostfiedkÛ.

Dokladem tohoto pfiístupu MÎP vedoucího k nesmyslnému niãení cen-

né pfiírody je i vydané metodické doporuãení k postupu asanace kÛrov-

cem napaden˘ch porostÛ v CHKO a maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch

územích, které umoÏÀuje Správû CHKO Jeseníky udûlit v˘jimky k roz-

sáhl˘m holoseãn˘m tûÏbám i v prvních a druh˘ch zónách. Na nesmysl-

né pfielévání penûz mezi státními organizacemi upozornili v minul˘ch

dnech v Poslanecké snûmovnû poslankynû Eva Fialová a poslanec Jan

Schiller (oba ANO).

Pokud církevní a státní lesy v˘jimky nedostanou nebo Správa CHKO

Jeseníky stanoví omezení k tûÏbû, budou poÏadovat proplacení vzniklé

„újmy”. Získají tak bez práce v˘raznû vy‰‰í ãástku, neÏ na kterou by si

pfii‰ly pfii tûÏbû samotné. Budou-li jim v˘jimky udûleny, získají pfiístup

k rozsáhl˘m chránûn˘m porostÛm, ve kter˘ch pouÏití harvestorÛ a jiné

tûÏké techniky v˘raznû sníÏí náklady, a pfiitom váÏnû po‰kodí chránû-

nou pfiírodu.

Podle ministra Ïivotního prostfiedí Richarda Brabce je jen letos ohroÏe-

na polovina smrkov˘ch lesÛ. Podle jeho dal‰ího vyjádfiení má b˘t letos

kalamitou postiÏeno 30–50 milionÛ kubíkÛ dfieva, tedy 1200–1800 km2

lesa. Tato rozloha na svém dolním rozpûtí odpovídá území prÛmûrného

ãeského okresu ãi 181 000 fotbalov˘ch hfii‰È. PrÛmûrná rychlost rozpa-

du ãesk˘ch lesÛ tedy bude letos zfiejmû ãinit nejménû ekvivalent jedno-

ho fotbalového hfii‰tû kaÏdé tfii minuty. 

Jaromír Bláha, Hnutí Duha
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Ze sedla Kóta mÛÏeme zamífiit pfiímo do Karlovy Studánky. Pokud

zastavíme je‰tû pfiedtím, neÏ vjedeme do první ostré pravotoãivé za-

táãky, mÛÏeme se vydat asi 300 metrÛ do lesa po modfie znaãeném lá-

zeÀském okruhu s dal‰í úchvatnou vyhlídkou do kraje. Vytvofiila ji

sama pfiíroda a nese jméno RolandÛv kámen.

Osamûlá rulová skála byla místním obyvatelÛm známá odnepamûti.

Kdysi kolem ní vedla stará stezka z Ludvíkova do Hubertova. Na sta-

r˘ch pohlednicích je vidût, jak bylo okolí skály holé, zcela bez lesa,

a tak se není co divit, Ïe toto místo poutalo pozornost. Název sice

mÛÏe odkazovat k bájnému hrdinovi z písnû z 11. století, ve skuteã-

nosti ale místo neslo je‰tû pfied 100 lety název Hinnewiederstein. Byl

to odkaz na lidové oznaãení Karlovy Studánky, kde lázeÀ‰tí hosté

chodili na procházku sem a tam stále dokola, nahoru a dolÛ, coÏ míst-

ní nûjak nemohli pochopit.

Prastará legenda fiíká, Ïe kdysi chtûl ìábel zniãit kostel v Karlovû

Studánce. Vylomil pr˘ obrovit˘ kámen a chtûl jej mr‰tit na kostel

v dobû, kdy tam knûz slouÏil m‰i, aby zabil jej i co nejvíc vûfiících.

Pfiecenil v‰ak své síly, kámen mu vyklouzl nad obcí a zaryl se do ze-

mû, takÏe ãert musel odtáhnout s nepofiízenou.

Do roku 1833 zde nebyly schody ani zábradlí. V̆ stup na skálu byl

proto dost nebezpeãn˘. TéhoÏ roku byly vytesány schody a v nûkte-

r˘ch místech vystfiílen prÛchod. Vrchol ostrohu byl upraven a na‰lo

se i místo pro laviãky. Cesta je sice zaji‰tûna zábradlím, pfiesto vyÏa-

duje jistou zruãnost a opatrnost. Vrcholu vévodí velk˘ dfievûn˘ kfiíÏ.

Jeho dfievo pamatuje mnoho jesenick˘ch zim a parn˘ch letních dní,

pfiesto není pÛvodní. O prvním kfiíÏi na kameni vypráví historie

Ludvíkova, podle níÏ nechal z modfiínu vytvofiit kfiíÏ na vrchol

Rolandova kamene velmistr fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ Norbert Klein.

Zprávu o svûcení máme ze 14. záfií 1924. Obraz ukfiiÏovaného nama-

loval opavsk˘ malífi Konrad Assmann a lesní dûlníci pak upevnili kfiíÏ

na vrchol skály.

Z plo‰iny u kfiíÏe se dá dohlédnout smûrem k jihozápadu, kde se ote-

vírá kotlina fieky Morávky. Jinak v dalek˘ch rozhledech brání okolní

kopce. Samotná nadmofiská v˘‰ka Rolandova kamene je 937 metrÛ.

V mapách se uvádí v˘‰ka 910 metrÛ, to je v‰ak údaj z úpatí skály.

KdyÏ uÏ jsme u tûch v˘hledÛ, dovolí-li to pán zdej‰ích hor, mÛÏeme

zahlédnout i jeho sídelní horu – vrchol Pradûdu.

Koukat se ale dá i na samotnou skálu. Pfii cestû na vrchol si pozorn˘

náv‰tûvník jistû pov‰imne pozoruhodné deformace Ïulov˘ch vrstev.

Je to dÛkaz horotvorn˘ch procesÛ pfii vzniku zdej‰ích hor.

Pokud by vám v˘stup na skálu po turistické trase nestaãil, dají se vy-

uÏít zdej‰í horolezecké trasy. Na 37 metrÛ vysokou skálu vede 28 horo-

lezeck˘ch tras, vesmûs zaji‰tûn˘ch. AÈ uÏ se na vrchol dostanete jakko-

liv, kfiíÏ na temeni i skalnat˘ podklad vás alespoÀ ve fantazii pfienesou

do dalek˘ch Alp, kde jsou podobné vrcholky ãetné, jen vût‰inou mno-

hem v˘‰e. Ale jak praví klasik – RolandÛv kámen je sice mal˘, ale ná‰.

Z Rolandova kamene je to uÏ jen kousek do Karlovy Studánky, kte-

rá je skuteãnou perlou jesenick˘ch lázní. Neznal˘ náv‰tûvník patrnû

pfii prÛjezdu obcí nebude vûfiit sv˘m oãím. Unikátní architektura,

v níÏ pfievládá dfievo, spoleãnû s pÛvabnou pfiírodou, do které je ten-

to skvost lidsk˘ch rukou zasazen, z nûj dûlá neuvûfiitelnû pÛvabné

místo. Ne náhodou se o tomto krásném koutû JeseníkÛ zaãíná i v zá-

mofií hovofiit jako o jednom z míst, které by náv‰tûvník stfiední

Evropy rozhodnû nemûl vynechat. I kdyÏ je zde turistÛ i lázeÀsk˘ch

hostÛ hodnû, je‰tû stále má to hemÏení své lidské rozmûry a pofiád se

zde dá najít tich˘ kout, kde si ãlovûk mÛÏe vychutnat jedno z nej-

ãist‰ích klimatick˘ch území u nás.

I o Karlovû Studánce existují nejrÛznûj‰í povûsti a legendy. Jedna

z nejstar‰ích vypráví o starém

poustevníkovi, kter˘ kdysi

dávno Ïil ve zdej‰ích lesích.

Byl to velmi zboÏn˘ a moudr˘

muÏ, a protoÏe kromû silné ví-

ry v Boha dûkoval za svÛj po-

klidn˘ Ïivot i zdej‰í pfiírodû,

rozhodl se vyjádfiit svou vdûã-

nost patronu lesÛ sv. Huber-

tovi. K jeho poctû vystavûl ne-

daleko poustevny kapliãku. Po

nûjakém ãase, právû kdyÏ byl

ponofien v hlubokou meditaci,

se pfied ním zjevil jelen se záfií-

cím kfiíÏem mezi parohy. Na

hfibetû mu sedûl muÏ v zelené

kamizole. Oslovil uÏaslého

poustevníka a podûkoval mu za

to, Ïe mu postavil kapli. Potom
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Kde voda léãí a hory vydávají podzemní bohatství (1)

Kam na v˘let

Cesta na vrchol Rolandova kamene je místy krkolomná

Kaple sv. Huberta

Historie Ludvíkova praví, Ïe první
kfiíÏ na vrchol Rolandova kamene
nechal z modfiínu vytvofiit velmistr
fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ Norbert Jan
Nepomuck˘ Klein

Vrchol Rolandova kamene – dfievûn˘ kfiíÏ pochází z 20. let 20. století 
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O horní hranici lesa jsme si nûco fiekli uÏ v úvodu: zaãíná tam, kde

zapojen˘ les postupnû pfiechází do rozvolnûn˘ch formací, které tvofií

hlouãky smrkÛ a solitéry, jeÏ jsou s pfiib˘vající v˘‰kou stále fiid‰í.

V prÛmûru mÛÏeme vést tuto vrstevnici ve v˘‰ce 1350 m. Nad ní uÏ

se nacházejí tzv. horské hole, zvané téÏ alpínské. Víme uÏ, Ïe tento

termín je sporn˘ a spí‰e jde o subalpínské pásmo (vegetaãní stupeÀ),

tj. bez lesa, ale stále je‰tû s v˘skytem dfievin. V kaÏdém pfiípadû jde

o pfiirozené bezlesí, kde vlivem extrémních klimatick˘ch podmínek

les uÏ nemÛÏe existovat, a území tudíÏ obsadila travinná a kefiíãková

spoleãenstva, doplnûná nemnoh˘mi druhy bylin. Tato spoleãenstva

nezaujímají celou plochu bezlesí, neboÈ se musí o místo dûlit s roz-

volnûn˘mi smrky.

Také je na místû pfiipomenout, Ïe horní hranice lesa byla sníÏena

v dÛsledku nûkdej‰í pastvy dobytka (17.–20. stol.), takÏe termín pfii-

rozené bezlesí musíme brát spí‰e relativnû. Pokus o opûtné zv˘‰ení

horní hranice lesa vysázením nepÛvodní borovice horské (kleãe) by-

lo v‰ak rozhodnutím ne‰Èastn˘m a neprofesionálním.

Dále je tfieba upozornit na chybu v pouÏívání v˘razu „vysokohorsk˘“

pro Hrub˘ Jeseník, kter˘ je obãas uÏíván v tisku. Toto oznaãení zfiej-

mû vzniklo zkomolením názvu vysokoholsk˘ (od Vysoké hole) ve

spojení s hfibetem. Jeseníky rozhodnû nemají vysokohorsk˘ ráz, ani

o nûco vy‰‰í Krkono‰e.

Jsme tedy na horách a máme dobr˘ rozhled po krajinû. Z této pozice

se nám bude okolí jevit spí‰e jako vrchovina neÏ hornatina a budeme

mít tendenci povaÏovat za skuteãné hory jen hlavní hfieben, Pradûd

s Mal˘m Dûdem, Mraveneãník a Keprník. Je tomu tak proto, Ïe oko-

lí jádra Hrubého Jeseníku je zalesnûno a jen málo vrchÛ pfiesahuje

1300 m (Mraveneãník, Vfiesník, Velk˘ Jezerník, Velk˘ Dûd).

Zamûfime se v‰ak na vegetaci. UÏ na první pohled je patrné, Ïe je 

diametrálnû odli‰ná od vegetace v niÏ‰ích polohách, a mnoh˘ laik

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2019

33

fiekl, Ïe by se mu rád odvdûãil, a zeptal se ho, co by si pfiál. „Pro se-

be neÏádám nic,“ odpovûdûl stafiec, „ale pfiál bych si, abys do zdej-

‰ích pramenÛ vloÏil magickou moc, která by uzdravovala nemocné.“

Svat˘ Hubert se usmál, souhlasnû pok˘val hlavou a ukázal prstem na

skálu. Ta pukla a vytryskl z ní pramen. Potom ukázal prstem je‰tû do

nûkolika stran a z dáli se oz˘valo z rÛzn˘ch míst bublání nov˘ch pra-

menÛ. Tajemn˘ jezdec zmizel a stafiec pfiistoupil ke zrozenému pra-

menu a napil se. Voda mu vlila do Ïil takovou sílu, Ïe docela omládl.

Zanedlouho pfii lovu do tûchto míst zabloudil pan Karel z Riedheimu,

správce bruntálského panství. KdyÏ se snaÏil pfiejít po dfievûné lávce

pfies potok, uklouzl a zlomil si nohu. Zaãal bolestí tak hlasitû nafiíkat,

Ïe to usly‰el poustevník, kter˘ právû kleãel u kaple. Vydal se po hla-

se a zranûného lovce na‰el. Pomohl mu k nedaleké poustevnû a tam

pfiikládal léãivou vodu na zranûnou nohu a dával mu ji také pít. Po

pár dnech byl Karel z Riedheimu zcela zdráv. Z vdûãnosti a víry

v zázraãnou vodu nechal u pramene postavit dÛm pro nemocné. Od

tûch dob se místu fiíká Karlova Studánka.

Miroslav Kobza:
Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Fota: autor textu a Ing. Miloslav Marek

Pitn˘ pavilon Lotrinsk˘ lázeÀsk˘ dÛm – Slezsk˘ dÛm

Jalovec obecn˘ nízk˘, v˘raznû svûtlomilná dfievina, dobfie sná‰ející
extrémní teploty; pod Jelením hfibetem (1340 m), 16. 6. 2018

Lnûnka alpská, její v˘skyt poukazuje i na b˘valé pastviny; nad Malou
kotlinou (asi 1300 m), 16. 6. 2018

Od podlé‰ky k zvonku vousatému
IV. ãást – Horské bezlesí (1)

Zajímavosti z pfiírody
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fiekne, Ïe tady vlastnû kromû trávy uÏ nic není. Nemá samozfiejmû

pravdu, a tak ho seznámíme s tím, co zde roste. MÛÏeme zaãít právû

trávou. Laik jdoucí po hfiebeni ji vnímá jako fádní plochu tvofienou

jedním druhem. Znalec ale vidí kostfiavu nízkou, metliãku kfiivola-

kou, smilku tuhou, lipnici nízkou, metlici trsnatou nebo ostfiici

Bigelowovu. A kdybychom smûli k Petrov˘m kamenÛm, najdeme

vzácnou sítinu trojklannou. 

Podívejme se na kefiíãkovou vegetaci. I laik pozná borÛvku, brusinku

a vfies, ale sotva uÏ identifikuje ‰ichu oboupohlavnou, zelen˘ kefiíãek

s ãern˘mi bobulkami a jehlicovit˘mi listy. Není tak bûÏná, jejím do-

movem jsou právû travnaté a kamenité hole, skalní bloky a suti na vy-

foukávan˘ch místech. Pûkn˘ porost ‰ichy najdeme napfi. na Bfiidliãné

hofie. Na otázku poÏivatelnosti plodÛ lze odpovûdût, Ïe je nikdo ne-

sbírá pro jejich nev˘raznou chuÈ. Také by se sotvakdo plahoãil za ‰i-

chou, kdyÏ je jí tak málo. Navíc ve velkém mnoÏství mohou plody vy-

volat pfiechodné závratû a bolesti. MÛÏete je ale pfiíleÏitostnû ochutnat.

Kromû nízk˘ch kefiíkÛ mÛÏeme v tûchto v˘‰kách spatfiit dal‰í dva

druhy kefiÛ, nejsnáze opût na Bfiidliãné hofie. Je to jalovec obecn˘ níz-

k˘ a meruzalka (rybíz) skalní. Zmínûn˘ jalovec je na rozdíl od jalov-

ce obecného opravdu nízk˘ (0,5 m) rozprostfien˘ kefi a najdeme ho

jen na horách, a to je‰tû ne na v‰ech. Rybíz skalní je také typicky hor-

ská dfievina, ale najdeme ho i v lesích mnohem níÏe (pokud to není

podobn˘ rybíz alpsk˘). Jeho plody jsou samozfiejmû jedlé, av‰ak

znaãnû kyselé, a nejsou proto vyhledávány. Ostatnû je tento druh pla-

ného rybízu tûÏko k nalezení a není ani hojn˘.

Pfiejdûme k bylinám. O kvûtenû Hrubého Jeseníku toho bylo napsáno

tolik, Ïe tento pfiíspûvek budou nûktefií povaÏovat za no‰ení dfiíví do

lesa. Nicménû se subalpínské kvûtenû v na‰em seriálu nelze vyhnout.

V trávû na cestû k Petrov˘m kamenÛm lze spatfiit skupinku drobn˘ch

bíl˘ch hvûzdiãek. NáleÏí lnûnce alpské a mÛÏeme je spatfiit také

u Barborky, ve Velké kotlinû a na dal‰ích místech. Pfies svÛj název to

v‰ak není vyhranûnû horská rostlina, najdeme ji i mnohem níÏe, na

mezích, na okrajích lesÛ a pastvin, napfi. PR Franz-Franz (740 m).

Stejnou vlastnost má i koprníãek nachov˘. Centrem jeho roz‰ífiení je

subalpínsk˘ stupeÀ, ale najdeme ho i na podhorsk˘ch loukách, napfi.

pod vrcholem Kamenné hory (790 m).

Ve chvíli, kdy laik najde „tlustou pampeli‰ku“, znalec odhalí náhol-

ník jednoúborn˘ (paralelní název prasetník je odvozen ze slovenské-

ho pojmenování prasatnica). Na rozdíl od pfiedchozích druhÛ je tento

skuteãnû typickou horskou rostlinou. ProtoÏe nesná‰í zastínûní, pod

hranicí lesa se mÛÏe vyskytnout jen ojedinûle a pfiechodnû. Jeho do-

movem je subalpínsk˘ a alpínsk˘ stupeÀ a v âR roste pouze ve vy-

sok˘ch Sudetech (Krkono‰ích, Králickém SnûÏníku, Hrubém

Jeseníku). Na Slovensku zasahuje do v˘‰ky nad 2000 m.

Dal‰ími Ïlut˘mi kvûty, s nimiÏ se zde mÛÏeme setkat, jsou jestfiábní-

ky. Av‰ak k tomu, abychom vûdûli, kter˘ je kter˘, bychom potfiebo-

vali skuteãného odborníka, jenÏ by nejspí‰ rozli‰il jestfiábník ãern˘,

kaln˘ a vûsenkov˘, pfiípadnû dal‰í. Zcela jistû poznáme mochnu

nátrÏník a celík zlatob˘l alpsk˘, men‰ího pfiíbuzného celíku zlatob˘-

lu obecného z niÏ‰ích poloh, a také violku Ïlutou sudetskou, která na-

opak v niÏ‰ích polohách neroste.

Petrovy kameny musí ukáznûn˘ turista minout, na‰e botanická exkur-

ze je v‰ak imaginární, a tak se tam podíváme. Rostou zde totiÏ druhy,

s nimiÏ se setkáte málokde, nebo dokonce pouze zde. Tûm fiíkáme dru-

hy endemické a na Petrov˘ch kamenech jsou dva – lipnice jesenická

a zvonek jesenick˘. Tento zvonek (Campanula gelida) je blízce pfií-

buzn˘ zvonku krkono‰skému neboli ãeskému (Campanula bohemi-
ca), od nûjÏ se odli‰uje jen detailními znaky a nûkter˘mi botaniky b˘-

vá oznaãován za jeho poddruh (Campanula bohemica ssp. gelida).

Snad byla uÏ taxonomie vyfie‰ena, nicménû oba druhy se od‰tûpily od

alpského druhu Campanula scheuchzeri poté, co se stfiedoevropsk˘ 

areál tohoto zvonku v prÛbûhu klimatick˘ch a vegetaãních zmûn v dobû

poledové rozãlenil na samostatné ostrÛvky. ·lo by tedy o neoendemity.

Popsat vznik endemitÛ odbornû by vydalo na celou kapitolu, nám bude

staãit, Ïe jednou ze základních podmínek je geografická izolace, v níÏ se

dané rostliny bûhem doby geneticky odli‰í od tzv. nominátního druhu, te-

dy je znemoÏnûna v˘mûna genÛ s nejbliÏ‰ími populacemi.

Dal‰ími vzácnostmi, které na Petrov˘ch kamenech rostou, jsou fiefii‰-

nice r˘tolistá, vrba bylinná a sítina trojklanná. Rozchodnice rÛÏová

a lomikámen vÏdyÏiv˘ bohuÏel uÏ vyhynuly, pravdûpodobnû se‰la-

pem neukáznûn˘ch turistÛ a lyÏafiÛ nebo téÏ sbûrem. Také sasanka

narcisokvûtá (fiíká se jí téÏ vûtrnice, coÏ je opût pfievzato ze sloven-

ského veternica) b˘vala v Jeseníkách mnohem hojnûj‰í. Teì uÏ ji mÛ-

Ïete vidût jen zde, ve Velké kotlinû a nûkdy na hlavním hfiebeni.

Nejspí‰ byla i vyr˘pávána, jenÏe po pfiesazení do niÏ‰ích poloh ztrá-

cí pÛvodní vzhled. Je tedy lépe pofiídit snímek neÏ ji hloupû zniãit.

Tato kráska je opravdovou ozdobou hor a spolu s hofici patfií mezi

nejvyhledávanûj‰í objekty propagující jejich krásy. Je proto na místû

území se vzácnou kvûtenou chránit, mnohé lidi v‰ak nezastaví nic.

Fota a text: Milo‰ Zatloukal

Mûl jsem v úmyslu napsat nûco o medvûdu hnûdém, ale nechám to

na pfií‰tû. V srpnu jako kaÏd˘ rok totiÏ probíhala srnãí fiíje a byla 

opravdu úÏasná. V tomto pfiíspûvku vynechám psaní o zoologii, psal

jsem o srnãí zvûfii jiÏ dfiíve, a zaãnu hned pfiíbûhem, kter˘ je pro

spousty náv‰tûvníkÛ pfiírody skryt. 

Koneãnû jsem jen na ranních smûnách, uÏ Ïádn˘ nepfietrÏit˘ provoz,

ne Ïe bych byl nûjak star˘, ale uÏ mû takov˘ pracovní cyklus po pû-

tatfiiceti letech unavuje. Hned jsem toho patfiiãnû vyuÏil, nejen „cha-

lupáfisk˘mi“ pracemi, ale i vycházkami do revíru, kter˘ch se mi na-

jednou nabízí více, a tak se mi povedlo b˘t vãas na správném místû.

Je první srpnov˘ pátek, prodluÏuji si víkend, abych se pokusil nakouk-

nout do „srnãí loÏnice“. Povedlo se mi hned pfii první ranní vycházce

vidût to, co jsem léta kvÛli pracovním povinnostem nevidûl. Je po noã-

ní boufice, v revíru mne vítá nádherné slunné ráno, lehce se zvedající

opar, mírn˘ vítr od v˘chodu, pfiipomínalo mi to babí léto. RozhlíÏím se

po okolních loukách a blízkém ovesném políãku, srnãí zvûfi je v‰ude.

Mám vyhlídnuté místo, kde bych chtûl zalehnout, ale brání mi v pfií-

stupu srna, která se paství u vzdálen˘ch balíkÛ sena. Zradit ji nechci,

kde je srna, mÛÏe b˘t i srnec. Nezb˘vá neÏ poãkat, aÏ zalehne a já se

budu moct v zákrytu jednoho poblíÏ poloÏeného balíku sena pfiiblíÏit. 

Dobu ãekání mi zpfiíjemnila mladá li‰ka, lovila po mé pravici a ani si

nev‰imla mého pfiíchodu. VyuÏívám toho, pomalu zaléhám za pfiíkop,

Na náv‰tûvû v loÏnici zvûfie srnãí

PokládáníLeto‰ní li‰ka
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vítr mám dobr˘, pofiizuji první snímky. Mám radost, skvûl˘ zaãátek

fotolovu. Li‰ka odchází za sv˘m a já se zaãínám znovu rozhlíÏet po

okolí a po pastvící se srnû. A hle, uÏ není sama, ani nevím, odkud pfii-

‰el, ale je tam! Srnec, zhruba pûtilet˘, na jedné stranû ‰piãák, na dru-

hé náznaky ‰esteráka, jak by myslivci fiekli, zpáteãní srnec. 

V luãní enklávû ze tfií stran obklopené lesem je pár roztrou‰en˘ch ba-

líkÛ sena a jeden z nich by mi pomohl jako kryt. K balíku jít pfiímo

nemÛÏu, musím cel˘ úsek obejít vnitfikem lesa, abych se dostal na fo-

tografickou vzdálenost. Sojky a Èuh˘ci mne znervózÀují, zase v‰em

dávají vûdût, Ïe jsem v revíru, „potvory opefien˘“. Vítr mám v˘chod-

ní, vyhovuje mi, ‰ustûní m˘ch podráÏek odná‰í opaãn˘m smûrem od

zvûfie, a tak se mi dafií vojensk˘m zpÛsobem (po ãtyfiech) dostat aÏ

k balíku. Koneãnû jsem u sena, klekám, dávám odpoãinout loktÛm,

vlastnû celému tûlu. Srna se srncem si mezitím zalehli a já mám více

ãasu nachystat si prostor k fotografování. Jen co se uvelebím vedle

balíku, srna vstala a zaãala se pastvit, myslím si, Ïe zároveÀ vyz˘vat

srnce k pokládání. Srnec dlouho neotálel a zaãala první koleãka lás-

ky. Jedno, druhé, tfietí a pak to pfii‰lo! Pokládání, záÏitek po letech pro

mne neskuteãn˘. Fotky se hrnuly na kartu, roztfiesené ruce mi pomá-

hal uklidnit batoh, o kter˘ jsem mûl opfien˘ fotoaparát. Znovu dal‰í

snímky, neskuteãná nádhera pfiírodního dûjství o zachování rodu. Co

si více mÛÏe milovník divoké pfiírody pfiát neÏ b˘t svûdkem zakládá-

ní dal‰ího Ïivota na‰í snad neju‰lechtilej‰í a nejkrásnûj‰í zvûfie. Po

aktu si zvûfi zalehla, já prohlíÏím fotografie, nemÛÏu vzru‰ením po-

padnout dech a v klidu se podívat na snímky, to prostû nejde, nechám

to aÏ na doma. Kouknu znovu k „milencÛm“, znovu jsou v pohybu,

srna vodí srnce do koleãka, snad pfiijdou blíÏ, moc bych si to pfiál, ale

bohuÏel musím se spokojit se vzdáleností zhruba ‰edesáti metrÛ.

Srnci dochází trpûlivost a srnu dÛraznû ‰Èouchá paroÏím, srna pokor-

nû poslechla srncovu v˘zvu a opût dochází k dal‰ímu pokládání. Opût

pofiizuji pár fotografií, pokládání opakuje srnãí pár tfiikrát. 

Po dvou hodinách pozorování a fotografování se snaÏím vytratit ze

„srnãí loÏnice“. Nechávám je v klidu zalehnout, v zákrytu balíku pfii-

krãen potichu odcházím. Z lesní cesty se otáãím, nezradil jsem je.

Sedám na zem, stále rozru‰en záÏitkem listuji fotkami, jsem nav˘sost

spokojen˘! Ukládám fotoaparát do batohu, dûkuji srnãí zvûfii i li‰ce

za úÏasné ráno. Vstávám, jdu ke svému stroji, nedá mi to, je‰tû jed-

nou se ohlédnu a co to! Dal‰í srnec se Ïene loukou, chce se zmocnit

zadané srny. OkamÏitû vytahuji fotoaparát, v‰echno, co mám, odha-

zuji a plíÏením se snaÏím dostat co nejblíÏe k souboji dvou nápadní-

kÛ. Na dobrou fotografickou vzdálenost jsem to nestihnul, ale foto-

grafie mám, sice jen dokument, ale pro mne s vysokou hodnotou.

Vidût souboj srncÛ je dal‰í tûÏko popsateln˘ záÏitek, moc takov˘ch

soubojÛ jsem za svou mysliveckou a fotografickou praxi nezaÏil.

VÏdycky to bylo jen vyhánûní jednoho srnce druh˘m z fiíji‰tû, nic víc. 

Dnes mi paní Pfiíroda opravdu nadûlila neskuteãnou podívanou. Útok

stfiídá útok, paroÏím jdou do sebe a vÛbec se ne‰etfií, urãitû jim i ‰rá-

my pfiib˘vají. Tfiílet˘ ‰esterák se vzdává, opou‰tí arénu a pûtilet˘ 

okamÏitû vyráÏí za svou srnou. Je‰tû kontroluje okolí a spolu se sr-

nou znovu zaléhají. Já cel˘ roztfiesen˘ definitivnû opou‰tím srnãí en-

klávu. Dûkuji zvûfii, Dianû, svatému Hubertovi, paní Pfiírodû za krás-

né ráno. Myslivci moc dobfie vûdí, jaké to je pozorovat jakoukoliv

zvûfi v fiíji, je to neskuteãné, dramatické, napínavé. V ãlovûku je kaÏ-

d˘ smysl napnut˘, dechem zarosen˘ dalekohled, u mne hledáãek,

zlobí pfii pozorování, pfii fotografování a také v oãekávání dûjÛ pfií‰-

tích. Dlouho odpoãívám pod smrkem, rozjímám a vstfiebávám dne‰-

ní krásné ranní chvíle se zvûfií. Je‰tû teì, pfii psaní tûchto fiádkÛ, se

chvûji vzru‰ením a v‰em milovníkÛm divoké, místy je‰tû nedotãené

pfiírody bych pfiál takovou podívanou aspoÀ jednou v Ïivotû proÏít.

S pozdravem v‰em ãtenáfiÛm Václav Va‰íãek

VodûníSouboj
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UÏ po‰esté se elitní bûÏci na koleãkov˘ch lyÏích vydali na nároãn˘ TOMSKI
V˘jezd na Pradûd. V sobotu 3. srpna se na parkovi‰ti na Hvûzdû se‰la ãeská,
francouzská a polská lyÏafiská elita. Na start devítikilometrového závodu ze
série Efisan Skiroll Classics se postavilo 77 muÏÛ a Ïen. K cíli ve v˘‰ce 1491
metrÛ nad mofiem nejrychleji vystoupali Alexis Jeannerod a jeho kolega 
z eD system Bauer Teamu Jan ·rajl. Bronzovou pfiíãku vybojoval ãesk˘ re-
prezentant Adam Fellner z Fenix Ski Teamu Jeseník. Îádná z Ïen nestaãila na
Roxane Lacroixovou z profesionálního laufafiského t˘mu Luká‰e Bauera.
„Myslím si, Ïe se tato akce uÏ rozjela do opravdu mezinárodního mû-
fiítka a po v˘jezdu na Je‰tûd je ná‰ závod druh˘m nejvût‰ím podnikem
v republice obsazeností i kvalitou,“ popsal prestiÏ závodu jeho fiedi-

tel a jeden z elitních úãastníkÛ Václav Sedláãek. „Koleãkové lyÏe jsou
mírnû jednodu‰‰í, protoÏe tfiení u nich není tak velké jako u bûÏek, ale
na druhou stranu, kdyÏ je sníh kvalitní a jede to, tak je to rovnocen-
né. Ale tento v˘jezd na Pradûd provûfií úplnû kaÏdého a snadn˘ ne-
ní,“ dodal Sedláãek.

Jeho slova potvrdil v cíli také vítûz Alexis Jeannerod: „Líbilo se mi to,
ale bylo to pro mû dnes docela tûÏké. Necítil jsem se dobfie, navíc jsem
pfied prémií zlomil hÛlku a pak jsem se snaÏil ze v‰ech sil znovu na
Honzu ·rajla dotáhnout. Nakonec se mi podafiilo i vyhrát, ale úplnû do-
br˘ pocit z toho nemám.“ Francouzsk˘ bûÏec na lyÏích je ãlenem ma-

ratonského eD system Bauer Teamu a v zimní sezónû pravidelnû do-

konãuje závody svûtového poháru VISMA Ski Classics v elitní desítce.

¤editelem t˘mu je nejúspû‰nûj‰í ãesk˘ bûÏec na lyÏích Luká‰ Bauer,

kter˘ se letos stal také trenérem polského reprezentaãního druÏstva. 

A právû Luká‰ Bauer a jeho svûfienci zv˘‰ili atraktivitu a úroveÀ

TOMSKI V̆ jezdu na koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd, kdyÏ tento zá-

vod absolvovali v rámci t˘denního soustfiedûní v R˘mafiovû.

„Koleãkové lyÏe jsou pro lyÏafie bûÏce nejpodobnûj‰í standardnímu
lyÏování z toho, co pfies letní sezónu mÛÏete dûlat. Samozfiejmû jsou
tam rozdíly. Já jsem tfieba nikdy nepatfiil mezi skvûlé závodníky na ko-
leãkov˘ch lyÏích a v zimû mi to myslím docela ‰lo. Ale je to to nej-
bliÏ‰í a v momentû, kdy máte moÏnost úãastnit se závodÛ, jako je sé-
rie Efisan Skiroll Classics, tak je to skvûlé. A zvlá‰È v˘jezd na Pradûd
a zítra na Dlouhé stránû se fiadí mezi nejtûÏ‰í závody seriálu. To byl
i dÛvod, proã jsem pfiivedl nejen polsk˘ reprezentaãní t˘m, ale i ãást
mého maratonského t˘mu, aby si dobfie zazávodili,“ vysvûtlil Bauer,

kter˘ na Pradûdu v roce 2016 zvítûzil a o rok pozdûji bral stfiíbro. 

Za Jeannerodem, ·rajlem (drÏitelem traÈového rekordu 35 minut 

24 vtefiin z roku 2017) a Fellnerem skonãili pod stupni vítûzÛ Miroslav

Rypl (Dukla Liberec) a Václav Sedláãek (Silvini Madshus Team).

V kategorii Ïen bezkonkurenãnû zvítûzila Francouzka Roxane

Lacroixová pfied Andreou Klementovou (Vltava Fund Ski Team)

a Lenkou BlaÏkovou (Silvini Madshus Team). „Závodila jsem tady vÛ-
bec poprvé. Na trati není moc míst, kde by si ãlovûk mohl odpoãinout.
Je to pofiád do kopce, takÏe hodnû tûÏké,“ hodnotila závod vítûzka.

Na 19 dorostencÛ a dorostenek ãekala porce necel˘ch 4 km se star-

tem u Ovãárny a cílem pod pradûdskou vûÏí. Nejrychleji vybûhli je-

seniãtí lyÏafii Kry‰tof Horník a Marek Jufiík, bronz vybojoval

Franti‰ek Sázel ze Ski klubu RD R˘mafiov, jeho klubov˘ parÈák

Tomá‰ Sedláfi bral 5. místo.

·est˘ roãník TOMSKI V̆ jezdu na koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd

podpofiily mûsto R˘mafiov, Koleãkové lyÏe TOMSKI, XCSPORT.cz,

Zdravá v˘Ïiva Bruntál, RDmont, s. r. o., Holba, Restaurace Na

Hvûzdû, R˘mafiovská pekárna, Pila Janovice Starp, Partners, Stavby

RIO a Kovo‰rot Moravia CZ. Jim i v‰em dobrovolníkÛm, ktefií se na

pofiádání závodu podíleli, patfií dík.

·tûpán Sedláãek, fota: Martin ·íbl a Lenka RomaÀáková

V˘jezd na koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd 
ovládli Francouzi Jeannerod a Lacroixová

Sport

Zleva Alexis Jeannerod a Jan ·rajl z eD system Bauer Teamu

Václav Sedláãek tûsnû pfied cílem
Zleva Jan ·rajl, Alexis Jeannerod, Adam Fellner, Miroslav Rypl
a Václav Sedláãek

Poãátkem srpna se v Plzni konal jiÏ 29. roãník „Setkání stfieleck˘ch nadûjí“.
Tohoto mezinárodního stfieleckého závodu v juniorsk˘ch kategoriích se 
zúãastnilo 324 stfielcÛ z 19 zemí. Leto‰ní termín se stal generální zkou‰kou
pfied záfiijov˘m mistrovstvím Evropy v Itálii.
Zúãastnila se tedy témûfi celá evropská ‰piãka. Matûj Rampula startoval

ve dvou disciplínách. První byla na fiadû olympijská rychlopalná pisto-

le 2x30, kde Matûj obsadil v kvalifikaci 3. místo se stejn˘m v˘sledkem

jako druh˘ Ital Spinella. S tímto soupefiem svádûl souboj o vítûzství i ve

finále. PrÛbûh finále si mlad˘ r˘mafiovsk˘ stfielec pohlídal. Od poãátku

se drÏel v popfiedí, aby se od tfietí série ujal vedení, které uÏ nepustil aÏ

Matûj opût vítûzí
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do konce závodu. S mlad˘m Italem mûli vyrovnané v˘sledky a rozhod-

la aÏ poslední poloÏka, kde Matûj zasáhl o dvû desítky více neÏ

Spinella. Zvítûzil tedy v konkurenci 49 stfielcÛ Evropy. Jde o dÛleÏité ví-

tûzství, které ukazuje nadûjnou vzrÛstající v˘konnost v rámci pfiípravy

na ME. Tento úspûch byl podtrÏen stfiíbrnou medailí v soutûÏi druÏstev.

Druh˘m závodem byla sportovní pistole, kde uÏ byl v˘sledek ménû

vynikající. Projevila se únava po pfiedchozím závodû, kter˘ stfielci ab-

solvovali bûhem jednoho dne, pfiiãemÏ bûÏnû je tento závod rozloÏen

do dvou dnÛ. 

Za zmínku stojí urãitû i úãast Venduly Gerhardové. Tato nadûjná

stfielkynû si úãast na závodû vybojovala vítûzstvím v kvûtnovém 

1. kole Poháru talentové mládeÏe. Aãkoliv startuje v kategorii do 

18 let, ve sv˘ch 13 letech zvítûzila rozdílem tfiídy, a fiekla si tak o no-

minaci na mezinárodní závody. Na závodû v Plzni sbírala zku‰enosti

a zaostala za sv˘mi nejlep‰ími v˘kony, ale i tak stateãnû bojovala 

a ukázala, Ïe se bude brzy umísÈovat na pfiedních pozicích.

Matûjova pfiíprava na leto‰ní sezónu zaãala v bfieznu úãastí na GP

v polské Vratislavi. Tento mezinárodní dvojzávod je prvním mûfiením

sil v daném roce. Oba dva závody Matûj vyhrál rozdílem tfiídy s v˘-

sledkem, kter˘ znamenal dobré umístûní i v kategorii muÏÛ. Dal‰í

ãást pfiípravy byla ménû intenzivní z dÛvodu plnûní ‰kolních povin-

ností k maturitû. Ihned po jejím sloÏení se Matûj zúãastnil Svûtového

poháru v Mnichovû a Pistol Trophy opût v Mnichovû. Oba dva závo-

dy absolvoval v kategorii dospûl˘ch a pfiedvedl dobré v˘kony. Ve

druhém závodû skonãil na 4. místû. V ãervenci soutûÏil na Svûtovém

poháru juniorÛ v Suhlu. Odtud pfiivezl bronzovou medaili ze soutûÏe

druÏstev ve sportovní pistoli a 4. místo ze standardní pistole. Navázal

tak na vítûzství ve SP z minulého roku a potvrdil dobrou v˘konnost.

V srpnu nás je‰tû ãeká akademické mistrovství âR a finále âeského

poháru. V záfií to bude pfiedev‰ím mistrovství Evropy v Bologni

a mistrovství âR. Na ME bude Matûj obhajovat titul mistra v rych-

lopalné pistoli. Na MâR se budeme tû‰it, zda pfiidá dal‰í ke sv˘m 

21 titulÛm mistra âR.

Michal Rampula, foto: Jürgen Heise – CzechShootingNews

Ve dnech 17.–18. srpna probûhlo na Armádním stfieleckém stadionu

v Plzni Mistrovství âR vysoko‰kolákÛ spoleãnû s 3. kolem âeského

poháru talentované mládeÏe. Na obou akcích se velmi dafiilo r˘ma-

fiovsk˘m stfielcÛm. Matûj Rampula jiÏ startoval za Západoãeskou uni-

verzitu PlzeÀ, kam byl pfiijat po kvûtnové maturitû. V domácím pro-

stfiedí, od loÀského roku je ãlenem Dukly PlzeÀ, prodal svou dobrou

formu a získal tfii medaile. Ve své královské disciplínû rychlopalné

pistoli získal titul akademického mistra âR, v dal‰ích dvou disciplí-

nách získal stfiíbrnou medaili. Pfiinesl tak své nové ‰kole hezké úspû-

chy hned na poãátku vysoko‰kolského studia.

âesk˘ pohár talentované mládeÏe je vícekolová soutûÏ pfiipravující

mladé talenty pro budoucí velké soutûÏe. Z vítûzÛ se vût‰inou stáva-

jí junior‰tí reprezentanti âR. Na‰e mladé stfielkynû se prosadily vel-

mi v˘raznû. Hned tfiikrát byly na stupni vítûzÛ. Vendula Gerhardová

získala 3. místo v obou disciplínách – vzduchové pistoli 40 i kulové

sportovní pistoli 30+30. V tak mladém vûku je to velmi slibn˘ v˘kon.

Bára Holubová se prosadila ve sportovní pistoli 2. místem a Vendula

Sochorová skonãila na pûkném 6. místû ve vzduchové pistoli. Tûmito

v˘kony si zajistily v‰echny tfii úãast ve finále na konci srpna. 

Michal Rampula

R˘mafiovsk˘ stfielec uspûl i na akademickém mistrovství âR

Jako fenomén pÛsobili v závodû kolobûÏkového mistrovství Evropy na‰i zá-
vodníci reprezentující mimofiádnû úspû‰nû nejen svÛj klub, ale zároveÀ na‰e
mûsto. V mezinárodní konkurenci se jim totiÏ podafiilo získat dvanáct zlat˘ch,
dvû stfiíbrné a pût bronzov˘ch individuálních medailí! Tfie‰niãkou na dortu
pak byly medaile ze závodÛ t˘mov˘ch ‰tafet – jedna zlatá, dvû stfiíbrné a jed-
na bronzová. Ale vraÈme se na zaãátek. 
Do Labe arény v Raãicích, dûji‰tû zmínûného mistrovství, se vydala

poãetná skupina na‰ich svûfiencÛ jiÏ ve ãtvrtek 25. ãervence. Byly to

dny, kdy teploty stoupaly ke tfiiceti stupÀÛm Celsia a kdy se ãlovûk

vidí radûji nûkde u vody neÏ na rozpáleném sportovi‰ti. Ale na‰i svû-

fienci odhodlanû pfiekonávali první pfiekáÏku v podobû jízdy napfiíã

republikou v dodávce bez klimatizace. 

V pátek panovalo v Labe arénû tropické poãasí. Na start celodenních

sprintÛ se postavili závodníci od dûtské kategorie pfiípravky aÏ po ka-

tegorii zku‰en˘ch ultra veteránÛ. Tento závod se jel systémem klasi-

fikace, tudíÏ do boje o medaile bylo nutné se probojovat nûkolika ko-

ly. V‰ichni závodníci museli nûkolikrát podat své sportovní maxi-

mum, ale také si pohlídat pitn˘ reÏim a nevystavovat se zbyteãnû slu-

níãku, protoÏe tady ‰lo opravdu o zdraví. O co nároãnûj‰í byly pod-

mínky, o to cennûj‰í byly získané medaile. První den se stali mistry

Evropy v kategorii pfiípravky Anna Fryblíková a Kry‰tof Vystrãil,

v Ïácích Filip Kreãmer a v kadetech Tomá‰ Sedláfi. Stfiíbro si vyjela

v kadetkách Klára Slováková, bronz v pfiípravce Jakub Barusel, v Ïá-

cích Marek Sázel a v masters Vûra Vybíralová.

Ski klub RD R˘mafiov se py‰ní ‰esti mistry Evropy!
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V sobotu 27. ãervence se ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov konal 3. roã-
ník turnaje v elektronick˘ch ‰ipkách Darts Open Rymafiov za úãasti pfiedních
hráãÛ z celé âR.
Hrálo se ve tfiech kategoriích – muÏi, Ïeny, dvojice a letos byl novû

uspofiádán také doplÀkov˘ turnaj, do kterého se mohlo pfiihlásit prv-

ních dvaatfiicet vyfiazen˘ch hráãÛ z turnaje jednotlivcÛ.

Celodenní ‰ipkafisk˘ maraton odstartoval turnajem dvojic, tûch bylo

dvaatfiicet. Vítûznou dvojicí se stali David Písek s Filipem MaÀákem

hrající za DC Mustang Brno. Dále se hrál turnaj jednotlivcÛ, a to jak

muÏÛ, tak Ïen, a následnû zmínûn˘ doplÀkov˘ turnaj.

V turnaji Ïen mezi sebou zmûfiilo síly dvanáct hráãek, z nichÏ nejlé-

pe se umístila Eva Sobotková z Olomouce. V kategorii muÏÛ se ut-

kalo ‰esta‰edesát hráãÛ z celé republiky a k vidûní byla opravdu kva-

litní ‰ipkafiská esa. Vítûzem se stal Daniel Barbofiák z Gerlich Fulnek.

V doplÀkovém turnaji zvítûzil Pavel ·ãudla za DC Mustang Brno.
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I v sobotu se na evropském ‰ampionátu prohánûli ti nejlep‰í kolo-

bûÏkáfii z Evropy. A nejen ti. Do Raãic dorazil i olympijsk˘ vítûz

v moderním pûtiboji David Svoboda, kter˘ mimo jiné pfiedával oce-

nûní nejlep‰ím kolobûÏkáfiÛm. Na skok se ze svého tréninku uvolnil

i trojnásobn˘ olympijsk˘ medailista, kajakáfi Josef Dostál, kter˘ spo-

lu s Davidem Svobodou podpofiil jezdce. Na ty ãekal závod kritérium

na 500 m aÏ 12 km a oblíben˘ závod ‰tafet. Mezi na‰imi reprezenta-

nty si dojeli pro druh˘ triumf na raãickém ME Anna Fryblíková 

(500 m), Kry‰tof Vystrãil (500 m) a Tomá‰ Sedláfi (2 km). SvÛj prv-

ní triumf vybojovala také Klára Slováková na trati dlouhé 2 km. 

Odpolední program zpestfiily famózní v˘kony handbikerÛ v rámci

âeského poháru, pfiiãemÏ vrcholem bylo vystoupení známého 

youtubera Taryho, kter˘ na svou parkurovou show pfiilákal nejed-

noho diváka. Nato se jiÏ jely ‰tafetové závody celkem 33 tfiíãlen-

n˘ch t˘mÛ. Závod se jel na 20 minut plus jedno kolo. Pro titul

mistrÛ Evropy si dojela ‰tafeta ve sloÏení Filip Kreãmer, Matûj

Fryblík a Marek Sázel. Smí‰ená ‰tafeta ve sloÏení Klára

Slováková, Franti‰ek Sázel a Tomá‰ Sedláfi získala stfiíbro stejnû

jako kombinovaná ‰tafeta Franti‰ek Barusel, Jakub Vystrãil

a v kombinované ‰tafetû získal bronz také Jakub Fryblík.

Dlouhé závody zakonãily tfiídenní souboje o evropské tituly. V krá-

lovské kategorii si pro maratónsk˘ triumf dojeli a evropsk˘ titul zís-

kali hned ãtyfii na‰i závodníci! V kategorii pfiípravky Kry‰tof Vystrãil

na trati dlouhé 1 km, v Ïácích Marek Sázel na trati 5 km a Klára

Slováková s Tomá‰em Sedláfiem se museli vypofiádat s tratí dlouhou

15 km. Pro Kry‰tofa a Tomá‰e znamenalo toto vítûzství zlat˘ hattrick

na ME! V dlouhém závodû získali bronzové medaile Filip Kreãmer

a Franti‰ek Sázel. 

Rekapitulace zní neuvûfiitelnû. Z mistrovství Evropy si alespoÀ jednu

medaili odváÏí kaÏd˘ ãlen na‰eho klubu! Vzhledem k vysoké úrovni

soupefiÛ a ke zmiÀovan˘m podmínkám si obdiv zaslouÏí v‰ichni, kte-

fií se postavili na start a dojeli do cíle. 

Máme radost, Ïe díky v˘konÛm na‰ich svûfiencÛ dal o sobû R˘mafiov

zase jednou pozitivnû vûdût a soupefiÛm nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe

Ski klub RD R˘mafiov je „zfiejmû slu‰nej oddíl“. Blahopfiejeme vítû-

zÛm, dûkujeme trenérÛm, rodiãÛm a sponzorÛm, díky nimÏ se moÏ-

ná vydáme pfií‰tí rok na mistrovství svûta do Estonska.

Mgr. Petra Dvofiáãková, fota: Lenka Králová

Darts Open R˘mafiov potfietí, tentokrát v SVâ

Open oblasti MSK – dvojice
Jméno Klub 
1. David Písek DC Mustang Bar 

Filip MaÀák DC Mustang Bar 

2. Daniel Barbofiák Gerlich Fulnek 

Franti‰ek Humpula Gerlich Fulnek

3. Luká‰ Dubûlãík Supi Dol. Bene‰ov 

Radim Pavlík Gerlich Fulnek

Open oblasti MSK – muÏi 
Jméno Klub 
1. Daniel Barbofiák Gerlich Fulnek

2. Luká‰ Dubûlãík Supi Dol. Bene‰ov 

3. Franti‰ek Humpula Gerlich Fulnek 

Open oblasti MSK – Ïeny 
Jméno Klub 
1. Eva Sobotková Pohodáfii 

z Knihovny OL

2. Vendula Grygarová Gerlich Fulnek 

3. Lenka Beutelová Uniãov

Klubov˘ Open MSK – jednotlivci
Jméno Klub 
1. Pavel ·ãudla DC Mustang 

Brno B Nûmãice 

2. Antonín Hanzlík ·ipkafii Îulová 

3. Ladislav Kneblík ·umperk

V˘sledky na prvních tfiech pozicích:

Kompletní v˘sledky jsou na www.sipky.org. Podûkování patfií v‰em

sponzorÛm, bez kter˘ch by se sportovní akce neobe‰la: mûstu

R˘mafiovu, firmám Ludvas Trade, s. r. o, Bizoni stavební ãinnost,

M+M ·tulo, Zednictví ·tefka, Faraon Bruntál, Infini, LiveArt,

Kominictví ·embera, RD-HOBBY, Hotel Pradûd, Klempífiství Pipa,

Cinkili. Antonín Sochor a Stanislav Stacho, foto: JiKo
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V sobotu 27. ãervence v areálu edrovického rybníka odstartoval pûtadva-
cát˘ roãník DuKo triatlonu, jehoÏ vyhla‰ovatelem je sportovní klub DuKo
R˘mafiov. 
Leto‰ního roãníku DuKo triatlonu se zúãastnilo pûtasedmdesát zá-

vodníkÛ a ‰est ‰tafet. Proti loÀsku, kdy startovalo 172 závodníkÛ, jde

o razantní propad úãasti. Nicménû R˘mafiováci byli na trati opût vidût.

Na triatlonisty ãekala tradiãní trojkombinace plavání od 100 do 600

metrÛ, jízda na kole od 1,5 do 36 kilometrÛ a bûh od 0,5 do 8 kilo-

metrÛ. Absolutním vítûzem v hlavním závodû se stala ‰tafeta DuKo 

– udûlej to rukou, která celou trojkombinaci zvládla v ãase 1:26:47,

druh˘ skonãil David Jílek (1987), reprezentující sportovní klub Titan

Trilife v kategorii 30–39 let s ãasem 1:32:52. Pro bronz si dobûhl r˘-

mafiovsk˘ matador a úspû‰n˘ úãastník nûkolika prestiÏních domácích

i zahraniãních sportovních akcí Václav Sedláãek (1986), kter˘ závo-

Luká‰ Dubûlãík, mistr âR, úãastník mistrovství Evropy a obháj-
ce loÀského prvenství

Jak ses dostal k hraní a jak dlouho se
‰ipkám vûnuje‰?
Hraji od roku 1995 a k hraní mû pfiivedl

bratranec, jehoÏ otec v této oblasti zaãal

podnikat. Postupnû jsem hrál tfietí a dru-

hou ligu, dnes hraji první ligu za

Bene‰ov. Jednou jsme byli vicemistry

a dvakrát jsme získali titul mistrÛ âR za

Gerlich Fulnek. Teì jsem skonãil sedm-

náct˘ na mistrovství Evropy. 

Co povaÏuje‰ za svÛj nejvût‰í úspûch?
Vedl sis dobfie jak v t˘mu, tak v jednot-
livcích.

¤ekl bych, Ïe úspûchy se dostavují spí‰ v druÏstvech. âlovûk cítí

i psychickou podporu ze strany t˘mov˘ch hráãÛ a pfii hfie má pak da-

leko vût‰í jistotu, neÏ kdyÏ je na place sám.

Vloni jsi vyhrál ‰ampionát v ‰ipkách, kter˘ se konal v Mûstském di-
vadle R˘mafiov. Dnes se hraje v prostorách Stfiediska volného ãasu.
Jak se ti tady hraje?
Turnaj je skvûle zorganizován, jen mi tady chybí vût‰í konkurence,

napfiíklad mistr Evropy Pavel Drtil (smích). Ale ten se nemohl z ro-

dinn˘ch dÛvodu turnaje bohuÏel zúãastnit.

A jak vnímá‰ skuteãnost, Ïe jsi ãtrnáct˘m nejlep‰ím hráãem
Evropy?
Je to samozfiejmû skvûl˘ pocit. Teì jsem dobfie zabodoval na mist-

rovství Evropy v italském Caorle, âe‰i si tam v t˘mech vedli velmi

dobfie. Ve dvojicích jsem skonãil sedmnáct˘.

Díky za rozhovor.

Jakub Ka‰par, hráã ‰ipkové extraligy s leto‰ním postupem do su-
perligy

Hrál jsi ‰ipky v minulosti, pak jsi mûl
pauzu a vrací‰ se zpátky na vrchol ‰ip-
kafiského sportu, kter˘ dûlá‰ intenzivnû
tfii roky. Co tû pfiimûlo k návratu?
Po prvním úspûchu pfii‰ly dal‰í, ‰ipkafi-

sk˘ motor se u mû za krátkou dobu roze-

bûhl naplno a hlavnû mû tento sport zase

zaãal bavit.

Co povaÏuje‰ za svÛj nejvût‰í úspûch, aÈ
se budeme bavit o softov˘ch nebo steelo-
v˘ch ‰ipkách?
V softov˘ch ‰ipkách to byl úspûch v tur-

naji Bull‘s mistrÛ, i kdyÏ to bylo v „déã-

kové“ kategorii, a ve steelov˘ch ‰ipkách asi úãast v semifinále kvali-

fikace PDC na European tour.

Tys byl i v Nûmecku na Q-school, coÏ byl vlastnû tvÛj první nejvût-
‰í turnaj. Byl jsi na turnaji hodnû nervózní?
Urãitû, nervozita pracovala. Byl to mÛj první velk˘ turnaj ve steelech

a tomu nasvûdãovaly i v˘kony, které nebyly optimální, ale zku‰enost

to byla naprosto parádní.

Co bys poradil lidem, ktefií mají strach zaãít steely hrát na velk˘ch
pódiích?
Urãitû se nebát a jít do toho, snaÏit se oprostit od nervozity, protoÏe

hratelné to v kaÏdém pfiípadû je.

Celá fiada úspûchÛ – Kaspec Libina, vítûz extraligy, postup z mist-
rovství âR rovnou do superligy. Jak tyto skuteãnosti vnímá‰ jako
kapitán t˘mu a zakladatel klubu?
V podstatû nejsem oficiální kapitán, zakladatel ano. Vnímám to jako

skvûlou sezónu. Asi jako první v historii Olomouckého kraje jsme

dokázali bez prohry „projet“ extraligu a postoupit do superligy, kde

nám pÛjde o udrÏení pozice. Pak se uvidí, co bude dál.

V R˘mafiovû se koná jiÏ tfietí roãník turnaje v softov˘ch ‰ipkách, jak
hodnotí‰ v˘voj turnaje?
Podle mû je to skvûl˘ turnaj, na kter˘ jezdí velká konkurence, coÏ nu-

tí hráãe k co nejlep‰ím v˘konÛm, a to je jistû skvûlé.

A co bys ze svého pohledu vylep‰il na tomto turnaji?
Já bych nic nevylep‰oval. Podle mû má turnaj skvûlou úroveÀ i zají-

mavé ceny, o peníze jde kaÏdému, jsou tady finanãní odmûny, je to

bezva turnaj s v˘born˘m zázemím.

Díky za rozhovor. JiKo
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Edrovick˘ triatlon oslavil ãtvrt století

rozhovor
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dil za Silvini Madshus Team ve stejné kategorii jako Jílek a traÈ po-

kofiil v ãase 1:33:06. V̆ borného umístûní dosáhli dal‰í na‰i borci, ze-

jména Pavel ·almík (1972) z DuKo R˘mafiov, kter˘ skonãil v kate-

gorii 40–49 let druh˘ a závod dokonãil s ãasem 1:37:30.

Uznání zaslouÏí také v‰echny dûti, které se vydaly na rÛznû dlouhé

tratû podle kategorie a vûku, podporovány rodiãi nebo prarodiãi.

Místní závodníci startující vût‰inou za Ski klub RD R˘mafiov mnoh-

dy vybojovali pfiední pozice, zejména Vítûzslav ·opík (2015),

Monika SvatoÀová (2012), Jakub Kobak (2006) nebo Andrea

Kon‰tacká (2008).

Nejstar‰ím úãastníkem DuKo triatlonu byl tfiia‰edesátilet˘ Petr

Buãek, nejmlad‰ím úãastníkem byl teprve ãtyfilet˘ Vítûzslav ·opík.

Kategorie 60 a více let mûla dva úãastníky, v tomto pfiípadû v‰ak ne-

hraje roli, kdo a jak se umístí. DÛleÏitá je vytrvalost a dobrá kondice,

té mûl více jedna‰edesátilet˘ Zdenûk Îarlok ze sportovního klubu Jifií

Team Ostrava, kter˘ v této kategorii zvítûzil v ãase 1:56:25.

Díky organizátorsky dobfie zaji‰tûnému závodu, kvalitnímu sponzor-

skému zázemí v‰ech partnersk˘ch firem a mûsta R˘mafiova mûl

XXV. roãník DuKo triatlonu dobrou úroveÀ a divácky poãetnou 

obec. JiKo

Mûsto R˘mafiov dokonãilo projekt Modernizace kuÏelny spoãívající

v dodávce a montáÏi drah, hracího prostoru, technologického zafiíze-

ní, konstrukce pod stavûãe kuÏelek, ãelní dûlicí stûny, povrchov˘ch

úprav v‰ech ploch a dodávku potfiebného pfiíslu‰enství. Mûsto zapla-

tilo ve‰keré vybavení, kuÏelkáfii z KK Jiskra R˘mafiov zafiídili na

vlastní náklady pfiípravné práce, rekonstrukci hledi‰tû a opravu stro-

pÛ nad drahami. V̆ sledek mnohé jistû okouzlí. Získali jsme totiÏ nej-

modernûj‰í moÏné vybavení, navíc provedené v barvách mûsta, coÏ

je nezvyklé a aÏ pfiekvapivû krásné.

Dûkujeme v‰em, ktefií se nûjak˘m zpÛsobem podíleli na renovaci,

pfiedev‰ím mûstu R˘mafiovu za investici, sponzorÛm Klempífiství

Pipa, s. r. o., Lamont R˘mafiov, s. r. o., Ludvas Trade, s. r. o., Jaromír

Lachnit – LASTO za podporu a za brigádnické hodiny pfii provádû-

n˘ch pracích hráãÛm KK Jiskra R˘mafiov, pfiedev‰ím Antonínu

Sochorovi, kter˘ se podílel nejvíce. Tû‰íme se na shledání se v‰emi

pfiíznivci kuÏelek v novém soutûÏním roãníku, kter˘ zaãíná jiÏ 7. zá-

fií 2019 prvním domácím zápasem. Romana Valová

R˘mafiovská kuÏelna pro‰la rekonstrukcí

V sobotu 13. ãervence se jel IV. díl autokrosováho seriálu. Na start závodu se
postavilo 26 jezdcÛ nejen z Moravy, ale i z v˘chodních âech. Obzvlá‰È tûm se
v R˘mafiovû líbí, tomu nasvûdãoval poãet jezdcÛ, ktefií na závod pfiijeli. Poãasí ne-
bylo pfiíznivé, to v‰ak neubralo na kvalitû závodu.
V divizi ·koda dominoval r˘mafiovsk˘ jezdec Ale‰ Tich˘, kter˘ nakonec

zvítûzil. Dobfie mu sekundoval krnovsk˘ Ladislav ·upina, ale na Ale‰e

nestaãil. Hork˘m favoritem této divize byl Luká‰ Kvapil z Val‰ova, kter˘

mûlzpoãátku problémy s motorem, ale nakonec si pfiijel pro tfietí místo.

V divizi N jelo sice ménû závodníkÛ, ale i ona pfiinesla hezkou podíva-

nou. Velk˘ boj na trati mezi sebou svedli opavská Klára Bendová a r˘-

mafiovsk˘ Bohumil Bernátek. Skvûlou formu nakonec zúroãila sv˘m pr-

venstvím Klára, která„‰la“ za vítûzstvím urputnû, Bohumil Bernátek mu-

sel chtû nechtû pfiijmout poráÏku a stfiíbrnou pozici. Nováãkem v této divi-

zi je Jifií âervinka. Z bronzové medaile mûl po závodû obrovskou radost.

Jezdci v divizi Open dostanou diváky vÏdycky do varu. Pfied samotn˘m

závodem bylo pût favoritÛ, ktefií by mohli stát na bednû. Mezi nimi byl

i r˘mafiovsk˘ Alfréd Heinisch. Ten prokázal velké umûní, a pfiestoÏe ne-

jel celou závodní sezónu, v tomto závodû vybojoval druhou pozici. Tato

Úspûch r˘mafiovsk˘ch autokrosafiÛ

Divize N: 1. Klára Bendová, 2. Bohumil Bernátek, 3. Jifií âervinka Divize Open: 1. Vladimír ·indeláfi, 2. Alfréd Heinisch, 3. Jifií Kasal

Bojovalo se o kaÏd˘ metr trati 
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V sobotu 7. záfií se uskuteãní 44. roãník R˘mafiovské padesátky. Start pû‰ích tu-
ristÛ po trasách 50, 35, 25, 15 a 5 km je stanoven od 6:00 do 10:00 od Stfiediska
volného ãasu (SVâ) R˘mafiov, cyklisté vyjíÏdûjí spoleãnû rovnûÏ od SVâ v 9:00 na
trasy dlouhé 50, 30, 23 a 5 km.

Pû‰í trasy
50 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaãce

pfies Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied Nov˘m

Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m lesem k roz-

cestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud po zelené znaãce pfies Îìársk˘ Potok,

kolem ·karedé jedle na b˘valou Alfredovu chatu /17,5 km/. Dále po ãer-

vené znaãce na Jelení studánku a hfiebenovkou aÏ k chatû Ovãárnû 

/26,5 km/. Od Ovãárny se vracíme k rozcestníku Nad Ovãárnou a po Ïlu-

té znaãce jdeme do Karlova /34,5 km/. V Karlovû vpravo, projdeme ob-

cí /cca1 km/ k hotelu Pradûd a pokraãujeme po Ïluté znaãce pfies Jelení

na Vyhlídku do Nové Vsi /obãerstvení/ a dál do Staré Vsi k pile 

/44,5 km/. Od pily ve Staré Vsi se vracíme po ãervené znaãce do cíle

v SVâ R˘mafiov /52,5 km/.

35 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaãce

pfies Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied Nov˘m

Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m lesem k roz-

cestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud po zelené znaãce pfies Îìársk˘ Potok,

kolem ·karedé jedle na b˘valou Alfredovu chatu /17,5 km/. Dále pozele-

né znaãce na Mravencovku /20,5 km/. Z Mravencovky odboãíme vpravo

po modré znaãce na Jelení. Po 1,5 km dojdeme na rozcestí se Ïlutou znaã-

kou /22 km/. Pokraãujeme vpravo po Ïluté znaãce na Vyhlídku /obãer-

stvení/ v Nové Vsi a dále do Staré Vsi k pile /28,5 km/. Od pily ve Staré

Vsi se vracíme po ãervené znaãce do cíle v SVâ R˘mafiov /35,5 km/. 

25 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaãce

pfies Edrovice kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied Nov˘m

Polem vpravo po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m lesem k roz-

cestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud po zelené znaãce pfies Îìársk˘ Potok,

kolem ·karedé jedle, smûr Alfredova chata. Pod Medvûdími kameny 

/13 km/ odboãíme vlevo /vlastní znaãení/, k rozcestníku U Huberta 

/13,5 km/. Odtud po ãervené znaãce zpût ke ·karedé jedli /16 km/ a dá-

le po Ïluté znaãce kolem Anenské huti k pile do Staré Vsi /18 km/. Od

pily ve Staré Vsi se po ãervené znaãce vracíme do cíle v SVâ R˘mafiov

/25 km/.

15 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaãce

pfies Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied Nov˘m

Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m lesem k roz-

cestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud vpravo /vlastní znaãení/, po cestû zpût

do Janovic, kolem bûlidla k janovickému zámku /12 km/. Od zámku jde-

me do cíle v SVâ R˘mafiov /15 km/.

5 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po zelené znaãce

smûr Skály. Za posledním domem odboãíme vpravo po polní cestû k vy-

sílaãi. Od vysílaãe se vracíme zpût a asi 100 m od silnice odboãíme vle-

vo polní cestou k edrovickému rybníku. Odtud jdeme Bartákovou ulicí

aÏ k Mototechnû a pak vpravo po Revoluãní ulici do cíle v SVâ /5 km/.

KaÏd˘ úãastník jde na vlastní nebezpeãí. V cíli jste oãekáváni nejpozdû-

ji v 18:00. Pokud byste z váÏn˘ch dÛvodÛ nemohli do cíle v uvedenou

dobu dojít, oznamte to na tel.: 737 110 253 nebo 776 205 883. Na tato

ãísla mÛÏete také volat v pfiípadû zdravotních 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
Cyklotrasy
50 km
Start u SVâ R˘mafiov, smûr Horní Mûsto po silnici ã. 370, dále na

cyklostezku ã. 6143. Po projetí Skal odboãit na cyklostezku ã. 6053

smûr Re‰ov. V Re‰ovû dále po ãervené turistické znaãce (bude zna-

Vydejte se s námi na R˘mafiovskou padesátku

divize opravdu diváky nadchla, neboÈ co rozjíÏìka, to parádní podívaná.

Zvlá‰tû finálová jízda se odehrávala v reÏii Vladimíra ·indeláfie

z Lan‰krouna, kter˘ spatfiil ‰achovnicov˘ praporek v cíli jako první, dá-

le Alfréda Heinische a Jifiího Kasala z Libochovan, ten na trati vybojoval

bronz. Diváci, a nebylo jich málo, byli finálovou jízdou této divize na-

d‰ení. Favorit na celkové vítûzství Martin Navrátil ze Zlat˘ch Hor se ten-

tokrát na bednu nedostal, pfiesto celkovû v této divizi vede.

Podûkování patfií Michalu Hámovi za sponzorství závodu a v‰em vûr-

n˘m divákÛm, ktefií i pfies nepfiízeÀ poãasí pfii‰li jezdce podpofiit.

Autokrosafii a zejména pofiadatelé celého seriálu nemají na rÛÏích ustláno.

Závod se dosud jezdil na pozemku mûsta, které ho v‰ak rozhodnutím za-

stupitelstva prodalo v rámci roz‰ífiení prÛmyslové zóny firmû Styrotrade.

TakÏe se prozatím neví, zda se leto‰ní autokrosov˘ seriál vÛbec dokonãí.

Hledá se náhradní fie‰ení, a pokud se najde, budeme o nûm vãas informo-

vat. V opaãném pfiípadû pfiíznivci motoristického sportu pfiijdou o zabûh-

nutou a divácky oblíbenou akci, ojedinûlou v celém regionu.

JiKo z podkladÛ Jana Dohnala, fota: Josef Litvík Divize ·koda: 1. Ale‰ Tich˘, 2. Ladislav ·upina, 3. Luká‰ Kvapil
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ãena fáborky) smûrem na Val‰Ûv DÛl. Ve Val‰ovû Dole se pokraãuje

po ãervené tur. znaãce smûrem na Sovinec a dálena Karlov.

U Pasecké myslivny po bílé hlavní cestû smûrem na Paseck˘ Îleb, ve

kterém se odboãí po zelené tur. znaãce smûrem na Mutkov.

V Mutkovû se sjede na cyklostezku ã. 6105 a po té se pokraãuje aÏ

do Huzové a dále na rozcestí, pak vpravo na cyklostezku ã. 6105,

6144, na první kfiiÏovatce vlevo na cyklostezku ã. 6144 a pokraãuje

se rovnû po ã. 6029 (Maringova cesta), na kfiiÏovatce se odboãí vle-

vo a po ãervené znaãce E5 smûrem na RyÏovi‰tû. V RyÏovi‰ti dále po

ãervené znaãce E5 smûr Stránské. Ve Stránském po cyklostezce ã.

511 do R˘mafiova k SVâ.

30 km
Start u SVâ R˘mafiov, smûr Horní Mûsto po silnici ã. 370, dále na

cyklostezku ã. 6143. Po projetí Skal odboãit na cyklostezku ã. 6053

smûr Re‰ov. V Re‰ovû dále po ãervené turistické znaãce (bude zna-

ãena fáborky) smûrem na Val‰Ûv DÛl. Ve Val‰ovû Dole se pokraãuje

po ãervené tur. znaãce smûrem na Sovinec. Na Sovinci se odboãí vle-

vo na cyklostezku ã. 511 smûrem na KfiíÏov, dále po cyklostezce 

ã. 511 aÏ na rozcestí, kde se odboãí vpravo na Jifiíkov (cyklostezka 

ã. 6106, 6144). Pfies Jifiíkov po cyklostezce ã. 6144 smûr KnûÏpole.

Pfied KnûÏpolem se odboãí vlevo na cyklostezku ã. 6145 smûrem do

Stránského. U autobusové zastávky Stránské se pokraãuje rovnû po

cyklostezce ã. 511. Na rozcestí se odboãí vpravo a stále po cyklos-

tezce ã. 511 do R˘mafiova k SVâ.

23 km 
Start u SVâ R˘mafiov, napojit se na cyklostezku ã. 511 smûr

Ondfiejov a po ní aÏ do Stránského. Ve Stránském odboãit vpravo na

ãervenou stezku E3 a po ní jet aÏ do R˘mafiova podél Stráleckého po-

toka a zfiíceniny Strálku aÏ k SVâ.

5 km (po dûtsk˘ch hfii‰tích)
Start u SVâ R˘mafiov, na dûtské hfii‰tû na ulici 1. máje, dále na hfii‰-

tû ve Flemmichovû zahradû a na hfii‰tû u janovického zámku. Cíl je 

opût v SVâ. Vítûzslav ·opík

KDO? – sportovní nad‰enci obou pohlaví kaÏdého vûku

– dûlíme se do osmi kategorií

Îeny A do 40 let MuÏi A do 44 let Dûti do 10 let

Îeny B do 55 let MuÏi B do 59 let Dûti 11–15 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“ tedy neplatí)

V âEM? turistika, cykloturistika plavání

bûh na 1000 m, resp. 800/600 m stolní tenis

stfielba ze vzduchovky kuÏelky

lyÏování vrh koulí

skok dalek˘ bûh na 60 m

Za kolik? – jednorázov˘ pfiíspûvek 200 Kã, dÛchodci 150 Kã,

nad 70 let a dûti 100 Kã

O co? – o zlaté, stfiíbrné a bronzové poháry pro 3 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!
7. záfií 2019 zaãínáme v rámci „R˘mafiovské 50“ turistikou nebo cyk-

loturistikou.

Pû‰ky: Ïeny B, C, muÏi C a dûti – 15 km, Ïeny A a muÏi B – 25 km,

muÏi A – 35 km.

Na kole: Ïeny C, muÏi C a dûti – 23 km, Ïeny A a B, muÏi B – 30 km,

muÏi A – 50 km.

Start pû‰ích od 6:00 do 9:00, cyklisté vyjíÏdûjí spoleãnû v 9:00 od

SVâ v R˘mafiovû. 

11. fiíjna 2019 pokraãujeme bûhem na 1000 m, resp. 800/600 m. 

Bûhat budeme od 16:00 hodin na atletickém hfii‰ti u Z· 1. máje

R˘mafiov.

O dal‰ích disciplínách budete vãas informováni pozvánkou s v˘sled-

ky pfiedchozích disciplín. 

Pfiihlá‰ky do soutûÏe pfiijímá Alena Jurá‰ová, tel. 605 521013, 

e-mail: a.jurasova@seznam.cz.

JSTE SRDEâNù ZVÁNI!

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2020
44. roãník zaãíná

Soukromá fiádková inzerce
• Koupím staré filmové plakáty (ale i dal‰í: hudební, divadelní, re-

klamní...). MÛÏete volat, prozvonit (zavolám zpût), pfiípadnû SMS

nebo e-mail. Tel.: 704 404 825, strapec1@email.cz
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PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:

Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov
Mobil: 608 830 881

E-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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