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Slavili jsme 30. v˘roãí sametové 
revoluce v R˘mafiovû

ReÏisér Zdenûk Tro‰ka vyprávûl o záÏitcích
z natáãení a poslytl rozhovor

Samet v Galerii Jindfiicha ·treita 
na gymnáziu, na radnici i v muzeu

Zástupci mûsta pozvali 70leté a 75leté
oslavence na tradiãní setkání

Pavel Pode‰va pfiivezl z Havaje titul
vicemistra svûta v terénním triatlonu

ročník XXI.
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Listopadové vítání dûtí

Zleva: Petr Matûj Púãik, Nela a ·árka Ví‰kovy, Ladislav Va‰iãka, Matyá‰ Gajdo‰ík, Tadeá‰ Kaãer, Elena Hanu‰ová, Josefína Konviãná

Zleva: Elen Franãáková, Stella Chlachulová, ·imon âelko, Tobias Hampl, Anna ·ubová, Jan Voln˘, Klára Mazánková Fota: JiKo
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Slavili jsme 30. v˘roãí sametové revoluce

K 30. v˘roãí sametové revoluce jsou instalovány expozice fotografií
na v˘stavách v muzeu, na radnici a gymnáziu

V koncertním sále ZU· zazpívali na spoleãném koncertû r˘mafiovsk˘
sbor Vox Montana…

… a sbor Chór na obcasach z partnerského mûsta Ozimku
Ve Stfiedisku volného ãasu zahrála britská, norská a polská kapela a na
spoleãném vystoupení zatanãily ãeské a polské orientální taneãnice

Studenti se vydali v prÛvodu mûstem…

Mûstské divadlo R˘mafiov pfiipravilo ãtyfiicetiminutovou hereckou re-
trospektivu listopadov˘ch událostí 1989…

…z nûkter˘ch scén, které s herci reÏijnû pfiipravila Barbora
Niedobová, aÏ mrazilo. Ve foyeru nechybûl bufet s dobov˘mi cenami.

Fota a text: JiKo, Jana Krajãová

…na námûstí probûhl happening, na kterém zástupci mûsta, studentÛ
a uãitelského sboru pfieãetli svá prohlá‰ení
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V letních mûsících probûhlo v R˘mafiovû dotazníkové ‰etfiení, jehoÏ

v˘sledky budou pouÏity pfii tvorbû strategického plánu rozvoje mûs-

ta do roku 2030. Celkem se podafiilo získat 487 vyplnûn˘ch formu-

láfiÛ, coÏ pfiedstavuje témûfi 7 % obyvatel mûsta ve vûku 15 let a ví-

ce. ·etfiení se zúãastnilo 215 muÏÛ (44 %), 265 Ïen (54 %) a 7 oby-

vatel pohlaví neuvedlo (2 %). Byla zji‰Èována spokojenost obãanÛ se

situací v rÛzn˘ch oblastech Ïivota, co jim ve mûstû chybí a mûlo by

se fie‰it, ale také jak by rozhodli o vyuÏití finanãních prostfiedkÛ

mûsta. Obãané mûli téÏ prostor pro své námûty, pfiipomínky a ko-

mentáfie k fungování mûsta.

Na otázku, jak se lidem v R˘mafiovû Ïije, odpovûdûlo „dobfie“ 64,9 %,

tedy témûfi dvû tfietiny obyvatel. Z hodnocení podle vûkov˘ch kate-

gorií je patrné, Ïe míra spokojenosti narÛstá s vûkem, respektive Ïe

nejkritiãtûj‰í je mladá generace. Na otázku, co se vám v R˘mafiovû

nejvíce líbí, odpovûdûlo 424 respondentÛ. Nejvíce se obyvatelÛm

R˘mafiova líbí pfiíroda a krajina, dobrá kvalita ovzdu‰í ãi blízkost

JeseníkÛ, z konkrétních míst v R˘mafiovû pak námûstí a Flemmicho-

va zahrada. Nejãastûji zmiÀovan˘m problémem podle respondentÛ je

nedostatek lékafiÛ ãi zubafiÛ a celková úroveÀ zdravotnictví ve mûstû.

Na pfiední pozici se umístil také problém s nedostatkem pracovních

pfiíleÏitostí a nepfiizpÛsobiv˘mi lidmi. 

Respondenti byli dále vyzváni ke zhodnocení prostfiedí a sluÏeb ve

mûstû, bylo nabídnuto celkem 21 oblastí Ïivota, které známkovali.

Nejlépe obyvatelé hodnotí fungování matefiské a základní ‰koly,

moÏnosti sportovního vyÏití a úroveÀ technické infrastruktury.

Naopak nejhor‰ího hodnocení dosáhly dostupnost zdravotní péãe,

pracovní pfiíleÏitosti a pfiíleÏitosti pro podnikání. Odpovûdi na otáz-

ku, co konkrétnû obyvatelÛm ve mûstû nejvíce chybí, odráÏely pfied-

chozí nespokojenost obyvatel, a to zejména v oblasti zdravotnictví.

Druh˘m nejãastûji zmiÀovan˘m nedostatkem byl chybûjící kryt˘ ba-

zén ãi pfiírodní letní koupali‰tû, tfietím kvalitní restaurace.

Respondenti se také vyjadfiovali k rozdûlování finanãních prostfiedkÛ

mûsta. Nejprve byli vyzváni, aby vybrali oblasti, do nichÏ by finanã-

ní prostfiedky investovali pfiednostnû – tûmi byly zlep‰ení dopravní

obsluÏnosti, rekonstrukce místních komunikací a chodníkÛ a zlep‰e-

ní podmínek zimní údrÏby komunikací. Následnû vybírali oblasti, do

nichÏ podle jejich názoru smûfiuje finanãních prostfiedkÛ pfiíli‰ mno-

ho – tûmi byly podpora sportovních klubÛ a sportovních akcí a re-

konstrukce/v˘stavba sportovi‰È.

V osmé otázce lidé hodnotili, jak˘ mají názor na 15 pfiedloÏen˘ch

rozvojov˘ch moÏností mûsta, pfiiãemÏ kromû souhlasu ãi nesouhlasu

s návrhem mohli uvést, Ïe záleÏitost nedokáÏou posoudit. Tfii zámû-

ry získaly více neÏ dvoutfietinov˘ souhlas úãastníkÛ. Jde o vybudo-

vání WC ve Flemmichovû zahradû, vybudování domu se zvlá‰tním

reÏimem a vykoupení rozestavûného objektu na Husovû ulici. 

Obãané mûli moÏnost také vyjádfiit svÛj názor na vyuÏití prostor sou-

ãasné knihovny (nejãastûji uveden˘m návrhem bylo upravit je na by-

ty a pronajímat je) a b˘valé Soukromé stfiední odborné ‰koly Prima

(nejvíce návrhÛ se t˘kalo vyuÏití objektu pro seniory, resp. domov

dÛchodcÛ ãi peãovatelsk˘ dÛm). Na otázku, co by mûlo mûsto zlep-

‰it v oblasti péãe o seniory, patfiilo mezi nejãetnûj‰í návrhy finanãnû

více zpfiístupnit seniortaxi. 

Úplné vyhodnocení dotazníku, vãetnû v‰ech zaznamenan˘ch námûtÛ,

pfiipomínek a komentáfiÛ úãastníkÛ mÛÏete najít na webov˘ch strán-

kách mûsta.

Do zpracování strategického plánu byla zapojena i základní ‰kola

formou malování obrázkÛ a pfiipravujeme rovnûÏ setkání s vefiejnos-

tí, které se uskuteãní 8. ledna 2020 od 17:00 ve velkém sále SVâ. 

Nyní pokroãilo zpracování strategického plánu do dal‰í fáze – zpra-

cování návrhÛ, nad kter˘mi ãlenové pracovní skupiny vedou diskusi.

Pfiedpokládáme, Ïe zpracování plánu bude uzavfieno v dubnu 2020,

kdy bude projednán zastupitelstvem mûsta.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka mûsta

Pfiíprava strategického plánu 
rozvoje R˘mafiova pokraãuje

Aktuálnû z mûsta
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Na sklonku kalendáfiního roku pofiádá mûsto R˘mafiov ve spolupráci se
Stfiediskem volného ãasu setkání seniorÛ, ktefií v daném roce oslavují se-
dmdesáté nebo pûtasedmdesáté v˘roãí narození. Leto‰ní setkání jubilantÛ
narozen˘ch v letech 1944 a 1949 se uskuteãnilo ve ãtvrtek 14. listopadu ve
velkém sále SVâ R˘mafiov. Pozvání pfiijalo bezmála sto tfiicet jubilantÛ.
Pfii vstupu do sálu obdrÏel kaÏd˘ oslavenec kytici z rukou ãlenek ko-

mise pro obãanské záleÏitosti. Krátce po sedmnácté hodinû v‰echny

pfiivítala moderátorka Barbora Niedobová a s pfiáním pfiíjemné zába-

vy pfiedala slovo starostovi Luìku ·imko, kter˘ popfiál jubilantÛm

pevné zdraví, hodnû optimismu a elánu do dal‰ích let a podûkoval

jim za práci, kterou pro mûsto vykonali. 

V krátkém programu se pfiedstavily Ïákynû taneãního oboru ZU·

R˘mafiov Natálie Pohanûlová a T˘na Baslarová, které vede Alena

Tome‰ková. 

Poho‰tûní pro oslavence pfiipravili zamûstnanci jídelny Základní

‰koly R˘mafiov na ulici 1. máje pod vedením Jany Egidové a o ob-

sluhu hostÛ se postarali Ïáci oboru kuchafi-ãí‰ník Gymnázia

a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov pod vedením Franti‰ka Matu‰ky.

Po spoleãném pfiípitku následovala zábava s hudbou Akord

Vladimíra Bulka a Ludmily Sigmundové. Mnozí jubilanti si rádi

zatanãili a nûktefií z oslavy odcházeli aÏ v pozdních veãerních ho-

dinách. Fota a text: JiKo

Zástupci mûsta pozvali 70leté a 75leté oslavence na tradiãní setkání

V pondûlí 4. listopadu bylo v rekonstruovan˘ch prostorách na Revoluãní uli-
ci slavnostnû otevfieno zafiízení pro tzv. dûtskou skupinu. Jeho provoz má na
starosti Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû.
Cílem projektu bylo zfiídit dûtskou skupinu, která by zajistila péãi

o dûti ve vûku od dvou let. Dle prÛzkumu roste potfieba rodiãÛ, pfie-

dev‰ím matek na rodiãovské dovolené, vrátit se zpût do zamûstnání

uÏ po dvou letech. Rodiãe fie‰í, jak zajistit péãi o dítû v pfiípadû, Ïe

dûti nebyly z kapacitních dÛvodÛ pfiijaty do M·. Nyní mají moÏnost

umístit dítû do dûtské skupiny a soustfiedit se na svÛj profesní rÛst. 

Mûsto R˘mafiov rozhodlo o umístûní dûtské skupiny v prostfiedním

pavilonu u matefiské ‰koly na Revoluãní ulici. Pavilon dosud slouÏil

jako dÛm s peãovatelskou sluÏbou – byly zde tfii byty. Rekonstrukce

zahrnovala dispoziãní zmûny uvnitfi objektu, nové technické rozvody,

v˘mûnu oken a dvefií a zateplení obvodového plá‰tû. V̆ bûrové fiíze-

Ve mûstû byl zahájen provoz dûtské skupiny

Pfii vstupu do sálu obdrÏel kaÏd˘ oslavenec kytici Pozvání pfiijalo bezmála sto tfiicet jubilantÛ

Zemfiel starosta Ozimku Jan Labus

Se zármutkem jsme obdrÏeli zprávu z polského partnerského mûsta

Ozimek, Ïe v nedûli 17. listopadu 2019 zemfiel starosta mûsta Jan Labus.

Vyjadfiujeme hlubokou soustrast jeho rodinû i nejbliÏ‰ím, jakoÏ i mûstu

Ozimek, které v jeho osobû ztrácí oblíbeného starostu.
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ní na dodavatele stavebních prací vyhrála spoleãnost Rybka – stavby

a sluÏby, s.r.o., se sídlem v Kravafiích. Stavba byla dokonãena 15. fiíj-

na a celkové náklady na realizaci ãinily 4 314 514 korun. 

Provoz dûtské skupiny zaji‰Èuje r˘mafiovské stfiedisko Diakonie âCE,

které získalo prostfiednictvím Místní akãní skupiny R˘mafiovsko 

z Operaãního programu Zamûstnanost dotaci na dva roky.

V pfiípadû zájmu mohou rodiãe dûtskou skupinu kdykoli bûhem roku

nav‰tívit, podat si Ïádost a vyuÏít pfiípadnû nepravidelné docházky

dítûte za podmínky, Ïe bude kapacita na dan˘ den volná. V dûtské

skupinû pracují kvalifikované profesionální chÛvy, v pfiípadû potfieby

je k dispozici sociální pracovník ãi zdravotní sestry. Personál klade

dÛraz na specifika a individualitu dítûte. Harmonogram dne je uzpÛ-

soben potfiebám dûtí. 

Bez podpory nûkter˘ch subjektÛ mûsta by se projekt nemohl usku-

teãnit, proto Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû dûkuje za pomoc

a podporu zejména mûstu R˘mafiovu, zastupitelÛm, odboru regionál-

ního rozvoje pod vedením Miroslava Sigmunda, MAS R˘mafiovsko,

o. p. s., SVâ R˘mafiov za zapÛjãení prozatímních prostor a v‰em za-

mûstnancÛm Diakonie, ktefií se podíleli na pfiípravû dûtské skupiny.

V souãasné chvíli probíhá realizace navazujícího projektu pod ná-

zvem M· Revoluãní – Zahrada hrou, zahrnujícího pfiemûnu prostoru

mezi jednotliv˘mi pavilony na uãebnu pod ‰ir˘m nebem, která se sta-

ne nedílnou souãástí v˘ukového plánu dûtské skupiny. Budou prove-

deny terénní úpravy, zfiízena dfievûná terasa, pergola se stínûním, ta-

bule pro kreslení, krmítka pro ptáky a vodní kor˘tka na de‰Èovou vo-

du, v‰e doplnûné o v˘sadbu kefiÛ, trvalek a popínav˘ch rostlin. Na tu-

to akci bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála spoleãnost

STROMMY COMPANY, s.r.o., se sídlem v Andûlské Hofie za nabíd-

kovou cenu 556 599,50 korun. Termín dokonãení podle smlouvy

o dílo je 14. prosince leto‰ního roku. S ohledem na jiÏ vyrobené her-

ní prvky se pfiedpokládá zkrácení termínu. Na tento zámûr obdrÏelo

mûsto pfiíslib dotace ve v˘‰i 500 tisíc korun. Fota a text: JiKo
Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje

Lucie Tvrdcová, Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû

Mûsto R˘mafiov se zapojilo do soutûÏe Aktivní obec 2019. SoutûÏ je

urãena pro obce, ve kter˘ch probíhá sbûr elektrozafiízení prostfiednic-

tvím ãerven˘ch stacionárních kontejnerÛ spoleãnosti ASEKOL. Za

kaÏdé kilo elektroodpadu odloÏené do kontejneru získá Národní rada

osob se zdravotním postiÏením âR jednu korunu. Jana Krajãová

R˘mafiov sezapojil do soutûÏe 
Aktivní obec

Od 1. fiíjna 2019 zaãala v R˘mafiovû fungovat sluÏba SeniorTAXI.

V souãasné chvíli je v ní zaregistrováno 267 seniorÛ. Za první mûsíc

se v rámci této sluÏby uskuteãnilo 130 jízd. Registrace je stále moÏ-

ná v úfiedních hodinách na odboru sociálních vûcí v prvním patfie

budovy Mûstského úfiadu R˘mafiov na ulici 8. kvûtna 48. BliÏ‰í

informace naleznete na http://bit.ly/info-seniorTAXI.

Jana Krajãová

Seniofii zaãali hojnû vyuÏívat sluÏbu
SeniorTAXI

Autobusové spoje mezi Olomoucí a R˘mafiovem jsou zaji‰tûny ve

spolupráci s Moravskoslezsk˘m krajem od prosince 2012, kdy do‰lo

ke koncepãní zmûnû jízdního fiádu na trati Val‰ov – R˘mafiov. Od zá-

fií 2019 pozorujeme nárÛst poãtu cestujících na lince 950154 Jeseník

– R˘mafiov – Olomouc – Pfierov nad únosnou míru. ObdrÏeli jsme

stíÏnosti a podnûty od cestujících a od dopravce ARRIVA MORAVA,

namátkovû jsme také provedli osobní prÛzkum.

Na základû stíÏností a technick˘ch moÏností dopravcÛ jsme pfiistou-

pili k posílení páteãního spojení z Olomouce do R˘mafiova. V pát-

ky kromû spojÛ dopravce ARRIVA MORAVA s odjezdem ve 14:25

a 15:55 ze zastávky Olomouc, autobusové nádraÏí, budeme objedná-

vat také nov˘ posilov˘ spoj dopravce VOJTILA TRANS s odjez-
dem v 15:30 ze zastávky Olomouc, autobusové nádraÏí. Nov˘ pá-
teãní spoj zaãne jezdit od zaãátku roku 2020 a nepojede o prázd-
ninách a o svátcích. 

Od 1. ledna 2020 bude mít linka Jeseník – R˘mafiov – Olomouc –

Pfierov nové ãíslo 904 (950904 ARRIVA MORAVA, 891904 VOJTI-

LA TRANS). 

Pro lep‰í rozloÏení frekvence cestujících v nedûlních spojích zastaví

poslední dva nedûlní spoje linky 904 na zastávce Olomouc, hlavní

nádraÏí, v 17:30 a 18:40, ãímÏ dojde ke zlep‰ení návaznosti na auto-

busy ãi vlaky do Brna.

Nadále spolu s dopravci monitorujeme situaci na lince Jeseník –

R˘mafiov – Olomouc – Pfierov tak, abychom v rámci technick˘ch

moÏností dopravcÛ a udrÏiteln˘ch financí Olomouckého kraje zajis-

tili komfortnûj‰í a bezpeãné cestování na této lince.

Ing. Martin Koneãn˘
odbor dopravy a dopravních systémÛ KIDSOK

Dopravce posílí autobusové spojení
s Olomoucí

Mûsto R˘mafiov úspû‰nû dokonãilo realizaci velice Ïádané investice v místní
ãásti Ondfiejov. Cílem bylo vyfie‰it dlouhodob˘ problém s pohybem chodcÛ pfii
krajnici frekventované silnice II. tfiídy a s tím související nedostateãnou bez-
peãnost dopravy v lokalitû. 
Akce zahrnovala v˘stavbu chodníku v délce 787,7 m podél silnice

II/449. Trasa chodníku zaãíná v severní ãásti obce u autobusové za-

stávky a pokraãuje po v˘chodní stranû silnice II/449 smûrem na jih

Nov˘ chodník v Ondfiejovû byl dokonãen
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Nov˘ chodník s pfiechodem pro pû‰í a osvûtlením

(po levé stranû smûrem dolÛ) aÏ k rodinnému domu s ãíslem popis-

n˘m 38 (pod b˘valou ‰kolou). Souãástí akce bylo zatrubnûní pfiíko-

pu, zfiízení opûrné gabionové zdi, nov˘ pfiechod s nasvûtlením a osá-

zení zelenû.

Na tuto akci podalo mûsto R˘mafiov Ïádost o dotaci z programu

Integrovaného regionálního operaãního programu, v˘zvy ã. 1 „MAS

R¯MA¤OVSKO, o.p.s. – IROP – Bezpeãnost dopravy“, s vazbou na

v˘zvu ¤ídícího orgánu Integrovaného regionálního operaãního pro-

gramu ã. 53, „UdrÏitelná doprava – integrované projekty CLLD – SC

4.1“ (CLLD – Komunitnû veden˘ místní rozvoj /veden˘ Místní akãní

skupinou/, SC – specifick˘ cíl). Pfiíslib dotace ãiní 6 702 000 korun.

Na realizaci akce bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála spo-

leãnost LAZAM uniãovská stavební, s. r. o., se sídlem v Uniãovû.

Stavba byla úspû‰nû dokonãena s celkov˘mi náklady ve v˘‰i

7 373 579 korun.V pátek 25. fiíjna vydal místní odbor dopravy ko-

laudaãní souhlas, a stavbu je tak moÏné uÏívat.

Pfii pfiípravû zámûru a jeho projednávání byla nápomocná i b˘valá

pfiedsedkynû osadního v˘boru AneÏka Továrková. Tímto jí dûkujeme

za spolupráci. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionální rozvoje MûÚ R˘mafiov

Milí spoluobãané, váÏené kolegynû zastupitelky, váÏení kolegové za-

stupitelé,

úvodem mého ob‰írnûj‰ího komentáfie k aktuálnímu dûní na r˘ma-

fiovské politické scénû si dovolím nejprve struãn˘ exkurz do událos-

tí ze zasedání dolní komory Parlamentu âeské republiky, konkrétnû

o hlasování vládního nafiízení zákona, kter˘m se zmûnily nûkteré zá-

kony v oblasti daní (daÀov˘ balíãek). Ve stfiedu 6. listopadu 2019,

v prÛbûhu jednání Poslanecké snûmovny, pfiedseda vlády Andrej

Babi‰ za hnutí ANO pro server Novinky.cz uvedl: „UÏ dvû hodiny ta-
dy nepracuju, já uÏ sem ani chodit nebudu. Je to skandál, nemÛÏu
pracovat. Lidi, co tady sedí, taky nemohou pracovat. NemÛÏu tady se-
dût a poslouchat ty nesmysly.“
Na základû v˘sledkÛ posledních komunálních voleb v R˘mafiovû,

ve kter˘ch se hned napoprvé hnutí ANO umístilo na skvûlém druhém

místû za âeskou stranou sociálnû demokratickou, usedli tfii na‰i zá-

stupci do pomysln˘ch lavic obecního zastupitelstva. Osobnû mám za

to, Ïe aÏ tak v˘znamn˘ úspûch nováãka ve volbách na místní úrovni

pfiedpokládal snad málokdo.

Jak se postupem ãasu povolební vyjednávání blíÏila ke svému závû-

ru, bylo více neÏ zfiejmé, Ïe pro vznikající staronové politické usku-

pení (dne‰ní koalici) bude pragmatické zachování „star˘ch pofiádkÛ“

ve vedení mûsta a na mûstském úfiadu nadfiazeno akceptování dosa-

Ïen˘ch volebních v˘sledkÛ v R˘mafiovû. Jin˘mi slovy fieãeno, jed-

notlivé politické subjekty utvofiiv‰ího se koaliãního uskupení, s pre-

ferencí po dlouhá léta utuÏovan˘ch profesních a zejména pak osob-

ních vazeb, odmítly nabídku hnutí ANO a âSSD ke spolupráci po-

stavené na kvalitativnû zcela novém pfiístupu pfii realizaci volebních

programÛ zamûfien˘ch v˘luãnû pro lidi, ve prospûch obãanÛ mûsta

bez projevÛ diskriminace, na základû principu rovného zacházení

ve v‰ech oblastech spoleãenského Ïivota.

Bylo evidentní, Ïe se s ohledem na v˘sledky komunálních voleb z ro-

ku 2018 do té doby praktikované pomûry zastoupení politick˘ch sub-

jektÛ v kontrolních a iniciativních orgánech mûsta staly pro obnove-

nou koalici neudrÏiteln˘mi. Z poskytnuté „úlitby“ opoziãním zastu-

pitelÛm za ANO a âSSD ze strany dne‰ní koalice lze usuzovat na to,

Ïe by bylo z jejího pohledu zfiejmû velmi krátkozraké a snad i kon-

traproduktivní, kdyby byli zvolení zastupitelé prvních dvou vítûz-

n˘ch uskupení odsouzeni znovu do opoziãního ústraní, bez zastoupe-

ní alespoÀ ve vedení dvou v˘borÛ pfii zastupitelstvu mûsta. V této

souvislosti a na tomto místû nelze nezmínit ani pfiípadnou úvahu ko-

alice, Ïe by se oproti obehran˘m a bezduch˘m programov˘m tezím

stávajících koaliãních subjektÛ v plánech jejich pfiedákÛ mohly mi-

mofiádnû „na‰lapané“ volební programy ANO a âSSD stát v˘znam-

nou souãástí strategického plánu rozvoje mûsta na dal‰í léta. Av‰ak

v˘luãnû pod vedením staronové koalice – bez pfiímé úãasti ve vede-

ní mûsta zástupcÛ hnutí ANO a âSSD. Za v‰echny dal‰í jmenuji ku-

pfiíkladu konkrétní programové body hnutí ANO a âSSD v oblasti

zdravotnictví, sociálních sluÏbách, senior-taxi, opravu hfibitova, pfií-

rodní biotop ãi plaveck˘ bazén, multifunkãní sportovní centrum,

komplexní digitalizaci mûstského úfiadu a jin˘ch sluÏeb pro obãany,

zvefiejÀování záznamÛ z jednání zastupitelstva, nav˘‰ení poãtu mûst-

sk˘ch stráÏníkÛ, vefiejn˘ internet ve vytypovan˘ch lokalitách, zlep‰e-

ní zhor‰ené kvality ovzdu‰í v zimû v dÛsledku nûkter˘ch nevyhovu-

jících lokálních topidel, více zelenû ve stfiedu mûsta a mnohé dal‰í.

Obsazení ve vedení v‰ech komisí pfii radû mûsta zÛstala pfii starém,

tedy bez odpovídajícího zastoupení do opozice vykázan˘ch ANO

a âSSD.

Pfii souhlasu s pfiedsednictvím v kontrolním v˘boru a po následném

jmenování zastupitelstvem mûsta jsem pfiedpokládal, Ïe v pfiípadû

kontrolního zji‰tûní závaÏn˘ch pochybení ãi nesprávn˘ch postupÛ

ze strany kteréhokoli kontrolovaného subjektu bude mít pfieváÏná

vût‰ina zastupitelstva vãetnû zástupcÛ stávající koalice zájem na

zjednání nápravy jakéhokoli zji‰tûného závadného stavu v hospoda-

fiení s finanãními prostfiedky mûsta ãi v nakládání s jeho majetkem.

Oãekával jsem, Ïe takov˘ zájem projeví pfieváÏná ãást zastupitelstva

jiÏ v prvním takovém pfiípadû, kter˘m jsou dlouholeté a doposud ne-

splacené dluhy jednoho z r˘mafiovsk˘ch podnikatelÛ, které se od ro-

ku 2005 do konce roku 2014 vy‰plhaly na více neÏ 500 000 korun,

a to bez komplexního zapoãítání zákonn˘ch úrokÛ z prodlení.

Zastupitelé koalice jako „jeden muÏ“ návrh kontrolního v˘boru pod-

pofien˘ zastupiteli ANO a âSSD na bezodkladnou úhradu nemalé

ãásti zÛstatku témûfi patnáctiletého dluhu dluÏníka na zasedání zastu-

pitelstva dne 19. záfií 2019 zamítli, a dali prÛchod jeho dal‰í existen-

ci minimálnû do konce tohoto volebního období.

Ve druhém pfiípadû kontrolní v˘bor na základû v˘sledkÛ posouzení

dostupné dokumentace pfiedloÏil na témÏe zasedání zastupitelstva

mûsta návrh usnesení o uloÏení radû mûsta pfiepracovat motivaãní 

ukazatele pro pfiiznání odmûn statutárnímu orgánu pfiíspûvkové orga-

Slovo opoziãního zastupitele
(JUDr. Jan Cuták, ANO)

Fota: JiKo
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nizace Byterm R˘mafiov, p. o., tak, aby nedocházelo k vyplácení od-

mûn za ãinnosti, které spadají do bûÏné pracovní náplnû pfiíspûvkové

organizace a povinností statutárního orgánu zakotven˘ch jiÏ ve

„Zfiizovací listinû pfiíspûvkové organizace mûsta – Byterm R˘mafiov“.

Pfii detailním porovnání obsahu schvalovan˘ch motivaãních ukazate-

lÛ pro vyplácení odmûn radou mûsta b˘valé i souãasné fieditelce or-

ganizace Byterm, p. o., kontrolní zji‰tûní prokázala duplicitu s ãin-

nostmi, které mûl a nadále má statutární orgán vykonávat v rámci

sv˘ch bûÏn˘ch pracovních povinností, coby pracovní náplÀ dle obsa-

hu „Zfiizovací listiny pfiíspûvkové organizace mûsta – Byterm
R˘mafiov“, za nûÏ mu je vyplácena pravidelná mûsíãní mzda.

Na zasedání zastupitelstva dne 19. záfií 2019 zastupitelé koalice sv˘mi

hlasy i v tomto pfiípadû návrh usnesení kontrolního v˘boru podpofien˘

zastupiteli za ANO a âSSD na neprodlené zjednání nápravy ve formû

pfiepracování motivaãních ukazatelÛ pro pfiiznání odmûn zamítli.

V paralele na v˘rok premiéra Andreje Babi‰e v úvodu mého komen-

táfie a s poukazem na shora uvedené první dva konkrétní pfiíklady ne-

hospodárného nakládání s vefiejn˘mi finanãními prostfiedky (majet-

kem mûsta) a taktéÏ na zcela skandální pfiístup koaliãních zastupitelÛ

k doporuãení a návrhÛm nápravy závadného stavu pfiedloÏen˘m kon-

trolním v˘borem dospûl jsem po zralé úvaze k uãinûnému závûru.

Zastupitelstvu mûsta R˘mafiova jsem pfiedloÏil svoji rezignaci na

funkci pfiedsedy i ãlena kontrolního v˘boru. S obsahem svého roz-

hodnutí jsem ãleny kontrolního v˘boru obeznámil dne 29. fiíjna 2019.

Z povûfiení zastupitelÛ za hnutí ANO jsem zastupitelstvo mûsta dále

uvûdomil o tom, Ïe pfii existenci prokázan˘ch excesÛ v nakládání

s vefiejn˘mi prostfiedky a v plném pfiesvûdãení o neochotû stávajících

koaliãních zastupitelÛ tyto flagrantní nedostatky v hospodafiení mûs-

ta fie‰it i v obdobn˘ch pfiípadech do budoucna zastupitelé za hnutí

ANO nenavrhují na uvolnûné místo pfiedsedy kontrolního v˘boru

Ïádného jiného svého zástupce; za ãlena kontrolního v˘boru navrhu-

jeme Ing. Petra Zieglera.

Zastupitelé za hnutí ANO ubezpeãují nejen v‰echny spoluobãany, na-

‰e váÏené voliãe a své partnery za âSSD v zastupitelstvu, n˘brÏ také

souãasné vedení mûsta a v‰echny stávající zastupitele v koalici, Ïe ve

zb˘vajícím volebním období vyuÏijeme alternativních politick˘ch

a obãansk˘ch nástrojÛ k tomu, abychom na ne‰vary obdobného dru-

hu i nadále neochvûjnû poukazovali. Aby na obãany na‰eho mûsta ví-

ce nedopadaly negativní dÛsledky nehospodárného nakládání s jeho

majetkem. Jako zastupitelé za hnutí ANO povaÏujeme za naprosto

legitimní i nadále, a o to intenzivnûji, poukazovat na pochybn˘ zpÛ-

sob jednání „vyvolen˘ch“ podnikatelsk˘ch kruhÛ úzce svázan˘ch

s odpovûdn˘mi osobami ve mûstû a mûstském úfiadu. RovnûÏ s pou-

kazem na na‰e pfiedvolební prohlá‰ení povaÏujeme za krajnû nepfií-

pustn˘ takov˘ stav, pakliÏe jednání nûkter˘ch zástupcÛ mûsta a mûst-

ského úfiadu pfiisvûdãují moÏnému po‰kozování zájmÛ obãanÛ vãet-

nû projevÛ klientelismu ve spojení s ãástí místní podnikatelské sféry.

Dal‰í kauza s poãátkem je‰tû za pÛsobnosti b˘valého vedení mûsta jiÏ

na sebe nenechá dlouho ãekat.

Zastupitelé za hnutí ANO 2011
JUDr. Jan Cuták, Mgr. Jaroslava Jurãová, Ing. Petr Ziegler

reakce na pfiedchozí ãlánek
Dobr˘ v˘sledek hnutí ANO 2011 v komunálních volbách v roce 2018

v R˘mafiovû je nepopirateln˘, byÈ nedosáhlo ani poloviny v˘sledku hnu-

tí v parlamentních volbách v r. 2017. Otázkou je, nakolik se r˘mafiov-

ské hnutí „svezlo“ na jeho celorepublikovém úspûchu a nakolik ‰lo

o hlasy pro konkrétní kandidáty. Je zfiejmé, Ïe kandidátky, které se neo-

píraly o známé znaãky, byly v R˘mafiovû srovnatelnû úspû‰né. Koaliãní

vyjednávání je legitimní souãástí politické kultury. Potenciál ke koaliã-

nímu vyjednávání si kaÏdá strana ãi hnutí vytváfií sv˘m volebním pro-

gramem, ale na obecní úrovni zejména sv˘mi postoji a kroky v pfied-

chozích volebních obdobích. 

Svou rezignaci na místo pfiedsedy kontrolního v˘boru zdÛvodÀuje

JUDr. Cuták tím, Ïe zastupitelé a rada mûsta hlasovali ve dvou pfiípa-

dech odli‰nû od jeho doporuãení, coÏ je „skandální“. Musíme slepû pfie-

jímat názory jin˘ch? KaÏd˘ ze zastupitelÛ má právo na svÛj názor.

Máme pfiece demokracii. O co vlastnû ‰lo?

Dluhy jednoho z r˘mafiovsk˘ch podnikatelÛ, které kontrolní v˘bor

„odhalil“, nejsou pro zastupitele, ktefií byli zvoleni opakovanû, Ïád-

n˘m pfiekvapením. Od roku 2013 byli o jeho dluzích fieditelkou

Bytermu pravidelnû a detailnû informováni na hospodáfiské komisi,

radû mûsta a zastupitelstvu mûsta. Pfii svém rozhodování dát nájemci

pfiíleÏitost dluhy splatit pfiihlíÏeli k vefiejnému zájmu (jediná provo-

zovna vefiejného stravování a dále sociální sluÏba rozvozu obûdÛ se-

niorÛm), ale svÛj postup zvaÏovali i v ‰ir‰ích souvislostech – vûdomí

vysok˘ch vstupních investiãních nákladÛ na splnûní hygienick˘ch po-

ÏadavkÛ a pfiedpisÛ EU ve vefiejném stravování, které defacto ukonãi-

ly ãinnost druhého poskytovatele vefiejného stravování ve mûstû, eko-

nomická krize, vysoká nezamûstnanost, propad pfiíjmÛ bûhem rekon-

strukce námûstí a objektu, ve kterém provozovna funguje atd.

Zastupitelé opakovanû zvaÏovali nejv˘hodnûj‰í postup vymáhání dlu-

hu pfii zachování sluÏeb provozovny v podmínkách nízké rentability

její ãinnosti. 

Toto jednání zastupitelÛ mûsta povaÏujeme za hospodárné, neboÈ jin˘

postup (tj. v˘povûì a ukonãení smlouvy) by mûl za následek vysokou

nezaji‰tûnou pohledávku, kterou by pak mûsto muselo vymáhat soudní

cestou s nejist˘m v˘sledkem a nemal˘mi náklady na vymáhání. Mûsto

by dále pfii‰lo o plnû vybavenou, fungující a dobfie zavedenou provozo-

vnu bufetu, kterou dennû vyuÏívá více neÏ 350 obãanÛ. S tímto vûdo-

mím pak vût‰ina zastupitelÛ (15 pro, 4 proti, 1 se zdrÏel) upfiednostnila

pfied variantou okamÏité úhrady zb˘vajícího dluhu nájemce (nyní 145

tis. Kã), jak navrhoval kontrolní v˘bor, pokraãování postupného splá-

cení dluhu. 

Nakolik byl postup Bytermu poru‰ením zákona, ov‰em ukáÏe vy‰etfio-

vání Police âR, na kterou se JUDr. Cuták obrátil s trestním oznámením. 

Ve druhém pfiípadû, na kter˘ kontrolní v˘bor poukázal, jde o stanovení

odmûn b˘valé a souãasné fieditelce Bytermu, protoÏe podle jeho názoru

docházelo k vyplácení odmûn za ãinnosti, které spadají do bûÏné pracov-

ní náplnû pfiíspûvkové organizace a jsou povinností statutárního orgánu

zakotvenou jiÏ ve zfiizovací listinû pfiíspûvkové organizace. Tyto odmûny

jsou od poãátku existence této spoleãnosti navázány na dodrÏení vyrov-

naného nebo kladného hospodáfiského v˘sledku, na plnûní plánu oprav

atd. Tyto povinnosti samozfiejmû jsou obsaÏeny ve v‰ech základních zá-

konn˘ch normách a zfiizovací listinû. Pokud ale je u tûchto ukazatelÛ dá-

na konkrétní v˘‰e nebo limit, které vyÏadují pfiesné sledování a zásahy do

chodu organizace, a pokud je navíc hospodafiení organizace kaÏdoroãnû

zatíÏeno ãerpáním dotací a ãerpáním a splátkami úvûrÛ, které podstatnû

navy‰ují jeho bûÏn˘ rozpoãet, pak od fieditele a pracovníkÛ organizace vy-

Ïadují dal‰í dÛleÏité vûdomosti, pracovní nasazení a kontrolní ãinnost nad

rámec pracovních smluv. Organizace Byterm má bûÏn˘ rozpoãet 39 mil.

korun (tj. bez zmínûn˘ch dotací na zateplení) a peãuje o majetek s úãetní

hodnotou 1,4 miliardy korun. Motivaãní odmûnu jsme tedy schválili s vû-

domím této praxe hospodafiení a míry odpovûdnosti fieditelky. Zastupitelé

mûsta pfii projednávání návrhu kontrolního v˘boru, aby rada mûsta zmû-

nila motivaãní ukazatele (pfiipomínáme, Ïe vûc byla projednávána v záfií,

kdy je splnûní novû nastaven˘ch motivaãních ukazatelÛ nereálné), vût‰i-

nou hlasÛ návrh nepfiijali (5 pro, 15 proti). 

Vûfiíme, Ïe s pfiíchodem nového pfiedsedy zaãne kontrolní v˘bor koneã-

nû fungovat dle jednacího fiádu, kter˘ byl schválen. Zápis z jednání kon-

trolního v˘boru má vyhotovit pfiedseda v˘boru do 10 dnÛ od jeho ko-

nání, rozeslat jej v‰em ãlenÛm v˘boru, starostovi a ãlenÛm zastupitel-

stva a zvefiejnit jej na webov˘ch stránkách mûsta k nahlédnutí i ostat-

ním zájemcÛm z fiad obãanÛ. Zápisy ze dne 24. 6., 21. 8. a 29. 10. ale

ke dni 15. 11. 2019 vyhotoveny a zvefiejnûny nebyly. Skoro to vypadá,

Ïe dÛkladnou kontrolou Bytermu povaÏuje dosavadní pfiedseda kontrol-

ního v˘boru svou misi za splnûnou a dal‰í práce v kontrolním v˘boru je

pro nûj uÏ ztrátou ãasu, byÈ se schovává za u‰lechtilá hesla o marném

boji proti nehospodárnému nakládání s vefiejn˘mi finanãními prostfied-

ky mûsta a skandálním pfiístupu koaliãních zastupitelÛ. 

Ing. Ludûk ·imko, starosta mûsta,  Ing. Lenka Vavfiiãková, 
místostarostka mûsta, Bc. Michal Kaláb, Mgr. Bronislav KoÀafiík, 

Ing. Tomá‰ Köhler, MUDr. Bohumil Servus, 
Mgr. Marcela StaÀková, Ladislav Îilka, Mgr. Vlastimil Baran, 

Jifií ·tanglica, Mgr. Jifií Taufer, Alena Tome‰ková
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S problematikou tfiídûní pouÏitého kuchyÀského oleje a tukÛ z domácností se po-
t˘káme celoroãnû, a to navzdory faktu, Ïe popularita zdravého stravování ve
vût‰inû domácností stále narÛstá. 
Snad nejhor‰í a bohuÏel také nejbûÏnûj‰í variantou, kterou mÛÏeme po

usmaÏení fiízkÛ na nedûlní náv‰tûvu babiãky zvolit, je ta, Ïe olej vylije-

me do kuchyÀského dfiezu, záchodu nebo do umyvadla.Ve v‰ech tfiech

pfiípadech olej skonãí v kanalizaci. Kdo dával pozor pfii hodinû fyziky,

jistû ví, Ïe olej a voda se nikdy pfiátelit nebudou – prostû se nesmíchají.

Olej poplave na hladinû, navíc ztuhne a zaãne postupnû ucpávat kana-
lizaci. A vûfite, Ïe olejem ucpanou kanalizaci byste ãistit nechtûli! Úklid

takto zanesen˘ch kanalizací je finanãnû velmi nároãn˘.

Upotfiebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpraco-

vání (zahfiátí, filtraci) mÛÏe slouÏit pro v˘robu metylesteru jako pfiídav-

ku k pohonn˘m hmotám nebo b˘t po regeneraci vyuÏita v rÛzn˘ch od-

vûtvích (chemickém, gumárenském, dfievafiském i kosmetickém prÛ-

myslu).

Separací olejÛ a tukÛ z domácností automaticky sníÏíme mnoÏství bio-

odpadÛ a tím také celkové mnoÏství odpadÛ ukládan˘ch na skládce.

Obce v âeské republice budou mít od 1. ledna 2020 povinnost zajistit

kontejnery pro sbûr kuchyÀsk˘ch olejÛ a tukÛ a ty obãané najdou v nej-

ãastûji vyuÏívan˘ch sbûrn˘ch místech na separovan˘ odpad. 

KaÏdá domácnost by mûla vychladl˘ olej vylít z pánve do víãkem uza-

víratelné PET láhve a tu pak odloÏit do nádoby na sbûr pouÏit˘ch olejÛ

a tukÛ. Pfiedpokládáme, Ïe takov˘ch nádob bude celkem 20. Seznam

míst bude uvefiejnûn na internetov˘ch stránkách Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov, s. r. o., v R˘mafiovském horizontu a v Mobilním rozhlase.

Jako u v‰ech tfiídûn˘ch odpadÛ (papíru, plastu, skla, kovu) je dÛleÏité,

aby obãané dodrÏovali povinnost nevhazovat do nádob na jedlé oleje

a tuky jiné odpady. Odhodit jak˘koliv odpad tam, kam nepatfií, je kar-

dinální chyba, kterou se mÛÏe znehodnotit obsah celého kontejneru

a zniãit úsilí lidí, ktefií tfiídí správnû! 

Ing. Irena Orságová, jednatelka MûS R˘mafiov, s. r. o.

Postrach jménem pouÏit˘ kuchyÀsk˘ olej

MoÏná bychom si na zaãátek mohli poloÏit otázku, zda jsou tfii desítky let má-
lo, nebo snad mnoho v Ïivotû ãlovûka. A v Ïivotû svûta?
Sedmnáct˘ listopad 1989 byl pátek. Îivot plynul pokojnû v socialistic-

kém ãekání na lep‰í zítfiky a je‰tû lep‰í pozítfiky. Nikdo netu‰il, jak se za

nûkolik hodin zaãnou mûnit dûjiny v socialistickém ráji oãekávání.

A veãer se to v Praze stalo. Ale pofiád nikdo témûfi nic nevûdûl. Zprávy

neinformovaly, noviny o víkendu nevycházely, internet je‰tû nebyl. Tak

zaãal poslední reálnûsocialistick˘ víkend. A pondûlní stávka studentÛ

prolomila do té doby nedobytné brány zlatého soudruÏského Ïití.

Tfii desítky let je pro Ïáky základní ‰koly doba dvakrát tak dlouhá, neÏ

jak je dlouh˘ Ïivot nejstar‰ího z nich. Mnoho se zmûnilo, aniÏ by to

mohli postihnout. Neb˘t toho pátku, neposlouchali by hudbu, kterou

by poslouchat nebylo moÏné, neoblékali by si v‰emoÏné barvy i ne-

barvy, nemohli by mnohé z toho, co berou dnes jako samozfiejmost.

Proto bylo nutné tato tfii desetiletí vzpomenout v˘stavou a projekto-

v˘m dnem zamûfien˘m na tuto dÛleÏitou událost. Tfiídy se na jeden

den promûnily. Tu byly reálnûsocialistické i s ãasov˘mi pfiipomínka-

mi v podobû tfiicet let star˘ch rekvizit. Tu uÏ vykazovaly nové dûjiny

na‰í republiky. Skupinky ÏákÛ plnily úkoly, odpovídaly na otázky, po

jejichÏ správném zodpovûzení na nû ãekal na pÛdû ‰koly vzkaz od

Ferdinanda VaÀka alias Václava Havla, za nûkolik málo t˘dnÛ uÏ ví-

taného prezidenta republiky.

Myslím si, Ïe právû tolik let od revoluce, tolik pfievratn˘ch zmûn ve

spoleãnosti, tolik nov˘ch skuteãností bylo nutné vzpomenout, aby uÏ

nikdy Ïáci nemuseli ve tfiídách poslouchat, Ïe budování socialistické

spoleãnosti je tím nejdÛleÏitûj‰ím, co v jejich Ïivotech má stát za vy-

plnûní ve‰ker˘ch chvil, nebo Ïe dokonalá kresba Aurory je vrchol-

n˘m umûleck˘m záÏitkem. A pracnû vyrábûná nesmyslná mávátka

v barvû socialistické revoluce tak mohou koneãnû skonãit na smeti‰-

ti. Nejen dûjin. Foto a text: Mgr. Ivo Janou‰ek

17. listopad na chodbách ‰koly

Po‰estnácté za sebou uspofiádala Z· a M· Medlov na konci fiíjna bûÏeckou sou-
tûÏ pro nejzdatnûj‰í pfiespolní bûÏce. B˘valá motokrosová traÈ v medlovském le-
soparku Skalky byla velmi nároãná i za leto‰ního v˘jimeãnû krásného poãasí.
Za kaÏdou ‰kolu soutûÏí dvanáctiãlenné druÏstvo sloÏené ze ãtyfi ka-

tegorií ÏákÛ a ÏákyÀ a snaÏí se o co nejlep‰í umístûní, neboÈ vítûz t˘-

mové soutûÏe si odná‰í velk˘ putovní pohár se ‰títky vítûzn˘ch ‰kol.

Konkurenci letos tvofiilo devût ‰kol z Uniãovska a jedna z Polska. O me-

daile bojují také jednotlivci ve sv˘ch kategoriích. Mlad‰í dívky absolvu-

jí bûh na 1500 m, star‰í na 2000 m, mlad‰í ho‰i bûÏí také 2000 m

a nejstar‰í borci 3500 m, v‰ichni v terénu, kter˘ stfiídavû klesá

Medlovsk˘ cross 2019

·kolství
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Ve stfiedu 23. fiíjna probûhla na Gymnáziu a Stfiední odborné ‰kole R˘mafiov
vernisáÏ v˘stavy fotografií Jindfiicha ·treita s názvem Samet. 
Pfiítomné hosty pfiivítal Adam Rybka, kter˘ pfiedal slovo námûstkovi

hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslavu Kaniovi. Ten hovofiil

o dÛleÏitosti zapojování okrajov˘ch ãástí kraje do kulturního dûní

a podûkoval organizátorÛm za uspofiádání v˘znamné v˘stavy

v R˘mafiovû. Po krátkém projevu fieditelky Gymnázia a Stfiední od-

borné ‰koly R˘mafiov Zdeny Kovafiíkové dostal slovo autor vystavo-

van˘ch fotografií Jindfiich ·treit. Hovofiil o svém pÛsobení na

Státním statku v RyÏovi‰ti, kde jej zastihl zaãátek sametové revolu-

ce. Nevydal se hned do Prahy ãi jin˘ch velk˘ch mûst, jako jiní foto-

grafové, ale vyãkával, co se bude dít na vesnici. Na vystaven˘ch fo-

tografiích je zachycena generální stávka a protestní prÛvod zamûst-

nancÛ statku. Mnohé z nich jsou k vidûní úplnû poprvé. Nechybí ani

fotografie z Prahy, kam se autor posléze také vydal. 

V̆ stavu v budovû gymnázia mÛÏete zhlédnout do 29. listopadu.

Souãasnû probíhající v˘stava fotografií Jindfiicha ·treita na r˘mafiov-

ské radnici potrvá do konce roku. Fota a text: Jana Krajãová

Samet v Galerii Jindfiicha ·treita

a stoupá a je zpestfien nûkolikanásobn˘m v˘bûhem z proslulé rokle.

Vytrvalci z na‰í ‰koly se Medlovského crossu úãastní od roku 2012.

Podafiilo se jim za tu dobu vãetnû leto‰ního roãníku zvítûzit sedmkrát,

letos dokonce popáté v fiadû. Individuálnû se na druhém místû prosadil

Eathan Pospí‰il. Spolu s ním se v˘bornû umístili ostatní ãlenové vítûz-

né v˘pravy: Eli‰ka Horká, Tereza Pospí‰ilová, Vendula AmbroÏová,

Jan Lúãan, Martin Kováfi, Ondfiej Baslar, Ondfiej Kfienek, Franti‰ek

Sázel a Anna Vincourková. Trojnásobnou radost mohly mít Veronika

·vehlová a Vivian Pospí‰ilová, neboÈ nejenÏe se této soutûÏe zúãastni-

ly potfietí, ale pokaÏdé se jim podafiilo se sv˘m t˘mem vyhrát.

Medlovsk˘ cross uzavfiel podzimní etapu ‰kolních sportÛ a my na‰im

bûÏcÛm a bûÏkyním dûkujeme za vynikající v˘kony v nároãn˘ch

podmínkách. 

Karel Toman, Z· Jelínkova 1, fota: Michaela Ludvarová
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Ve ãtvrtek 24. fiíjna se v koncertním sále Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov ko-
nal tfietí roãník Klavírního festivalu s hudební dílnou skladatele Petra Bazaly.
V úvodu festivalu se s komickou etudou vûnovanou pfiímo hudební-

mu skladateli pfiedstavili Ïáci dramatického oboru ZU· R˘mafiov

Eli‰ka Pfiikrylová, Pavlína Holubová, Vendula Janíková, Magdalena

Niklová a Adam Chytr˘. Sám Petr Bazala byl vystoupením mile pfie-

kvapen a po skonãení vyjádfiil mlad˘m hercÛm obdiv a podûkování.

Skvûl˘ klavírista má od narození váÏnou oãní vadu. Od páté tfiídy se

uãil hfie na akordeon a uÏ v sedmé tfiídû se rozhodl zasvûtit hudbû ce-

l˘ Ïivot. Vystudoval Konzervatofi Jana Deyla v Praze – akordeon, kla-

vír a violoncello. PÛsobí v Základní umûlecké ‰kole Alfréda Radoka

ve Vala‰ském Mezifiíãí jako uãitel hry na akordeon a klavír a téÏ ja-

ko korepetitor taneãního oboru. Aktivnû koncertuje, nahrává pro roz-

hlas a televizi, pfiedná‰í o improvizaci i kompozici. Hrál hlavní roli

ve filmu Hamsa a je jednou z hlavních postav v knize Îivot na obla-
ku, kterou napsal Richard Sobotka. V roce 2010 natáãel v PafiíÏi 

v rámci projektu C‘est la vie. SoutûÏí se úãastní nejen jako porotce,

ale také jako interpret. V roce 2012 se zúãastnil se svou Ïákyní talen-

tové soutûÏe WCOPA – Mistrovství svûta v interpretaãním umûní 

v Los Angeles, která je povaÏována za svûtovou olympiádu talentu.

KaÏdé klavírní vystoupení Petra Bazaly je pro posluchaãe v˘jimeãn˘m

záÏitkem.Vkládá do hry celé srdce. „MÛj vztah k hudbû je pro mû stej-
nû dÛleÏit˘ jako d˘chání, bez hudby bych sotva mohl existovat,“ shr-

nuje klavírista. Pfiidáme-li ktomu brilantní techniku a ãetné improviza-

ce, nemÛÏeme se divit, Ïe hudba v jeho podání osloví ‰iroké publikum.

StûÏejním tématem ãtvrteãního koncertu byla improvizace. Petr

Bazala naprosto bravurnû improvizoval na motivy skladeb Bedfiicha

Smetany, Sergeje Rachmaninova, Fryderyka Chopina a Clauda

Debussyho. Na závûr zaznûla jeho vlastní skladba Fénix. 

Druhá ãást festivalu patfiila hudební dílnû, do které se zapojilo osm-

náct ÏákÛ s uãiteli, ale i samotní pedagogové, ktefií pfiijeli pro inspi-

raci. Celkem se klavírního festivalu zúãastnilo na sedm desítek uãi-

telÛ a ÏákÛ z Olomouce, Nového Jiãína, Opavy, Hluãína, Ostravy,

Studénky, Kravafi, ·umperku a nechybûli ani domácí klavíristé ze tfií-

dy Evy Hradilové. Petr Bazala mlad˘m interpretÛm radil, kter˘ch

chyb se vyvarovat a jak zlep‰it svÛj v˘kon.

„Práce uãitele hudby mû baví. Je velmi pfiínosná, i kdyÏ hodnû ná-
roãná, protoÏe dûti nûkdy jednají tak, jak bych neãekal. Ale mám i do-
spûlé Ïáky,“ fiíká Petr Bazala. 

Pfií‰tí, ãtvrt˘ roãník festivalu je naplánován opût na fiíjen. Jeho sou-

ãástí bude i semináfi o improvizaci.

T˘m pedagogÛ r˘mafiovské ZU· v ãele s Evou Hradilovou, která nese

hlavní zásluhu na konání hudebního festivalu, dûkuje mûstu R˘mafiovu

za finanãní podporu, Mariannû Baselové a pracovnicím Hedvy za v˘-

robu drobn˘ch dárkÛ pro dûti – aktivní úãastníky hudební dílny,

Martinû Mácové za elektronické zpracování potfiebn˘ch formuláfiÛ 

a Martinû Kohoutkové za návrh diplomÛ a pamûtních listÛ, Gymnáziu

a Stfiední odborné ‰kole R˘mafiov – pracovníkÛm ‰kolní jídelny a dále

Nata‰i Skoupilové za pfiípravu drobného obãerstvení, ÏákÛm oboru ku-

chafi-ãí‰ník Simonû Koneãné a Tereze ·trbíkové za vzornou obsluhu

i pfiípravu obãerstvení, Ladislavu Baslarovi za vyti‰tûní pamûtních lis-

tÛ a diplomÛ. JiKo, fota: Martina Mácová a JiKo

Hudební festival a dílna pod taktovkou Petra Bazaly

Prvním setkáním v irském Dublinu zaãal dvoulet˘ projekt Základní 

umûlecké ‰koly R˘mafiov s názvem „Creativity Takes Courage –

Discovering Europe through Arts“. Pfii tomto krátkém setkání se se‰li

koordinátofii partnersk˘ch ‰kol, aby pfiipravili v‰e potfiebné pro dal‰í set-

kání, tentokrát uÏ s Ïáky a studenty. V lednu 2020 se tedy mÛÏeme tû‰it

na to, Ïe r˘mafiov‰tí Ïáci ZU· poletí na t˘den právû do Dublinu, aby se

tam setkali se sv˘mi kolegy z Irska, ·védska a Nûmecka.

Prostfiednictvím umûleck˘ch aktivit budeme objevovat Evropu, posilo-

vat svoje národní i evropské sebevûdomí, cviãit angliãtinu i hudební

a taneãní dovednosti. Budeme se chtít dozvûdût co nejvíc o irském 

umûleckém vzdûlávání, ale urãitû nauãíme dûti z partnersk˘ch zemí

i ãeské písnû, tance a pouãíme je o na‰í krásné kultufie.

Jifií Taufer, foto: archiv ZU· R˘mafiov

ZU· R˘mafiov v Dublinu

Herecká etuda v podání ÏákÛ dramatického oboru ZU· vûnovaná
Petru Bazalovi

Petr Bazala pfii improvizaci na piano Talentované dûti, které se zúãastnily hudební dílny
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Zlodûji nafty
Neznám˘ pachatel odcizil v noci

ze 17. na 18. fiíjna 400 litrÛ nafty

z pracovních strojÛ odstaven˘ch

u b˘valé skládky v Malé ·táhli.

ZpÛsobil tak ‰kodu za bezmála

15 tisíc korun. O tfii t˘dny po-

zdûji zmizelo dal‰ích 400 litrÛ

nafty, 60 litrÛ hydraulického ole-

je, náfiadí a souãástky ze strojÛ

zaparkovan˘ch u lesní cesty

z Malé Morávky do Dolní

Moravice. Hmotná ‰koda pfiesá-

hla 80 tisíc korun. Ve stejné do-

bû se stala podobná krádeÏ

v Janovicích. Pachatel se vloupal

do nádrÏí stavebních strojÛ a od-

ãerpal 300 litrÛ nafty. ·koda by-

la vyãíslena na 25 tisíc korun.

Jakékoli informace, které by

vedly ke zji‰tûní osoby pachate-

le ãi k nálezu odcizen˘ch pohon-

n˘ch hmot a pracovního náfiadí,

lze telefonicky sdûlit, i anonym-

nû, na r˘mafiovské policejní ãís-

lo 974 731 751.

Okradl muÏe 
pfiímo na ulici

Ke krádeÏi do‰lo 18. fiíjna veãer

pfied restaurací na Sokolovské 

ulici v R˘mafiovû, kdyÏ neznám˘

pachatel strhl 61letému muÏi sto-

jícímu pfied vchodem plátûnou

ledvinku od pasu a utekl. V led-

vince byla uloÏena hotovost

5 300 korun, osobní doklady, pla-

tební karty a mobilní telefon.

Celková ‰koda pfiesáhla 7 000 ko-

run. R˘mafiov‰tí policisté pfiijmou

jakékoli informace, které by ved-

ly ke zji‰tûní osoby pachatele ãi

k nálezu odcizen˘ch vûcí, na ãís-

le 974 731 751 nebo na bezplatné

lince tísÀového volání 158.

Pfievrátil návûs s kládami
Slovensk˘ fiidiã nákladního vozu

s návûsem havaroval 23. fiíjna

odpoledne mezi R˘mafiovem

a Skálami, kdyÏ se návûs naloÏe-

n˘ kmeny stromÛ v zatáãce pfie-

vrátil na svodidla. Pfii nehodû na-

‰tûstí nikdo nebyl zranûn, hmot-

ná ‰koda se teprve vyãísluje.

Motorkáfi nezvládl fiízení
O den pozdûji havaroval v zatáã-

ce mezi R˘mafiovem a Skálami

31let˘ motocyklista z Ostravy.

Dostal smyk, upadl na komuni-

kaci a vylétl za prav˘ okraj vo-

zovky. Pfii nehodû utrpûl lehãí

zranûní, s nimiÏ byl pfievezen

k o‰etfiení do krnovské nemocni-

ce. Hmotná ‰koda byla vyãíslena

na 50 tisíc korun. 

Agresivní muÏ putoval
na záchytku

V úter˘ 5. listopadu krátce po

dvacáté hodinû byla policejní

hlídka vyslána na Máchovu ulici

v R˘mafiovû k podnapilému v˘-

trÏníkovi, kter˘ vykfiikoval vul-

garity a tloukl do oken jednoho

z domÛ. Orientaãní dechová

zkou‰ka u nûj prokázala hodnotu

okolo 2,6 promile alkoholu.

Vzhledem k jeho silné opilosti

a agresivitû se ho policisté roz-

hodli pfievézt na protialkoholní

záchytnou stanici do Opavy.

Pfiípad se obe‰el beze ‰kod a je

pro‰etfiován jako pfiestupek proti

vefiejnému pofiádku a obãanské-

mu souÏití.

Dopravní nehody 
na R˘mafiovsku

Se zmûnou poãasí pfiibylo do-

pravních nehod na mokré vozov-

ce. V nedûli 3. listopadu havaro-

vala 32letá fiidiãka z Ostravy

v peugeotu mezi R˘mafiovem

a Jamarticemi. Zfiejmû nepfiizpÛ-

sobila rychlost jízdy a pfii prÛjez-

du zatáãkou dostala smyk.

Vyjela do pfiíkopu, kde se auto

nûkolikrát otoãilo pfies stfiechu.

Îena vyvázla bez zranûní, ‰koda

na majetku ãiní 50 tisíc korun.

Fota:
archiv Odtahové sluÏby R˘mafiov

Tent˘Ï den se stala nehoda mezi

Skfiítkem a Starou Vsí. 64let˘ fii-

diã z Ostravy ve fabii rovnûÏ do-

stal smyk v zatáãce, pfiejel do

protismûru a narazil do svodidel.

Náraz vÛz odmr‰til na protijedou-

cí volkswagen, kter˘ fiídil 46let˘

muÏ ze ·umperska. Pfii nehodû 

utrpûla 70letá spolujezdkynû z fa-

bie lehké zranûní. Celková hmot-

ná ‰koda dosáhla 80 tisíc korun.

O t˘den pozdûji, tûsnû pfied pÛl-

nocí z 10. na 11. listopadu, hava-

rovala mezi R˘mafiovem a Ská-

lami 25letá Ïena ve vozidle Kia

Rio. VÛz dostal smyk v zatáãce,

pfieletûl svodidla a pfievrátil se na

S blíÏícími se Vánocemi souvisí i vût‰í náv‰tûvnost obchodních center. V tom-
to období mívají s sebou nakupující také vût‰í finanãní hotovost. Moravsko-
slez‰tí policisté chtûjí upozornit vefiejnost na moÏné krádeÏe pfii pfiedvá-
noãním nakupování. Sami po‰kození totiÏ svou nepozorností mohou pachate-
lÛm situaci usnadnit.
PachatelÛm krádeÏí staãí vyuÏít momentu, kdy nakupující odloÏí do

nákupního vozíku ta‰ku, kabelku ãi batoh. Dal‰í rizikovou situací je

ukládání zboÏí do zavazadlového prostoru vozidla, kdy po‰kození

ta‰ku ãi kabelku odloÏí na místo pro fiidiãe ãi spolujezdce, a vozidlo

neuzamknou. Typické situace zachytili moravskoslez‰tí policisté

i v preventivním videospotu kampanû s názvem „KDO S KOHO“ na

www.youtube.com. Ve spotu je zachycena i dal‰í situace, pfii které

dochází ke krádeÏím, a to v prostfiedcích MHD.

Kapesnímu zlodûji staãí opravdu jen krátk˘ okamÏik. Po‰kozen˘m

pfii krádeÏi pfiitom vznikne nejen materiální ‰koda, ale ãeká je ãasto

i vyfiizování nov˘ch dokladÛ. Policisté proto apelují na obãany, aby

byli pfii nakupování a cestování obezfietní, ta‰ky ãi batohy si fiádnû 

uzavírali a nenechávali je volnû odloÏené. por. Mgr. Luká‰ Kendzior

„Kdo s koho“ 
– nákupy v pfiedvánoãním období
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bok. ¤idiãka byla s rozsáhl˘mi

zranûními pfievezena k lékafiské-

mu vy‰etfienído Fakultní nemoc-

nice s poliklinikou v Ostravû-

Porubû. Hmotná ‰koda byla vy-

ãíslena na 65 tisíc korun. 

Policie Ïádá vefiejnost
o pomoc pfii pátrání

Policisté z obvodního oddûlení
v R˘mafiovû Ïádají vefiejnost o po-
moc pfii zji‰Èování identity neznámé
Ïeny, která se dopustila majetkové
trestné ãinnosti v R˘mafiovû a s nej-
vût‰í pravdûpodobností i v Pardubi-
cích a Novém BydÏovû.

Na r˘mafiovské oddûlení policie

se 27. záfií 2019 dostavila místní

68letá Ïena, která uvedla, Ïe byla

téhoÏ dne okradena pfii nákupu

v supermarketu na OkruÏní ulici.

Neznámá osoba vyuÏila její chvil-

kové nepozornosti a z kabelky za-

vû‰ené na vozíku jí odcizila penû-

Ïenku. Policisté získali popis po-

dezfielé osoby a zjistili, Ïe se sho-

duje s obdobn˘mi pfiípady kapes-

ních krádeÏí v supermarketu

v Pardubicích a Novém BydÏovû.

Neznámá Ïena byla témûfi vÏdy

obleãená v ‰edé mikinû, tygrova-

ném triãku a v modr˘ch kalho-

tách, na nohou mûla ãerné otevfie-

né boty, na hlavû ãernou k‰iltov-

ku, na oãích br˘le a u sebe ãernou

dámskou kabelku. Je moÏné, Ïe

se dopou‰tí krádeÏí po celém úze-

mí âeské republiky, policisté pro-

to Ïádají o pomoc a spolupráci

vefiejnost. Jakékoli informace,

které by vedly ke zji‰tûní totoÏ-

nosti této osoby, lze kdykoli tele-

fonicky sdûlit na r˘mafiovské po-

licejní ãíslo 974 731 751, pfiípad-

nû na bezplatnou linku tísÀového

volání 158.

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

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

Zdravotnická záchranná sluÏba s vrtulníkem LZS Ostrava zasahovaly v nedû-
li 27. fiíjna odpoledne u nehody motocyklisty.
·edesátilet˘ motocyklista havaroval poblíÏ Tvrdkova. ZÛstal pfii vû-

domí, prvotní lékafiské vy‰etfiení v‰ak ukazovalo na váÏné poranûní

pátefie. Poté, co mu byla poskytnuta pfiednemocniãní neodkladná pé-

ãe, jej záchranáfii transportovali do Fakultní nemocnice Olomouc.

PhDr. Luká‰ Humpl
Tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Zásah u nehody motocyklisty

Záchranáfii v terénu
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Stfiedisko volného ãasu

Ve dnech 29.–31. 10. dûti pekly s Vendulou Br‰Èákovou banánové
muffiny… … a v „tvofiivé dílnû“ s ní vyrábûly létající papírové draky

V keramické dílnû dûti modelovaly s Evou Kudlákovou andûly, ryby,
misky... ...nebo váziãky

V chovatelském krouÏku se nejvût‰ímu zájmu tû‰ili hlodavci a maskot – kotû

S Jakubem Valou získaly dûti základní dovednosti ve stfielbû z luku…
…nebo první zku‰enosti na horolezecké stûnû

Fota a text: JiKo, Jana Krajãová

SVâ pfiipravilo pro dûti na podzimní prázdniny bohat˘ program
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pfiipravilo na úter˘ 5. listopadu setkání se
znám˘m reÏisérem ZdeÀkem Tro‰kou, kterého na besedû zpûvem a hrou na
kytaru doprovázela Simona Klímová.
Kolem stovky náv‰tûvníkÛ nav‰tívilo zábavn˘ pofiad, v nûmÏ vystou-

pil reÏisér Zdenûk Tro‰ka, znám˘ pfiedev‰ím trilogií Slunce, seno…
nebo komediálními KameÀáky a také osmi ãesk˘mi filmov˘mi po-

hádkami. ReÏisérovo vyprávûní z natáãení i hereckého zákulisí do-

provázela písniãkáfika Simona Klímová. Zaãínala s country a folkem,

dnes se zamûfiuje na vlastní tvorbu, „ãistou“ písniãku. „Del‰í dobu
zpívám ve Slaném, kde bydlím, mám tam domovskou scénu, kam si
zvu hosty. A jedním z hostÛ byl reÏisér Zdenûk Tro‰ka. Po vystoupení
za mnou pfii‰el manaÏer pana reÏiséra a povídá, Ïe se mu koncert lí-

bil a jestli bychom nezahráli v Îatci. Domluvili jsme se, jeli do Îatce,
vystoupili na koncertû. Opût pfii‰el onen pán a povídá, nemohli byste
pfiijet do Kryr? Od té doby uÏ spolu jezdíme ãtyfii roky,“ pfiiblíÏila za-

ãátek spolupráce se ZdeÀkem Tro‰kou písniãkáfika.

Zdenûk Tro‰ka vyprávûl s humorem jemu vlastním nejrÛznûj‰í záÏit-

ky z natáãení, pfiiblíÏil komické situace s rÛzn˘mi herci, pochvaloval

si skvûlou spolupráci s v˘born˘mi hereck˘mi t˘my, hovofiil o Helenû

RÛÏiãkové, o natáãení filmu Slunce, seno, erotika v Itálii, pfiedstavil

svou dvoudílnou kuchafiku a na závûr spoleãnû se Simonou

Klímovou uspofiádal pro diváky autogramiádu. 

Pfied vystoupením si na‰el také chvilku na krátk˘ rozhovor pro

R˘mafiovsk˘ horizont. 

ZdeÀku, máte v na‰em kraji nûjaké vazby nebo pfiátele?
Ne, bohuÏel nemám, pochopitelnû to tady trochu znám, tu a tam nû-

kam pfiijedeme, ale konkrétnûj‰í vazbu zde opravdu nemám.

NeuvaÏujete, Ïe byste pro budoucí natáãení zmûnil lokace jiÏních
âech za Jeseníky a pfiijel natoãit tfieba komediální horor?
V‰echno je moÏné (smích). âlovûk se niãeho nezfiíká, pochopitelnû

krajina je tady nádherná, na mû v mém vûku jsou to uÏ ale hodnû vy-

soké kopce, to pfienechám tûm mlad‰ím a zdatnûj‰ím. Ale pohledy na

Jeseníky jsou fascinující. Je to nesmírnû krásná krajina a urãitû je ta-

dy spousta motivÛ jak pfiírodních, tak i architektonick˘ch, které by si

zaslouÏily, aby se dostaly do filmu. Nûkolik m˘ch kolegÛ zde filmy

natáãelo a krajina je zase úplnû jiná neÏ napfiíklad na ·umavû. 

Druhého ledna se v ki-
nech objeví va‰e nová
pohádka Zakleté pírko.
Bude to v pofiadí uÏ de-
vátá pohádka, kterou
jste napsal spoleãnû
s Markem Kali‰em. Pfií-
bûh tak trochu pfiipomí-
ná Popelku. Jak dlouho
jste pohádku natáãeli
a jak pfiínosná práce to
pro vás byla?
Ano, máte pravdu, pÛ-

jde o devátou pohádku.

V‰echny pohádky mají

nûkolik spoleãn˘ch vzo-

rÛ, které se neustále 

opakují: králov‰tí rodiãe

nebo rodiãe neurozené-

ho pÛvodu – sedlák

a selka, syn a dcera nebo

tfii dcery ãi tfii synové –

jdou do svûta, dají ba-

biãce buchtu, ta jim pomÛÏe splnit tfii úkoly nebo hádanky, dále troj-

hlav˘ drak a mohli bychom jmenovat stále dokola. V pfiípadû

Zakletého pírka to jsou tfii dcery, které jsou siroty, Aninka chodí na

hrob rodiãÛ dávat vûneãek a zlé sestry ji nakonec vy‰tvou z baráku.

Jednoho dne najde pírko, jehoÏ pomocí si pfiivolá prince Vítka, za-

kletého do ptaãí podoby. KdyÏ zlé sestry zjistí, Ïe se Aninka schází

s pohledn˘m mladíkem, pírko jí vezmou, zniãí a Vítek zmizí. Jedinou

moÏností, jak zlomit prokletí, je, Ïe ho Aninka najde kdesi ve svûtû.

A tak se dívka vydává na cestu za záchranou svého milého.

Práce s herci byla jak jinak neÏ úÏasná. Konkurz na Aninku vyhrála

Aninka Chocholatá. Je to jemná dívenka, pfiipomíná trochu princez-

nu Eli‰ku z pohádky Princezna ze mlejna. Protikladem k ní jsou dvû

sestry, jedna je silnûj‰í (Lucka Poli‰enská) a druhá hubená (·árka

Vaculíková). Ony nejsou zlé, ale jsou zlomyslné, ‰kodolibé a hloupé.

Vodníka si zahrál Luká‰ Pavlásek – „tyd˘t“, jeho vodník je Àouma,

hodn˘ a hloupouãk˘. Aninka mu zachrání Ïivot a on jí to oplácí.

ReÏisér Zdenûk Tro‰ka vyprávûl o záÏitcích z natáãení

rozhovor se ZdeÀkem Tro‰kou

Mil˘m ãtenáfiÛm a ãtenáfikám R˘mafiovského horizontu ze srdce rád
Vá‰ Zdenûk Tro‰ka
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Natáãení této pohádky byla nesmírná radost a zároveÀ reklama pro

turisty, ktefií mohou objevovat krásy jiÏních âech. První klapka pad-

la 24. kvûtna a poslední 24. ãervna.

Jednou jste fiekl, Ïe pohádkov˘ Ïánr je to nejkrásnûj‰í, co vÛbec 
existuje, pohádky Ïe jsou vûãné, a kdyÏ se udûlá pohádka s láskou,
tak je nesmrtelná. Obecnû ale platí, Ïe dûti jsou nejpfiísnûj‰ími kri-
tiky, nebojíte se toho?
Ne, nebojím, vÛbec. KdyÏ jedu na nûjak˘ festival, napfiíklad do Ostrova

nad Ohfií, tak si sedneme na balkon a nesledujeme film, ten známe zpa-

mûti, sledujeme reakce dûtí. A mÛÏu vám fiíct, Ïe potû‰í, kdyÏ vidíte klu-

ky z osmé nebo deváté tfiídy, jak sedí jako pûny a jen koukají. Dûti se ne-

dají nikterak obelhat. Líbí – líbí, nelíbí – nelíbí. Je to znát hned na první

pohled. KdyÏ je dûj vtáhne, je to velká odmûna za va‰i snahu. Dne‰ní dû-

ti jsou vychovávány jinak, sledují filmy amerického filmového prÛmys-

lu, kter˘ to tady v‰echno ovládl a pfieválcoval, proto se snaÏíme dûlat ry-

ze ãeské pohádky, aby dûti vidûly, jak˘ máme odkaz v lidov˘ch písních,

krojích, architektufie, ale i ve slovesném umûní. Nûkdy v pohádkách leh-

ce zazní i staroãe‰tina a herec se s tím musí umût vypofiádat.

Pfiejdûme od pohádek k va‰im nesmrteln˘m komediím, napfiíklad
trilogii Slunce, seno…, KameÀákÛm, BabovfieskÛma podobnû, kte-
ré zhlédly statisíce divákÛ, ale u kritikÛ za nû chválu moc nesklízí-
te. V ãem je podle vás zakopan˘ pes?
Já kritiky neãtu, to nemá cenu. Filmy nedûlám pro kritiky, ale pro li-

di. Mnoho kritikÛ znám osobnû, takÏe vím, s k˘m mám tu ãest, vím,

kdo a za jaké „muÏstvo“ kope. BohuÏel v dne‰ní dobû se k tomu je‰-

tû pfiidalo navíc to, jestli jste sluníãkáfi, nebo zemanovec, to hraje ob-

rovskou roli, a to je velmi ‰patnû, protoÏe politika nemá do kum‰tu

a do pohádek uÏ vÛbec zasahovat. Pro mû je dÛleÏit˘ hlas ulice.

A kdyÏ vás na ulici zastavují lidé a dûkují vám za to, co pro nû dûlá-

te, to je nejvût‰í ocenûní. Kolikrát si fiíkám – na film, kter˘ dostal nû-

kolik âesk˘ch lvÛ, pfiijde tfii tisíce divákÛ a nikdo ho nezná. Tvrdím,

Ïe jsou to filmy na jedno pouÏití. Film, na kter˘ se podíváte a pak si

fieknete…hmm, tak podruhé ho

uÏ vidût nemusím a ani nechci.

Pfiál bych si, aby jednou mé fil-

my patfiily do kategorie filmÛ

pro pamûtníky, které mám mi-

mochodem moc rád. Vím, Ïe ty

pohádky dûlám více ménû pro

rodiãe a prarodiãe dne‰ních dûtí,

které jsou plné americk˘ch fan-

tasy filmÛ. Ale já pofiád dávám

dÛraz na to ãeské, krásné, aby to

bylo na‰e. Îádné kopírování ci-

zích vzorÛ. U nás nemáme na to,

abychom toãili Pána prstenÛ ne-

bo Harryho Pottera. Zato máme

obrovsk˘ odkaz literárních dûl

19. a 20. století, kde je stále co

vybírat.
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A na závûr trochu odlehãení. Kterou komedii jste toãil nejradûji,
u které byla nejvût‰í pohoda a sranda, u které se bavili i sami herci
a která podle vás byla nejlep‰í?
Dobfie se dûlala trilogie Slunce, seno… Dûlal jsem to doma, hrála tam

celá rodina, pfiíbuzenstvo, sousedky, sousedi. Já jsem se v Ho‰ticích

narodil a Ïiju tam dodnes. A obsadil jsem do filmu lidi, které znám uÏ

dlouho – Keli‰ku, Konopnici a dal‰í. Byla to pfiíjemná práce, pfiálo

nám poãasí. Byla to tfii nádherná léta za sebou, stejnû úÏasná byla

parta lidí kolem této trilogie.

Vzpomínám také na filmování pohádky Princezna ze mlejna 1. To

bylo snad nejhor‰í natáãení, které jsme zaÏili, co se t˘ãe poãasí.

De‰tivûj‰í léto neÏ roku 1993 snad od stvofiení svûta nepamatuji

(smích). Natáãení jsme pfietáhli o dva mûsíce, coÏ je naprosto ‰ílen˘.

V jednom kuse lilo. Normálnû toãíme film mûsíc. Scéna, jak Eli‰ka

s Jindfiichem bûhají po lese a sbírají houby, se toãila snad ãtyfii dny.

Postavili jsme filmové koleje, dekorace, v gumákách a s de‰tníky

jsme si cviãnû pro‰li trasu pro kameru a pak jsme se museli rychle

schovat a ãekat, aÏ pfiestane. Najednou kameraman s tím sv˘m „kou-

zeln˘m“ sklíãkem, co se s tím pozorují mraky, zvolal, Ïe za chvíli

pfiestane pr‰et, ale jen asi na pût aÏ deset minut. TakÏe klapka, akce

a muselo se to stihnout. No, povím vám, hrÛza.

Dobfie se toãily KameÀáky. Hodnû záleÏí na partû lidí. Mám svÛj

t˘m, u kterého vím, co mÛÏu ãekat, a hodnû záleÏí na tom, aby v‰ich-

ni byli na jedné lodi a táhli za jeden provaz. Nebudu brát nûjakou sla-

vnou ãeskou hvûzdu „svûtového“ formátu, kdyÏ o ní vím, Ïe je to po-

tíÏista. To radûji vezmu paní z konzumu, která je bezvadná, pfiiroze-

ná, a hlavnû bude naladûna na stejnou notu jako já. 

Dûkuji vám, ZdeÀku, za rozhovor. Fota a text: JiKo

V nedûli 10. listopadu se ve Flemmichovû zahradû uskuteãnila

Procházka s Martinem. Svat˘ Martin na svém koni pfiivítal v‰echny

pfiítomné, kter˘ch se i pfies chladné poãasí se‰lo opravdu velké

mnoÏství. Spoleãnû se vydali na procházku s lampiony po

Flemmichovû zahradû. Dûti se následnû mohly zdarma povozit na

Martinov˘ch koních. Program pokraãoval v budovû Stfiediska vol-

ného ãasu na ulici Julia Sedláka. V tvofiiv˘ch dílnách si úãastníci vy-

rábûli veselé snûhuláky na památku. Nechybûly ani tradiãní svato-

martinské rohlíãky nebo pohádka. 

Fota a text: Jana Krajãová

Svat˘ Martin povozil dûti na koních

Zdenûk DoleÏal – R˘mafiov ...................................................... 1951

Jana Fojtíková – R˘mafiov ........................................................ 1951 

Jarmila Regmundová – R˘mafiov.............................................. 1933 

Anastázie Volková – R˘mafiov.................................................. 1936 

Marie ·ínová – R˘mafiov .......................................................... 1933 

Vladimír Cimbota – R˘mafiov................................................... 1950

Vladimír Smetana – R˘mafiov................................................... 1935 

Ladislav Vagner – Horní Mûsto ................................................ 1952 

Ladislav Endlicher – R˘mafiov.................................................. 1952 

Jan Jurásek – R˘mafiov.............................................................. 1949 

Bronislava Bednáfiová – R˘mafiov ............................................ 1933 

Zdenko Galík – R˘mafiov.......................................................... 1953 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Rozlouãili jsme se

Mé jméno nebylo na plakátech,chodila jsem vÏdy v obyãejn˘ch ‰atech,
jako obyãejn˘ ãlovûk Ïila a své syny a vnouãata milovala.

Dne 7. 12. 2019 vzpomeneme 

30. smutné v˘roãí chvíle,

kdy nás navÏdy opustila na‰e milovaná

maminka a babiãka,

paní Inge Bahníãková Casciani
z Janovic u R˘mafiova. 

S láskou stále vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.

Spoleãenská kronika

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

ZdeÀka Nováková – R˘mafiov ............................................... 80 let 

Hedviga Urbánková – R˘mafiov ............................................ 81 let

Danu‰e Hrubanová – R˘mafiov.............................................. 81 let 

Jifiina Podaná – R˘mafiov....................................................... 81 let 

Anna Bálková – R˘mafiov...................................................... 81 let 

Milan Syfiínek – R˘mafiov...................................................... 81 let 

Aloisie âechová – R˘mafiov .................................................. 82 let 

Vlasta Chrástková – R˘mafiov ............................................... 83 let 

BoÏena Habrová – R˘mafiov.................................................. 85 let 

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

Franti‰ek Pohanka – R˘mafiov............................................... 86 let 

Josef Kolafiík – R˘mafiov ....................................................... 87 let 

Jaroslav Barto‰ – R˘mafiov .................................................... 87 let

Vlasta ·korÀová – R˘mafiov .................................................. 87 let 

Anna Váro‰ová – R˘mafiov .................................................... 88 let 

NadûÏda Nûmeãková – R˘mafiov .......................................... 90 let 

Drahoslava âermáková – R˘mafiov....................................... 90 let 

Milada Zapletalová – R˘mafiov ............................................. 93 let 

Bohumila Grulichová – R˘mafiov.......................................... 94 let 
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V Mûstském muzeu R˘mafiov mohou náv‰tûvníci v komorním prostoru
galerie Pran˘fi od 7. listopadu zhlédnout v˘stavu, která je vûnována
30. v˘roãí sametové revoluce. Pfii pfiíleÏitosti konání této v˘stavy
a v˘roãí se ve ãtvrtek 14. listopadu uskuteãnila v muzeu vernisáÏ
a kfiest katalogu.
Také v R˘mafiovû probíhají po cel˘ listopad akce, které pfiipomí-

nají v˘znamné v˘roãí 17. listopadu 1989, kdy do‰lo k tvrdému zá-

kroku bezpeãnostních sil proti studentskému prÛvodu na Národní

tfiídû. Tato událost se stala rozbu‰kou, která odstartovala sameto-

vou revoluci, jeÏ po mûsíci a pÛl protestÛ, demonstrací a jednání

vyústila v pád komunistického reÏimu a ve zvolení Václava Havla

prvním nekomunistick˘m prezidentem od roku 1948. 

Za laskavé finanãní podpory Ministerstva kultury âR a mûsta

R˘mafiova vydalo r˘mafiovské muzeum k v˘stavû katalog, ve kte-

rém jsou zobrazeny nejcennûj‰í pfiedmûty z v˘stavy. Katalog vy-

‰el v den vernisáÏe, na níÏ byl zároveÀ pokfitûn za úãasti místos-

tarostky R˘mafiova Lenky Vavfiiãkové a nûkolika pamûtníkÛ, kte-

fií v listopadu 1989 zaloÏili Obãanské fórum v na‰em mûstû. 

V˘stava vyvrací to, co si nûkdy obãané R˘mafiova myslí, a sice Ïe

velké dûjiny jdou mimo jejich mûsto. Sametová revoluce zasáhla

pfied 30 lety snad kaÏd˘ kout âeskoslovenska. AÈ pfiímo ãi nepfií-

mo se dotkla kaÏdého. R˘mafiov a jeho obãané nebyli v˘jimkou,

jak ostatnû dokládají unikátní fotografie Bohumila ·védy, které,

jak sám autor podotkl, spatfiily svûtlo svûta vÛbec poprvé. Je na

nich zachycen Ïivot ve mûstû v onûch ponur˘ch a mraziv˘ch

dnech listopadu 1989, kdy r˘mafiovské ulice zdobily nápisy vy-

z˘vající Komunistickou stranu âeskoslovenska, aby se po 41 le-

tech absolutní vlády zfiekla moci. Nápisy mûly dodat vût‰í odva-

hu obãanÛm, ktefií do té doby mûli strach projevit vefiejnû svÛj

názor ãi se v˘raznûji zapojit do spoleãensk˘ch zmûn v zemi.

Vedle snímkÛ pana ·védy jsou, podobnû jako v prostorách r˘ma-

fiovské radnice a gymnázia, vystaveny fotografie Jindfiicha

·treita, kter˘ zachytil pochod zamûstnancÛ Státního statku

z Vajglova do RyÏovi‰tû v den generální stávky, v pondûlí 27. li-

stopadu. 

Pro katalogy a placky k v˘roãí si mohou zájemci pfiijít do

Informaãního centra pfii Mûstském muzeu R˘mafiov. V˘stava

v galerii Pran˘fi potrvá do 31. prosince. 

Tomá‰ La‰ák, fota: Michal Vyhlídal

V˘stava k v˘roãí sametové revoluce v galerii Pran˘fi

Zleva Lenka Vavfiiãková, RÛÏena Zapletalová, Vladimír Stanzel
a Tomá‰ La‰ák

RÛÏena Zapletalová, Marek Zoth a Tomá‰ La‰ák kfití katalog
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V sobotu 2. listopadu se v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea uskuteãnila
vernisáÏ v˘stavy v˘znaãného v˘tvarníka a hudebníka Miroslava ·najdra
z Olomouce, kter˘ v˘znamem své tvorby daleko pfiekraãuje hranice
Olomoucka, Moravy, ba i âeské republiky. 
VernisáÏ symbolicky zahájily du‰iãkovû ladûné pfiehrávky Pavany za
mrtvou infantku Maurice Ravela z roku 1988 a Pavany Gabriela

Faurého z roku 1992, obû v podání Moravské filharmonie, v níÏ

Miroslav ·najdr (*1938, Tovefi u Olomouce) v letech 1961 aÏ 2001

pÛsobil jako hornista. V letech 1953–1956 studoval na Vojenské ‰ko-

le v Liberci, v letech 1962–1967 pak obor lesní roh na Státní konzer-

vatofii v Brnû. UÏ v té dobû hodnû kreslil, jak dokládají dvû vystave-

né kresby L. van Beethovena a W. A. Mozarta z roku 1959 a 1962.

Ve v˘tvarné tvorbû jej jiÏ od dûtství v˘raznû formoval otec Franti‰ek

·najdr – krajináfi, jehoÏ v˘stavu obrazÛ rodné Hané mohli

R˘mafiov‰tí zhlédnout v Galerii Octopus v roce 2008.

JelikoÏ v loÀském roce autor oslavil v˘znamné Ïivotní jubileum, v˘-

stava v r˘mafiovské galerii byla pojata jako retrospektivní a z polovi-

ny pfiedstavuje díla, která dosud nikde nebyla vystavena. Nejstar‰í

obraz nese dataci 1959, nejmlad‰í pak 2019; vybraná díla tak pokr˘-

vají období ‰edesáti let, bûhem nûhoÏ autor vytvofiil rozsahem neb˘-

val˘ soubor kreseb, grafik a maleb, stylovû varírující od pfiesného zo-

brazení reality pfies strukturální pojetí obrazu aÏ k témûfi úplné ab-

strakci. PfiestoÏe se Miroslav ·najdr vzdûlával v dûjinách umûní, hoj-

nû nav‰tûvoval v˘stavy a cestoval po svûtû s Moravskou filharmonií,

zÛstal ve své tvorbû jedineãn˘ a nijak v˘raznû ovlivnûn soudob˘mi

aktuálními proudy. Teoretiky umûní b˘vá proto oznaãován za neza-

fiaditelného solitéra, jehoÏ dílo z nûj dle slov Jifiího Valocha ãiní „jed-
noho z nejpozoruhodnûj‰ích a nejzávaÏnûj‰ích ãesk˘ch v˘tvarníkÛ
pracujících mimo praÏské centrum. ZaslouÏí si b˘t vnímán a prezen-
tován v tûchto a nebo je‰tû ‰ir‰ích souvislostech, protoÏe jeho pfiínos
je skuteãn˘ a nezamûniteln˘“.

Pfiíznaãná pro v˘tvarné dílo Miroslava ·najdra je jeho spojitost

s hudbou. Tak jako v hudbû interpretuje díla milovaného Janáãka ãi

Dvofiáka, tak i v malífiství si na‰el své lásky, napfi. renesanãní mistry,

Gustava Klimta ãi Stanislava Hudeãka, jejichÏ obrazy interpretuje,

neboli parafrázuje. Nejde v‰ak o prázdné kopírování ãi formalismus,

dílÛm dává svÛj rukopis a zejména nov˘ obsah. Tak napfi. v obraze

Návrat Gustava Klimta do Olomouce II (2019) vy‰el z Klimtova 

oleje BaÏina (1900).Vznikem a umístûním nového obrazu do

Olomouce do ní alespoÀ symbolicky vrací postavu vídeÀského se-

cesního malífie, kter˘ v Olomouci pob˘val nûkolikrát a jehoÏ obrazy

visely do druhé svûtové války ve vile rodiny Primavesi. 

Úchvatného dojmu Miroslav ·najdr dosahuje v pastelov˘ch kresbách,

které Josef Maliva pfiipodobnil k „pelu mot˘lích kfiídel“. Plátno autor

vymûnil za na papífie ti‰tûnou partituru Leo‰e Janáãka (Dobrou noc,
S˘ãek neodletûl, obû 2015), kterou pfiekryl barevn˘mi skvrnami such˘ch

pastelÛ – hudba je tak zde pfiítomná nejen sv˘m racionalizovan˘m zápi-

sem, n˘brÏ i zcela subjektivním a lyricky vizualizovan˘m pojetím.

Nezamûnitelnû autor také pracuje s malbou olejem, kterou kombinu-

je s gestickou kresbou olejov˘mi pastely (napfi. Zahrada, 1996, Siena
pálená a doteky barev, 2003). Z témat se v jeho tvorbû pravidelnû ob-

jevuje portrét (napfi. Kamila ·najdrová, 2008, Malá pianistka, 2005,

dvojportrét francouzské hereãky Catherine Deneuve, 2018 ad.), zmí-

nûné parafráze a motivy z pfiírody (napfi. Krátce pfied jarem, 2005, ne-

bo pfiekvapivû realistiãtûj‰í Karlova Studánka, 2010). V pfiírodních

motivech jej silnû inspirovala také krajina KfiíÏova u Sovince, kam po

léta rodina ·najdrÛ zajíÏdûla na chalupu. Jako duchovní entitu auto-

ra (podobnû jako tfieba Václava Bo‰tíka) zajímalo také v˘tvarné po-

jetí svûtla (O svûtle, 1988, Bíl˘ obraz, 1898).

V̆ stava Retrospektiva Miroslava ·najdra je oslavou v˘tvarného díla,

oslavou lyrického obrazu a duchovní malby, je v‰ak pfiedev‰ím poctou

v˘znamnému umûlci, kter˘ pfied totalitním reÏimem nesklonil hlavu,

n˘brÏ si stál za sv˘m. Pfiesvûdãit se o tom mÛÏete v Galerii Octopus do

4. prosince. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Foto: Adam Rybka

Miroslav ·najdr v Galerii Octopus

Ve stfiedu 6. listopadu do velkého sálu Galerie Octopus po více jak pÛl roce
znovu zavítal historik Igor Horni‰er z Muzea v Bruntále, aby pfiedstavil v˘-
sledek svého dlouhodobého badatelského zájmu, k nûmuÏ vydal také pÛsobivou
publikaci – tentokrát o stfieleck˘ch terãích ze sbírek bruntálského muzea. 
Historik Igor Horni‰er je r˘mafiovskému publiku zajisté znám. Na kon-

ci devadesát˘ch let pracoval v r˘mafiovském muzeu, poté se usadil

v Muzeu v Bruntále jako historik první poloviny 20. století se zamûfie-

ním na oblast Bruntálska, potaÏmo R˘mafiovska. Pravidelnû publikuje

ãlánky a studie o pfiedváleãné spolkové ãinnosti, podnikání ãi událos-

tech 2. svûtové války. Dlouhodobû se vûnuje i archeologick˘m nálezÛm

v podhÛfií JeseníkÛ, které prezentuje v soukromém Muzeu Kapliãkov˘

vrch v obnovené lesní kapli Nejsvûtûj‰í Trojicev Malé Morávce. 

V r˘mafiovském muzeu v pfiedchozích letech pfiedstavil své zásadní

publikace Sousedství na hranici (2015) a Mezi orlem a orlicí (2018),

popisující události 1. a 2. svûtové války na Bruntálsku. Publikace vy-

‰ly jako katalogy k v˘stavám, jeÏ mûl autor na starost také kurátor-

sky. To je i pfiípad aktuálního tématu. 

Igor Horni‰er o stfieleck˘ch terãích

Miroslav ·najdr vzpomíná na své pÛsobení v Moravské filharmonii

Igor Horni‰er pfiedstavuje svou knihu
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Fenoménem stfieleck˘ch terãÛ se Horni‰er zab˘val více neÏ dva ro-

ky. Inspiroval jej soubor 25 exponátÛ v depozitáfii bruntálského

muzea. Nejstar‰í terã nese dataci 1760, nejmlad‰í 1879. Devût ter-

ãÛ patfiilo pfiímo stfielecké spoleãnosti v Bruntále, u sedmi z nich

pÛvod zatím nebyl zji‰tûn a zbytek patfiil pravdûpodobnû stfielecké

spoleãnosti z Horního Bene‰ova. Zájemci si je mohli prohlédnout

letos v létû na v˘stavû v bruntálském zámku a poté na hradû

Sovinci. 

Igor Horni‰er pfiedstavil nejen vybrané exponáty, pfieváÏnû ty vzta-

hující se k Bruntálsku, ale pojednal také o historii stfieleck˘ch spol-

kÛ. ZaloÏení bruntálského Schützenvereinu se vztahuje k roku

1739, tedy do doby pfied 280 lety. Obecnû uÏívané a na stfielnici na-

psané heslo Cviã oko a ruku pro vlast! (Üb Aug und Hand
Für‘s Vaterland!) parafrázoval bruntálsk˘ spolek jako Srdce a ruka
pro vlast! (Herz und Hand für Vaterland!). Stfielecké spolky totiÏ

neslouÏily pouze k trávení volného ãasu, n˘brÏ zároveÀ pfiipravo-

valy mladou generaci k eventuální obranû mûsta. 

KaÏd˘ rok spolek pofiádal tzv. královskou stfielbu, pro kterou vítûz

pfiede‰lé soutûÏe o krále stfielcÛ musel nechat zhotovit terã malova-

n˘ na dfievûné desce. Podle dochovan˘ch exponátÛ víme, Ïe ne

v‰echny slouÏily bezpodmíneãnû ke stfielbû. Pro skuteãnou soutûÏ

byly pouÏity jen zfiídka. Na terãích se nejãastûji objevovaly alego-

rické ãi mytologické v˘jevy, portréty osob, erbovní motivy, vyob-

razení architektury, lovecké motivy nebo ztvárnûní historické udá-

losti. I z toho dÛvodu není dnes jejich v˘znam pokaÏdé snadno roz-

lu‰titeln˘.

Malované terãe se zaãaly objevovat od poslední ãtvrtiny 18. stole-

tí. Jejich autory byli jak lidoví umûlci, tak specializovaní malífii, na-

pfi. bruntálsk˘ Johann Kaspar, kter˘ vedle církevních obrazÛ malo-

val i figurální a portrétní stfielecké terãe. 

„Sbírka stfieleck˘ch terãÛ Muzea v Bruntále vznikla spojením dvou
nebo více souborÛ. Prokazatelnû to byla sbírka terãÛ Mûstského
muzea v Bruntále, ke kter˘m bylo pfiiãlenûno v letech 1952–1953
minimálnû devût terãÛ z b˘valého Mûstského muzea v Horním

Bene‰ovû. Soubor je také doplnûn nûkolika stfieleck˘mi fiády, mûfii-
cím pfiístrojem a souborem 27 pu‰ek – terãovnic,“ uzavfiel Igor

Horni‰er.

PfiestoÏe i v nûmeckém R˘mafiovû mûl uÏ od 16. století dlouholetou

tradici pu‰kafisk˘ cech, kter˘ vyrábûl velmi kvalitní palné zbranû,

vojenské, lovecké a dûlové lafety, v r˘mafiovském ani bruntálském

muzeu se nedochoval Ïádn˘ artefakt, jenÏ by souvisel se stfieleck˘m

spolkem pÛsobícím pfiímo v R˘mafiovû.

V‰echny tfii zmínûné knihy Igora Horni‰era lze zakoupit

v Informaãním centru pfii Mûstském muzeu R˘mafiov.

Text a foto: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

V̆ stavba repliky pÛdorysu hrádku... ...a pfiistavûného otopného zafiízení (vpravo), stav k 12. 11. 2019

Mûstské muzeum R˘mafiov získalo dotaci Ministerstva kultury âR na obnovu
externí expozice pod ‰ir˘m nebem v archeologické lokalitû Hrádek, jeÏ byla
zahájena v prvním listopadovém t˘dnu.
V roce 2001 byla ve zmínûné lokalitû u Pivovarské ulice zbudována

externí expozice r˘mafiovského muzea, kterou mûl v koncepãní a or-

ganizaãní reÏii zejména dlouholet˘ pracovník tehdej‰ího odboru Ïi-

votního prostfiedí a regionálního rozvoje, geolog RNDr. Franti‰ek

âermák, ve spolupráci s historikem Mgr. Jifiím Karlem. Tehdy byl na

místû pÛvodního hrádku (kter˘ byl zaloÏen pfied rokem 1250 a zani-

kl zhoubn˘m poÏárem v roce 1405) do zemû z kamenÛ vyskládán je-

ho pÛdorys a po jeho jihov˘chodním obvodu sestavena fiada exponá-

tÛ geologie Jesenicka. PÛsobením ãasu se pÛdorys hrádku mírnû pro-

padl, zarostl trávou a pfiestal b˘t v terénu rozpoznateln˘. Mobiliáfi ex-

pozice (cedulky a tabule) vlivem poãasí, ale také kvÛli útokÛm van-

dalÛ doslouÏil, a jeho obnova se stala nutností. R˘mafiovské muzeum

na obnovu pÛdorysu a v˘mûnu mobiliáfie získalo od Ministerstva kul-

tury âR a mûsta R˘mafiova 550 000 korun. 

Dne 6. listopadu byla zahájena v˘stavba nové repliky pÛdorysu 

obytného paláce hrádku, následovat bude v˘mûna cedulek ke geolo-

gick˘m exponátÛm a tabule s geologickou mapou se základními in-

formacemi o hrádku ve ãtyfiech jazycích. Design mobiliáfie navrhl

Ing. arch. Jan Tesafi z Brna. Souãástí obnovy budou také nové laviã-

ky a ko‰e, které by mûly z tohoto místa, nav‰tûvovaného zejména tu-

risty, udûlat odpoãinkovou zónu s nádechem historie. 

Na projektu se podílejí RNDr. Franti‰ek âermák, Mgr. Jifií Karel, Ing.

arch. Jan Tesafi, Ing. Lucie Lari‰ová, Ph.D., Mgr. Otto Spitzer,

Manuela Eugenia Gheorghe, D. Phill., Mgr. Barbara Szot, firma

STAS, v. o. s., a firma Van Design, s. r. o.

Text a foto: Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

Renovace Hrádku a geologické expozice
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Minulost není tfieba milovat, staãí jí rozumût a nezapomenout, Ïe konãí v budoucnosti. Miroslav Ivanov

(Nejen) literární v˘roãí
1. 12. Svûtov˘ den boje proti AIDS – vyhlá‰en Svûtovou

zdravotnickou organizací v roce 1988
2. 12. 1944 zemfi. Filippo Tommaso Marinetti, italsk˘ spisova-

tel, zakladatel futurismu (nar. 22. 12. 1876) – 75. v˘-

roãí úmrtí

3. 12. Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch – od roku
1993 (OSN) 

3. 12. 1919 zemfi. Auguste Renoir, francouzsk˘ v˘tvarník (nar. 

25. 2. 1841) – 100. v˘roãí úmrtí 

4. 12. 1944 zemfi. Alberto Vojtûch Friã, etnograf, botanik a cesto-

vatel (nar. 8. 9. 1882) – 75. v˘roãí úmrtí

10. 12. Den lidsk˘ch práv – v˘roãí pfiijetí V‰eobecné dekla-
race lidsk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním OSN
v roce 1948, slaví se od roku 1950 

10. 12. 1994 zemfi. Jifií Marek, prozaik, novináfi a filmov˘ scenáris-

ta (nar. 30. 5. 1914) – 25. v˘roãí úmrtí

13. 12. 1944 zemfi. Vasilij Kandinskij, rusk˘ malífi, zakladatel 

abstraktního malífiství (nar. 4. 12. 1866) – 75. v˘r. úm.

15. 12. 1859 nar. Ludwik Zamenhof, polsk˘ lékafi, tvÛrce esperanta

(zemfi. 14. 4. 1917) – 160. v˘roãí narození

16. 12. 1944 zemfi. Glenn Miller, americk˘ jazzov˘ hudebník (nar.

1. 3. 1904) – 75. v˘roãí úmrtí

21. 12. 1639 nar. Jean Racine, francouzsk˘ dramatik (zemfi. 

21. 4. 1699) – 380. v˘roãí narození

21. 12. 1919 nar. Ivan Blatn˘, básník a pfiekladatel (zemfi. 

5. 8. 1990) – 100. v˘roãí narození

22. 12. 1989 zemfi. Samuel Beckett, irsk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 13. 4. 1906) – 30. v˘roãí úmrtí

23. 12. 1999 zemfi. Miroslav Ivanov, prozaik, literární historik

a publicista (nar. 10. 4. 1929) – 20. v˘roãí úmrtí

26. 12. 1969 zemfi. Jifií ·litr, klavírista, skladatel a herec (nar. 

15. 2. 1924) – 50. v˘roãí úmrtí

30. 12. 1859 nar. Josef Bohuslav Foerster, skladatel a spisovatel

(zemfi. 29. 5. 1951) – 160. v˘roãí narození

30. 12. 1944 zemfi. Romain Rolland, francouzsk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 29. 1. 1866) – 75. v˘roãí úmrtí

30. 12. 1969 zemfi. Jifií Trnka,v˘tvarník a reÏisér (nar. 24. 2. 1912)

– 50. v˘roãí úmrtí

31. 12. 1869 nar. Henri Matisse, francouzsk˘ v˘tvarník (zemfi. 

3. 11. 1954) – 150. v˘roãí narození

Citát:

V polovinû listopadu nastal dlouho pfiipravovan˘ okamÏik – stûhování r˘ma-
fiovské knihovny do renovovan˘ch prostor. Po více neÏ pÛl století mûní mûst-
ská bibliotéka adresu. Z budovy na Sokolovské ulici se pfiesunula na ulici
Julia Sedláka.

Pfiestûhování knihovny do renovované budovy na ulici Julia Sedláka

18 (b˘valého soudu), o nûmÏ rozhodlo uÏ minulé vedení mûsta, se

pfied t˘dnem stalo realitou. Pfiedcházelo mu mnoho mûsícÛ pfiíprav,

rekonstrukce vnitfiních prostor budovy pro potfieby dvou kulturních

R˘mafiovská knihovna se pfiestûhovala
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zafiízení – knihovny a Stfiediska volného ãasu, a také navrÏení a v˘-

roba nového vybavení. Na stûhování se musela nûkolik mûsícÛ pfie-

dem chystat i samotná knihovna – fond bylo tfieba pfiipravit tak, aby

jeho pfiemístûní probûhlo hladce. Díky tomu a díky skuteãnû profe-

sionálnímu v˘konu celého t˘mu stûhovací firmy se podafiilo pfievézt

více neÏ 26 tisíc svazkÛ knihovny bûhem jednoho dne.

Knihovna je tedy fyzicky pfiestûhována, nyní probíhají dokonãovací

práce nutné pro její zprovoznûní – opûtovné zapojení knihovnického

systému a vefiejného internetu, uspofiádání fondu, vytvofiení orientaã-

ního systému tak, aby ãtenáfii v nov˘ch prostorách snadno na‰li po-

Ïadované dokumenty, a samozfiejmû úklid.

Zmûna sídla mûstské knihovny, jako jakákoliv jiná zmûna, s sebou

pfiiná‰í pozitiva i negativa. Mezi negativa bezesporu patfií vût‰í vzdá-

lenost knihovny od centra mûsta. Na oplátku ale nové sídlo nabídne

ãtenáfiÛm lep‰í prostor pro parkování, komfortnûj‰í pfiístup do budo-

vy a pfiedev‰ím nové, ãisté interiéry pÛjãoven a studovny v moderním

designu, které vybízejí k náv‰tûvû a pfiíjemnému spoãinutí.

Na‰i ãtenáfii se o tom mohou pfiesvûdãit uÏ v pondûlí 2. prosince, kdy

knihovna znovu otevfie, v‰ichni ostatní zájemci, ktefií zvaÏují, zda se

do knihovny pfiihlásit, si ji mohou pfiijít prohlédnout ve stfiedu 4. pro-

since odpoledne v rámci slavnostního dne otevfien˘ch dvefií nebo

kdykoliv v provozní dobû knihovny. Fota a text: ZN

pondûlí 8:30–11:30 12:30–17:00 ãtvrtek 8:30–11:30 12:30–17:00
úter˘ 8:30–11:30 12:30–17:00 pátek 8:30–11:30 12:30–16:00
stfieda zavfieno

Nová provozní doba knihovny od pondûlí 2. prosince na nové adrese Julia Sedláka 18:
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Asie zahrnuje obrovské mnoÏství rÛznorod˘ch kultur, potaÏmo literatur,

z nichÏ lze pro splnûní tohoto kritéria âtenáfiské v˘zvy vybírat. Ruská,

izraelská, turecká, indická, ãínská nebo japonská patfií mezi nejpfiekláda-

nûj‰í. KníÏka, kterou chci úãastníkÛm v˘zvy i v‰em ostatním ãtenáfiÛm

doporuãit, v‰ak pochází z pomûrnû málo známého kulturního prostfiedí

jihokorejského.

Korejské autorce stfiední generace Han Kang debut pod titulem

Vegetariánka (2007) napoprvé u domácího publika velk˘ ohlas nevyne-

sl. O deset let pozdûji v‰ak dosáhl neãekaného úspûchu, kdyÏ získal pres-

tiÏní Mezinárodní Man Bookerovu cenu. Stalo se tak lehce kuriózním

zpÛsobem. Britská pfiekladatelka Deborah Smithová pfievedla text do

angliãtiny je‰tû jako studentka korej‰tiny a najít pro nûj vydavatele se jí

podafiilo teprve po nûkolika letech. Z Vegetariánky se okamÏitû stala sen-

zace. Pfiedpokládalo se, Ïe za neãekan˘m úspûchem stojí geniální ang-

lick˘ pfieklad. Ten ale vzápûtí podrobili bilingvní korej‰tí hnidopichové

anal˘ze a nalezli v nûm mnoÏství chyb i vynechan˘ch míst. Svûtov˘ 

úspûch byl navzdory tomu zaji‰tûn, kníÏka v JiÏní Koreji vy‰la znovu,

v mnohonásobnû vût‰ím nákladu, a zaãaly vznikat dal‰í pfieklady (vãet-

nû ãeského), které zemi usilující o mezinárodní kulturní propagaci po-

mohly koneãnû prorazit i na literárním poli.

DÛvod, proã debut Han Kang u domácího publika zpoãátku zapadl, vy-

pl˘vá z jeho nesouladu s vût‰inov˘m ãtenáfisk˘m vkusem. Ten je dosud

silnû konzervativní, poznamenan˘ tradiãním patriarchálním uspofiádá-

ním spoleãnosti, které si „asijsk˘ tygr“ bez ohledu na svÛj ekonomick˘

a technologick˘ rozvoj udrÏuje. Han Kang ve Vegetariánce odkr˘vá de-

vastující vliv zkostnatûl˘ch tradic, smluven˘ch manÏelství a nemûnn˘ch

rolí na osobní, rodinn˘ a intimní Ïivot KorejcÛ a zejména Korejek.

Nikdy jsem si neliboval v extrémech. (…) Proto jsem se také zcela pfiiro-
zenû rozhodl oÏenit s dívkou, která se mi jevila jako naprosto obyãejná.
Mûl jsem za to, Ïe v‰echny ty krásné, inteligentní, vyz˘vavû smyslné Ïeny
a dcery z bohat˘ch rodin by mi od první chvíle jenom pfiidûlávaly vrás-
ky na ãele.
Pfiesnû podle m˘ch oãekávání plnila roli obyãejné manÏelky do puntíku.
KaÏdé ráno vstala v ‰est hodin a k snídani mi pfiipravila misku r˘Ïe, po-
lévku a kousek ryby. Dokonce po tro‰kách pfiispívala do rodinného roz-
poãtu penûzi z brigády, kterou si byla zvyklá pfiivydûlávat je‰tû pfiedtím,
neÏ jsme se vzali. (…)
Má Ïena toho nikdy moc nenamluvila. Stávalo se velmi zfiídka, Ïe by mû
o nûco Ïádala, a aÈ jsem se domÛ vrátil v libovolnou pozdní hodinu, nijak
neprotestovala. Nedomáhala se ani toho, abychom o svátcích, kdy jsme
ãas trávili spoleãnû, vyráÏeli nûkam na jídlo nebo za zábavou. Zatímco
jsem se celé odpoledne povaloval u televize s ovladaãem v ruce, Ïena se
zavírala do svého pokoje. Zfiejmû si dûlala svou práci nebo si ãetla.

Titulní hrdinka pfiíbûhu Jonghje pod dojmem drastického snu pfiestane

jíst maso. Vcelku ne‰kodnou zmûnu stravování její rodina nese znaãnû

nelibû jako nepfiijatelnou odchylku od normálu. ManÏel, otec i zbytek ro-

diny se snaÏí „pfiivést ji k rozumu“, tfieba násilím. Jonghje ale ve svém

vzdoru vytrvá a postupnû je vytlaãena na sam˘ okraj spoleãnosti, mezi

psychiatrické pacienty. MÛÏe se to zdát pfiitaÏené za vlasy. Z pohledu se-

‰nûrované korejské spoleãnosti, v níÏ Ïena zastává vymezené role úsluÏ-

né dcery, manÏelky a matky, to v‰ak má svou logiku. Vegetariánství

Jonghje je vzpourou proti pfiíkazu slepé poslu‰nosti, kter˘ pfiedurãuje

i rodinné vztahy. A vzpoura, byÈ pasivní a nenásilná, se netoleruje.

Nyní vzal hÛlky do ruky tchán. Nabral znovu kousek sladkokyselého vep-
fiového, obe‰el stÛl a postavil se pfiímo proti mé Ïenû.
Tchán, jehoÏ záda, navzdory statné postavû zocelené tvrdou prací, se uÏ
zaãala oh˘bat k zemi, vrazil hÛlky se soustem masa rovnou pfied ústa mé
Ïeny.
„Snûz to. Poslechni mû a snûz to! Dûlám to jenom kvÛli tobû. Jenom pro-

to, Ïe mám strach, aby sis takhle neuhnala nûjakou nemoc!“
Dojemná otcovská láska, kterou jsem z jeho slov ucítil, mnou hluboce po-
hnula. Tchánova slova se musela dotknout v‰ech u stolu. Ale má Ïena
jedním pohybem tchánovu ruku chvûjící se ve vzduchu odstrãila stranou.
„Tati, já maso nejím.“
Tchánova mozolnatá dlaÀ prosvi‰tûla vzduchem. Má Ïena se chytla za tváfi.

Jak pfiíbûh Vegetariánky dopadne, se neslu‰í prozrazovat. âtenáfi nicmé-

nû pochopí, proã jeho nepfiíjemné svûdectví korejská spoleãnost hned ne-

pfiijala. Na rozdíl od své hrdinky Jonghje v‰ak na‰la Han Kang zastání

v zahraniãí, coÏ jí posléze získalo respekt i doma. JiÏní Korea tak lite-

rárnû prorazila do svûta dílem, jeÏ jí zrovna nelichotí, ale je rozhodnû

skvûle napsané. ZN

HAN, Kang. Vegetariánka. Pfiel. Petra Ben-Ari. 1. vyd. Praha: Odeon,

2017, s. 8–9, 43.
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V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pfiedstavujeme knihu, kterou se pfiipojujeme ke âtenáfiské v˘zvû.

âtenáfiská v˘zva

Dal‰í tipy na knihy od asijsk˘ch autorÛ:
Haruki Murakami: Norské dfievo

Khaled Hosseini: Lovec drakÛ

Liou CCh’Sin: Problém tfií tûles

KodÏi Suzuki: Kruh

Rupi Kaur: Mléko a med

Yuval Noah Harari: Sapiens

Ljudmila Petru‰evská: âas noc

Orhan Pamuk: Jmenuji se âervená

Kniha od asijského autora
Han Kang: Vegetariánka
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Pfii vyklízení pfiízemních místností na janovickém zámku byly nale-

zeny sklenûné cylindry petrolejov˘ch lamp v pÛvodním balení, ozna-

ãené logem spoleãností Rudolf Ditmar a Gebrüder Brunner Wien.

Pojìme se podívat na historii tûchto spoleãností.

Petrolejové lampy se objevily na trhu svítidel jako nástupci lamp 

olejov˘ch pro roce 1859, kdy vznikla u Titusville ve státû Pensylvánie

první ropná spoleãnost. Rostoucí tûÏba a rafinace ropy se kromû rozvo-

je osvûtlení projevila i v automobilovém prÛmyslu a díky snadné do-

stupnosti petroleje v drogeriích a lékárnách brzy petrolej pronikl do

v‰ech sociálních vrstev. Na trhu se objevily rÛzné druhy petroleje,

kter˘ se dováÏel pfiedev‰ím z Ameriky. Na území tehdej‰ího

Rakouska-Uherska byly objeveny velké zásoby ropy v Haliãi.

Lékárník Jan Józef Ignacy ¸ukasiewicz (1822–1882) roku 1853 po

mnoha pokusech zkonstruoval funkãní petrolejovou lampu. V 2. po-

lovinû 19. století patfiila haliãská oblast mezi nejvût‰í oblasti tûÏby

ropy na svûtû. Na území rakousko-uherské monarchie dodávalo pet-

rolej nûkolik rafiné-

rií, napfiíklad âeská
akciová spoleãnost
pro rafinování pet-
roleje v Kolínû nebo

David Fanto a Co.

v Pardubicích.

Samotná petrolejová

lampa se skládá z nû-

kolika ãástí, z nádo-

by na petrolej, knotu,

sklenûného cylindru

a dal‰ích ochrann˘ch

a upevÀovacích ãás-

tí. Petrolejky urãené

k zavû‰ení na zeì

mají obvykle po-

mocné zrcátko. Na

v˘robû jednotliv˘ch

komponentÛ petrole-

jov˘ch lamp se podí-

leli kovov˘robci,

skláfii, cínafii, smal-

tovny a malífii skla,

ktefií pruÏnû reagova-

li na poptávku na trhu

a také poÏadavky koneãn˘ch v˘robcÛ petrolejov˘ch lamp. 

Mezi finální v˘robce petrolejov˘ch lamp patfiila vídeÀská spoleã-

nost Rudolfa Ditmara, zaloÏená v roce 1841, a o nûco mlad‰í, také

vídeÀská spoleãnost bratfií Gustava (1825–1905) a Ferdinanda

(1828–1913) BrünnerÛ, zaloÏená v roce 1857. Obû spoleãnosti pat-

fiily mezi nejvût‰í dodavatele petrolejov˘ch lamp v habsburské mo-

narchii.

Karl Rudolf Ditmar se narodil 3. kvûtna 1818 v Prenzlau

v Braniborsku. V roce 1840 zaloÏil ve Vídni obchodní firmu pro ole-

jové lampy, ‰álky a malované plechové zboÏí a o rok pozdûji zaloÏil

se sv˘m bratrem Friedrichem obchodní spoleãnost na v˘robu lamp

Gebrüder Ditmar. Rudolf Ditmar se spolu se sv˘m bratrem vûnoval

v˘voji petrolejov˘ch lamp a v roce 1850 vynalezl mechanick˘ prin-

cip pro pfiívod petroleje, kter˘ si nechal patentovat pod názvem

Viennese Moderateur Lampe. Spoleãnost pozdûji pfiejmenovaná na

Lampen und Metallwaren Fabriken R. Ditmar svoje v˘robky prezen-

tovala na zahraniãních v˘stavách a záhy s nimi dosáhla velkého ús-

pûchu, coÏ vedlo k roz‰ifiování obchodu i poboãek po celé habsbur-

ské monarchii.

Syn Karla Rudolfa, Rudolf Ditmar (1848–1887), byl vystudovan˘

právník, ale vydal se na dráhu obchodníka. Roku 1878 zaloÏil firmu

a továrnu ve Znojmû na v˘robu nádobí a uÏitkové keramiky. Továrna

vyrábûla kompletní vybavení koupelen – umyvadla, toaletní mísy,

noãníky a rÛzné keramické koupelnové doplÀky. Obchodní znaãkou

firmy bylo bohaté zdobení jejich v˘robkÛ. Firma pronikla do celé

Evropy a roz‰ífiila svoji pÛsobnost i na export do Ameriky a Indie.

V roce 1887 náhle umírá Rudolf Ditmar a vedení spoleãnosti pfiebírá

jeho otec Karl Rudolf, kter˘ se nadále vûnuje sv˘m lampám. Karl

Rudolf Ditmar umírá v roce 1895. V roce 1907 se firma spojila s kon-

kurenãním závodem bratfií BrünnerÛ a vznikla akciová spoleãnost

Ditmar-Brünner AG.

Spoleãnost bratfií BrünnerÛ byla zaloÏena o nûco málo pozdûji, v roce

1857, a velmi brzy se dostala na ‰piãku mezi dodavateli petrolejov˘ch

lamp. Podobnû jako spoleãnost Ditmar mûla zastoupení ve v‰ech vel-

k˘ch mûstech habsburské monarchie a vûnovala se zdokonalování

sv˘ch v˘robkÛ, které si nechala stejnû jako Ditmarové patentovat.

Je tfieba také zmínit balení v˘robkÛ obou spoleãností. Petrolejové

lampy se buì dodávaly v celku, nebo rozloÏené a jednotlivé kompo-

nenty byly zabalené v hedvábném papíru, obalené v senû, vloÏené do

dfievûn˘ch krabic.

Jak uÏ bylo v˘‰e zmínûno, obû spoleãnosti se spojily v roce 1907

a v˘roba pokraãovala pod názvem Ditmar-Brünner AG. V této dobû

uÏ se spoleãnost vûnovala elektrick˘m svítidlÛm. Dal‰í rozmach spo-

leãnosti Ditmar-Brünner AG pfietnula 1. svûtová válka. Ale to uÏ je

jiná historie. Mgr. Jitka Slaná, kastelánka zámku Janovice
Fota: archiv Státního zámku Janovice u R˘mafiova 

(Literatura: Lnûniãková, Jitka. Petrolejová svítidla na vrcholu slávy.
In: Svûtlo ã. 10, 2010, s. 50–54.)

BudiÏ svûtlo

Nová éra janovického zámku

Nález sklenûn˘ch cylindrÛ v originálním balení 

Inzerát spoleãnosti Ditmar Gebrüder Brünner AG

Sklenûn˘ cylindr spoleãnosti Rudolf Ditmar
s vypískovan˘m logem spoleãnosti 
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Mûstské divadlo R˘mafiov pfiipravilo na sobotu 9. listopadu sedm pantomi-
mick˘ch etud pod názvem Sama sebou v podání praÏského divadla Tyjátro r˘-
mafiovské rodaãky Michaely Dolákové.
„B˘t sám sebou a pfiiznat si, k˘m opravdu jsme… nebo spí‰e k˘m ne-
jsme. Neztratit se ve v‰ech tûch rolích, které v Ïivotû hrajeme… nebo
spí‰e se v nich najít… a b˘t sami sebou v kaÏdiãk˘ okamÏik Ïivota,“
fiíká sama protagonistka Mí‰a Doláková. Kofieny má v R˘mafiovû

a kfiídla jí dává hudba a tanec. KdyÏ objevila pantomimu a pfiidala

pfiíbûh, pocítila, Ïe letí…

Autorské pfiedstavení humornû otevírá téma Ïeny na matefiské dovo-

lené, Ïeny, která je ztracená ve v‰em, co musí a je tfieba. Aby znovu

na‰la sama sebe, odchází dûlat to, co má ráda, aby se pak mohla ce-

listvá vrátit domÛ.

Michaelu Dolákovou doprovázela na kytaru, elektronické varhany

a zpûvem její kamarádka Karolina ·ustová a sekundovali jí hereãtí

partnefii Markéta ·ejvlová coby primabalerína v etudû Labutí jezero
a Luká‰ Chvátal v etudû Ze dna (a také jako „bedÀák“ pfii pfiestavbû ku-

lis a rekvizit). Dal‰ích pût etud pod názvy Máma, Úklid, Îelva, Stín
a Splnûn˘ sen byl doslova pantomimick˘m koncertem a oãistou divá-

kovy du‰e. Michaela pfiesvûdãivû dokázala v pohybu, mimice i v ‰tron-

zu vyjádfiit nejniternûj‰í pocity citlivého a vnímavého ãlovûka. 

Michaela Doláková vystudovala uãitelství pro I. stupeÀ základní ‰ko-

ly a na pedagogické fakultû objevila dramatickou v˘chovu, která jí 

umoÏnila poznat pantomimu. Tu následnû vystudovala na Hudební 

akademii múzick˘ch umûní v Praze (obor Nonverbální a komediální

divadlo). Paralelnû se vûnovala modernímu a scénickému tanci

Na kfiídlech hudby a tance byla Sama sebou

Organizace a spolky
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v souboru taneãního divadla Antares. Nyní rozvíjí své dovednosti stu-

diem u Milana Calábka na Univerzitû Nové doby v Praze.

Postupnû zaãaly vznikat její autorské choreografie Maria, Modlitba,

Vzpomínka, Ve 3/4 taktu a autorská pantomimická pfiedstavení

7x s NADHLEDEM (2004), V(z)dát se (2005), Zastavení (2006)

a Sama sebou (2016). Nedílnou souãástí její práce je úãast na festi-

valech (napfi. PAN, Kremnické gagy, Letní Letná, Mezi ploty, ProArt,

Mimoriál, Léto tanãí, Mimraj) a pohybová spolupráce na divadelních

hrách (Osm Ïen, Zpívající Benátky, V̆ prodej, Hudba poezií a dal‰í).

Zahrála si také malou roli ve filmu Gympl reÏiséra Tomá‰e Vorla. 

„Své zku‰enosti pfiedávám mlad˘m hercÛm na praÏské konzervatofii,
a to moc ráda. Uãím jevi‰tní pohyb a pantomimu. KaÏd˘ rok je jin˘

a pokaÏdé si odná‰ím nové zku‰enosti. Práce s mlad˘mi lidmi je 
úÏasná, jsou plní ideálÛ a touhy, mají ohromn˘ smysl a cit pro prav-
du, ale jsou také velmi lehce zranitelní,“ dodává Mí‰a Doláková.

V roce 2015 zaloÏila soubor Tyjátro, pod kter˘m jiÏ vzniklo první

pfiedstavení Sama sebou (2016).

„KdyÏ padaly hvûzdy, jedno z m˘ch pfiání bylo: kéÏ se mé umûní dotkne
va‰ich srdcí, kéÏ pronikne k va‰im du‰ím a stane se inspirací pro vá‰
Ïivot,“ svûfiila se Michaela Doláková bezprostfiednû po pfiedstavení. 

O její sugestivní, podmaniv˘ a zcela profesionální v˘kon se bohuÏel

pfiipravila fiada r˘mafiovsk˘ch divákÛ tím, Ïe na pfiedstavení nepfii‰la.

Nûktefií mají názor, Ïe do divadla se chodí jen na tváfie známé z tele-

vize, a to je urãitû velká ‰koda. Tak snad pfií‰tû... Foto a text: JiKo

Ve ãtvrtek 24. fiíjna se na hfii‰ti Základní ‰koly R˘mafiov na ulici 1. máje set-
kala druÏstva handicapovan˘ch hráãÛ z bruntálské Polárky, r˘mafiovské
Základní ‰koly na ·kolním námûstí a z Kouzelné bufiinky R˘mafiov na sedmém
roãníku turnaje ve fotbálku. 

Sedm˘ roãník vyhlásila tradiãnû místní organizace Spoleãnosti pro

podporu lidí s mentálním postiÏením (SPMP R˘mafiov) a finanãnû jej

podpofiily Moravskoslezsk˘ kraj a mûsto R˘mafiov. 

Vzhledem k tomu, Ïe handicapovan˘m obvykle schází pohyb, snaÏí

Handicapovaní se se‰li na turnaji ve fotbálku
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V sobotu 26. fiíjna se na malém rybníãku za hotelem a aquacentrem

Slunce v R˘mafiovû uskuteãnila akce dûtsk˘ch rybáfisk˘ch krouÏkÛ

pfii Místní organizaci âeského rybáfiského svazu (MO âRS)

R˘mafiov. Vedoucí krouÏku Petr Mácka dûtem pfiedvedl rybáfiské

techniky umoÏÀující mimo jiné chytání ryb na mal˘ch vodních plo-

chách.Také jim vysvûtlil zmûny v rybáfisk˘ch pfiedpisech, ke kter˘m

dochází od nového roku. Následnû si dûti nové techniky vyzkou‰ely

prakticky a poté zaãalo nesoutûÏní chytání ryb – pstruhÛ duhov˘ch.

Akce se zúãastnilo sedmnáct dûtí z krouÏkÛ v R˘mafiovû a Bfiidliãné,

tfii vedoucí a fiada rodiãÛ. Dûti byly vesmûs úspû‰né, a pokud se nûkte-

rému malému rybáfii nedafiilo, kamarádi se s ním o úlovek rozdûlili,

takÏe pstruhy si domÛ odnesl kaÏd˘. Pstruzi byli pofiízeni ze sponzor-

ského daru Rybáfiství Tylov a finanãních pfiíspûvkÛ dal‰ích sponzorÛ.

Pro dûti bylo zaji‰tûno men‰í obãerstvení a opékání ‰pekáãkÛ.

ProtoÏe se nûkteré dûti z Bfiidliãné nemohly akce v sobotu zúãastnit,

bylo jim umoÏnûno zachytat si také druh˘ den, v nedûli.

O t˘den pozdûji, v nedûli 3. listopadu se nûkolik dûtí z rybáfisk˘ch

krouÏkÛ R˘mafiova a Bfiidliãné zúãastnilo v˘lovu men‰ího z chov-

n˘ch rybníkÛ u Jamartic, kter˘ pofiádá MO âRS R˘mafiov. V rámci

sv˘ch moÏností pomáhaly dospûl˘m rybáfiÛm, zejména se záchranou

ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ a mal˘ch rybiãek. Dûtem se akce líbila a slíbi-

ly pfiijít i na v˘lov druhého rybníãku za t˘den. Dûkujeme sponzorÛm

– mûstu R˘mafiovu, MO âRS R˘mafiov, Rybáfiství Tylov,

Alfredu Heinischovi, Karlu Záhorovi a rodiãÛm závodníkÛ.

Fota a text: Zdenûk Tkadleãek
rybáfisk˘ krouÏek MO âRS R˘mafiov

Nejmlad‰í rybáfii byli u v˘lovu

V sobotu 9. listopadu se na edrovickém rybníku v R˘mafiovû konaly

leto‰ní poslední dûtské rybáfiské závody. Tûch se zúãastnilo 18 dûtí

z krouÏkÛ v R˘mafiovû a Bfiidliãné, tfii vedoucí a fiada rodiãÛ, vãetnû

starosty na‰eho mûsta. Radost nám udûlali také nováãci, ktefií se zá-

klady rybolovu teprve uãí, ale za pomoci vedoucích Petra Mácky

a Jaromíra Kreãmera i rodiãÛ v‰echno zvládli.

Rádi bychom podûkovali a vyslovili uznání v‰em dûtem, které na zá-

vody pfii‰ly, i kdyÏ poãasí bylo hodno listopadov˘ch plískanic, takÏe

chvilky bez de‰tû byly opravdu vzácné. Podle toho také dûti vypada-

ly, takÏe maminky a praãky se po závodech urãitû zapotily.

BohuÏel snahu a obûtavost na‰ich dûtí mlsné ryby vÛbec, ale vÛbec

neocenily a na háãky se jim nechtûlo – tak snad aspoÀ malé dárky ve

formû rybáfisk˘ch potfieb, teplá pizza a hork˘ ãaj dûti zahfiály.

Na‰e podûkování patfií také sponzorÛm – mûstu R˘mafiovu, v˘boru

MO âRS R˘mafiov, rodiãÛm a Jindfiichu Prá‰ilovi za poskytnutí zá-

zemí v prostorách Sebeobrany R˘mafiov.

Zdenûk Tkadleãek, foto: JiKo

Dûtem nezabrala ani jedna ryba

se jim ãlenové SPMP zajistit i sportovní vyÏití. Chodí spoleãnû pla-

vat, cviãit do fitcentra, hrají bowling. V posledních letech se

v R˘mafiovû pravidelnû koná turnaj v pétanque, obvykle na podzim

pak fotbálek. Pofiadatelé pfiizpÛsobili pravidla hry omezením hráãÛ

tak, aby si mohli uÏít atmosféru turnaje v‰ichni handicapovaní spor-

tovci. Do hry se zapojili i mladí fotbalisté Jiskry, ktefií hfie dodali na

rychlosti a technice, takÏe ve v˘sledku byly k vidûní pûkné akce a gó-

lÛ padlo nespoãet. SoutûÏní nálada dokázala rozehfiát i nejklidnûj‰í

ãleny t˘mÛ, z nichÏ nûktefií své pohybové omezení bohatû vyrovná-

vali intenzitou povzbuzování spoluhráãÛ.

Nápad roz‰ífiit sportovní aktivity klientÛ Kouzelné bufiinky o kopa-

nou pfiinesla pfied nûkolika lety pfiedsedkynû SPMP R˘mafiov Lucie

Camfrlová. Turnaje se kaÏdoroãnû úãastní kromû handicapovan˘ch

ãlenÛ SPMP R˘mafiov z Kouzelné bufiinky také jejich pfiátelé z brun-

tálské Polárky a Ïáci Základní ‰koly na ·kolním námûstí

v R˘mafiovû. KaÏdá z organizací letos sestavila dvû druÏstva. Proti

sobû bojovali Bazili‰ci a Zubaté Ïáby (Polárka Bruntál), Fe‰áci

a Leno‰i (Z· R˘mafiov), Darebáci a Netop˘fii (Kouzelná bufiinka).

Zlato si letos odneslo druÏstvo Fe‰ákÛ ze Z· R˘mafiov, stfiíbro vybo-

jovali Bazili‰ci z Polárky Bruntál a bronz Leno‰i ze Z· R˘mafiov.

Ceny, medaile a diplomy získala i druÏstva na dal‰ích místech: ãtvr-

té místo uhájili Darebáci z Kouzelné bufiinky, páté skonãily Zubaté

Ïáby z Polárky a ‰estí Netop˘fii z Kouzelné bufiinky. Po vyhlá‰ení v˘-

sledkÛ se v‰ichni hráãi je‰tû se‰li pfii spoleãném obûdû, kter˘ pro nû

pfiipravily kuchafiky jídelny Z· R˘mafiov.

„Lidé s handicapem mají právo na stejnû hodnotn˘ Ïivot jako lidé bez
postiÏení. Sport má pro postiÏené mnoho v˘hod. Zvy‰uje jejich fyzic-
kou kondici, zlep‰uje psychick˘ stav a také jim pomáhá navazovat no-
vá pfiátelství. Ráda bych podûkovala za spolupráci v‰em, kdo nám
s turnajem pomohli – kraji a mûstu za podporu, rozhodãím Romanû
a Kamilu Furikov˘m a mlad˘m fotbalistÛm z Jiskry za pomoc bûhem
turnaje, Základní ‰kole R˘mafiov za zapÛjãení hfii‰tû a Janû Egidové
a celému kolektivu ‰kolní jídelny za v˘born˘ obûd,“ uzavírá Lucie

Camfrlová. Fota a text: JiKo
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Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace

V˘bûrové fiízení na pozici 
sociálního pracovníka

Co bude va‰ím úkolem?
• vedení sociální agendy,

• realizace sociálnûprávní ochrany, 

• komunikace s úfiady,

• vedení intervizí,

• metodická podpora pracovníkÛ pfiímé péãe,

• zodpovûdnost za standardy a metodiky,

• úãast na komunitních plánováních atd.

Co vám mÛÏeme nabídnout?
• zafiazení v 10. platové tfiídû, stupeÀ dle praxe,

• moÏnost pfiiznání osobního ohodnocení,

• zamûstnanecké benefity (sluÏební mobil, podnikové stravo-

vání, pruÏná pracovní doba),

• vzdûlávání a zdokonalování se v oboru.

Kvalifikaãní pfiedpoklady:
• vy‰‰í odborné nebo vysoko‰kolské vzdûlání dle zákona

108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ,

• trestní bezúhonnost, 

• samostatnost,

• cílevûdomost,

• t˘movost,

• odolnost vÛãi stresu,

• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B.

V˘hodou:
• praxe na obdobné pozici,

• zku‰enost s metodick˘m vedením,

• zku‰enost s projektovou ãinností. 

NÁSTUP IHNED!!!

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace

V˘bûrové fiízení na pozici 
pracovníka pfiímé péãe

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

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání:
• fiádnû ukonãené studium ve vzdûlávacích programech usku-

teãÀovan˘ch vy‰‰ími odborn˘mi ‰kolami v oboru sociální

práce, pedagogika, charitní a sociální péãe, charitní a soci-

ální ãinnost, sociálnûprávní ãinnost, dvouoborové studium

pedagogika a teologie,

• nebo fiádnû ukonãené maturitní studium v tûchto oborech,

• nebo stfiedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitní zkou‰kou +

kurz pracovníka v sociálních sluÏbách (200 hod. kurzÛ a-

kreditovan˘ch pro sociální pracovníky).

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, práce s dûtmi 

Co vám mÛÏeme nabídnout?
• platové zafiazení dle platn˘ch pfiedpisÛ,

• moÏnost pfiiznání osobního ohodnocení a pfiíplatku za vedení,

• zamûstnanecké benefity (sluÏební mobil, podnikové stravo-

vání, pruÏná pracovní doba),

• vzdûlávání a zdokonalování se v oboru,

• pracovní smlouvu na dobu urãitou 1 roku s moÏností pro-

dlouÏení na neurãito.

Nástup moÏn˘ ihned nebo dle dohody.

Své Ïivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu: ddjanovice@se-

znam.cz a do pfiedmûtu uveìte název pozice, o kterou se uchá-

zíte. Kontaktní osoba: Mgr. Marie âernocká, tel.: 731 631 722.

K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeãi, ktefií splnili kva-

lifikaãní pfiedpoklady.

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

2. 11. – 4. 12. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Miroslav ·najdr (obrazy a kresby)

7. 11. – 31. 12. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Samet 30 let v R˘mafiovû

22. 11 17:00 M. muzeum R˘mafiov
Pfiedná‰ka: PhDr. Tomá‰ Niesner 

– ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ a Bruntálsko

23. 11. 15:00 kostel sv. Michaela, Jifiíkov
Pfiedadventní koncert (Pradûdova galerie)

24. 11. 17:00 SVâ R˘mafiov, Snow film fest

26. 11. – 19. 12. IC R˘mafiov, Strom splnûn˘ch pfiání

28. 11. 17:00 OÚ H. Mûsto
Zahájení adventu, odhalení betlému

29. 11. 15:30 Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
Vánoãní jarmark

29. 11. 17:00 nám. Míru, R˘mafiov
Zahájení adventu 

a rozsvícení vánoãního stromu

30. 11. 15:30 MûÚ Bfiidliãná, Zahájení adventu

30. 11. OÚ D. Moravice
Vánoãní jarmark a rozsvícení vánoãního stromu 

30. 11. – 1. 12. Pradûdova galerie U HalouzkÛ
S ãerty nejsou Ïádné Ïerty

1. 12. Vyhlídková vûÏ, Nová Ves, Advent

4. 12. 16:00 budova Julia Sedláka 18, R˘mafiov
Slavnostní pfiedání budovy MûK a SVâ

5. 12. 17:00 nám. Míru, R˘mafiov
Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû

Mikulá‰ská nadílka

7. 12. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Roman Karel a Adam Rybka

(obrazy a sochy)

7. 12. – 26. 1. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Roman Karel a Adam Rybka

(obrazy a sochy)

7.–31. 12. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Betlémy r˘mafiovsk˘ch autorÛ

8. 12. Vyhlídková vûÏ, Nová Ves, Advent

10. 12. 17:00 M. knihovna R˘mafiov
Tomá‰ ·tûpán – cestopisná pfiedná‰ka

10. 12. 19:00 MD R˘mafiov
Koncert: Petra JanÛ a skupina Amsterdam

13. 12. 16:00 RS Avalanche, D. Moravice
PrÛvod Krampus ãertÛ

15. 12. Vyhlídková vûÏ, Nová Ves, Advent

22. 12. Vyhlídková vûÏ, Nová Ves, Advent

Pfiehled kulturních akcí – listopad/prosinec 2019
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Z okolních obcí a mûst

Kulturní komise mûsta Bfiidliãná zve na tradiãní

Rozsvícení vánoãního stromu 30. listopadu od 15:30
Od 14:00 stánky s obãerstvením
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I v minulém ‰kolním roce mûly ‰koly v Moravskoslezském kraji zajímavé ekolo-
gické aktivity. Dûti pûstovaly bylinky a zeleninu, ‰ily sáãky na nákupy, vyrábûly
budky pro ptáky, úãastnily se tematizovan˘ch workshopÛ. I letos se soutûÏilo ve
tfiech kategoriích: titul získaly Matefiská ‰kola âeladenská beru‰ka, Základní
‰kola Bfiidliãná a opavská Masarykova stfiední ‰kola zemûdûlská a Vy‰‰í od-
borná ‰kola.
Do 13. roãníku soutûÏe, kterou vyhla‰uje Moravskoslezsk˘ kraj, se za

‰kolní rok 2018/2019 pfiihlásilo celkem 52 ‰kol, z toho 9 matefisk˘ch, 

28 základních a 15 stfiedních. Námûstkynû hejtmana Jarmila Uvírová 

23. fiíjna na krajském úfiadû ocenila nejlep‰í z nich. V kategorii základ-

ních ‰kol titul získala Základní ‰kola Bfiidliãná. „Základní ‰kola
Bfiidliãná se aktivnû zúãastÀuje projektÛ a akcí v oblasti Ïivotního pro-
stfiedí, sama nûkteré také pofiádá. Letos pfii‰la s novinkou, zorganizova-
la Letní ‰kolu. Tohoto pûtidenního soustfiedûní se zúãastnilo 24 pfiírodo-
vûdnû nadan˘ch ÏákÛ z Moravskoslezského kraje, ktefií se díky setkáním
s odborníky z praxe intenzivnû vûnovali nejrÛznûj‰ím tématÛm z oblasti
Ïivotního prostfiedí,“ fiekla Jarmila Uvírová a dodala, Ïe vítûzná základ-

ní ‰kola pfiírodû také pfiímo pomáhá. Dûti ãistily fieku a les nebo vyrá-

bûly budky pro ptáky, plchy, ãmeláky a netop˘ry. Fota a text:
Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Z· Bfiidliãná získala titul Ekologická ‰kola

Sedmadvacet závodníkÛ se rozhodlo zdolat v sobotu 26. fiíjna sto ‰edesát
schodÛ rozhledny Na Vyhlídce v Nové Vsi v co moÏná nejkrat‰ím ãase a po-
kusit se pokofiit rekord Rudolfa Ba‰trnáka z Dolní Moravice, kter˘ nejenÏe
v‰ech pût pfiedchozích roãníkÛ vyhrál, ale je rovnûÏ drÏitelem rekordu poté,
co v roce 2017 vybûhl schody v neuvûfiitelném ãase 24,2 vtefiiny.

Rozhledna Na Vyhlídce v Nové Vsi neslouÏí jen pro daleké rozhledy.

Pfiesvûdãilo se o tom sedmadvacet závodníkÛ rÛzn˘ch vûkov˘ch ka-

tegorií, ktefií se zúãastnili bûhu na vrchol této rozhledny. âekalo na

nû sto ‰edesát schodÛ. Závod ‰est˘m rokem pofiádá obec Dolní

Moravice spoleãnû s t˘mem dobrovolníkÛ.

160 schodÛ bylo letos zdoláno za 24,8 sekundy 

Starosta Bfiidliãné pfiebírá od námûstkynû hejtmana Jarmily Uvírové titul

DrÏitel rekordu a ‰estinásobn˘ vítûz bûhu do schodÛ Rudolf Ba‰trnák
je pfiipraven na startu Nejstar‰í úãastník závodu na startu Václav Vilhelm

Nejmlad‰í závodník Vítûzslav ·opík s tatínkem
Nejrychlej‰í dobrovoln˘ hasiã z Dolní Moravice Josef Tomeãek s pl-
nou v˘strojí
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Servis sluÏeb

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

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.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Provozní doba – prosinec:

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.

Bûhu do schodÛ se zúãastnili bûÏci z Nové Vsi, Dolní Moravice

a R˘mafiova vãetnû svûfiencÛ Radima Keclíka – mlad˘ch lyÏafiÛ ze

Ski klubu R˘mafiov, z nichÏ Tereza Kreãmerová získala v kategorii

Ïen první místo v ãase 27,8 sekundy. Na absolutního vítûze mûla ztrá-

tu pouhé tfii vtefiiny. K závodu nastoupili mlad‰í Ïáci, star‰í Ïáci, do-

rostenci, muÏi, Ïeny i seniofii. Nechybûl ani Rudolf Ba‰trnák, vítûz

v‰ech pfiedchozích roãníkÛ. Ten letos vybûhl na rozhlednu v ãase

24,8 sekundy, osobní rekord sice nepokofiil, zato si odnesl ‰est˘ titul

a také pohár pro nejrychlej‰ího bûÏce. 

Za mohutného povzbuzování divákÛ vybíhali závodníci na jedenatfii-

cet metrÛ vysokou rozhlednu v tfiicetivtefiinov˘ch intervalech.

Nejstar‰ím úãastníkem závodu byl Václav Vilhelm (1951) z Nové

Vsi, kter˘ 160 schodÛ zdolal za neuvûfiiteln˘ch 42,3 sekundy a umís-

til se mezi mnohem mlad‰ími závodníky na desátém místû.

Nejmlad‰ím úãastníkem byl Vítûzslav ·opík (2015) z R˘mafiova, kte-

r˘ traÈ za vydatné pomoci tatínka vybûhl v ãase 1 minuta a 47 sekund.

V rozhlednû závodili také dobrovolní hasiãi z Dolní Moravice, ktefií

na schodi‰Èovou trasu vyrazili i se ‰estnáctikilogramovou v˘strojí

vãetnû d˘chacích pfiístrojÛ bez masky. Nejlépe si vedl Josef

Tomeãek, ten ubûhl trasu i s v˘strojí za 35,8 sekundy. 

Starosta Dolní Moravice Pavel Kopeãek pfiedal prvním tfiem v kaÏdé

kategorii diplom a malou sladkou odmûnu, v‰em sportovcÛm podû-

koval za úãast a pozval je na sedm˘ roãník, kter˘ se uskuteãní pfií‰tí

rok ve stejnou dobu. Fota a text: JiKo

Nabídka práce ve ‰kolní kuchyni Z· Malá Morávka
Pfiijmeme kuchafie – kuchafiku do základní ‰koly

Nástup od 1. ledna 2020

Star˘ klí‰Èák si povzdechl: Je teprve dopoledne a mû uÏ dvakrát vytoãi-

li!

Co mû bere a vytáãí. Vyjdu na ulici, obaly, zbytky jídla, lahve. A zniãe-

né laviãky a taky psí „znaãky“. Mûstské sluÏby se usilovnû snaÏí o úklid,

ale co kdyÏ to není v lidech? Asi nechodili do matefiské ‰kolky. Na‰e ná-

mûstí cizí mohou závidût, ménû uÏ se dá souhlasit s obchody a jejich sor-

timentem. TrÏi‰tû moc neÏije a restauraãní zafiízení postrádají hosty. Jdu

domÛ, koupím si nûjak˘ polotovar na rychlé o‰izení Ïaludku. Ale kde ho

koupím?

Doma pou‰tím televizi. Vûfite, Ïe ãtyfii roky trvající spory o âapí hnízdo

mû zase rozladí, ukazují mi, Ïe nevûfiím uÏ ani na‰í justici za tu blamáÏ.

A co teprve „taneãky“ na kultufie? Jsou to vlastnû drahé záleÏitosti.

Pfiepínám: Senát. No to jsem si dala! A do toho kÛrovec, hrabo‰í pohro-

ma, sucho. Víte, Ïe jsem si dala pozor a sledovala poãty pozitivních a ne-

gativních zpráv, ona pr˘ vût‰ina divákÛ vyhledává právû ty hororové.

Beru do ruky noviny. Vbrzku pr˘ nás ãeká sãítání lidu. Co to pfiinese

mnû? Naprosto nic. Pfiínos jen tomu, kdo sãítá. Státní aparát bude vûdût,

ve kterém poschodí bydlím, jak dlouho mi trvá cesta do práce… A hroz-

ba, Ïe dotazník nevyplním? AÏ deset tisíc. Ale jak se doví, Ïe jsem lha-

la? Vûfiím na UFO a existenci andûlÛ a jsem Eskymák. V Evropû jsou stá-

ty, které organizují jen prÛzkumy na poãetném vzorku obyvatel, a staãí

to.

U nás musí b˘t poãetn˘ ansámbl úfiedníkÛ, Statistick˘ úfiad a v˘sledek?

Asi ‰est tisíc uãitelÛ chybí, asi hodnû lékafiÛ odchází do dÛchodu, asi…

Statistika je pfiesn˘ souãet nepfiesn˘ch ãísel. TakÏe: vzhÛru do sãítání li-

du!

No fieknûte sami, Ïe mám dnes dÛvody k vytáãení. Ale já se nedám, opti-

mismus budu mít na sto let. Si

To mû vytáãí

Z kapsáfie tety Kvûty

PoÏadavky: Vyuãení v oboru nebo zauãení, praxe ve ‰kolní jídelnû vítána. Samostatnost, spolehlivost, kreativita, kladn˘ vztah k dûtem, 

ochota a pfiíjemné vystupování. 

V˘hody: Pfiíjemn˘ kolektiv, dotované stravování, nákup pracovního obleãení, kulturní akce. 

Îádosti zasílejte na e-mail: reditelka@zs-malamoravka.cz nebo nás kontaktujte na tel. ãíslech 554 273 040, 799 510 737.
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Miskovité kachle byly nejãastûj‰í souãástí selsk˘ch, mû‰Èansk˘ch,

nejednou i pansk˘ch jizeb od stfiedovûku po 20. století. Od jednodu-

ch˘ch tvarÛ se li‰í pfiedev‰ím dekorativností ty, jeÏ byly v˘sadou ‰le-

chtick˘ch sídel aÏ do 19. století. Nejjednodu‰‰ím typem (1) je prost˘

miskov˘ habánsk˘ kachel podobn˘ kostce domina s mûlk˘mi, jed-

noduch˘mi, pravidelnû rozmístûn˘mi miskami po ãtyfiech nebo pûti

(1 uprostfied, 4 v rozích) s jednoduch˘m rámem ãtvercového prÛfiezu.

Z janovického zámku se dochovalo jediné torzo rohu kachle, zpraco-

vání tvaru i hmoty je natolik specifické, Ïe je moÏno hledat jeho

vznik témûfi v˘hradnû v nûkteré habánské (novokfitûnecké, anabaptis-

tické, toufarské) kachlárnû jiÏní Moravy. Nelze v‰ak zcela vylouãit

ani moÏnost v˘roby kachle v prokázané toufarské dílnû ve ·ternber-

ku, proslulé rÛÏovou barvou na majolice, a podle lidové tradice snad

i v RyÏovi‰ti, kde v‰ak, pokud nejde o omyl, asi spí‰e vyrábûli oken-

ní puklice. Jedna z novokfitûneck˘ch skupin se usadila téÏ v Dlouhé

Louãce. 

·lo o komunity radikálního kfiídla protestantÛ vycházejících z uãení

Ulricha Zwingliho, vypovûzené z Itálie, Rakouska, ·v˘carska a hlav-

nû z Nûmecka. Anabaptisti, jak se téÏ naz˘vali, byli totiÏ neprávem

spojováni s podnûcováním rebelie, ale úãastnili se nûmecké selské

války do její poráÏky roku 1525. Na Moravû byli neobyãejnû zruãní

ve skuteãnosti nev˘bojní fiemeslníci pfiijímáni se sympatiemi zvlá‰tû

na panstvích moravsk˘ch nekatolíkÛ (Îerotínové, Zástfiizlo-

vé, Kobylkové z Kobylí ad.). Byli na na‰em území prvními v˘robci

skvûlé majoliky a mezzomajoliky. 

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

5. Medailonkové a miskovité kachle

Z historie

Dvojmiskov˘ fiadov˘ kachel s profilem vyhfiívací komory Renesanãní kamna z miskovit˘ch ãi medailonov˘ch kachlÛ (Agricola)

Miskovité kachle s laurem a liliemi

Habánsk˘ miskovit˘ kachel
(Janovice)

Habánsk˘ miskovit˘ kachel
(podle J. Pajera, StráÏnice)

Medailonov˘ kachel

Exkluzivní kachel medailonkov˘
s laurem a liliemi
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Velmi exkluzívním 2. typem I. varianty je na druhé stranû miskov˘
fiadov˘ kachel s vavfiínov˘m orámováním (10 zlomkÛ), kter˘ lze

snadno rekonstruovat. Kachel patfií k men‰ím (18,4 cm x 18,5 cm),

je reÏn˘ (neglazovan˘), ale na povrchu je patrn˘ bûlav˘ zjemÀující

nátûr (engoba). Kachel lemuje ‰irok˘ ãtyfinásobn˘ schodkovit˘ rám 

(2 cm). Vnitfiní plochu ãlení uprostfied pravidelná miska s ploch˘m

dnem. Misku lemuje pravideln˘, dokonale utvofien˘ a v˘raznû plas-

tick˘ vavfiínov˘ vûnec. V kaÏdém rohu je vloÏena sloÏitá lilie s líst-

ky konãícími pravidelnou volutou. Pod listy je nasazen prstenec do-

le s trojúhelníkov˘m ozubením a pod ním dva úponky ze spodní ãás-

ti lilie. Pojetí lauru zfietelnû odkazuje k renesanãní nápodobû antic-

k˘ch architektonick˘ch prvkÛ. Nejspí‰e patfií k souboru kachlÛ zdo-

bících kamna s diamantovan˘m sloupem a následujícím dvojmisko-

v˘m tvarem.

Velmi podobn˘ je rohov˘ a fiadov˘ kachel dvojmiskov˘ II. varian-

ty (5 zlomkÛ). Zpracováním a antikizujícími prvky se neli‰í od pfie-

de‰lé varianty, není vylouãeno, Ïe je souãástí stejn˘ch kamen, ale

pro jejich celkovou rekonstrukci je zatím málo podkladÛ.

âtyfinásobn˘ okraj je obdobou pfiedchozího (var. I). V obou orámo-

van˘ch plochách se zahlubují pravidelnû protáhlé oválné misky

(‰ 1,5 cm), obtoãené plastick˘m vavfiínov˘m vûncem (‰ 1 cm). Laur

je nahofie pfievázán dvûma zkfiíÏen˘mi stuhami. Nad miskou leÏí dva

zkfiíÏené tvary, patrnû zjednodu-

‰ené zakfiivené fiímské vojenské

signální trubky (bucinae).

Souãástí souboru je zatím jedin˘

fragment vût‰ího (ãelní vyhfiívací

stûna 23,1 cm x 23 cm) medai-
lonkového reÏného kachle vypá-

leného do tmavé ãerveni.

Kresebnû jde rekonstruovat ‰irok˘ jednoduch˘ rám a malou ãást mis-

ky (medailonu) s torzem nejasného rostlinného motivu (listovce).

Témûfi celou vnitfiní plochu zabírá velk˘ medailon (prÛm. 20 cm).

Masivní kruh rámovan˘ vnû i zevnitfi je posázen pravideln˘mi sou-

stfiedn˘mi negativními (konkávními) perlami elipsovitého tvaru.

Rohy vyplÀuje listov˘ dekor ukonãen˘ rozvilinami a korunovan˘

poupûtem. Obdobn˘ motiv pochází z Rab‰tejna.

Nezafiaditelné typy kachlÛ s vegetabilním (rostlinn˘m) dekorem dû-

líme na dva typy, s konvexním a konkávním zdobením. Konvexní
(vypukl˘) dekor lze vystopovat na jediném kachli s kvalitní zelenou

glazurou a vût‰ím vegetabilním dekorem ãásti ãlenitého listu a lody-

hy, z níÏ vyrÛstají kvûty tvofiené nepravidelnû rozprostfien˘mi kruho-

v˘mi vypukl˘mi perlami. Zcela atypick˘ konkávní (vpukl˘, dut˘)

rostlinn˘ motiv I. varianty trojlaloãn˘ch listÛ a úponkÛ (2 zlomky) je

ostfie modelován a ãekali bychom jej spí‰e u negativní formy (kadlu-

bu) na oti‰tûní ãelní vyhfiívací stûny kachle. II. variantu pfiedstavuje

orámovaná rohová ãást kachle s neurãiteln˘m rostlinn˘m dekorem

(trojlistem na zatoãené lodyze), zde se v‰ak konkávní v˘zdoba stfiídá

s konvexní. Oba jsou opatfieny pomûrnû zachovalou zelenou polevou.

(Go‰, V. – Karel, J.: Renesanãní kachle ze zámku Janovice u R˘ma-
fiova. Quod bene notandum, R˘mafiov 2011; Pavlík, â. – Vitanovsk˘,
M.: Encyklopedie kachlÛ v âechách, na Moravû a ve Slezsku, Praha
2004; Loskotová, I. – Menou‰ková, D. – Pavlík, â. – Vitanovsk˘, M.:
Krása, která hfieje, U. Hradi‰tû 2008; Sedláãková, H.: Sklo, slav-
nostní keramika a kachle, Olomouc 1998; Pajer, J.: Hromadn˘ nález
ze zaãátku 17. století ve StráÏnici, StráÏnice 1982; Karel, J.:
Janovick˘ zámek. Nálezová zpráva 1989, 1986, R˘mafiov 1997,
Landsfeld, H.: Co vyrábûli novokfitûn‰tí keramikové v Podivínû. VVM
5/II, Brno 1947; Zachar, J.: Archeologick˘ v˘skum na Hornej ul. ã. 2
v Banskej Bystrici. Archeologiahistorica, sv. 34, Brno 2009 ad.) 

Fragment kachle s konvexním
vegetabilním motivem

Dvojmiskov˘ rohov˘ kachel Fragmenty kachlÛ s konkávním rostlinn˘m dekorem 

Sezóna roku 2019 byla velmi úspû‰ná. Branami hradu pro‰lo za leto‰ní rok
pfies 58 000 náv‰tûvníkÛ a mnozí z nich se na hrad Sovinec vraceli opako-
vanû. Poãet náv‰tûvníkÛ v‰ak je‰tû není koneãn˘. Brána hradu se sice 
31. fiíjna uzavfiela, ale letos se je‰tû jednou otevfie, a to pfii akci Vánoãní min-

cování, která se bude konat ve dnech 26.–30. prosince.Náv‰tûvníci absolvují
netradiãní prohlídky hradu, které mají v období vánoãních svátkÛ neopako-
vatelné kouzlo. Nav‰tivte proto hrad v zimním období, rozhodnû nebudete li-
tovat.

Brána hradu Sovince se do 26. prosince uzavfiela

Akce hradu Sovince
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V leto‰ním roce probûhlo na hradû ãtyfiiadvacet víkendov˘ch kultur-

ních akcí, k tomu mÛÏeme pfiipoãíst dvû noãní netradiãní prohlídky

hradu. Mezi nejnav‰tûvovanûj‰í akce patfiily Velikonoce na hradû,

Sovineck˘ ‰perk nebo Sokolnické lovy. Velmi kladn˘ ohlas mûly dvû

novinky, a to První salva na poãest zahájení sezóny a âarodûjnick˘ rej. 
Bûhem celého roku se zde vystfiídalo více neÏ ãtyfiicet ‰ermífisk˘ch,

taneãních, divadelních, hudebních a sokolnick˘ch skupin, namátkou

Adorea, Memento Mori, Salva Quardia, Markus M, Perchty von

Bladen, Bravo Team, Studio bez kliky a dal‰í. 

V roce 2019 jsme pfiipravili novou prohlídkovou trasu pod názvem

Prohlídka pro práãata. Jde o komentovanou prohlídku hradu s kost˘-

movan˘m prÛvodcem zamûfienou na rodiny s dûtmi od 4 do 12 let.

Prohlídka byla kladnû hodnocena jak rodiãi, tak dûtmi.

I v leto‰ním roce probíhaly rÛzné stavební práce. Pokraãovala rekon-

strukce vnitfiního barokního opevnûní hradu, se kterou se zapoãalo jiÏ

minul˘ rok. Na sklonku sezóny zaãaly stavební práce na opravû tzv.

Lesnické ‰koly, úpravách Severního paláce nebo prostor zbrojnice.

Hrad se neobe‰el bez pomoci dobrovolníkÛ, ktefií pomáhají jak se za-

ji‰tûním pofiadatelské ãinnosti bûhem hradních akcí, tak se samotnou

údrÏbou Sovince. Tito lidé jezdí pomáhat celoroãnû, bez nároku na

jakoukoliv odmûnu. Jak sami fiíkají, odmûnou je pro nû uÏ jen to, Ïe

zde mohou b˘t a uÏívat si hradní atmosféru. Za jejich obûtavou prá-

ci jim patfií obrovské podûkování.

Dovolte mi, abych na závûr podûkoval v‰em náv‰tûvníkÛm, zamûst-

nancÛm hradu, úãinkujícím a dobrovolníkÛm za jejich pfiízeÀ a v‰em

popfiál krásné proÏití svátkÛ vánoãních a ‰Èastn˘ nov˘ rok.

Fota a text: Michal Koutn˘
kastelán hradu Sovince

V nedûli 10. listopadu se ve vinném sklípku U ChlachulÛ konal kfiest

novovína. Mladému svatomartinskému vínu poÏehnal správce

¤ímskokatolické farnosti R˘mafiov, dûkan Franti‰ek Zehnal. Letos

vinn˘ sklípek slaví ãtvrt století od svého vzniku a duchovní otec po-

pfiál majiteli i v‰em náv‰tûvníkÛm do dal‰ích let mnoho zdraví, ale

i dobrá a kvalitní vína, která jak známo v pfiimûfieném mnoÏství pro-

spívají zdraví. ZároveÀ pozval v‰echny vûfiící s pfiedstihem na ‰tûd-

roveãerní pÛlnoãní m‰i svatou, která se proti zvyklostem (dfiíve b˘-

vala ve 22:00) bude letos konat pfiesnû o pÛlnoci.

Pozvaní hosté si po slavnostní ceremonii pfiipili nejen na zdraví, ale

také na dal‰ích pûtadvacet let trvání vinného sklípku a pak uÏ na sto-

lovníky ãekala tradiãní pochoutka ãeské kuchynû podávaná právû

v tûchto dnech – svatomartinská husa. 

Fota a text: JiKo

Vinn˘ sklípek U ChlachulÛ slaví 25 let

Prostor pro firmy a podnikatele

placená inzerce

Suchá Rudná byla hlavnû místem tûÏby zlata. Jeseníky v‰ak byly ta-

ké krajem Ïeleza. V jiÏní ãásti hor byla jedním z center Ïelezáfiského

prÛmyslu Malá Morávka. Archeologick˘ prÛzkum prokázal osídlení

kolem soutoku Moravice a Bûlokamenného potoka pfiibliÏnû od po-

loviny 14. století. Podle charakteru dob˘vek, rozestupu jam a profilÛ

chodeb lze usuzovat na zahájení tûÏby Ïelezn˘ch rud v 16. století, ale

Îelezné srdce JeseníkÛ

Kam na v˘let

PozÛstatek tûÏby v Malé Morávce (Foto: Igor Horni‰er) ·tola pod Jelení cestou (Foto: Igor Horni‰er)
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nelze vylouãit ani dfiívûj‰í dolování. Sporé archeologické nálezy

z poãátkÛ obce doplÀují nejstar‰í záznamy v písemn˘ch pramenech

a v pfiípadû Malé Morávky také mapy. Na mapû bruntálského panství

z roku 1579 mÛÏeme najít na místû dne‰ní obce tfii ml˘ny. Podle his-

torikÛ není vylouãeno, Ïe ‰lo vlastnû o hamry, které zpracovávaly Ïe-

leznou rudu. Zajímavé je, Ïe jsou tu jen ty ml˘ny, samotná obec ani

nemá jméno a na mapû do ní není vedena Ïádná cesta.

V roce 1618, kdy oblast Malé Morávky patfiila pánÛm z Vrbna, je uÏ

Ïelezáfiské podnikání v obci zmínûno doslova. Zpracování vytûÏené

rudy bylo velmi primitivní. Ruda se tavila v provizorních pecích, tzv.

d˘maãkách, za pomoci tvrdého dfieva nebo dfievûného uhlí.

V̆ sledkem tavby byla houbovitá hmota, která mûla do pouÏitelného

Ïeleza velmi daleko. Tady nastupovaly hamry, které mechanickou si-

lou kladiva, pohánûného vodním kolem, zkujÀovaly nekvalitní Ïele-

zo do pouÏitelné podoby. Zde je dal‰í dÛvod, proã se Ïelezáfiství

v Jeseníkách tak dafiilo. Hluboké lesy nabízely dost paliva do pecí

a síla horsk˘ch bystfiin byla dostateãná i pro pohon vodních kol ham-

rÛ. Navíc ruda byla na dosah. V té dobû neexistovaly kvalitní cesty

a doprava byla problém. Kombinace zmínûn˘ch tfií faktorÛ byla pro

rozvoj hutního prÛmyslu ideální.

K tomu, Ïe se mu dafiilo, bohuÏel pfiispûla i tfiicetiletá válka, kdy kva-

litní Ïelezo mífiilo zejména do dílen zbrojífiÛ. Také zdej‰í kraj zmûnil

kvÛli úãasti pánÛ z Vrbna na stavovském povstání majitele, a od ro-

ku 1621 pfie‰la Malá Morávka do vlastnictví fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ.

Díky pfievodu majetku víme, Ïe Ïelezárny stály na soutoku Moravice

a Bûlokamenného potoka, tedy v samotném centru dne‰ní obce, tam,

kde najdeme pod pfiístfie‰kem krásn˘ exponát vodní turbíny. Noví

vlastníci panství si uvûdomovali v˘nosnost Ïelezáfiství a pfiinesli do

kraje i nové technologické postupy. Staré d˘maãky tak nahradily dvû

vysoké pece.

Potfieba zbraní pro tfiicetiletou válku vedla i k rozvoji prÛmyslovûj-

‰ích technologií ve zpracování Ïeleza. Z roku 1622 máme zprávy

o slévárnû dûlov˘ch koulí, která stála pod dne‰ním nádraÏím, a po-

stupnû se zde vyrábûly i mu‰kety pro císafiskou armádu. Civilním 

úãelÛm slouÏila drátovna a kovárny. Zprávy ze 17. století hovofií

i o tûÏbû pfiímo v Malé Morávce. V provozu bylo osm ‰achet a jeden

povrchov˘ dÛl na rudu. O 100 let pozdûji bylo kolem Malé Morávky

uÏ 25 ãinn˘ch jam a dolÛ. Jiné byly vytûÏeny a uzavfieny.

Nemûli bychom opomenout pozoruhodnou lokalitu, kterou ukr˘vají

jesenické lesy nad údolím Bûlokamenného potoka. Na mapách ji na-

jdeme pod názvem ·tola pod Jelení cestou. Je to rozsáhl˘ komplex

podzemních prostor b˘valého Ïeleznorudného revíru ·imon a Juda.

TûÏilo se zde uÏ v 17. století. Okolo roku 1770 se na Javorovém vr-

chu spojilo nûkolik tûÏafiÛ v jeden pracovní celek a v˘sledek jejich

snaÏení je v terénu patrn˘ dodnes. Je to nejvût‰í dÛl celého komple-

xu. Systém chodeb a ‰achet mûfií asi 600 m. TûÏba rud zde zanikla ko-

lem roku 1870.

Za druhé svûtové války se uvaÏovalo o obnovû tûÏby a geologové

zkoumali loÏisko v Javorovém vrchu mezi Malou Morávkou

a Pradûdem je‰tû v 50. letech 20. století. TûÏba ale zahájena nebyla.

Od roku 1986 jsou ‰toly uzavfiené jako jedno z nejvût‰ích zimovi‰È

netop˘rÛ u nás. KdyÏ se sem vypravíte v zimû, budete svûdky zají-

mavého úkazu. Studen˘ vzduch padá do jámy, kde se ale ohfieje a ná-

hle stoupá opût vzhÛru obohacen o vodní páru. Tak se dûje stále do-

kola, a kdyÏ máte ‰tûstí na správné podmínky, zdá se, jako by v jámû

u va‰ich nohou d˘chal nûjak˘ drak.

Není to v‰ak jediné místo, kde se dochovaly stopy tûÏby. Dal‰í neu-

vûfiitelné díry do zemû najdeme jen kousek za moráveck˘m hotelem

Neptun, kde se skr˘vá jáma Kalkzeche, která svou velikostí doslova

vyrazí dech. Také pfiímo v obci najdeme mnoho míst, jeÏ pfiipomína-

jí, Ïe vesnice kdysi byla Ïelezn˘m srdcem hor. Ze strání vytékají pra-

meny, které jsou ve skuteãnosti v˘tokem vody z dávn˘ch ‰tol, jeÏ je-

jich stavitelé uzavfieli. KdyÏ zde ãlovûk kopne do zemû, pravdûpo-

dobnû narazí na Ïelezáfiskou strusku.

Mnoho zajímavého o historii zdej‰í tûÏby prozradí malé muzeum

v nûkdej‰í kapli na Kapliãkovém vrchu. Lesní kaple Nejsvûtûj‰í

Trojice vznikla jako soukromá stavba na místû opevnûné vûÏe. Podle

dokumentÛ byla postavena asi roku 1699 a roz‰ífiena v roce 1765.

Kaple slouÏila nejen sv˘m stavitelÛm, ale celé obci aÏ do konce vál-

ky. KdyÏ ode‰li potomci stavitelÛ a jejich sousedé, kaple chátrala.

Teprve kdyÏ hrozilo její zfiícení, ujali se jí nad‰enci z obce a okolí

a dokonce v 80. letech 20. století získali drobn˘ pfiíspûvek na opravu.

Díky nim se kapli podafiilo zachránit. Dnes slouÏí jako muzeum

a rozhodnû stojí za to ji nav‰tívit.

Stopy staré tûÏby v‰ak v Malé Morávce nekonãí. V̆ skyt rud se táhne

k R˘mafiovu, do oblasti Staré Vsi, dále k Hornímu Mûstu a odsud

pfies Rudu aÏ k Uniãovu. Na druhou stranu se rudy táhnou pfies

Vrbensko k polsk˘m hranicím.

VraÈme se k dolování Ïeleza. Od Malé Morávky se loÏiska opravdu

táhnou pod hlavním hfiebenem JeseníkÛ aÏ k R˘mafiovu, odkud po-

kraãují na jih. Rozkvût báÀské ãinnosti a hutnictví Ïeleza nastal po

roce 1552, kdy panství rab‰tejnské se sídlem na zámku v Janovicích

u R˘mafiova koupil ·imon Eder ze ·tiavnice a zejména o 30 let po-

zdûji Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu. V roce 1721 pfie‰lo jano-

vické panství sÀatkem na rod HarrachÛ pÛvodem ze ·luknova, za je-

jichÏ drÏení se Ïelezáfiství na R˘mafiovsku úspû‰nû rozvíjelo aÏ do

poãátku 2. poloviny 19. století. Nejvût‰í Ïelezárny s hutí, hamrem,

slévárnou, drátovnou a dal‰ími provozy byly pfii Podolském potoce

v bezprostfiední blízkosti janovického zámku a objemem v˘robkÛ se

fiadily na tfietí místo na Moravû. Dal‰í byly u R˘mafiova, a právû pro

nû se tûÏila ruda na mnoha místech v okolí. Není v˘jimkou, Ïe pfii

toulkách jesenick˘m podhÛfiím ãlovûk narazí na zbytky star˘ch dÛl-

ních dûl, z nichÏ mnohá jsou dodnes zachovalá. Je‰tû na konci 

19. století se na janovickém panství Ïivilo hornictvím a Ïelezáfistvím

pfies 1 000 lidí. Ve Staré Vsi byla na místû pÛvodní malé huti posta-

vena huÈ nová (Anenská, Ferdinandova a Tereziánská), vybavená

rovnûÏ hamrem, slévárnou, válcovnou a drátovnou. I tyto pomûrnû

moderní provozy zanikly na pfielomu 19. a 20. století. Poslední his-

torické objekty Ïelezáren v Janovicích a Anenské huti ve Staré Vsi

byly zbofieny v letech 1955–1956.

Anenská huÈ ve Staré Vsi, celkov˘ pohled od jihu, stav pfied demolicí
v roce 1955 (Foto: archiv Vlastivûdného muzea Olomouc)

Muzeum Kapliãkov˘ vrch – Kaple Nejsvûtûj‰í Trojice (Foto: JiKo)
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Na kraj, kter˘ patfiil k nejprÛmyslovûj‰ím v monarchii, je dnes krásn˘

pohled tfieba z rozhledny v Nové Vsi. Je odsud vidût i filiální kostel

sv. Jakuba v Dolní Moravici. Pfii nûm mimo jiné od roku 1658 pût let

pÛsobil Kry‰tof Alois Lautner, vzdûlan˘ knûz, pozdûj‰í ‰umpersk˘

dûkan, kter˘ byl v roce 1685 upálen v Mohelnici coby nejznámûj‰í 

obûÈ velkolosinsk˘ch ãarodûjnick˘ch procesÛ. Po jeho odsouzení mu-

sely b˘t v‰ude, kde slouÏil, potvrzeny jím udûlené svátosti manÏelství,

kfitu a dal‰í. Ve zdej‰í farnosti muselo b˘t znovu pokfitûno 92 vûfiících.

Pfied kostelem, pfiímo u fieky Moravice, najdeme altánek s pumpou –

proslul˘ pramen moravické Ïelezité kyselky. Její v˘vûr je znám od

roku 1689, kdy byl u pramene umístûn obrázek Panny Marie. Pozdûji

zde stála betonová ka‰na, kterou nahradila dne‰ní pumpa. Voda mûla

vÏdy velk˘ obsah kysliãníku uhliãitého a v 19. století se uvaÏovalo

o jejím plnûní do lahví. KvÛli mírnému zápachu síry v‰ak místní pod-

nikavci od zámûru upustili.

Kyselka pochází z hlubok˘ch vrstev geologického podloÏí a traduje

se, Ïe je v ní zapsáno poselství dûkana Lautnera. Legenda tvrdí, Ïe

kaÏd˘, kdo se vody napije, bude obdafien poznáním rozli‰ovat prav-

du od lÏi, nejen u sebe, ale i u ostatních. Je to pr˘ vûãn˘ odkaz a dar

lidem od ducha stateãného knûze, kter˘ hájil pravdu do posledního 

okamÏiku svého Ïivota.

V Dolní Moravici nemÛÏeme minout jednu unikátní technickou pa-

mátku, která je ukázkou zruãnosti na‰ich pfiedkÛ v oblasti dopravních

staveb. Kousek od hlavní silnice v dolní ãásti obce pfieklenuje fieku

Moravici dvouobloukov˘ barokní most z lomového kamene. ¤íká se

mu ‰védsk˘, coÏ je podle nûkter˘ch odborníkÛ odkaz na pobyt ‰véd-

sk˘ch vojákÛ za tfiicetileté války. Jiní poukazují na to, Ïe jde o typ

mostu s v˘raznû vyklenutou mostovkou, coÏ je obvyklej‰í v sever-

sk˘ch zemích. Stáfií mostu není zcela prokázáno, nejãastûji se uvádí

rok 1751, coÏ je letopoãet, kter˘ nese socha sv. Jana Nepomuckého

stojící opodál. Vzhledem k tomu, kolik dûsiv˘ch povodní pod mo-

stovkami tohoto mostního pradûdeãka prolétlo za staletí od jeho

vzniku, musíme dávn˘m stavitelÛm sloÏit hlubokou poklonu. 

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Dfiíve v lesnictví podceÀovan˘ strom, oznaãovan˘ dokonce za ple-

veln˘, v souãasné dobû je mu opût pfiisuzována v˘znamná role coby

prÛkopnické dfievinû pfii obsazování odlesnûn˘ch ploch, které pozdû-

ji pfiebírá tzv. finální les a bfiíza s jeho rÛstem opût ustupuje, protoÏe

je znaãnû svûtlomilná. O tuto roli se dûlí s nûkolika dal‰ími dfievina-

mi – modfiínem, osikou a jefiábem. Bfiíza je také povaÏována za strom

esteticky pfiitaÏliv˘ a ocitla se nejen na mnoha malífisk˘ch plátnech,

ale je také ãasto vysazována do mûstské zelenû.

Rod Betula má asi 40 druhÛ roz‰ífien˘ch v severní Eurasii, v Severní

Americe a v Himálaji. Patfií mezi opadavé dfieviny se stfiídav˘mi, spi-

rálnû postaven˘mi listy. Bfiízy jsou jednodomé (samiãí i samãí kvûty

na jednom jedinci), s pra‰n˘mi kvûty v prodlouÏen˘ch, pfievisl˘ch

jehnûdách, jeÏ jsou zaloÏeny jiÏ na podzim a pfiezimují. Semínko je

drobné, lehouãké, opatfiené blanit˘mi kfiidélky, pfiizpÛsobené k roz-

nosu vûtrem.

U nás se setkáváme pfiedev‰ím s bfiízou p˘fiitou (B. pubescens) a bra-

daviãnatou (B. verrucosa), vzácnû pak s bfiízou trpasliãí (B. nana),

která je ve stfiední Evropû glaciálním reliktem a mÛÏeme ji vidût jen

v Kru‰nohofií, Jizersk˘ch a Orlick˘ch horách a na ·umavû. U nás

v Jeseníkách pak roste je‰tû bfiíza karpatská (B. carpatia), která ve

Velké kotlinû na lavinov˘ch drahách vytváfií men‰í porosty.

Nejãastûj‰í je bfiíza

bradaviãnatá, kte-

rou poznáme podle

pfievisl˘ch koncÛ

vûtví, jeÏ mohou

b˘t aÏ nápadnû

dlouhé, a pfiipomí-

nají tak vrbu bílou

a smuteãní.

Bfiíza byla znaãnû

roz‰ífienou dfievi-

nou jiÏ koncem tfie-

tihor, v dobû pole-

dové byla jedním

z prvních prÛkop-

níkÛ lesa a tento 

úkol jí uÏ zÛstal. Je

to jeden z nej-

skromnûj‰ích stro-

mÛ – snese i znaã-

né sucho, a mÛÏe

tak existovat na

pískovcovém nebo

bfiidlicovém podlo-

Ïí nebo i na skále. Naproti tomu roste i na zamokfien˘ch pÛdách ne-

bo na ra‰elini‰tích, a to jak v níÏinách, tak vysoko v horách. Máme-

li tedy nyní zpusto‰ené lesy vlivem pûstování smrkov˘ch monokul-

tur, je bfiíza jednou z nejuÏiteãnûj‰ích dfievin pro obnovu lesa. Bfiíza

také patfií mezi nejpohlednûj‰í rostlinné prvky na‰ich lesÛ, do nichÏ

vná‰í sv˘m bíl˘m kmenem, na jafie svûtle zelen˘m a na podzim Ïlu-

t˘m listím jistou malebnost. Nápadnû bílou barvu nemá v‰ak kmen

bfiízy pro ozdobu, ale pro ochranu proti sluneãnímu úpalu – tato bar-

va je podmínûna pfiítomností kafru betulinu, podle nûjÏ dostala svÛj

rodov˘ název.1)

Tak jako tak je bfiíza uÏiteãn˘ a pfiitom krásn˘ strom, kter˘ sv˘m zje-

vem a ãasto rozvûtven˘m kmenem obohacuje jak lesy, tak i na‰i potfie-

bu krásy a harmonie. Kromû zmínûn˘ch druhÛ byly v âR je‰tû vysa-

zovány dva druhy severoamerické: bfiíza tuhá (B. pendula varieta obs-
cura) a bfiíza papírovitá (B. papyrifera). Fota a text: Milo‰ Zatloukal

1) Do jisté míry zvlá‰tností je odrÛda bfiízy bradaviãnaté neboli bûlokoré, zvané tmavá (B.

pendula varieta obscura). B˘vala uvádûna jako samostatn˘ druh – bfiíza tmavá. Od ostat-

ních bfiíz se li‰í borkou, která je hnûdá aÏ ãernohnûdá, na bázi kmene ãerná, rozpukaná

do kostiãek. U nûkter˘ch stromÛ se kÛra odlupuje a stáãí do ruliãek. Barvou a strukturou

se podobá kÛfie tfie‰nû. Vyskytuje se pravdûpodobnû jen ve stfiední Evropû, v CHKO

Jeseníky byla zji‰tûna na Rejvízu (2009), v Nízkém Jeseníku se poãetnûj‰í populace (nû-

kolik desítek exempláfiÛ) nachází v PP Úvalenské louky.

Vyprávûní o stromech
Bfiíza – Betula

Zajímavosti z pfiírody
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Na bûÏeck˘ch závodech, kter˘ch se rád a ãasto úãastní, patfií k favoritÛm na
medailová umístûní v kategorii nad sedmdesát let. Na trati v‰ak dokáÏe dr-
Ïet krok i s o generaci mlad‰ími závodníky. Osobní rekord na pÛlmaratonu
(1:33:24) si zabûhl ve sv˘ch jedna‰edesáti letech v roce 2010 v Pardubicích
a nároãnou Rohálovskou desítku zvládl letos za 49:31. Hlavní disciplínou
Pavla Pode‰vy z R˘mafiova je v‰ak triatlon. Na zaãátku srpna se
stal v Prachaticích mistrem Evropy nad 70 let v horské verzi triatlonu
Xterra a nominoval se k úãasti na svûtovém ‰ampionátu v Mekce tohoto
sportu – na Havaji.

Absolvoval jsi pár zahraniãních triatlonÛ, lépe fieãeno závodÛ
Xterra. Co je to vlastnû Xterra a o které závody ‰lo?
Xterra vznikla zhruba pfied dvaceti lety na Havaji jako poboãn˘ zá-

vod tamního legendárního Ironmana. Na rozdíl od nûj se v‰ak neko-

ná na hlavním ostrovû Havaj, ale na men‰ím jménem Maui. Plave se

v mofii, jede na horsk˘ch kolech a v‰e zakonãí bûh nároãn˘m teré-

nem. K nám tento sport pfiivezl Michal Pilou‰ek z Prachatic, kter˘

získal práva pofiádat závod, jenÏ se nejprve konal v Hluboké a poté

pfiímo v Prachaticích. Letos se v Prachaticích uskuteãnilo poprvé

mistrovství Evropy, které bylo skvûle zorganizované a pfiijeli na nûj

opravdu nejlep‰í borci z celé Evropy, pfiedev‰ím skvûlí Francouzi. Já

jsem svou kategorii vyhrál a nominoval se na mistrovství svûta na

Havaji, kam jsem letos odletûl vyzkou‰et ‰tûstí. 

TriatlonÛm se vûnuji od roku 1986. Za tu dobu jsem se stal nûkolikrát

mistrem republiky v rÛzn˘ch vûkov˘ch kategoriích, byl jsem druh˘

na kvalifikaãních závodech na havajského Ironmana v Austrálii a nû-

meckém ¤eznû. A jednou jsem dokonce získal titul mistra svûta v ka-

tegorii 60 aÏ 64 let v Îitavû, kde jej pofiádala konkurenãní asociace.

Nominoval jsem se na Havaj, kam jsem ov‰em tenkrát nejel.

Vût‰inou pfii mû stojí ta dvojka, pfiivezu druhé místo. Xterru na

Hluboké a v Prachaticích jsem absolvoval uÏ nûkolikrát, teì se popr-

vé konala jako mistrovství Evropy a já mezitím dozrál mezi sedmde-

sátníky, takÏe se to tak pûknû se‰lo. (smích)
Ty jsi letos na Havaji startoval v kategorii 70 let a více. Kolik zá-
vodníkÛ celkem startovalo a mÛÏe‰ se zmínit o tomto závodû a jeho
nároãnosti?
ZávodníkÛ bylo nûco kolem sedmi stovek. Nejhor‰í bylo plavání

v mofii, kde jsme museli pfiekonávat asi dvoumetrové vlny. Plavaly se

dva okruhy po 750 metrech a po prvním okruhu se vybûhlo na pláÏ

a pak zpátky do mofie na druh˘ okruh. Pak se bûÏelo do depa, sedlo

se na kolo a první ãtyfii kilometry z celkov˘ch dvaatfiiceti jsme jeli do

prudkého stoupání. Pak následovalo klesání, já se pfiimotal do pádu

asi ãtyfi cyklistÛ a uÏ jsme se váleli v kfioví. Nasedl jsem na kolo a zji-

stil, Ïe mi vytekla kapalina z pfiední brzdy, proto jsem musel jet opa-

trnûji a brzdit jen zadní brzdou, ale traÈ byla po de‰ti, a i kdyÏ zadní

kolo stálo, kolo klouzalo po blátû dál, takÏe jsem musel brzdit i no-

hama. Teplota se pohybovala v rozmezí od 30 do 35 stupÀÛ, ale s vy-

datnou vlhkostí. Startovalo se po vlnách, takÏe v závûru nás dojíÏdû-

li svûtoví profesionální borci, ktefií startovali na ‰pici, a museli jsme

jim uh˘bat, protoÏe by nás urãitû smetli. Byla to úplnû jiná liga. Po

dojezdu následovalo 10 km bûhu. První borec v mé kategorii mûl po

tom mém pádu náskok asi ãtyfiicet minut, ale bûh se mi tentokrát po-

vedl a já jsem na nûj stáhl 16 minut, to jsem se pak v‰echno doãetl

z v˘sledkové tabulky. Nakonec mi to v cíli vyneslo druhé místo

z mistrovství svûta. Ale byl jsem rád, Ïe uÏ to mám za sebou.

Jak hodnotí‰ celkovou obtíÏnost trati?
Byla relativnû lehká. U nás doma nebo v Evropû se jezdí kolo vût‰i-

nou ve vyschl˘ch korytech potokÛ s mnoÏstvím kamenÛ, kdeÏto na

Havaji byly pû‰inky, i kdyÏ blátivé, písãité nebo s kofieny.

Jak˘ to byl pocit stát na bednû na mistrovství svûta v místû, kde se
zrodil tento druh sportu?
Pocit to byl skvûl˘. Jen ten ceremoniál v hotelu Ritz s ãerven˘mi ko-

berci v obrovské hale, kde nás bylo kolem sedmi stovek. âeská v˘-

prava mûla sedmnáct ãlenÛ a z rÛzn˘ch kategorií jsme do âeska pfii-

vezli nûkolik medailí, z toho bylo asi ãtyfii nebo pût mistrÛ svûta,

vãetnû kategorie Profi. Proto nás pofiadatelé posadili ke stolÛm s v˘-

sadním postavením pfied pódium. 

A co pfií‰tí rok, chtûl by ses na Havaj vrátit?
Nikdy nefiíkej nikdy... Uvidíme, asi jo, je‰tû opravdu nevím.

Teì jsi mûl na jafie údajnû pauzu se sportem, jak˘ byl dÛvod?
DÛvodem byla operace kolene, ale dal jsem se rychle do pofiádku.

Trénuji na v‰ech moÏn˘ch závodech místních i pfiespolních. Témûfi

kaÏd˘ t˘den byly nûjaké závody, ale v mém vûku si uÏ vybírám.

Letos jsem absolvoval asi pûtadvacet bûÏeck˘ch závodÛ.

Trénink na závody zvuãn˘ch jmen, to je pro tebe relaxace, nutnost
neustále udrÏovat kondici nebo uÏ je to jen setrvaãnost a nûkdy i ne-
chuÈ?
¤ekl bych, Ïe v‰echno dohromady. 

A co v zimû?
V zimû mám uÏ takovou pauziãku, jdu bûhat opravdu, jen kdyÏ se mi

chce. 

Jak jsi na tom se zdravím?
Loni jsem se je‰tû nominoval v Praze na poloviãního Ironmana

a mistrovství svûta se konalo letos zaãátkem ãervna ve slovenském

·amorínû. Ale do toho mû zaãalo bolet koleno a nakonec z toho by-

la operace. Uspûchal jsem návrat do tréninkového reÏimu, zaãal jsem

na kole, druh˘ den koleno oteklo, doktor v Olomouci, mÛj kamarád,

mi vynadal a já mûl nucenou dvoumûsíãní pauzu. KdyÏ uÏ jsem mûl

ale startovné v ·amorínû zaplacené, fiíkal jsem si, Ïe se aspoÀ pojedu

podívat. Tak jsem si cviãnû odplaval v Dunaji, kter˘ mûl 14,1 stup-

ÀÛ, sedl jsem na kolo, odjel 90 km, ale na bûh jsem si uÏ netroufl.

Pavel Pode‰va pfiivezl z Havaje 
titul vicemistra svûta v terénním triatlonu

Sport
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Plánuje‰ je‰tû do konce roku úãast v nûjakém závodû? 
Ne, uÏ ani Ïádné vût‰í závody nejsou naplánované, je po sezónû, bû-

hat budeme tady. Bude tady ·tûpánská desítka, Silvestrovsk˘ bûh,

Morávecká desítka, zítra jedu do Litovle s BûÏci z Rya, pak se bûÏí

nûco v Krnovû, místních závodÛ je hromada.

Chtûl bys nûco vyfiídit sv˘m pfiíznivcÛm?
Chtûl bych touto cestou podûkovat v‰em sponzorÛm, bez kter˘ch

bych jen stûÏí mohl cestu na Havaj absolvovat. Jsou to: Jan Hofiák st.,

soukrom˘ zemûdûlec, Jan Hofiák ml., Jan Vinohradník, soukrom˘ ze-

mûdûlec, firma Horymas Skály, s. r. o., Robotrio ·umperk, s. r. o., 

obec Horní Mûsto, MUDr. Ondfiej Strnadel, Katr Stará Ves, Vítûzslav

·opík a manÏelé Dominovi. Moc díky!

A já ti dûkuji, Pavle, za pûkn˘ rozhovor. JiKo
Fota: archiv P. Pode‰vy

Dne 30. fiíjna probûhlo v Domû armády Praha vyhlá‰ení nejlep‰ích 

armádních sportovcÛ a trenérÛ. Nejlep‰í sportovkyní ASC Dukla byla

vyhlá‰ena mistrynû svûta a vítûzka Svûtového poháru ve snowboardingu

Eva Samková. Nechala za sebou prvního ãeského mistra svûta v broko-

vé disciplínû skeet Tomá‰e N˘drleho nebo kanoistu Josefa Dostála. V e-

litní desítce byli hned tfii sportovní stfielci.

Role moderátorÛ slavnostního veãera se ujali po Jifiím JeÏkovi (kter˘

vÏdy kdyÏ bylo potfieba, zaskoãil) David Svoboda, olympijsk˘ vítûz

v moderním pûtiboji, a jeho partnerka z loÀského

Star Dance Veronika Lálová. Na pódiu také za-

tanãili.

Pozdrav nejvût‰í legendû Dukly, sedmadevadesáti-

leté Danû Zátopkové, poslal mohutn˘m potleskem

zaplnûn˘ sál, v nûmÏ jako ãestní hosté zasedli

i slavn˘ fotograf Jan Saudek nebo kardio-chirurg

Jan Pirk.

Na dal‰ích místech byli vyhlá‰eni: 4. Ester

Ledecká, vodní slalomáfiky 5. Martina Satková

a 6. Tereza Fi‰erová, sportovní stfielci 7. Filip

Nepejchal a 8. David Kosteleck˘.

Mezi ocenûn˘mi sportovci byl i Matûj Rampula,

sportovní stfielec z R˘mafiova, kter˘ je ãlenem

ASC Dukla. Byl vyhlá‰en juniorem roku za Unii

armádních sportovních klubÛ. Ta sdruÏuje v‰ech-

ny sportovce v Armádû âR. Matûj získal ocenûní za individuální stfiíbr-

nou medaili a zlatou v soutûÏi druÏstev z mistrovství Evropy v disciplí-

nû standardní pistole 3x20. Bylo to ocenûní i za dal‰í v˘sledky leto‰ní se-

zóny, mezi které patfiilo vítûzství na Setkání olympijsk˘ch nadûjí v rych-

lopalné pistoli, dvû 4. místa v soutûÏi druÏstev a 5. místo individuální na

ME, pût titulÛ mistra âR v kategorii juniorÛ, tfii tituly mistra âR v sou-

tûÏi druÏstev a dva juniorské rekordy âR. Ocenûní pfiedával pfiedseda 

UNISK âR Imrich Bugár. Michal Rampula, foto: Iva Rohaãková

Matûj Rampula je juniorem roku 
Unie armádních sportovních klubÛ âR

Fotbalisté SK Jiskra R˘mafiov mají za sebou pfiesnû polovinu leto‰ního roã-
níku Divize F. Po tfiinácti odehran˘ch kolech patfií svûfiencÛm trenéra Milana
Furika 4. pozice s nepatrnou bodovou ztrátou na vedoucí Karvinou. Na jafie
tak budou bojovat o ãelní pfiíãky s nadûjí opûtovného návratu do MSFL.

Jiskra R˘mafiov – Vala‰ské Mezifiíãí 2:0 (1:0)
B: 35. a 75. Navrátil 

Sestava: Kameník – Hleba, Kocúr, Kolísek, J. Furik, Kuãera, Nûmec,

Dydowicz, L. Kundrátek, ·upák, Navrátil, trenér: Milan Furik

V utkání dvou celkÛ odehraného 26. 10., které se je‰tû v minulé se-

zónû potkávaly v Moravskoslezské fotbalové lize, chtûli hráãi Jiskry

R˘mafiov pfieru‰it sérii tfií zápasÛ bez vítûzství. Cestu za tfiemi body

jim hned v úvodu zkomplikovalo zranûní Kolíska. Ve 35. minutû po-

slal domácí do vedení Petr Navrátil. Po zmûnû stran mohl na rozdíl

dvou branek zv˘‰it kanon˘r Tomá‰ ·upák, kter˘ v‰ak svoji ‰anci ne-

vyuÏil. V dal‰ích minutách zaãali mít pfievahu hráãi Vala‰ského

Mezifiíãí, ktefií se dostali do velk˘ch ‰ancí. R˘mafiovské fotbalisty

nûkolikrát dobr˘mi zákroky zachránil brankáfi Kameník. Klid na ko-

paãky domácích pfiinesla aÏ 75. minuta, kdy Petr Navrátil promûnil

pokutov˘ kop a svou druhou brankou v utkání rozhodl o v˘hfie Jiskry

R˘mafiov nad Vala‰sk˘m Mezifiíãím 2:0. 

Hefimanice Slezská – Jiskra R˘mafiov 4:3 (1:3) 
B: 35., 53. a 68. Opata, 71. PÛda – 24. a 38. Navrátil, 22. Nûmec 

Sestava: Kameník – Hleba, Kocúr, P. Kundrátek, Kuãera, Nûmec,

Dydowicz, L. Kundrátek, ·upák, Navrátil, Tomeãek, trenér: Milan

Furik

V zápase 2. 11. proti Hefimanicím, které se pohybují aÏ v dolní polo-

vinû tabulky, byli r˘mafiov‰tí fotbalisté velk˘m favoritem. A první po-

loãas ‰lo také v‰e podle jejich plánu. Ve 24. minutû je poslal do vede-

ní Radek Nûmec, k nûmuÏ se o dvû minuty pozdûji pfiidal ve formû

hrající útoãník Petr Navrátil. Velké emoce vzbudila 35. minuta, v níÏ

sudí nafiídil proti R˘mafiovsk˘m pfiísn˘ pokutov˘ kop. „·upák s Nav-
rátilem jdou sami na branku a následnû zniãehonic rozhodãí pískne
a kope se proti nám penalta. Musím fiíct, Ïe vymy‰lená. AÈ si za tím
kaÏd˘ hledá, co chce,“ uvedl pro Bruntálsk˘ deník trenér Furik. Nafií-

zenou penaltu promûnil Opata, kter˘ sníÏil, ale jiÏ o tfii minuty se po-

druhé v utkání trefil Navrátil a Jiskra opût vedla o dvû branky.

Z pohodovû se vyvíjejícího utkání se v‰ak ve druhé pÛli stal pro

R˘mafiovské horor. Dvoubrankové vedení jim totiÏ nestaãilo, díky

dvûma brankám Opaty a jedné PÛdy domácí Hefimanice zápas otoãi-

ly. Ze Slezska tak Jiskra R˘mafiov odjela s prázdnou a po poráÏce 3:4

klesla v tabulce na 4. místo. 

Tabulka Divize F
1. Karviná B 8 3 2 32:12 27

2. Opava B 8 2 3 42:22 26

3. Tfiinec B 8 2 3 32:17 26

4. R˘mafiov 8 1 4 39:19 25

5. Vala‰ské Mezifiíãí 7 3 3 22:15 24

6. Bohumín 7 2 4 31:28 23

7. Fren‰tát p. R. 7 1 5 28:25 22

8. Fr˘dlant n. O. 6 3 4 20:18 21

9. Nov˘ Jiãín 5 2 6 18:25 17

10. Havífiov 4 1 8 19:34 13

11. Hefimanice 4 1 8 15:31 13

12. Dûtmarovice 3 2 8 23:29 11

13. Polanka n. O. 2 2 9 16:27 8

14. Bruntál 1 1 11 11:46 4

Tomá‰ La‰ák

Jiskfie skonãila podzimní ãást sezóny
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V nedûli 3. listopadu se konal ve Flemmichovû zahradû cyklokrosov˘ závod
zafiazen˘ do jedenáctidílného seriálu TOI TOI Cup. 
Pfii typicky du‰iãkovém, ale na tuto roãní dobu teplém poãasí se na

startovní ãáru druhého roãníku postavilo 240 závodníkÛ z celé re-

publiky v ‰esti vûkov˘ch kategoriích, mezi nimi jezdci, ktefií se mo-

hou py‰nit titulem mistra republiky, Evropy ãi svûta. Pfiijeli i zahra-

niãní úãastníci, konkrétnû ze Slovenska a Polska.

Na noãním de‰tûm zmáãenou traÈ se jako první postavily kadetky

a Ïákynû. V závodû na dva okruhy zvítûzila Katefiina Hladíková, v le-

to‰ním roce je‰tû neporaÏená. Kategorie ÏákÛ byla nesmírnû vyrov-

naná, o ãemÏ vypovídá rozdíl pouh˘ch tfií vtefiin mezi prvním a ãtvr-

t˘m v cíli. Nakonec se radoval Kry‰tof Král. V závodû kadetÛ se

s podmínkami na stále více uklouzané trati nejlépe popral lounsk˘

Adam Seeman. Juniorské kategorii i pfies technické problémy vévo-

dil Jan Zatloukal. Závodu Ïen po pomalej‰ím startu dominovala Jana

Czeczinkarová, která zde zvítûzila jiÏ vloni. Jako první v muÏském

závodû proÈal cílovou pásku s rukama nad hlavou a za potlesku divá-

kÛ Tomá‰ Paprstka.

Se závodem byli spokojeni jak startující závodníci, tak velk˘ poãet

divákÛ fandících po celé trati. Závûrem musím podûkovat mûstu

R˘mafiovu a dále v‰em, kdo se podíleli na organizaci závodu.

Fota a text: Petr Chaloupka

Ve Flemi‰ce se jel druh˘ roãník TOI TOI Cupu

Dne 26. fiíjna probûhl na pardubickém závodi‰ti závûreãn˘ dostihov˘

den. Zcela posledním dostihem mítinku byla Cena správce dráhy
Pardubického závodi‰tû (Stch. cc.), IV. kat. na 3400 m, ve které star-

toval ãtyfilet˘ valach Motiv trenérky Veroniky Lempochnerové

z Horní Moravice u R˘mafiova. Dvojice Motiv – Ï. Luká‰ Matusk˘

krásn˘m a napínav˘m fini‰em vybojovala premiérové vítûzství 

a uzavfiela tak kapitolu pardubické dostihové sezóny roku 2019.

V praÏské Chuchle Arénû se o den pozdûji, 27. fiíjna, sefiadilo na star-

tu úvodního dostihu, Ceny Klokánku ·tûrboholy, roviny III. kat. na
2400 m, celkem jedenáct koní, vãetnû tfiíleté klisny Daralary DS Stáj

Luka trenérky Evy Záhorové. Ta nakonec po malém zaváhání po star-

tu a napínavém fini‰i v cílové rovinû vybojovala s Ï. TaÈánou

Má‰ovou druhé místo.

Dva starty a dvû vítûzství. S takovou bilancí odjíÏdûl z Prahy t˘m

Pavla TÛmy. Ve 13. roãníku Ceny bûlou‰Û CK Martin Tour, roviny 
II. kat. na 1600 m, pro tfiíleté a star‰í konû zvítûzil ãtyfilet˘ valach Res

Judicata. Ten s Ï. Janem Chaloupkou v závûru dostihu odrazil nápor

loÀské ‰ampionky Dark Absolu a vcelku lehce si na své konto pfiipsal

Dostihová sezóna 2019 je u konce

¤ím – Capannelle, Kronprinz s Ïokejem Pierantoniem Convertinem 
(Foto: Miroslav ·koda)

Jan OdloÏil, pát˘ v ‰ampionátu pfiekáÏkov˘ch jezdcÛ
(Foto: Andrea Zavadilová)

Dominique s Ïokejem Janem Vernerem (Foto: Miroslav ·koda)
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tfietí vítûzství v fiadû.Vrcholem chuchelského mítinku byla 99. cena
prezidenta republiky. Dostih I. kat. na 3200 m o 200 000 korun ovládl

zástupce modroÏlut˘ch barev stáje JUDr. Jifiího Charváta.

Úvodní ãásti dostihu zpoãátku vévodila vítûzka pûti ultravytrvaleck˘ch

dostihÛ Raviella s Michalem Hroudou. Naopak Dominique s Ï. Janem

Vernerem úvod dostihu zapoãal ze zadních pfiíãek, poté v‰ak v cílové

rovinû dlouh˘m fini‰em o délku a ãtvrt porazil druhého v cíli Ile

Jonese. Jedniãková vítûzka Raviella probûhla cílem na pfiedposledním

místû. Pûtilet˘ Dominique tím zaznamenal dosud nejcennûj‰í vítûzství

dosavadní kariéry a trenér Pavel TÛma pak druhé vítûzství v Cenû pre-

zidenta v fiadû, kdyÏ loÀsk˘ roãník ovládl jím pfiipravovan˘ Be Master.

Radovat se t˘m okolo Pavla TÛmy mohl téhoÏ dne i v severoitalském

Meránu. I zde to byl pro leto‰ní rok poslední dostihov˘ mítink, na

kterém se pfiedstavil i zástupce modroÏlut˘ch barev dr. Charváta, 

sedmilet˘ valach Northerly Wind. V Premio Chiusura (Stch.) kat.
L na 3800 m získal s Ï. Janem Faltejskem druhé místo o necelé dvû

délky za vítûzem. 

Na ‰védském závodi‰ti Blommeröd se 2. listopadu v St Eriks
Pris (stch.) na 4500 m pfiedstavila zástupkynû stáje J. Janãar a syn 

+ AB, sedmiletá hnûdá klisna Carry the Glory. Svûfienkynû trenérky

Lempochnerové zastoupila ãesk˘ turf víc neÏ dobfie a pod vedením

Ïokeje Thomase Boyera získala druhé místo.

Tfietího listopadu si na italském hipodromu Roma Capannelle odbyl

pod trenérem Pavlem TÛmou premiérov˘ start hfiebec Kronprinz ze

stáje dr. Charváta. âtyfilet˘ ryzák zde startoval v Premio Ribot, Gr. 3.
rovinû na 1600 m, a v poli ‰esti koní skonãil na ãtvrtém místû. 

Devát˘ listopad byl nejen posledním dostihov˘m dnem chuchelské-

ho hipodromu, ale i závûreãn˘m dnem tuzemské dostihové scény

v âeské republice tohoto roku. Do ãtvrtého dostihu odpoledne, v po-

fiadí jiÏ sedmnáctistého prvního na zdej‰ím závodi‰ti, odstartovala

a tfietí místo vybojovala Pavlem TÛmou pfiipravovaná dvouletá klisna

Faliraki s Ï. Janem Vernerem. Posledním na Bruntálsku pfiipravova-

n˘m koÀsk˘m atletem, jenÏ se zúãastnil tuzemského dostihu, byl

dvoulet˘ hfiebec Swinging Thomas z DS dr. Charváta. V rovinovém

dostihu II. kat., PraÏském Zimním favoritu na 1800 m, vybojoval 

s Ï. Janem Vernerem taktéÏ tfietí místo. 

Krátce po závûreãném dostihu hostila Chuchle Aréna Praha první

roãník Dne ‰ampionÛ, na nûmÏ byli vyhlá‰eni nejlep‰í aktéfii dosti-

hové sezóny 2019. Mezi ocenûné patfiil i Pavel TÛma, jemuÏ dvanáct

vítûzÛ z 23 startÛ a úspû‰nost rekordních 52,2 % vynesla druhou pfiíã-

ku v Nutrin Cupu 2019, ‰ampionátu trenérÛ na pfiekáÏkách. Pro úpl-

nost pfiekáÏkového hodnocení je potfieba zmínit i páté místo trenéra

Antonína Nováka z Malé Morávky, jenÏ s úspû‰ností 12,8 % sedlal

‰est vítûzÛ. 36 startÛ, 11 vítûzství a 29,7% úspû‰nost v ‰ampionátu

trenérÛ v rovinov˘ch dostizích vynesla Pavlu TÛmovi koneãné páté

místo. Trenérce Evû Záhorové patfií v tomto hodnocení s pûti vítûzi

a úspû‰ností 18,5 % páté místo ze 130 hodnocen˘ch. Poté, co v le-

to‰ním roce získal Jan OdloÏil titul Ïokeje na pfiekáÏkách, obsadil

v ‰ampionátu pfiekáÏkov˘ch jezdcÛ s deseti vítûzstvími tfietí místo. 

Miroslav ·koda

Trenér Pavel TÛma (uprostfied), druh˘ v Nutrin Cupu 2019, trenér-
ském ‰ampionátu trenérÛ na pfiekáÏkách (Foto: Andrea Zavadilová)
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Ve dnech 17.–23. listopadu probíhala v Liberci taneãní soutûÏ World Dance
Championship. Vyhla‰ovatelem soutûÏe byla organizace WADF, pofiadatelem ta-
neãní ‰kola ILMA Turnov, za podpory Libereckého kraje, statutárního mûsta
Liberce a âeského rozhlasu Liberec.
Celkem z devatenácti státÛ svûta pfiijeli zástupci taneãních ‰kol, aby

zmûfiili své síly a pfied mezinárodní odbornou porotou bojovali o tituly

mistrÛ a vicemistrÛ svûta. Na soutûÏ odjíÏdûli i taneãníci AT Dance ze

Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov.

V nedûli tancovala T˘na Baslarová a Barbora Hfiívová. Ve velmi poãet-

né kategorii Contemporary dance juniorky I, se pfies ãtvrtfinále, semifi-

nále a finále probojovala pouze T˘na, která fantastick˘m v˘konem po-

razila své soupefiky a získala titul Mistra svûta!

V pondûlí zaãínal pro nás doslova maraton. V ranních hodinách se na

velkém sále Expo pfiedstavily malé t˘my contemporary dance juniofii

s Píseãnou fantazií. Nádhern˘m taneãním provedením si zajistili 2. mís-

to a titul 1. vicemistra svûta. Za necelou hodinku se na soutûÏ pfiipravo-

vala Natálie Pohanûlová – se sv˘m prvním sólem. Celkem 29 choreo-

grafií hodnotili porotci a posílali do dal‰ích kol ty nejlep‰í. Natálka, kte-

rá se ukázala jako velká bojovnice se protancovala aÏ do finále a s cho-

reografií Zrcadlení získala 2. místo.

Ve veãerních hodinách pfii‰ly na fiadu ostfiílené taneãnice v podání juni-

orek II – tzn. star‰í. Velmi krásné a kvalitní tance se stfiídaly na taneã-

ním parketû, mezi nimi choreografie Svûdomí, kterou tancovala Ivana

Nûmcová. I zde se pro velk˘ poãet soutûÏilo na tfii kola. Iva pro‰la aÏ do

finále a famózním v˘konem si zajistila titul Mistra svûta! Na programu

se objevila kategorie jazz II – sóla, a jen ty nejlep‰í poslala porota dále.

Skvûl˘m v˘konem si Iva ze stupÀÛ vítûzÛ odná‰ela bronzovou medaili

a 3. místo. 

Ihned po vyhlá‰ení se v jazzovém klaní utkaly také mlad‰í juniorky, me-

zi nimi i T˘na. I ona postoupila aÏ do finále a bezchybn˘m v˘konem

získala titul dal‰ího Mistra svûta! T˘na Baslarová získala za svÛj v˘kon

pozvání od prezidentky ruské asociace WADF na mezinárodní soutûÏ

do Moskvy. Ivana Nûmcová získala pozvání od prezidentky bulharské

asociace WADF na svûtov˘ festival do bulharského mûsta Chaskovo.

Neuvûfiitelné!

Osm taneãnic, sedm choreografií a ‰est titulÛ mistrÛ a vicemistrÛ svûta.

Nemám a nemohu najít správná slova, kter˘mi bych mohla vyjádfiit své

pocity. Vím jen to, Ïe jsem neskuteãnû py‰ná na to, ãeho jsme dosáhli.

Velké taneãní v˘bûrové ‰koly a mezi nimi skromná Základní umûlecká

‰kola a taneãní obor AT Dance z podhorského mûsteãka R˘mafiova, kte-

rá hned nûkolikrát dosáhla aÏ na sam˘ vrchol. Dûkuji T˘nû Baslarové,

Ivû Nûmcové, Natálii Pohanûlové,

Karolínû Knapkové, Katefiinû Ko-

houtkové, Lucii Nebesové, Karo-

línû Hradilové a Barbofie Hfiívové

za reprezentaci, za skvûlé v˘kony

i za povzbuzování. RodiãÛm

Baslarov˘m, Nûmcov˘m a Poha-

nûlov˘m za úÏasn˘ fanklub.

Veliké podûkování patfií sponzo-

rÛm, kter˘m je mûsto R˘mafiov,

pan Jifií Ondrák a ZU· R˘mafiov.

Dûkuji milí ãtenáfii i vám v‰em,

ktefií jste nám drÏeli pûstiãky.

Alena Tome‰ková
taneãní obor ZU· R˘mafiov

fota: Petr Nûmec

Taneãníci ZU· R˘mafiov jsou trojnásobní mistfii svûta

Svûfienkynû Aleny Tome‰kové na mistrovství svûta v Liberci  

Obrovská radost na‰ich taneãnic z dosaÏeného úspûchu

Natálie Pohanûlová, vicemistry-
nû svûta v kategorii Juveniles

T˘na Baslarová, mistrynû svûta
v kategorii Juniorek I

Ivana Nûmcová, mistrynû svûta
v kategorii Juniorek II
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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

Nabízím

Pronajmu

- v˘robu fieziva a plotovek
- prodej zahradnické

mulãovací ‰tûpky
- pofiez kulatiny zákazníka
- prodej a dovoz paliva – odkorÛ
- do 30.11. balík 4 m odkorÛ 

za 400 Kã

- plnû vybavenou stolárnu
- zámeãnickou dílnu
- skladovací prostory
- prodejnu kvûtinky a zahradnictví

Ing. Karel Krajsa

Zahradní 491, Bfiidliãná

Tel.: 602 719 381

krajsakarel@seznam.cz
www.pilabridlicna.cz

Plo‰ná inzerce
BAREVNÁ INZERCE

celá strana A4 barevné obálky 6.000 Kã + DPH

1/2 strany A4 barevné obálky 3.000 Kã + DPH

1/4 strany A4 barevné obálky 1.500 Kã + DPH

âERNOBÍLÁ INZERCE
celá strana A4 3.000 Kã + DPH

1/2 strany A4 1.500 Kã + DPH

1/4 strany A4 700 Kã + DPH

1/6 strany A4 500 Kã + DPH

1/8 strany A4 350 Kã + DPH

DPH v pfiípadû plo‰né inzerce ãiní 21 %. V cenû inzerce není za-

poãítáno grafické zpracování reklamy.

MoÏnost slevy 10 % pfii opakovaném zvefiejnûní inzerce bez gra-

fické úpravy nejménû 3x za sebou.

Nabídka zadavatelÛm inzerce
(firmám a podnikatelÛm)

Pro následující vydání ã. 13/2019 bude redakce
R˘mafiovského horizontu pfiijímat vánoãní a novoroãní in-
zerci podle ceníku, kter˘ je v platnosti od 1. ãervence 2019.
Uzávûrka pro inzerci je 13. 12. a ãíslo vyjde 20. 12.
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