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Noc kostelÛ lákala k rozjímání 
i poslechu hudby

Matefiské ‰koly R˘mafiovska 
pfiipravily spoleãné vystoupení

Den zdraví si letos Ïádal otuÏilost, 
R˘mafiované i tak pfii‰li

Taneãníci ZU· uspûli na mistrovství 
republiky

Desetiboj se blíÏí do finále, devátou 
disciplínou byl skok dalek˘

ročník XI I I .

Foto: Lucie Marková
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Pfiehlídka matefiinek
Ve ãtvrtek 19. kvûtna probûhla v budovû mûstského kina první spoleãná pfiehlídka matefisk˘ch ‰kol z R˘mafiova a okolí. Vystoupili na ní Ïá-
ci v‰ech tfií ‰kol r˘mafiovsk˘ch, janoviãtí, hornomûst‰tí, bfiidliãen‰tí, velko‰táhel‰tí i starove‰tí, a to od tûch nejmen‰ích aÏ po pfied‰koláky.
Pfiinesli pásmo taneãních vystoupení pro rodiãe i sobû pro radost a pfiitom ukázali odvahu a sehranost na jevi‰ti. JaPo, fota ZN
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Noc kostelÛ v Lipkách
Tento roãník Noci kostelÛ je u nás
jiÏ tfietím. Akce se zrodila roku
2005 v Rakousku a klade si za cíl
zpfiístupnit víru, církev a kfiesÈanské
tradice nej‰ir‰í vefiejnosti prost˘m
otevfiením bran. V R˘mafiovû byla
letos zahájena v pátek 27. kvûtna
varhanním koncertem ÏákÛ ZU·
v chrámu svatého Michaela; po m‰i
tamtéÏ pokraãovala od 19. hodiny
v kapli V Lipkách vystoupením
R˘mafiovského chrámového sboru
a skupiny Variace. Po koncertu si
mohli náv‰tûvníci kapli prohléd-
nout a vyslechnout si odborn˘ v˘-
klad. JaPo

Den zdraví zkropen˘ de‰tûm
Druh˘ r˘mafiovsk˘ Den zdraví se konal v so-
botu 28. kvûtna v jídelnû základní ‰koly na 
ulici 1. máje. Na osmnácti stanovi‰tích se pfied-
stavily organizace, jeÏ mají co do ãinûní právû
s lidsk˘m zdravím v nej‰ir‰ím v˘znamu toho
slova - od zdraví ãistû tûlesného pfies to sociál-
ní aÏ ke spirituálnímu. Náv‰tûvníci tak mûli
moÏnost nechat si zmûfiit tlak a hladinu krevní-
ho cukru, nûco se dozvûdût o práci napfiíklad
místní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch,
Diakonie âCE ãi Spoleãenství RomÛ na
Moravû nebo se seznámit s uãením sahádÏajó-
gy. Na akci vystoupily dûti z matefiské ‰koly 
1. máje a klienti Kouzelné bufiinky, obãerstve-
ní zajistila Stfiední ‰kola R˘mafiov. JaPo
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Divok˘ západ v Ondfiejovû
V sobotu 28. kvûtna se pofiádal i Den dûtí v Ondfiejovû, jiÏ tradiãní pfiíleÏitost pro dûti i dospûlé k setkání a zábavû. Námûtem byl tentokrát
Divok˘ západ, a tak mal˘ Ondfiejov oÏil rejem kovbojÛ, indiánÛ, pistolníkÛ a kofialeãnic. Pro dûti byly pfiipraveny soutûÏe ve v˘robû ãelenek
a hodu lasem, volba nejlep‰í masky ãi projíÏìka na koni, pro dospûlé pak poho‰tûní pevné i tekuté. ·koda jen uplakaného dne, ale
Ondfiejované si radost zkazit nenechali a vydrÏeli i do pozdnû odpoledního shazování májky. Pofiadatelé dûkují sponzorÛm. JaPo
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Hned na úvod rubriky dím - dost bylo techniky! Pryã od poãítaãÛ,
fejsbukÛ, mobilních telefonÛ, ledniãek, praãek a podobn˘ch - jak
fiíkáme my rodilí âechoslováci - bazmekÛ, které nám v posledku
Ïivot spí‰e komplikují tím, Ïe se v ten nejnevhodnûj‰í okamÏik od-
porouãejí do pomysln˘ch vûãn˘ch lovi‰È. Ano - pryã. Ale kam?
Spolu s Jeanem Jacquesem Rousseauem pléduji za návrat k pfiíro-
dû. Ostatnû zanedlouho je tady léto a s ním i doba dovolen˘ch, do-
ba odpoãinku, tedy ideální pfiíleÏitost pro návrat do stavu rous-
seauovského „u‰lechtilého divocha“. Odpoãívat v‰ak máme dle
rad lékafiÛ pfieváÏnû aktivnû, proto se ve svém zamy‰lení chci vy-
dat tam, kde se relaxaci oddává velká ãást národa, totiÏ na zahrád-
ky. Jako zahradníkÛv vnuk snad smím tento fenomén traktovat,
i kdyÏ po Karlu âapkovi a jeho Zahradníkovu roku je pfietûÏké b˘t
v dané oblasti originálním.
Zahrádkafiení, stejnû jako chatafiení ãi chalupafiení (alespoÀ to no-
vodobé), pr˘ z velké ãásti vzniklo jako reakce na normalizaci a by-
lo praktick˘m vyjádfiením rezignace na správu vûcí vefiejn˘ch tím,
Ïe se obãané stáhli do soukromí sv˘ch záhonkÛ ãi nemovitostí, kde
se plnû realizovali ãinností na reÏimu nezávislou a jemu neodporu-
jící. Stejnû tak v‰ak mÛÏeme v zahrádkafiení vidût romantizující 
ozvuky touhy po návratu ztraceného ráje a nevinnosti, touhu po
znovuzískání pozice toho, kdo spravuje zahradu Eden, nebo jen ná-
vrat k práci rukou, pro kterou tolik horoval církevní reformátor
Petr Chelãick˘. PovaÏte sami - ta rozko‰ ponofiit ruce do nakypfie-
né prsti, v níÏ o pár hodin dfiív ulevil sv˘m zmuãen˘m vnitfinostem
toulav˘ kocour! Jak radostné je narovnat pátefi po zrytí nûkolika
arÛ latifundií a zÛstat nadlouho vzpfiímen˘, protoÏe vám ústfiel ne-
dovolí znovu se ohnout. Jak nepodlehnout euforizujícímu pocitu
dojetí z vlastní ‰tûdrosti poté, co jste vûnovali celou úrodu jahod
armádû hnûd˘ch slimákÛ pfiivandrovav‰ích odkudsi ze ·panûl!
Ze zahrádky si samozfiejmû mÛÏete také odnést i nûco, s ãím jste
na ni nepfii‰li, jakousi pfiidanou hodnotu. Kromû plodÛ své pilné
práce a darÛ matky pfiírody tfieba sousedovy hrábû ãi vidle (v lep-
‰ím pfiípadû i sekaãku), bakterii Clostridium tetani, která vám, pak-
liÏe jste pro‰vihli termín pfieoãkování, pûknû propne ‰íji a vÛbec
celá záda, nebo pokutu za nepovolené pálení trávy a listí (vzhle-
dem k roztodivn˘m cestám, jimiÏ se v dne‰ní dobû ubírá globali-
zované poãasí, v‰ak samozfiejmû více neÏ kdy jindy hrozí, Ïe si ze
zahrádky neodnesete vÛbec nic). Je tedy zahrádkafiení nepochybnû
také adrenalinov˘m sportem. Není proto divu, Ïe ãe‰tí muÏi i Ïeny
opou‰tûjí s ãasn˘m jarem své partnery, partnerky, dûti vlastní i ne-
vlastní a do pozdního podzimu se oddávají rytí, sázení a setí, pfie-
sazování, pik˘rování, kopkování, pletí, hnojení a hlavnû zavlaÏo-
vání. U této ãinnosti se je‰tû trochu pozdrÏme.
Uvedl jsem, Ïe mÛj mil˘ dûdeãek byl zahradník. Dokonce se mu

nûjak˘m zázrakem podafiilo zÛstat soukrom˘m zahradníkem pová-
leãnému znárodÀovacímu a kolektivizaãnímu ‰ílenství navzdory.
K m˘m dûtsk˘m prázdninám proto neodmyslitelnû patfiilo pletí
cestiãek a pafieni‰È, kdykoliv jsme u prarodiãÛ pob˘vali, ale také 
omamná vÛnû a chuÈ sluncem prohfiát˘ch rajãat ãerstvû utrÏen˘ch
ve skleníku. Navzdory tomu v‰emu - jak lze z dikce celého fejeto-
nu vytu‰it - stal jsem se jablkem, které spadlo tak daleko od své
„dûdovské“ jablonû, aÏ se zjistilo, Ïe je hru‰kou. Zahradniãení
a ãinnosti se zemí spjaté mne vûru nelákají. Ale z mnoha odno‰e-
n˘ch konví a prostocvikÛ s hadicí vím, jak nesmírnû dÛleÏit˘m
prvkem v Ïivotû rostlin i lidí je zavlaÏování. A právû úcta a láska
k nûmu mi zÛstala a zahrádkafiení v m˘ch oãích postupnû rehabili-
tovala. Stalo se tak v devadesát˘ch letech jiÏ minulého století, kdy
se ve starobylé univerzitní Olomouci zaãaly se stále vût‰í ãetností
objevovat pfied pohostinsk˘mi zafiízeními zahrádky, kter˘Ïto civi-
lizaãní v˘dobytek se záhy roz‰ífiil do ‰irého okolí a dnes slouÏí
k blahu obecnému i obyvatelÛm R˘mafiova.
Od té doby i já pravidelnû opou‰tím svou rodinu a odcházím rela-
xovat na zahrádku. Vzhledem ke komplikovanûj‰ím klimatick˘m
podmínkám zde panujícím to není od ãasného jara do pozdního
podzimu, pfiece jen po setmûní b˘vá zima, obzvlá‰È kdyÏ vane zá-
padní vítr od hfiebenÛ JeseníkÛ, ale snaÏím se b˘t vytrval˘ a dodr-
Ïuji pitn˘ reÏim, kter˘ hlavnû v létû znamená i ãtyfii litry tekutin
dennû. Je nás takov˘ch víc. Nûkdo se domÛ vrací s rukama od hlí-
ny a koãiãincÛ - to kdyÏ se mu tu a tam postaví cesta do cesty, ji-
n˘ usne pfiede dvefimi svého obydlí a probudí se zkroucen˘ jako pfii
tetanické kfieãi, dal‰í veden pivním hladem vyluxuje ledniãku stej-
nû dokonale jako slimáci jahody. Únik pfied rozzufien˘m Ïivotním
partnerem, kter˘ se vás vydal hledat, protoÏe jste mu nevzali jiÏ
dvacát˘ telefonát, je bezprecedentním adrenalinov˘m záÏitkem.
Zkrátka zahrádkafiení je po v‰ech stránkách nároãná ãinnost. Ale
my, zahrádkáfii, se jí vûnujeme zapálenû. VÏdyÈ co by ãlovûk neu-
dûlal pro zdraví a aktivní odpoãinek! VlaSt
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Aktuálnû z mûsta

Leto‰ní opravy komunikací
Mûstsk˘ rozpoãet po nedávno
schváleném rozpoãtovém opatfie-
ní letos na opravy komunikací
vynaloÏí celkem 5 mil. Kã.
Zastupitelé pfiipravují plán na vy-
uÏití tûchto prostfiedkÛ s ohledem
na pfiipravované rekonstrukce
pfiedev‰ím plynovodÛ a dal‰í 
opravy sítí i prostranství, aby ne-
docházelo k pl˘tvání penûzi.
Z oprav místních komunikací to
je pfiedev‰ím jarní údrÏba a zástfii-
ky v˘tlukÛ s náklady pfiibliÏnû 
1 mil. Kã. Novû byla asfaltobeto-
novou smûsí (dále jen ABS) zre-
konstruována ãást ulice Úvoz po
kfiiÏovatku s Revoluãní - 226 tis.
Kã. Pfiipraveno by mûlo b˘t par-
kovi‰tû na Pivovarské ulici za 148
tis. Kã (ABS, akce pfiechází z loÀ-
ského roku), dokonãení komuni-

kace na ulici Pod Svahem II 
- 185 tis. Kã (ABS) a nov˘ povrch
z Revoluãní do boãní uliãky mezi
zástavbu - 664 tis. Kã (ABS).
Z pû‰ích komunikací by tou nej-
v˘znamnûj‰í mûla b˘t oprava
a zúÏení chodníku a vytvofiení
podéln˘ch stání pro automobily
na tfiídû HrdinÛ od NádraÏní ulice
aÏ po kfiiÏovatku s Dukelskou za
celkem 1,2 mil. Kã (chodník Ïu-
lová mozaika, stání ABS). Dále
jde o rekonstrukci a zúÏení chod-
níku na tfi. HrdinÛ mezi kfiiÏovat-
kami s ulicemi OkruÏní a Tomá‰e
Matûjky za celkem 500 tis. Kã, 
opravu chodníku na Revoluãní od
kfiiÏovatky s tfiídou HrdinÛ za 115
tis. Kã a koneãnû chodník na
Opavské mezi kfiiÏovatkami s ko-
munikací do Harrachova a ke ka-

pli V Lipkách - 610 tis. Kã.
Náklady jsou stanoveny pfiibliÏ-
nû. V̆ znamné opravy a budování
parkovi‰È nastanou na sídli‰ti

Hornomûstská - Lidická, kde by
mûla zaãít první etapa revitali-
zace. Ing. Petr Klouda,

starosta R˘mafiova

Ulice Úvoz

Revitalizace sídli‰tû Hornomûstská - Lidická
Mûsto obdrÏelo z Ministerstva pro
místní rozvoj âR pfiíslib dotace na

I. etapu revitalizace sídli‰tû
Hornomûstská - Lidická. Po sídli‰-

tích Pfiíkopy, Dukelská a Soko-
lovská - Julia Sedláka jde o po-
slední, které nepro‰lo touto pod-
statnou promûnou. Dotace je
v maximální v˘‰i 4 mil. Kã a zá-
roveÀ mÛÏe ãinit nejv˘‰e 70 %
uznateln˘ch nákladÛ.
Realizace I. etapy má podle pro-
jektu stát necel˘ch 10 mil. Kã
a zahrnuje vnûj‰í obvodové partie
sídli‰tû. Vzniknout má napfiíklad
60 nov˘ch parkovacích míst, nové
chodníky a opravy tûch star˘ch,
vãetnû vstupÛ do bytov˘ch domÛ,
v˘sadba zelenû a mobiliáfie.
Pfiedpokládáme, Ïe koneãnou ce-
nu stavby urãí v˘bûrové fiízení, Ïe
se ji podafií v tvrdé konkurenci fi-
rem podstatnû sníÏit a Ïe tak podíl

dotace ze stávajících 40 % je‰tû
v˘znamnû vzroste aÏ na limitních
70 %. Akce bude s nejvy‰‰í prav-
dûpodobností realizována celá ve
druhé polovinû leto‰ního roku.
Na pfií‰tí rok pfiedpokládáme opa-
kované podání Ïádosti na II. etapu,
tedy vnitfiní ãást sídli‰tû, a pokud
opût uspûjeme, budou ve mûstû
v‰echna sídli‰tû vzniklá v padesá-
t˘ch a pozdûj‰ích letech revitalizo-
vána. Spolu se zateplen˘mi 
a opraven˘mi fasádami bytov˘ch
domÛ to bude znamenat v˘znam-
n˘ posun v kvalitû bydlení na na-
‰ich sídli‰tích a odstranûní jejich
„vnitfiního dluhu“ a zanedbanosti.

Ing. Petr Klouda,
starosta R˘mafiovaLidická

Plánované opravy plynovodÛ spoleãnosti RWE
Spoleãnost RWE vlastní v na‰em
mûstû pfieváÏnou vût‰inu plyno-
vodních sítí a do jejich oprav plá-
nuje investovat nemalé prostfied-
ky. Na jednání se zástupci spo-
leãnosti jsme se dohodli na koor-
dinaci ãinností tak, aby pfiípadná
oprava komunikací nepfiedcháze-
la rekonstrukci plynovodÛ a ne-
docházelo tak ke zbyteãnému
mafiení penûz a práce. Vût‰inu
ãtenáfiÛ budou informace o roz-
sahu a termínu oprav jistû zají-
mat, a proto jsem se zástupci
RWE dohodl zvefiejnûní jejich
pravdûpodobného prÛbûhu.
Jako první bude na fiadû rekon-
strukce plynovodních sítí na uli-
cích Strálecká - Nová - Luãní

(celkem 460 m). Je projekãnû pl-
nû pfiipravena, a pokud bude
v leto‰ním roce ze strany RWE
finanãnû zaji‰tûna, realizuje se
letos ãi pfií‰tí rok. Trasa rekon-
strukce je pfieváÏnû v komunika-
cích, které mohou b˘t opraveny
aÏ po fiádném slehnutí podloÏí.
Druhou akcí bude rekonstrukce
plynovodÛ na ulici Bartákova
(540 m). I ta je projekãnû pfiipra-
vena a nastane pravdûpodobnû
v roce 2012, pfiípadnû 2011, po-
kud na ni RWE uvolní prostfied-
ky. Trasa vede pfieváÏnû v zele-
ném pásu lemujícím tuto ulici,
a to od kfiiÏovatky se Sokolov-
skou ulicí aÏ po Havlíãkovu.
Na rok 2013 jsou plánovány tyto

akce: ulice Havlíãkova a Divadelní
(550 m); OkruÏní I. - III. ãást - od
odboãky ke garáÏím a centrální

v˘topny aÏ po tfiídu HrdinÛ vãetnû
nûkolika pfiípojek (1 250 m); Ko-
menského (450 m); dále tfi. HrdinÛ

Strálecká
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- Úvoz vãetnû sídli‰tû Dukelská
(120 m, v tomto sídli‰ti se RWE
pokusí oddálit rekonstrukce kvÛli
novû zbudovan˘m komunikacím
a zeleni); ulice 1. máje aÏ k obûma
kfiiÏovatkám s Hornomûstskou
(500 m) a koneãnû Hornomûstská
- Nerudova (450 m). Samostatn˘m
pfiípadem je rekonstrukce a v˘-

stavba nov˘ch rozvodÛ plynu na
námûstí Míru. Bude probíhat po
celém obvodu námûstí a Radniã-
ní ulice, coÏ pfiedstavuje témûfi
500 m v˘kopÛ. Tato stavba musí
z pochopiteln˘ch dÛvodÛ pfied-
cházet rekonstrukci námûstí 
a v ideálním pfiípadû by mûly obû
investice probíhat souãasnû nebo

na sebe ãasovû navazovat.
Ve svém úhrnu pfiedstavují opra-
vy bûhem tfií let 4 820 m v˘kopÛ
ãi novû poloÏen˘ch rozvodÛ ply-
nu a také novû upravovan˘ch po-
vrchÛ komunikací, chodníkÛ
a zelen˘ch prostranství. To mÛÏe
na jmenovan˘ch ulicích pfiedsta-
vovat rÛzná omezení v dopravû

a pohybu osob, dal‰í doprovodná
negativa spojená s opravami pod-
zemních sítí, jako je zv˘‰en˘ po-
hyb stavebních strojÛ, pra‰nost
atd., a také potfiebu ponechat v˘-
kopy postupnû slehnout a pak no-
vû opravit jejich povrchy. 

Ing. Petr Klouda,
starosta R˘mafiova

Mûsto se dohodlo na uÏívání kaple V Lipkách
Na základû jednání pfiedstavitelÛ
mûsta se zástupci ¤ímskokatolic-
ké farnosti R˘mafiov a Biskup-

stvím ostravsko-opavsk˘m uza-
vfielo mûsto R˘mafiov s farností
smlouvu o spolupráci pfii vyuÏívá-

ní a propagaci kaple V Lipkách.
Bylo dohodnuto, Ïe filiální kos-
tel Nav‰tívení Panny Marie
v R˘mafiovû, zvan˘ kaple
V Lipkách, zÛstane nadále v ma-
jetku ¤ímskokatolické farnosti
R˘mafiov, av‰ak mûsto prostfied-
nictvím Mûstského muzea
R˘mafiov kapli zpfiístupní pro
vefiejnost v období od kvûtna do
záfií a bude objekt úãelnû a cíle-
nû propagovat. Mûsto bude dále
oprávnûno vyuÏívat prostor ka-
ple k dal‰ím aktivitám, napfiíklad
pofiádání koncertÛ ãi tematic-
k˘ch v˘stav. Ty budou koordino-
vány s církevními obfiady.
V této souvislosti byla loni vydá-
na kniha fotografií Miloslava
Marka a letáky v jazykov˘ch

mutacích, které je moÏno vyuÏít
k propagaci na v˘stavách a vele-
trzích cestovního ruchu. Mûsto
R˘mafiov také bûhem posledních
dvou let upravilo park v okolí
kaple a byly zrestaurovány tfii
sochy, které se zde nacházejí,
s pomocí dotace byl pfiedláÏdûn
chodník a kolem umístûny laviã-
ky a informaãní tabule o kapli.
Prohlídky filiálního kostela zajis-
tí Mûstské muzeum R˘mafiov pro
vefiejnost i s prÛvodcem a odbor-
n˘m v˘kladem, a to v úter˘, ve
ãtvrtek a v sobotu od 9 do 17 ho-
din. Prohlídku je moÏno si v mu-
zeu objednat i mimo stanovenou
dobu. 

Pfievzato ze stránek mûsta,
kráceno

Z jednání rady mûsta
V pondûlí 16. kvûtna se konala 10. schÛze
Rady mûsta R˘mafiova. Pfiiná‰íme struãn˘
obsah bodÛ, které byly na programu.
Dodatek ã. 1 ke smlouvû o spolupráci me-
zi mûstem R˘mafiov a ¤ímskokatolickou
farností R˘mafiov pfii vyuÏívání a propa-
gaci kaple V Lipkách
Rada mûsta se zab˘vala dodatkem ke smlou-
vû o spolupráci, kterou uzavfielo mûsto
R˘mafiov a ¤ímskokatolická farnost
R˘mafiov pfii vyuÏívání a propagaci kaple
V Lipkách. V ní vlastník objektu poÏadoval
instalaci roz‰ífiení stávajícího poplachového
zabezpeãovacího a tísÀového sytému PZTS.
Od tohoto poÏadavku ustoupil, je tedy nutno
smlouvu o spolupráci doplnit dodatkem, kte-
r˘ pfiíslu‰ná ustanovení ru‰í. Souãasnû vlast-
ník poÏaduje úhradu nákladÛ na elektrickou
energii, provozní údrÏbu, revize a dal‰í, kte-
ré budou mûsíãnû ãinit 3 tisíce Kã. Rada 
uzavfiení tohoto dodatku schválila.
Osadní v˘bory v místních ãástech
R˘mafiova
Zastupitelstvo mûsta zfiídilo osadní v˘bory
v místních ãástech Ondfiejov a Stránské. Ty
se schází podle potfieby, obvykle kaÏd˘ mû-
síc, pfiiãemÏ pfiedsedové jsou za organizová-
ní schÛzí odmûÀováni dle pravidel. V̆ bory
se vyjadfiují pfiedev‰ím k zámûrÛm mûsta
a potfiebám místních ãástí a organizují spole-
ãensk˘ Ïivot. Vefiejn˘ch schÛzí se ãasto zú-
ãastÀuje starosta, místostarosta ãi dal‰í za-
mûstnanci mûsta, poÏadavky se snaÏí korigo-
vat a zafiazovat do plánu oprav a investiãních

akcí. Z jednání je pofiizován zápis, kter˘ je
pfiedáván vedoucím odborÛ mûstského úfia-
du. Rada mûsta zprávu o osadních v˘borech
vzala na vûdomí.
Janovick˘ zámek - nabídka v˘pÛjãky
Ve ãtvrtek 12. kvûtna nav‰tívili R˘mafiov zá-
stupci Zafiízení sluÏeb pro Ministerstvo vnit-
ra s cílem projednat moÏnost zmûny vztahu
mûsto R˘mafiov - Janovick˘ zámek z nájmu
na v˘pÛjãku. Od zmûny smluvního vztahu
zástupci organizace oãekávají vy‰‰í kontrolu
nad zámkem a také to, Ïe mûsto bude stáva-
jící nájemné investovat do oprav a údrÏby
objektu. Rada uloÏila vedoucím odborÛ MûÚ
nabídku projednat ve v‰ech komisích.
Valorizace nájemné-
ho k 1. ãervenci 2011
MoÏnost valorizace
nájemného u mûst-
sk˘ch bytÛ je o‰etfie-
na v nájemních
smlouvách. Jedná se
zejména o byty:
- pronajaté na základû
nejv˘‰e nabídnutého
smluvního nájemné-
ho,
- postavené se státní
finanãní pomocí v ro-
ce 2008 (dotaãní pro-
gram to umoÏÀuje),
- Lidická ã. 1328/14
(chránûné byty pro
dÛchodce), dle nafií-

zení vlády ã. 146/2003 Sb.
Nájemné lze poãínaje rokem následujícím po
uzavfiení nájemní smlouvy roãnû valorizovat
o úfiednû pfiiznan˘ pfiírÛstek prÛmûrného roã-
ního indexu spotfiebitelsk˘ch cen pfiedchozí-
ho roku, a to vÏdy k 1. ãervenci. V nájemní
smlouvû je uvedeno, Ïe obû strany (nájemce
i pronajímatel) se zavazují respektovat pro
tento úãel oficiální údaje âeského statistic-
kého úfiadu. Podle nich míra inflace za rok
2010 ãiní 1,5 %. Rada mûsta schválila valo-
rizaci o 1,5 %, nájemné chránûn˘ch bytÛ na
Lidické se zatím zvy‰ovat nebude.

Pfievzato ze stránek mûsta,
kráceno
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Rekonstrukce SVâ v plném proudu
Od bfiezna tohoto roku probíhá
na OkruÏní ulici rekonstrukce
Stfiediska volného ãasu R˘ma-
fiov. Práce na akci, která je finan-
cována z Regionálního operaãní-
ho programu Moravskoslezsko,
jsou v plném proudu.
V souãasné dobû probíhá bourá-
ní a demolice vnitfiních pfiíãek,
podlah, demontáÏ v‰ech podhle-
dÛ, elektroinstalace, zdravotech-
niky, ústfiedního topení a vzdu-
chotechniky. Jsou provedeny zá-

klady pro pfiístavbu horolezecké
stûny a byla vybudována spodní
stavba ramp a pfiístupÛ smûrem
ke tfiídû HrdinÛ. ZaloÏena byla
stavba garáÏí k ulici Tomá‰e
Matûjky. V suterénu jsou zabeto-
novány patky pro podpÛrnou
konstrukci v˘ukové místnosti.
Stavba probíhá podle harmono-
gramu, dokonãena by mûla b˘t
v listopadu 2012.

Pfievzato ze stránek mûsta
Foto: Jakub Vala

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Dálkov˘ v˘slech

Zdravotnictví

Posun data zasedání zastupitelstva Lze vyuÏít modlitebny na OkruÏní?
Z dÛvodu nepfiítomnosti starosty a místostarosty ve dnech 23. - 26.
ãervna dochází ke zmûnû data konání ãervnového zasedání zastupi-
telstva mûsta z pÛvodního termínu 23. na úter˘ 28. ãervna v 17.00
v sále SVâ na Divadelní ulici. Jana KubáÀová, sekretariát starosty

Upozornûní pro zájemce o vyuÏívání
hfii‰tû v areálu zahrady Hedvy

Od 23. kvûtna rezervace na hfii‰tû pfiijímá a klíãe zapÛjãuje opût informaãní
centrum na námûstí Míru. 
Zda je areál právû vyuÏit nebo zamluven, zjistíte na webov˘ch strán-
kách mûsta R˘mafiova v sekci Sportovní areály (úvodní strana, hlav-
ní menu, sportovní areály) nebo dotazem v informaãním centru.
Pokud se rozhodnete hfii‰tû si vypÛjãit, je nutné nahlásit se telefonic-
ky (554 212 381), e-mailem na info@rymarov.cz nebo osobnû pra-
covníkÛm informaãního stfiediska, ktefií vá‰ termín zanesou do kalen-
dáfie na webov˘ch stránkách.
Pro zapÛjãení klíãÛ od areálu vám musí b˘t nejménû 15 let (mlad‰í pou-
ze v doprovodu dospûlé osoby), pfiipravte si také stokorunu jako zálo-
hu, která vám bude vrácena po odevzdání klíãÛ. Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

Na‰i obãané se ãasto ptají, zda prostory nyní opravené modlitebny na
OkruÏní naproti Lidlu lze vyuÏívat ke smuteãním obfiadÛm, jako obfiad-
ní sínû, pro konání koncertÛ, v˘stav ãi pfiedná‰ek. Ano, mûsto budovu od
âeskoslovenské církve husitské dostalo do v˘pÛjãky. Jsme rádi, Ïe tak
vznikl multifunkãní prostor, kter˘ slouÏí a bude slouÏit obyvatelÛm mûs-
ta a okolí. Kvûta Sicová, pfiedsedkynû komise pro obãanské záleÏitosti

·árka Kastnerová
Vûk: 51
Povolání: vedoucí referátu stát-
ní správy
Záliby: orientální tanec
V ãem jste nejsilnûj‰í?
Ve své práci, mám ji i po 18 le-
tech ráda.
Kdy jste netrpûlivá?
KdyÏ vûci nejdou, jak mají.
Za co byste si za poslední mûsíc
zaslouÏila odmûnu?
Donutila jsem se um˘t okna.
Jste „r˘mafiovská du‰e“?
Ano, Ïila jsem 13 let v jiném
mûstû, tak mÛÏu srovnávat. Tady
jsem doma.

Máte v R˘mafiovû svoje oblíbené
místo?
Parãík u kaple V Lipkách, je to
kouzelné místo.
Ve kterém literárním díle byste
chtûla chvíli Ïít?
Wilbur Smith - ¤eka bohÛ.
Kterou známou knihu jste ne-
doãetla?
Mal˘ Bobe‰.
Ve kterém oddûlení nákupního
centra strávíte nejvíce ãasu?
Orientální zboÏí - ‰átky, kost˘-
my, ‰perky, to je pastva pro oãi
a nûkdy pohroma pro penûÏen-
ku.

Co byste si pofiídila, kdybyste
byla opravdu bohatá?
Taneãní sál pro orientální tanec,
pozvala bych tam urãitû v‰echny
svoje „holky“ - tedy taneãnice.
MÛÏete se vÏdycky upfiímnû po-
dívat do oãí svému psovi?
To nevím, máme jenom králíka
Ferdu, dívám se mu do oãí kaÏ-
d˘ den, hned kdyÏ pfiijdu z práce,
a kdyÏ nûco jako správn˘ králík
rozkou‰e, ten pohled mû vÏdyc-
ky odzbrojí.
Kvûtiny, nebo bonboniéra?
To je tûÏká otázka, kvûtiny jsou
nádherné, ale nedají se jíst.

Vdûãnû dûkujeme
Na‰e maminka, paní Anna Straková, trávila poslední dny svého Ïivota na o‰etfiovatelském oddûlení Podhorské nemocnice v R˘mafiovû.
Po celou dobu jí obûtavû a svûdomitû pomáhal kolektiv sestfiiãek a lékafiÛ. V‰em bych chtûla vyjádfiit upfiímné podûkování za péãi a po-
moc, jmenovitû dr. Krasulovi a paní Olze Kloudové. Anna SviÏelová, R˘mafiov
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Kdo byl kdo

Z uãeného piaristy lomnick˘m fiezníkem - pfiíbûh ze starého domu
V Lomnici, ostatnû jako témûfi ve v‰ech ob-
cích R˘mafiovska, mÛÏeme najít mnoho domÛ
se zajímavou historií a s ní spojen˘mi nûkdy
aÏ neuvûfiiteln˘mi Ïivotními pfiíbûhy. Leckde
toho uÏ dokázali vyuÏít ve prospûch rozvoje
turistického ruchu. U nás je to takové, jaké to
je, a zatím jen slabounce svítá na lep‰í ãasy -
tedy nûkde alespoÀ to!
Tak tfieba pfiíbûh nadaného a v‰estrannû talen-
tovaného fieznického synka Benedikta Thima.
Krátce po porodu mu zemfiela matka, a jak to
b˘valo nûkdy zvykem, rodina jej urãila na
knûÏskou dráhu, pfiesnûji se mûl stát mnichem
v fiádu benedikt˘nÛ. Narodil se v den svûtco-
va svátku a jemu se pfiikládala i zásluha za 
uchování jeho Ïivota.
Zfiejmû je‰tû v mladém vûku byl odeslán do
klá‰tera v Rajhradû, aby za nejasn˘ch okol-
ností skonãil v klá‰tefie jiného fiádu, a to pia-
ristÛ v Mikulovû na jihu Moravy. Proã pfie-
stoupil a kdy, není známo. První písemná
zmínka o nûm jako o hudebnû nadaném a k to-
mu v pfiedmûtech ‰kolních v˘teãníku je za-
znamenána v archivech v souvislosti s ãinem,
ke kterému se spustil roku 1771. Toho roku
koncem ãervna uprchli z piaristické koleje
v Bruntále oknem dva fieholníci, tedy opustili
fiád neoprávnûnû, aniÏ vyuÏili moÏnosti (byÈ
s obtíÏemi) z fiehole vystoupit. Známe i jejich
fiádová jména: Godefridus a Theodoro.
V té dobû se mûl v Lomnici z nûjakého dÛvo-
du nacházet i Benedikt Thim a pozdûji se pro-
kázalo, Ïe uprchlíkÛm poskytl pomoc i úkryt
na jistou dobu, neÏ se vydali do „svobodného
svûta“ - totiÏ jeden do Litomy‰le a druh˘ do
Rakouska. Tehdy se chodilo pû‰ky, nûãím se
museli téÏ Ïivit a byli uÏ zvyklí na relativnû
zaji‰tûné pohodlí v fiádov˘ch celách. PfiiblíÏila
se zima, probíjeli se jen tûÏce, a tak ‰li ke kfiíÏ-
ku. Dobrovolnû se pfiihlásili u pfiedstavitelÛ
fiádu v Mikulovû. Jejich kajícn˘ pfiístup byl si-
ce ocenûn, ale knûÏskému Ïaláfii neunikli.
Na‰tûstí to nebyly povûstné Hukvaldy ani
Mírov, kde vûznila nehodné knûze olomoucká
církevní vrchnost.
Hor‰í uÏ bylo to, Ïe oba kající se uprchlíci
u v˘slechÛ moc mluvili a zmínili se o pomoci
fiádového bratra a tehdy uÏ snad i uãitele 
P. Rudolphuse, coÏ bylo Thimovo klá‰terní
jméno. Byl potrestán pfiefiazením z práce pe-
dagoga v Hustopeãích k o‰etfiování nemoc-
n˘ch ve StráÏnici. Zdej‰í ‰pitál byl místem
pro otrlé muÏe a prakticky bez moÏnosti od-
chodu. Nûkolik fiádov˘ch bratfií s nemnoha la-
ick˘mi pomocníky mûli na starosti kolem 120
tûÏce nemocn˘ch a k tomu chud˘ch uboÏákÛ.
Dennû nûkdo umíral a moÏnosti tehdej‰í léã-
by byly témûfi nulové - s v˘jimkou posledního
zaopatfiení umírajícího knûzem. Pak uÏ jen
spoleãná ‰achta na hfibitovû, hroby bezejmen-
n˘ch...
V pfiípadû Benedikta Thima zasáhlo ‰tûstí ve
formû naléhavé Ïádosti jeho otce Andrease,
leÏícího, jak se domnívali, na smrtelné posteli
a nemajícího komu odkázat prosperující fiez-

nickou Ïivnost, dokonce s pansk˘m privilegi-
em. ZapÛsobil pr˘ dopis a Ïádost samému ge-
nerálovi fiádu S. Joane Baptistovi do ¤íma
s doporuãením fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ.
Zkrátka, jednoho letního dne se v Lomnici ob-
jevil civilnû odûn˘ muÏ opût uÏ zase s pÛvod-
ním jménem. Svého otce fiezníka zastihl je‰tû
Ïivého, stihlo se i pfiepsání domu a Ïivnosti.
Pak tatínek zavfiel oãi navÏdy.
Nov˘ pán domu, ‰éf party fieznick˘ch tovary-
‰Û a slouÏících dûveãek s odoln˘mi, fieznic-
tvím ovlivnûn˘mi náturami, zaãal vést Ïivnost
tak, jak umûl - a je nasnadû, Ïe toho moc ne-
umûl. On, latinsk˘ intelektuál a utû‰ovatel 
umírajících, a poráÏení dobytãat, v˘roba uze-
nin, obchod se stfievy a kupodivu i obchod
s b˘ky pro potfieby Ïidovsk˘ch ko‰er fiezníkÛ.
Na tomto poli si jeho otec nejvíce zakládal,
dodával ko‰er b˘ky aÏ obchodníkÛm do
Vídnû a byl to k‰eft nadev‰e lukrativní.
Ko‰er b˘ci museli mít vyvinuté pohlavní zna-
ky, ãím vût‰í, tím více byli cenûni, a jak se
pfiená‰elo rodinnou tradicí, Thimovi obcháze-
li majitele mlad˘ch b˘ãkÛ, aby zabránili jejich
vykle‰tûní na voly. Vyvinutá dobytãata vyku-
povali, dûveãky je peãlivû o‰etfiovaly a pfiijíÏ-
dûjící Ïidov‰tí nákupãí b˘vali spokojení.
Zvífiata nebyla do Vídnû ãi Bfieclavi na jatka
hnána, ale - div se - vezena na vozech. Jev teh-
dy málo vídan˘.
Nov˘ pán domu tûÏce sná‰el obhroublé zpÛ-
soby, nerad pil kofialku a pivo, nekoufiil ani ji-
n˘m slabostem nepodléhal. Na Ïivnosti to by-
lo brzy znát, kradlo se, kde to jen ‰lo.
Nespokojení byli i pan‰tí patroni z fiádu nû-
meck˘ch rytífiÛ a celá rodina cítila nutnost
zmûny. Za nûjak˘ ãas byla do ãela podniku
„prozatím“ dosazena nevlastní sestra Rosa
Riedlová, která jednání s hrubou ãeládkou
zvládala dobfie. Benedikt Thim se uch˘lil do
podkroví a meditoval, drÏel pÛsty „jsa vzezfie-
ní churavého“. Dokonce pr˘ jedl kobylky
a hlem˘Ïdû spolu s fiípou a chlebem.

Vrcholem podivínství bylo, kdyÏ si nechal od
malífie z Bruntálu namalovat obraz svatého
Benedikta a umístil jej mezi dvû horní ‰títová
okna domu. Svat˘ tam byl znázornûn jako
mnich s knihou v ruce, kolem nûjÏ se vzná‰e-
jí nûjaké koule. Nevzdûlaní vesniãané nechá-
pali, Ïe jde o znázornûní du‰e sv. Germana
z Capuya, Ïe to znaãí du‰i svûtce, ana stoupá
k nebesÛm, a ti vulgární to dávali do souvis-
losti s „pfiednostmi“ ko‰er b˘kÛ. V té dobû byl
Thim uÏ víceménû mimo realitu, dokonce mûl
nûjaké velké knihy a tyto ãetl (!) a z podkroví
málo vycházel. Modlil se doma, na náv‰tûvy
knûze P. Latzela, jinak také osamûlého inte-
lektuála, reagoval nevraÏivû, zdej‰í kostel
nav‰tûvoval tak dvakrát roãnû.
Zamûstnával pouze místní po‰tu, dopisoval si
snad s b˘val˘mi pány bratry v kolejích piaris-
tÛ v Kyjovû, KromûfiíÏi i Mikulovû. ZÛstala
po nûm plná truhliãka star˘ch zaÏloutl˘ch do-
pisÛ k niãemu praktickému asi nepouÏitel-
n˘ch, a tak je okolo roku 1920 v fieznictví Otto
Bernta pouÏívali k balení mastn˘ch jelit.
Marnû se tomu pokou‰el faráfi Neswatba za-
bránit, kdyÏ mu kuchafika donesla jelito zaba-
lené v nûjaké eseji na téma svatofieãení sv.
Josefa Kalasanského. Poslal jim balík novin,
ale oni nedbali a dopisy vypotfiebili v‰echny.
B˘val˘ uãen˘ a talentovan˘ piarista zemfiel ro-
ku 1829 ve vûku asi 83 let, chud˘ a opu‰tûn˘.
Velké knihy jako jediné dûdictví vyuÏívali téÏ
na kornouty pfii prodeji ‰kvarkÛ, do velk˘ch
stránek se dobfie balilo. Obraz svatého „s kou-
lemi a knihou“ dlouho vzdoroval povûtrnosti,
ale byl odstranûn jiÏ za první republiky.
Piarista se tak nedoÏil doby, kdy se za domem
pfii soumraku vzná‰ívala sama Panna Maria
a kdy to jako blud a povûrãivost pfiijel do
Lomnice osobnû vyvrátit roku 1899 sám olo-
mouck˘ arcibiskup dr. Kohn. To uÏ by byly ji-
né historie, snad i zajímavé, jako vÛbec celé
místo, kde dÛm dne‰ního ãísla 27 stojí. 

Jaroslav Chytil

VODA
1 

9.00 - 12.00

16.00 - 17.00

17.00

17.45
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·kolství

Taneãníci ZU· vybojovali titul 1. vicemistra republiky
Ve sportovní hale AC Sparta
Praha se ve dnech 21. a 22. kvût-
na konalo mistrovství âeské re-
publiky v dûtské, juniorské
a hlavní kategorii v artov˘ch dis-
ciplínách (balet, jazz, moderna
a show). V obou dnech se prezen-
tovalo 1 600 taneãníkÛ, ktefií od-
borné porotû pfiedvádûli své cho-
reografie. Vyhla‰ovatelem soutû-
Ïe byla âeská taneãní organizace,
pofiadatelem RAK Beroun.
V soutûÏní kategorii Modern
Dance II. národní liga dosáhl ta-

neãní obor ZU· vynikajícího v˘-
sledku. Mezi pûti konkurenãními
choreografiemi získaly dûti se
skladbou „Mafienka“ titul 1. vi-
cemistra âR.
Chtûla bych moc a moc podûko-
vat sv˘m mal˘m taneãníkÛm za
krásné vystoupení a za to, Ïe vy-
trvali aÏ do konce sezóny, která
pro nû byla velmi nároãná.
V ãervnu ãeká mistrovská soutûÏ
zku‰ené sólové taneãnice, tak
jim drÏte pûsti. 

Alena Tome‰ková

Opatfiil si zahradní techniku
Nemilé pfiekvapení ãekalo majitele rekreaãní
chaty v obci Dobfieãov. V pondûlí 16. kvûtna
nav‰tívil jeho kÛlnu zlodûj a ukradl sekaãku
na trávu v hodnotû okolo 10 tisíc Kã a kfiovi-
nofiez v hodnotû asi 6 tisíc Kã. Pfii ‰etfiení pfií-
padu byl na místo pfiivolán i policejní psovod
se sluÏebním psem, kter˘ provedl ‰ir‰í ohle-
dání místa ãinu a následnû vypracoval pacho-
vou stopu.

Agresivní muÏ
putoval vystfiízlivût na záchytku

V podveãerních hodinách soboty 21. kvûtna
na námûstí Míru v R˘mafiovû zasahovali po-
licisté u fyzického útoku 31letého muÏe.
Ten mûl pod vlivem alkoholu slovnû i fy-
zicky napadnout dva muÏe. Byl agresivní
i po pfiíjezdu policistÛ, ktefií ho po neupo-
slechnutí v˘zvy zajistili. Skonãil na záchyt-
né stanici, kde mu dechovou zkou‰kou na-
mûfiili 2,64 promile alkoholu. Je podezfiel˘
z pfiestupkÛ proti vefiejnému pofiádku a ob-
ãanskému souÏití.

Posilnûn alkoholem sedl za volant
V sobotu 21. kvûtna do‰lo v RyÏovi‰ti k do-
pravní nehodû dvou osobních vozidel. ¤idiã
vozidla Ford pod vlivem alkoholu pfii prÛjez-
du kfiiÏovatkou nedal pfiednost vozu Opel je-
doucímu po hlavní silnici. Do‰lo ke stfietu,
po kterém se viník z místa pokusil ujet, byl
v‰ak dostiÏen druh˘m fiidiãem, kter˘ nehodu
ihned oznámil policistÛm. Ti pfii dechov˘ch
zkou‰kách zjistili, Ïe viník je pod vlivem al-
koholu - namûfiili mu 2,52 a po dvaceti mi-
nutách 2,25 promile. Na místû mu proto za-
drÏeli fiidiãsk˘ prÛkaz a je podezfiel˘ z pfieãi-
nu ohroÏení pod vlivem návykové látky. Ke
zranûní osob nedo‰lo. ·koda dosahuje nej-
ménû 51 tisíc Kã.

Po oslavû narozenin
se vzbudil bez penûÏenky

Na oslavu kamarádov˘ch narozenin zfiejmû
nebude v dobrém vzpomínat 19let˘ mladík.
Po oslavû narozenin 21. kvûtna ve Staré Vsi
u známého ‰el spát a odloÏil si penûÏenku na
stÛl v chodbû. Ráno zjistil, Ïe mu penûÏenku

nûkdo ukradl. V ní mûl hotovost 500 Kã, do-
klady, platební kartu a dal‰í písemnosti.
·koda ãiní 600 Kã.

V rekreaãní chatce nezÛstaly
potraviny ani star‰í vûci

Ve ãtvrtek 26. kvûtna oznámila r˘mafiovsk˘m
policistÛm vloupání majitelka rekreaãní cha-
ty v Re‰ovû. Dosud neznám˘ pachatel do ob-
jektu vnikl mezi 20. a 26. kvûtnem a ukradl
vzduchovou pistoli, rádio s kazetov˘m pfie-
hrávaãem, tuÏkové baterie, dvû dal‰í rádia,
ruãní svítilnu, batoh, dámskou bundu a miki-
nu, to v‰e zakoupeno pfied 20 lety. Nepohrdl
ani rÛzn˘mi potravinami - kolínky, ‰pageta-
mi, r˘Ïí, ãínsk˘mi polévkami a jin˘m.
ZpÛsobil celkovou ‰kodu kolem 2 tisíc Kã.

Z chatky zmizela elektrocentrála
R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií vloupání do chat-
ky v místní zahrádkáfiské kolonii. Prozatím
nezji‰tûn˘ pachatel vnikl mezi 15. a 20. kvût-
nem do kÛlny a odcizil benzínovou elektro-
centrálu v hodnotû kolem 7 tisíc Kã.

Zamykat dítû, psa ãi zapalovaã v autû se nevyplácí
I kdyÏ dosavadní vysoké teploty je‰tû nedosahu-
jí na letní ãtyfiicítky, pobyt v zaparkovaném a ne-
vûtraném autû na ostrém sluneãním svitu a na-
víc na pfiehfiátém asfaltovém ãi betonovém po-
vrchu se mÛÏe stát velmi nebezpeãn˘m.
Hasiãi v Moravskoslezském kraji proto uÏ
dnes varují pfied tím, aby uÏivatelé vozidel
nechávali uvnitfi malé dûti, zvífiecí miláãky,
o hofilav˘ch pfiedmûtech, jako jsou zapalova-
ãe, ani nemluvû. ByÈ to b˘vá v dobré vífie
„jen na nûkolik minut“, ty se mohou protáh-
nout - tfieba kvÛli frontû u pokladny obcho-
du ãi v ãekárnû lékafie.
K jednomu takovému pfiípadu vyjíÏdûli v pá-
tek 20. kvûtna dopoledne profesionální hasi-
ãi z Fr˘dku-Místku. Îena zaparkovala osob-

ní automobil Ford Focus nedaleko místecké
polikliniky a na zadním sedadle nechala le-
Ïet ani ne roãního chlapeãka. V‰echny dvefie
auta se v‰ak pfii zavírání uzamkly, pfiitom
klíãe zÛstaly leÏet uvnitfi na pfiedním sedadle
a v autû mimo dítû nikdo nebyl.
Îena pfiivolala hasiãe, ktefií po marn˘ch po-
kusech otevfiít Focus bez poniãení dvefií na-
konec museli rozbít okno, aby vÛz otevfieli.
Hasiãi poté pfiivolali rychlou záchrannou
sluÏbu. Chlapec na‰tûstí vyvázl bez obtíÏí.
Jiné dûti ãi domácí mazlíãci, které fiidiãi po-
nechají v autû za hork˘ch dnÛ, ov‰em tako-
vé ‰tûstí mít nemusí. 

Z podkladÛ por. Mgr. Petra KÛdely,
tiskového mluvãího HZS MSK Mí‰a Foto: R. ¤ehák

Foto: archiv ZU· 
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Akce hradu Sovince

Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
nedûle: 13.00 - 16.00

Diakonie âCE,
stfiedisko v R˘mafiovû,
zve seniory k náv‰tûvû 

KAVÁRNIâEK
kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska 

na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû.
Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Ukonãení posezení 15.30 - 16.00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít
odvoz v den setkání v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat 
aktivity, které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termíny kavárniãek v roce 2011:

7. 6., 21. 6.

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

Plavání pro vefiejnost v ãervnu

Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00
Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Mûstské muzeum 
a Galerie Octopus

Otevírací doba:
pondûlí: zavfieno

úter˘ - sobota: 9 - 12, 13 - 17
nedûle: 13 - 17

Hrad SOVINEC
18. a 19. ãervna

Îoldáci, vodníci a sliãné panny  

Nesmûlá mlynáfika a vodník 
ve sporu o leknín      

Úãinkuje: divadelní soubor Magnet  

Vodnická pohádka Dagmar Höferové  
v 11.00 a 14.40

Netradiãní prohlídky 
s doprovodn˘m programem          

Vodnické hry pro dûti 
a bohaté obãerstvení, hrnãífiské 

a kováfiské fiemeslo v dobové trÏnici
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Sná‰í-li Ïena druhou Ïenu, je k ní laskavá. Nesná‰í-li ji,

je k ní velmi laskavá. George Sand

George Sand

Známá i neznámá v˘roãí
3. 6. 1801 nar. Franti‰ek ·kroup, ãesk˘ skladatel (zemfi. 7. 2.

1862) - 210. v˘roãí narození
3. 6. 1926 nar. Allen Ginsberg, americk˘ básník (zemfi. 5. 4.

1997) - 85. v˘roãí narození
4. 6. Mezinárodní den proti násilí na dûtech, od roku

1982 (OSN)
4. 6. 1931 nar. Jan Zábrana, ãesk˘ spisovatel a pfiekladatel (zemfi.

3. 9. 1984) - 80. v˘roãí narození
5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí, slaví se od roku

1973 (OSN)
5. 6. 1896 nar. Federico García Lorca, ‰panûlsk˘ spisovatel (po-

praven 19. 8. 1936) - 115. v˘roãí narození
6. 6. 1961 zemfi. Carl Gustav Jung, ‰v˘carsk˘ psycholog a kul-

turní antropolog (nar. 26. 7. 1875) - 50. v˘roãí úmrtí
8. 6. Svûtov˘ den oceánÛ, vyhlá‰en v roce 1992 (OSN)
8. 6. 1876 zemfi. George Sand, vl. jm. Aurore Dudevantová, fran-

couzská spisovatelka (nar. 1. 7. 1804) - 135. v˘roãí úmrtí
10. 6. 1791 nar. Václav Hanka, ãesk˘ literární historik, filolog

a básník (zemfi. 12. 1. 1861) - 220. v˘roãí narození
10. 6. 1926 zemfi. Antonio Gaudí y Cornet, katalánsk˘ architekt

(nar. 25. 6. 1852) - 85. v˘roãí úmrtí
12. 6. 1946 zemfi. Karel Toman, vl. jm. Antonín Berná‰ek, ãesk˘

básník a pfiekladatel (nar. 25. 2. 1877) - 65. v˘roãí úmrtí
13. 6. 1881 nar. Otakar ·paniel, ãesk˘ sochafi, fiezbáfi a medailér

(zemfi. 15. 2. 1955) - 130. v˘roãí narození
13. 6. 1961 zemfi. Karel Engli‰, ãesk˘ ekonom, politik a publicista

(nar. 17. 8. 1880) - 50. v˘roãí úmrtí
14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve, od roku 2005 (Svûtová

zdravotnická organizace)
14. 6. 1986 zemfi. Jorge Luis Borges, argentinsk˘ prozaik a literár-

ní teoretik (nar. 24. 8. 1899) - 25. v˘roãí úmrtí
15. 6. 1996 zemfi. Ella Fitzgeraldová, americká jazzová zpûvaãka

(nar. 25. 4. 1918) - 15. v˘roãí úmrtí

4.6. 8:00 Uh. Ostroh Svûtlo Orientu - národní finále 
- úãast TS Neila

4.6. Ostrava Palas Dance Cup - vystoupení 
Move2You

4.6. 15:00 M· Jelínkova Den dûtí - rytífiské turnaje
6.6. 10:00 SVâ Keramická dílna pro Z·
7.6. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou
9.6. 9:00 SVâ Keramická dílna pro Z·
13.6. 9:00 SVâ Keramická dílna s Bufiinkou
13.6. 10:00 SVâ Keramická dílna pro Z·
14.6. 9:30 M· 1. máje Závod obratnosti dûtí M·
15.6. 17:00 Kino Orientální odpoledne s Neilou 

a Sheilou
15.6. 13:30 SVâ PC herna
18.6. Tábor Mistrovství âR Belly Dance 

Tábor - úãast TS Neila
18.6. Javorník Dny Javornicka - vystoupení

Move2You
18.6. 9:00 Stará Ves Jedenáctka - cyklozávody
21.6. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou
24.6.-3.7. Chorvatsko Léto s tancem v Chorvatsku
25.6. kavárna 13 Majáles

w w w . s v c r y m a r o v . c z

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Maxmilian Jano ............................................................. R˘mafiov
Ema Kinclová ................................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Radoslav ·ír - R˘mafiov ...................................................... 80 let
Marie Zapletalová - Jamartice ............................................. 80 let
Anna Vajdíková - R˘mafiov ................................................ 80 let
Eduard Jánsk˘ - Harrachov ................................................ 80 let
Olga Ovãáãíková - R˘mafiov .............................................. 83 let
Marie Kabeláãová - R˘mafiov ............................................. 86 let
Anna Pavlíková - R˘mafiov ................................................. 87 let
Vlasta Krãková - R˘mafiov .................................................. 87 let
Marie Podhajská - Jamartice ............................................... 91 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek ·ac - R˘mafiov ..................................................... 1921
Vlasta PoledÀáková - R˘mafiov .......................................... 1927
Anna Straková - R˘mafiov .................................................. 1935
Marie Furiková - Janovice ................................................. 1938
Anna Br‰Èáková - Dolní Moravice ...................................... 1943
Olga Ovãaãíková - R˘mafiov .............................................. 1955

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Krásn˘ch 85 rokÛ
se letos doÏívá paní

Eli‰ka
Monhartová-Peroutková
z Janovic. Dnes Ïije v Dobfií‰i
a stále se tû‰í dobrému zdraví.

A tak, milá Eli‰ko,
aÈ ti slouÏí zdravíãko,

aÈ Ti slouÏí hodnû dlouho!
Mamince a babiãce hodnû zdraví pfieje syn Ivo‰

s manÏelkou a vnouãátky ze Salzburgu a také pfiítelkynû
z mládí Lída, která na Tebe moc vzpomíná - a Ty zase

na ná‰ krásn˘ R˘mafiov. Moc Ti blahopfiejeme!
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Mûstská knihovna

Pondûlí 9:00 - 17:00
Úter˘ 9:00 - 17:00
Stfieda zavfieno

âtvrtek 9:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 11:00

Kniha bude po kfitu k dostání v Informaãním centru R˘mafiov.

Otevírací doba

Úsmûvnû

Vrabãák odnaproti
Îil byl jeden ‰edohnûd˘ vrabeãek - proletáfi. Jeho Ïivot byl pln˘ úzkos-
tí a otazníkÛ, sled nejistot.
UÏ ve vajíãku se trápil: „Podafií se mi vÛbec prorazit tvrdou skofiápku?
A co kdyÏ vypadnu z hnízda? Postarají se o mû rodiãe?“ Ty obavy pfie-
‰ly, ale pfii‰ly dal‰í. KdyÏ mûl poprvé vyletût, fiíkal si: „UdrÏí mû kfiíd-
la? Spadnu na zem? Kdo mû vynese zpátky?“
Vy‰lo to. Nauãil se létat a spolu s tím dospíval, ale zaãal vzdychat:
„Najdu si nûjakou ‰ikovnou vrabãí druÏku, budu moct vystavût tak roz-
cuchané hnízdo, jako mûli rodiãe?“
I to se v‰echno podafiilo a vrabãák úzkostlivû pípal: „Budou vajíãka dost
chránûná? Co kdyÏ do stromu uhodí blesk a zabije mi celou rodinu...
A taky sokol pfiiletí a vrhne se na mé maliãké? DokáÏu já je vÛbec uÏi-
vit? Nemám mnoho a potravy je málo...“
Z mláìat se vyklubali ãiperní a bystfií brabãáãci a lítali sem a tam. Táta
lamentoval: „Uniknou koãce a ostatním dravcÛm? Pfies léto, to budou
páni polí a zahrádek, ale pfieÏijí zimu? To je Ïivot...“
Ale brabãáku, ty pfiece v‰echno má‰. JenomÏe to nevidí‰. Jako mnozí li-
dé. Nebo ses to nauãil od nich?

Ilustraãní foto
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SoutûÏ Marie Kodovské

Agáta Kestfiánková: Stafiec a hofie
Star˘ Paul Haistings sedûl na Ïid-
li u krbu a nepfiítomnû zíral do
tanãících plamenÛ. ¤ídké bílé
vlasy, které mu lehce spadaly do
oãí, lemovaly vrásãit˘ obliãej, je-
hoÏ rysy napovídaly, Ïe jejich
majitel proÏil jiÏ mnoho, ne vÏdy
pfiíjemného. Paulovy hubené ru-
ce a nohy se klepaly, aÏ se povis-
lá kÛÏe na nich houpala ze strany
na stranu. Stafiík svíral v rukou
hrnek velmi silného horkého gro-
gu, ze kterého stoupala nitka
koufie. Napil se a vzpomnûl si na
radu lékafie, kter˘ mu alkohol za-
kázal. Ta my‰lenka ho sice poba-
vila, ale neusmál se. Lehce si od-
ka‰lal a nyní vybledlé, dfiíve jistû
velmi pûkné oãi nadále upíral
pfied sebe do ohnû.
Vzpomínal na noc pfied ‰edesáti
léty, kdyÏ dfiepûl na té samé Ïidli

jako teì. Ale tenkrát se do krbu
nedíval, i kdyÏ nehofiel ani o coul
hÛfi neÏ dnes. Na klínû mu totiÏ
sedûla ona a Paul jí ‰eptal do 
ucha, jak moc ji má rád. Byla to

jejich svatební noc. Znovu si usr-
kl grogu. Pak si pfiihnul znovu
a zjistil, Ïe uÏ v‰echno vypil.
Pfiiãichl si k hrníãku. Pocítil aro-
ma rumu a mátového ãaje. Bylo

mu pfiitom velmi smutno. Její vla-
sy tenkrát vonûly mátou. Pustil
hrníãek, jako by byl vyroben
z rozÏhaveného Ïeleza, a ten
s tfiesknutím dopadl na podlahu
srubu a pukl. Paul ti‰e zaklel, ale
stfiepy neuklidil. Klepající rukou
se natáhl k posteli pro deku. Byla
totiÏ velmi studená noc a starému
Haistingsovi se zaãalo oz˘vat ko-
leno. Staré zranûní, k ãertu s ním!
Zamyslel se. Jaké by to asi bylo,
kdyby tu teì sedûla s ním? A kde
jí je asi teì konec? Netu‰il. Nebyl
si vlastnû jist, jestli to vÛbec chce
vûdût. Byla pfiece o tfii roky star‰í,
takÏe by jí bylo - kolik? Ano, do-
br˘ch tfiiaosmdesát! Tfieba uÏ ani
neÏije. Povzdychl si. Huben˘mi
prsty si zajel do zbytkÛ vlasÛ.
Pfiipadal si v tu kratinkou chvíli
jako tenkrát, kdyÏ jí pomáhal ro-

Nad stránkami mûstské kroniky

Rok 1957
SluÏby vefiejnosti se pod vedením fieditele
Franti‰ka Kropáãe zkvalitnily. Poãátkem ro-
ku bylo zfiízeno stfiedisko pro údrÏbu míst-
ních komunikací s osmi zamûstnanci vãetnû
metafiÛ. Prádelna a ãistírna zkrátila své lhÛty
aÏ na t˘den a mohla tak lépe plnit své poslá-
ní. V roce 1956 se vypralo 88 tun prádla, z to-
ho pro obyvatele 23 tun. âistírna zvládla pfies
40 tun, z toho pro obyvatele 38,6 tun.
Koncem roku 1957 byla otevfiena mechanic-
ká dílna pro opravy dûtsk˘ch koãárkÛ a jízd-
ních kol. Do provozu se rovnûÏ uvedly malé
vodní elektrárny ve Staré Vsi, Roudnû
a Velké ·táhli, které v tomto roce vyrobily
800 tisíc kWh elektrické energie, coÏ byl na
tehdej‰í dobu v˘znamn˘ pfiínos. A koneãnû 
opravna televizorÛ se k 1. dubnu pfiestûhova-
la na tfiídu HrdinÛ ã. 9.
Soukromû hospodafiících zemûdûlcÛ bylo
v R˘mafiovû a Harrachovû celkem pût a ob-
hospodafiovali 75 hektarÛ polí. Dodávky státu,
jak je zaznamenáno v kronice, plnili. VãelafiÛ
bylo v R˘mafiovû 96 s 1 040 vãelstvy.
Roz‰ifioval se i chov vãel v rámci JZD, na
R˘mafiovsku jich bylo pût. R˘mafiovské druÏ-
stvo bylo mezi nimi na prvním místû se snÛ‰-
kou 20 kg medu na jedno vãelstvo. Zb˘vá je‰-
tû zmínit houbafie, toho roku témûfi cel˘ ãerve-
nec pr‰elo, takÏe v pÛdû byly dostateãné záso-
by vody. To se projevilo v hojném v˘skytu ma-
lin a hfiibÛ. Houbafii z lesÛ nosili plné ko‰íky
zdrav˘ch krásn˘ch hub.
Poãátkem roku bylo stejné sloÏení rady mûsta
jako v roce pfiedcházejícím, ale 27. bfiezna, te-
dy necelé dva mûsíce pfied volbami, byl z po-
litick˘ch dÛvodÛ odvolán z funkce pfiedsedy
MNV V. Liebars. V zápisech kroniky to sice
nenajdete, ale pfiece bych rád uvedl, co se fií-

kalo mezi lidmi - Ïe ‰lo o cílenou provokaci
Státní bezpeãnosti. Tak to byly ty „politické
dÛvody“. Pfiedsedou byl od voleb roku 1954.
Místo nûj byl nakrátko, do kvûtnov˘ch voleb,
zvolen Ondfiej Rozbroj.
Dne 19. kvûtna 1957 se volilo do místních, 
okresních a krajsk˘ch národních v˘borÛ.
V R˘mafiovû bylo 2 688 zapsan˘ch voliãÛ, pfii-
‰lo jich 2 676, coÏ je 99,89 %. Pro kandidáty
hlasovalo 2 663 voliãÛ, tedy 99,52 %, proti se
jich vyslovilo tfiináct - 0,48 % odevzdan˘ch
hlasÛ. Pfiedsedou MNV byl zvolen J. Crhonek,
úfiedník ONV, tajemníkem zÛstal Karel
Koláãek.
V fiíjnu 1957 bylo dokonãeno 18 bytov˘ch jed-
notek u soudu celkov˘m nákladem 1,2 milio-
nu Kãs, bytová jednotka se tedy postavila
v prÛmûru za 66 666 korun. Asi o mûsíc dfiíve
se zaãalo se stavbou tfií domÛ s 12 byty na
Palackého ulici. Dokonãeny byly v následují-
cím roce. Dal‰í budovatelskou akcí bylo zahá-
jení opravy a pfiestavby b˘valé tkalcovské ‰ko-
ly na Sokolovské ulici. Do v‰ech tfiíd se za-
vedla voda, pfiestavûly se záchody, udûlalo no-
vé ústfiední topení a dal‰í práce.
V akci Z pokraãovala v˘stavba poÏární zbroj-
nice zapoãatá na podzim pfiedchozího roku.
Nyní se dokonãila hrubá stavba, a to nákla-
dem asi 150 tisíc Kãs. Pracovali zde témûfi v˘-
hradnû brigádníci. V parku na tfiídû HrdinÛ,
kde jiÏ stál pomník J. V. Stalina, zbudovali
brigádníci sloupky na oplocení, ale protoÏe
nebylo moÏné sehnat pletivo, práce se nedo-
konãily. Pokraãovala rovnûÏ v˘stavba dvou-
dráhové kuÏelny na Bartákovû ulici ãástí hru-
bé stavby za 97 tisíc Kãs, zahájena byla pfied-
chozího roku. Na louce pod nádraÏím se plá-
novalo nové koupali‰tû, ale s v˘jimkou hrubé-

ho strojního v˘kopu se zde nic neudûlalo, pro-
toÏe lokalita byla naprosto nevhodná. Na pod-
zim se dokonãila úprava námûstí s autobuso-
v˘m nádraÏím, takÏe v‰echny linky zaãínaly
nebo konãily právû zde. Mimo to byly pfie-
dláÏdûny nûkteré ulice nákladem 253 tisíc
z rozpoãtu mûsta.
V kinû se za dan˘ rok promítlo 165 filmÛ
v 383 pfiedstaveních s náv‰tûvou 94 836 divá-
kÛ, takÏe kaÏdou produkci vidûlo asi 247 zá-
jemcÛ. Znamenalo to urãit˘ pokles náv‰tûv-
nosti, zpÛsoben˘ zfiejmû rostoucím poãtem te-
levizorÛ v domácnostech. Nejnav‰tûvovanûj-
‰ími filmy byly rakousk˘ Lesník ze Stfiíbrného
lesa - tfii pfiedstavení s prÛmûrnou náv‰tûvou
430, ãeská Nevûra, která se hrála tfiikrát a prÛ-
mûr dosáhl 417 lidí, a Dobr˘ voják ·vejk - ãty-
fii produkce s prÛmûrem 407 zájemcÛ.
Z kultury dále zmiÀme okresní lidovou kniho-
vnu, která koncem roku evidovala 13 030
svazkÛ, 736 ãtenáfiÛ a 34 350 v˘pÛjãek. Dne
30. ledna také náhle ve vûku 56 let zemfiel uãi-
tel v˘tvarné v˘chovy a znám˘ malífi jesenické
krajiny pan Kováfi. Jeho obrazy moÏná krá‰lí
nûkteré domácnosti ve mûstû dosud.
Rychlostní motocyklov˘ závod R˘mafiovem
se konal za krajnû nepfiíznivého poãasí 14. ãer-
vence. Dopolední tréninkové jízdy se jely jen
s krajním vypûtím, odpolední start musel b˘t
pro siln˘ liják o pÛl hodiny odloÏen. Závodilo
se ve tfiech kategoriích - do 175 ccm, 11 jezd-
cÛ, do 250 ccm, 12 úãastníkÛ, a do 350 ccm,
11 jezdcÛ. Absolutním vítûzem se stal
Franti‰ek Mrázek z Brna na Jawû 350. TraÈ 41
km ujel za 34,28 min., coÏ pfiedstavuje prÛmûr
témûfi 72 km/hod. Z R˘mafiovanÛ byl nejlep‰í
Karel Koláãek - 3. místo v nejslab‰í tfiídû. Jeho
ãas byl 39,52 minut. Vratislav Koneãn˘

Ilustraãní foto
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Organizace a spolky

zepnout ‰aty a pak chtûl vypadat
star‰í a jako vût‰í kavalír, neÏ do-
opravdy byl, a prohrábl si svûtác-
ky vlasy.
Paul se nevesele usmál a pohled
mu sklouzl na pfiedloktí, které se
pohybem ruky nahoru mírnû od-
halilo. Iniciály MK. Patfiily jí.
Nechal si je vytetovat je‰tû pfied
svatbou, skoro hned, jak se sezná-
mili. Za ty roky, co sám strávil
v Coloradsk˘ch horách, zapomnûl
mnohé, ale co se t˘kalo jí, jeho je-
diné, zapomenout nikdy nemohl.
Aã si to pfiál a nechtûl na ni jiÏ ni-
kdy narazit, vidûl ji v‰ude - v plá-
polajících plamenech, v meluzínû,
která zpívala kolem domu, na
svém vlastním pfiedloktí. Neznal
ji dlouho, ale vûdûl toho o ní víc,
neÏ sama vÛbec tu‰ila. Milovala
zelenou, mûla i zelené oãi, hlubo-
ké a krásné, nesná‰ela sladké,
kdoví proã, a umûla zpívat tak
krásnû, aÏ se srdce ustrnulo.
Paulovi na mysli vyvstaly je‰tû
stovky a tisíce dal‰ích vûcí, které
mûla ráda, nesná‰ela nebo umûla.
Jak ji miloval, a ona zmizela hned
druh˘ rok po tom, co se vzali.
·edesát let! Taková doba. Paulovi
ty roky bez ní ubûhly pomalu.
Dokonce by se dalo fiíci, Ïe sám
musel pohánût ãas, aby se nezara-
zil v té chvíli, kdyÏ ji vidûl, jak
odjíÏdí. LeÏel tehdy na posteli
a díval se z okna. Bylo chladné rá-
no a koleno ho ukrutnû bolelo.

Stfielil se do nûj pfii ãi‰tûní zbranû.
Od té doby hrozivû kulhal a to
mûl je‰tû ‰tûstí. Pamatoval si, jak
ho lehce políbila na ústa a usmála
se na nûj tûmi sv˘mi smysln˘mi
rtíky. Pak beze slova ode‰la a Paul
mûl v té chvíli takov˘ podivn˘ po-
cit. Netrvalo dlouho a spatfiil ji,
jak cválá od srubu nûkam pryã.
Nedbaje na zranûnou nohu vysko-
ãil z postele a odbelhal se ven
pfied dÛm. Kfiiãel za ní a prosil ji,
aÈ se vrátí. Zastavila se a dlouhé
havraní vlasy jí vlály ve vûtru.
Smutnû se na nûj podívala a zvo-
lala: „Uvidíme se, Paule. Znovu.“
Pak pobídla konû. Haistings je‰tû
vidûl, jak se k ní pfiipojuje dal‰í
jezdec, ve kterém poznal Petera,
a pak uÏ nic. Podlomily se mu no-
hy a v kolenû mu o‰klivû kfiuplo.
LeÏel tehdy na zemi a volal na ni
do ochraptûní. Tu‰il ale, co jí k je-
jímu ãinu vedlo. Nûkolikrát t˘dnû
jezdila do mûsta za Peterem
Backem. Byl o pár let star‰í neÏ
ona a Paul vûdûl, Ïe nejsou jen
dobfií pfiátelé. Trvalo to dlouho, uÏ
pfied jejich svatbou. Byl hlupák,
Ïe si ji vzal, ale jak ji miloval, mi-
luje.
Palcem levé ruky pfiejel tetování.
Zatlaãil, pak je‰tû víc a víc. KÛÏe
kolem monogramu zrudla. Paula
napadla pro nûj neuti‰ující my‰-
lenka, Ïe jeho náklonnost k ní bu-
de trvat tak dlouho, dokud jeho
cejch nezmizí.

Za ty roky mûl pár dal‰ích Ïen, ale
nikdy to netrvalo dlouho. Pfiipadal
si jako velik˘ nevûra, kdyÏ je líbal
a sedûl s nimi u krbu, jako to dûlal
s ní. VÏdy doufal, Ïe se vrátí.
Jedinou útûchou v jeho pfiesmutné
samotû byla psaní, která mu pfii-
cházela kaÏdé kulaté v˘roãí.
Nechával si je zarámovat. Na do-
pisech nikdy nebylo nic zvlá‰tní-
ho. VÏdy jen srdce ledabyle naã-
márané na kousku u‰mudlaného
papíru. Dopis od ní pfii‰el vÏdy t˘-
den nebo dva pfied v˘roãím. Asi
nechtûla, aby se opozdil.
Tentokráte ale nedorazilo nic.
Samozfiejmû Ïe to nic neznamena-
lo, ale co kdyÏ je uÏ mrtvá, co
kdyÏ na nûj zapomnûla? S touto
my‰lenkou usnul.
Ráno ho probudil cvrlikot ptákÛ.
Pfied ãasem je jako sentimentální
stafiec prosil, aby zazpívali jeho
milé, aby se vrátila. âasto si pfii-
padal jako blázen. Narovnal se
a vzpomnûl si na nedo‰lé psaní.
Bylo mu najednou obrovsky
smutno. ·edesát let, a teì nic.
Mocnû popotáhl a nevûdûl, jestli
to je z r˘my nebo z Ïalu.
Toho dne byla poslední moÏnost,
aby pfii‰el po‰Èák. Normálnû ne-
chodil k lidem domÛ a zvlá‰È ne
k tûm, co bydlí tak daleko od mûs-
ta, ale co by ten kluk pro nûj neu-
dûlal.
Mûl by pfiijet kaÏdou chvíli. Paul
se podíval na hodiny postavené na

kredenci. Byl nejvy‰‰í ãas. V dáli
bylo sly‰et drncání vozu. Paul vy-
hlédl z okna. Vypadalo to, Ïe po-
‰Èáckej málem u‰tve konû.
Haistings se posadil na postel
a vyãkával.
Brzy se ozvalo funûní schváce-
n˘ch zvífiat a zabu‰ení na dvefie.
Paul otevfiel. Naskytnul se mu po-
hled na rozcuchaného mladíka,
kter˘ mu pod nos strkal nûkolik 
obálek.
„Díky, Martine,“ usmál se roze-
chvûle Paul a pfievzal od chlapce
po‰tu.
„Není zaã, pane Haistingsi,“ po-
kynul mu na pozdrav.
„Nechce‰ jít dovnitfi? Vypadá‰ 
ufiícenû, chlapãe,“ nabídl mu Paul.
„Ne, ne,“ odmítl se v‰í zdvofiilos-
tí Martin. „Mám skluz. VÏdycky
se jen divím, jak je to sem k vám
daleko.“
„Dobfie,“ pok˘val Paul vzru‰enû
hlavou po‰ilhávajíce stále po 
obálkách. „Jen jeì a neztraÈ se mi,
chlapãe.“ Usmál se. Martin na nûj
jen mávl a Paul za ním zabouchl
dvefie.
Trhal jednu obálku za druhou.
Pak se sesul na Ïidli. Nic. Po tvá-
fii se mu skutálela slza. Nûkdo za-
se zabu‰il na dvefie. Martin je‰tû
nûco chce? Ten proklat˘ holomek
vÏdycky na nûco zapomene. Paul
rozãilenû zalomcoval za kliku,
rozrazil dvefie a ucítil slastnou vÛ-
ni máty.

Jeseníky chystají na léto
famózní kulináfiské záÏitky

Jeseníky v létû oÏijí unikátní
akcí, kterou si vychutnají do-
slova v‰ichni. Tradiãní jídla
JeseníkÛ oÏijí v restauracích,
hotelech a penzionech po ce-
l˘ch horách. Olíznout v‰ech de-
set mohou nad fr˘debersk˘m
salátem, vozkovou houskovou
polévkou nebo Pradûdovou hu-
sou s jablky turisté i místní.
Gastronomick˘ festival ChuÈ
JeseníkÛ vypukne v ãervnu
a potrvá celé léto. Bûhem této
doby budou místní restaurace
nabízet hostÛm tradiãní jídla
JeseníkÛ.
„Jeseníky jsou historicky vyko-
fienûn˘m regionem, proto zde
neexistuje povûdomí o tradiãní
gastronomii. Nám se podafiilo
v archivech a doslova babiã-
kovsk˘ch se‰itech nalezen˘ch
na pÛdách najít desítky receptÛ,
které jsou pro Jeseníky typické.

Ty budou v rámci gastronomic-
kého festivalu ChuÈ JeseníkÛ
v nabídce restaurací po cel˘ch
horách. Lidé tak budou moci
ochutnat skuteãná tradiãní jídla
JeseníkÛ,“ vysvûtlila zámûr ak-
ce Jana BachroÀová z organizu-
jícího sdruÏení Jeseníky pfies
hranici.
Do festivalového dûní se pfii-
hlásily restaurace, hotely a pen-
ziony z celého jesenického re-
gionu. Po celou dobu festivalu
probûhne spotfiebitelská soutûÏ,
kdy hosté a zákazníci budou
sbírat body za ochutnaná jese-
nická jídla. V˘herci se mÛÏou
tû‰it na zajímavé ceny v hodno-
tû 50 000 Kã. Festival oficiálnû
podpofiil Olomouck˘ kraj
a Jeseníky - sdruÏení cestovní-
ho ruchu. 

Alena Vernerová,
koordinátorka
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Dûti a rodiãe, o. s.,
pofiádá

letní tábor Fantazie
Termín: 30. 7. - 6. 8. 2011 (8 dní)
Místo: rekreaãní stfiedisko Raãí údolí, 

ãtyfilÛÏkové chatky, 
vícelÛÏkové pokoje v hlavní budovû 
pro mlad‰í dûti

Kapacita: 30 dûtí (vûk 5-15 let)
Program: sport, v˘tvarné aktivity, pobyt

v pfiírodû, alternativní léãba a dal‰í
Pfiihlá‰ky: do 15. ãervna, písemnû na adresu

sdruÏení, elektronicky e-mailem;
lze vyzvednout v fieditelnû Z· 
R˘mafiov, Jelínkova 1

Kontakt: Gabriela Kappelová,
Obãanské sdruÏení Dûti a rodiãe, 
Potoãná 38, Stará Ves,
tel: 608 977 432, 774 706 477,
e-mail: osdar@seznam.cz

Z okolních obcí a mûst

Zaãala realizace projektu ‰kolní zahrady ve Staré Vsi
·koliãka ve Staré Vsi získala
v dubnu leto‰ního roku grant ve
v˘‰i 200 tisíc Kã z Nadace
Partnerství na budování ‰kolní
zahrady. Jedná se o jedineãn˘ ko-
munitní projekt, v jehoÏ prÛbûhu
si obãané i dûti navrhnou svoji

zahradu sami a budou se rovnûÏ
podílet na realizaci zámûru.
Ve stfiedu 18. kvûtna probûhlo
první setkání obãanÛ, organizá-
torÛ a facilitátorÛ z Nadace
Partnerství. Rokování, které pro-
bíhalo nejprve v uãebnách ‰koly

a následnû pfiímo v prostorách
‰kolní zahrady, se zúãastnilo pfii-
bliÏnû 40 osob v‰ech vûkov˘ch
kategorií. Setkání zahájil staros-
ta obce Karel StrÏínek, dal‰í ak-
tivity v komunitû fiídili hosté
z brnûnské Nadace Partnerství
Mgr. Martin Nawrarth a Marie
¤ímanová. Úãastníci vym˘‰leli
vybavení zahrady, atrakce pro
dûti, mobiliáfi, diskutovali, zdali
má b˘t lokalita volnû dostupná
a otevfiená, jak˘ fiád zde nastolit,
jak zajistit bezpeãnost dûtí.
Vybíraly se priority, zaznamená-
val se kaÏd˘ zajímav˘ a dobr˘
nápad. Aby se hostÛm lépe jed-
nalo, pfiipravily pro nû svûdomi-
té maminky ze SdruÏení rodiãÛ
a pfiátel ‰koly obãerstvení, doma
napekly, nachystaly jednohubky,
chlebíãky, ovoce i pití.
V druhé ãásti programu se deba-

ty pfiesunuly pfiímo do ‰kolní za-
hrady, pracovalo se v men‰ích
skupinách, které rozmisÈovaly
jednotlivé prvky do prostoru
a zakreslovaly je do pfiiprave-
n˘ch map. Zástupci skupin po-
tom pfiedstavovali vytvofiené vize
‰kolní zahrady ostatním, hledalo
se místo, prostor, nejpfiijatelnûj‰í
alternativy pro v‰echny. Takto
vznikaly cenné informace pro za-
hradní architektku Ing. Janu
Mikiskovou, která na základû
pfiedstav a doporuãení úãastníkÛ
komunitního projektu vytvofií
projektovou dokumentaci. Tu
pfiedloÏí obãanÛm Staré Vsi k po-
souzení na druhém setkání 16.
ãervna. Jste zvûdaví, jak bude
nová ‰kolní zahrada vypadat?
Urãitû se pfiijìte podívat. Srdeãnû
zvou pofiadatelé. Eva StaÀková,

Z· a M· Stará Ves

Kvûtinov˘ den v Bfiidliãné
Leto‰ní âesk˘ den boje proti rakovinû se konal ve stfiedu
11. kvûtna 2011. Tuto akci, kterou znají na‰i spoluobãané
spí‰e pod názvem Kvûtinov˘ den, pofiádá v âeské repub-
lice Liga proti rakovinû Praha jiÏ popatnácté. A jiÏ popáté
se do této dobroãinné akce zapojila i Z· Bfiidliãná pro-
stfiednictvím sv˘ch ÏákÛ, ktefií prodávali kytiãky. Ale co
by to bylo platné, neb˘t vás, ktefií si je kupovali!
Kromû samotn˘ch kytiãek ãtyfii dvojice ÏákÛ, pfieváÏnû
z devát˘ch tfiíd, rozdávaly i osvûtové materiály. Ty se t˘-
kaly leto‰ního hlavního tématu, které znûlo KaÏd˘ svého
zdraví strÛjcem. Pomoz sám sobû pfiedcházet rakovinû ak-

tivním vyuÏitím preventivních programÛ a zdrav˘m Ïivot-
ním stylem.
A jak leto‰ní roãník u nás dopadl? Dvojice ÏákÛ nabízely
kytiãky v Bfiidliãné, RyÏovi‰ti a Velké ·táhli. Celkem se
podafiilo prodat 284 kytiãek a do penûÏních vakÛ vybrat 
5 989 Kã, které byly odeslány do praÏského centra, kde
budou vyuÏity ke zlep‰ení diagnostiky rakoviny i péãe
o samotné nemocné.
Vám v‰em, ktefií jste se letos sbírky zúãastnili, a to jak or-
ganizaãnû, tak pfiedev‰ím finanãnû, moc a moc dûkujeme! 

Kvûta Dûrdová

Foto: archiv Z· a M· Stará Ves
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Byla otevfiena obnovená nauãná stezka Bílá Opava
Moravskoslezsk˘ kraj se v rámci projektu
Jednotn˘ informaãní a komunikaãní systém 
ochrany pfiírody v NUTS II Moravskoslezsko podí-
lel na obnovení zchátralé nauãné stezky Bílá
Opava. Stezka byla slavnostnû otevfiena v sobotu
28. kvûtna.
Témûfi 50 let vede údolím nejkrásnûj‰í hor-
ské bystfiiny JeseníkÛ nauãná stezka Bílá
Opava. Za dobu své existence pfiivítala pûk-
nou fiádku turistÛ, a aby jí zub ãasu neubíral
na kráse, byla spoleãností pro pfiírodu a kra-
jinu Actaea ve spolupráci se Správou CHKO
Jeseníky v posledním roce obnovena.
V sobotu 28. kvûtna byla v Karlovû Studánce
jedna z nejznámûj‰ích nauãn˘ch stezek na
Severní Moravû opût slavnostnû otevfiena.
Informaãní tabule podají náv‰tûvníkÛm zá-
kladní informace o pfiírodû této jedineãné re-
zervace a nasmûrují turisty k vodopádÛm
a smrkov˘m pralesÛm.
Byly to pfiedev‰ím sníh, led a voda, které se
na modelaci údolí Bílé Opavy v posledních
tisíciletích podílely. A protoÏe celé údolí by-

lo vyhloubeno znaãnû nerovnomûrnû, vznik-
ly nejen pefieje a hluboké tÛnû, ale i vodopá-
dy. Na mnoha místech se pfiesouváním bal-
vanÛ mûní koryto fieky. Svahové sesuvy a fií-
tící se skalní bloky pfiedstavují pfiirozené po-
chody, do kter˘ch v pfiírodní rezervaci ãlo-
vûk nezasahuje. Îádnému z náv‰tûvníkÛ se
proto nedoporuãuje scházet mimo znaãenou
stezku. Pfiírodní hodnoty rezervace jsou pfiís-
nû chránûny.
„Jsme rádi, Ïe jsme mûli pfiíleÏitost obnovo-
vat tak pûknou nauãnou stezku, jakou je Bílá
Opava. Doufáme, Ïe náv‰tûvníky nezklame
její podoba ani nabízené informace,“ fiekla
Mgr. Katefiina Koãí, pfiedsedkynû sdruÏení
Actaea, a dodala: „Na stezce se podíleli od-
borníci z na‰eho sdruÏení, ze Správy CHKO
Jeseníky, z âeské geologické spoleãnosti,
z univerzit v Ostravû, Olomouci a Brnû,
z Lázní Karlova Studánka, LesÛ âR, Horské
sluÏby a dal‰í. Rádi bychom jim za práci
a pomoc podûkovali.“
Nauãná stezka Bílá Opava byla obnovena

v rámci projektu Jednotn˘ informaãní a ko-
munikaãní systém ochrany pfiírody v NUTS II
Moravskoslezsko, kter˘ za finanãní podpory
programu Evropské unie LIFE+ realizuje
Moravskoslezsk˘ kraj. Hejtman Moravsko-
slezského kraje Ing. Jaroslav Palas stejnû jako
zástupci obcí, LesÛ âR a Horské sluÏby pod-
pofiili otevfiení stezky i svou úãastí.
Co na samotné stezce, která se nachází
v Národní pfiírodní rezervaci Pradûd, turisty
ãeká, shrnul vedoucí Správy CHKO Jeseníky
Ing. Jan Halfar: „Na trase nauãné stezky se
na 13 panelech náv‰tûvníci mohou dozvûdût
mnoho zajímav˘ch informací o pfiírodû i his-
torii údolí Bílé Opavy. Stezka je dlouhá 6 km
a prochází tûsnû kolem vodopádÛ. Nároãnost
je pomûrnû velká, musíte zdolat nûkolik Ïeb-
fiíkÛ, mostkÛ a pfiechodÛ prudk˘ch svahÛ.
Kromû vodopádÛ jsou hlavním tématem stez-
ky pfiirozené horské smrãiny, které jsou v té-
to ãásti Hrubého Jeseníku mimofiádnû zají-
mavé.“

Bc. ·árka Vlãková, tisková mluvãí MSK

Fakta o Národním parku Jeseníky
Za zastánce vzniku Národního parku
Jeseníky (dále jen NPJ) mohu fiíci, Ïe si vá-
Ïíme rÛzn˘ch názorÛ a argumentÛ, byÈ jsou
jiné neÏ na‰e. RÛznost názorÛ je dÛleÏitá pro
kvalitu diskuse. Základním pfiedpokladem je
ale to, aby diskuse byla vûcná a nad konkrét-
ními fakty. Zastánci vzniku NPJ vychází
z rozumného návrhu NP pfiipraveného minis-
terstvem. BohuÏel, v ãlánku pana starosty
zvefiejnûném v minulém ãísle RH je fiada 
omylÛ a nepfiesn˘ch informací. Vyvolává to
proto otázku, proã k tûmto omylÛm dochází.
Pro dal‰í diskusi je dÛleÏité rozhodnutí pana
ministra zfiídit pracovní skupinu z pfiíznivcÛ
a odpÛrcÛ NPJ, která vûc objektivnû vyhod-
notí a odpoví na co nejvíce otázek. ProtoÏe
máme k dispozici zatím základní informace,
bude potfieba zpracovat podrobnûj‰í podkla-
dy fie‰ící konkrétnû návrhy zónace NPJ
a bezzásahov˘ch území. Fakta k NPJ jsou
následující:
1. Návrh NPJ je mimo obydlené oblasti a na
men‰inû území dne‰ní CHKO, je na území,
které je vût‰inovû ve vlastnictví státu, kde jiÏ
dnes vût‰ina lesÛ nejsou lesy hospodáfiské,
jiÏ dnes je toto území pfiísnû chránûno a jsou
zde podobná pravidla a omezení jako v NP.
Zfiízení NP by tedy bylo jen logick˘m v˘vo-
jov˘m krokem a pfiípadná nová omezení by
byla zcela minimální. Rozvoj obcí okolo
NPJ by probíhal podle stejn˘ch pravidel jako
doposud! Zato pfiíleÏitosti pro pfiírodu i pro
ná‰ odlehl˘ a opomíjen˘ region by byly veli-
ce v˘znamné.
2. Rozumn˘ návrh NPJ získal podporu tisícÛ
lidí v Jeseníkách, desítek v˘znamn˘ch podni-

katelÛ, Klubu ãesk˘ch turistÛ a asociace v ce-
stovním ruchu. Ukazuje to, Ïe návrh NPJ je
zajímav˘ a nabízí více pfiíleÏitostí neÏ rizik.
Také fiada pfiedstavitelÛ obcí v Jeseníkách
vnímá tyto pfiíleÏitosti a ‰anci pro region, ale
mají ãasto neutrální pozici a poÏadují více in-
formací. Pfiíkladem je SdruÏení mûst a obcí
Jesenicka (SMOJ), sdruÏující 24 obcí, které
na zasedání 20. dubna téma objektivnû a za 
úãasti obou názorov˘ch stran projednalo.
Není pravda, Ïe SMOJ má záporné stanovis-
ko k NPJ, nûktefií pfiedstavitelé obcí dokonce
podporují NPJ. Stanovisko SMOJ bylo od-
hlasováno jako neutrální s tím, Ïe poÏadují od
ministerstva pfiedloÏení podrobn˘ch informa-
cí, aby se mohli dále rozhodovat. Je smutné
a zvlá‰tní, Ïe zástupci obcí R˘mafiovska jsou
zásadnû proti v situaci, kdy návrh NPJ je ro-
zumn˘, v‰ichni potfiebujeme dal‰í podrobné
informace od ministerstva a vznik NPJ je
moÏn˘ teprve za nûkolik let.
3. Obava z likvidace lyÏafiského areálu na
Ovãárnû nebo turistick˘ch tras a bûÏeck˘ch
tratí: bûhem dosavadních jednání jejich uza-
vfiení ãi likvidaci nikdo nepoÏadoval!
Naopak zastánci NPJ, CHKO Jeseníky
i pfiedstavitelé MÎP na jednáních potvrdili,
Ïe návrh NP poãítá s jejich zachováním.
Vypl˘vá to i z toho, Ïe v území uÏ dnes platí
ze zákona podobnû pfiísná pravidla ochrany
pfiírody jako v NP. Tyto vûci budou fie‰eny
a stanoveny v závazn˘ch dokumentech NPJ.
4. NP pr˘ v ochranû pfiírody nepfiinese jiÏ nic
nového, souãasná ochrana pfiírody je dosta-
teãná: vznik NPJ pomÛÏe úãinnû fie‰it váÏné
ekologické problémy JeseníkÛ a zlep‰í péãi

o na‰i pfiírodu! Napfiíklad realizací
pfiírodû blízkého lesního hospodafiení bez ho-
loseãí a s upfiednostnûním ‰etrné lesní tech-
niky, aktivní podporou vzniku lesÛ pfiiroze-
n˘ch, smí‰en˘ch a druhovû pestr˘ch. Dále
lep‰í péãí o unikátní horské bezlesí (tzv. ark-
to-alpínská tundra), které postupnû zaniká,
dále záchranou vymírajících vzácn˘ch druhÛ
(rys ostrovid, tetfiev, tetfiívek atd.) a zaji‰tû-
ním profesionální stráÏe pfiírody v terénu.
Jak toho NP dosáhne? Ze zákona je totiÏ NP
priorita a nejlep‰í zpÛsob péãe. Na rozdíl od
CHKO mají národní parky na ochranu pfiíro-
dy mnohonásobnû více financí, lidí do terénu
i legislativní moÏnosti. Zatímco dnes jsou
pravomoci rozdûlené a ãasto protichÛdné,
protoÏe ochranu pfiírody vykonává CHKO,
lesní hospodafiení Lesy âR, s. p., a myslivost
uÏivatelé honiteb, v národním parku vykoná-
vá v‰echny tyto funkce jedna státní organiza-
ce, právû NP. To umoÏÀuje jednodu‰‰í 
a úãinnûj‰í ochranu a péãi o území podle
dlouhodobû nastaven˘ch pravidel stanove-
n˘ch v plánu péãe o území NP.
6. KÛrovec a ·umava: situace ohlednû kÛ-
rovce na ·umavû není dobrá a do‰lo zde ke
konkrétním chybám. Jedná se zejména o na-
stavení tzv. bezzásahov˘ch zón, kde ãlovûk
do pfiírody nijak nezasahuje. Na druhou stra-
nu není férové popisovat ·umavu jenom ja-
ko katastrofu, pouÏívat ji jako jedin˘ pfiíklad
národního parku a tvrdit, Ïe v Jeseníkách se
situace bude opakovat. V âR jsou ãtyfii ná-
rodní parky a pouze na men‰inû plochy jed-
noho z nich nastal uveden˘ problém! Vût‰ina
národních parkÛ fie‰í bezzásahovost jinak
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a úspû‰nû. Nikdo nemá zájem opakovat chy-
by ze ·umavy v Jeseníkách, nastavení bez-
zásahov˘ch zón mÛÏeme fie‰it podobnû ús-
pû‰nû jako v Krkono‰ích nebo v âeském
·v˘carsku. Situace na ·umavû se bohuÏel
ãasto pfiíli‰ dramatizuje, pfies problémy s kÛ-
rovcem je les na vût‰inû ·umavy zelen˘ a od
kÛrovce „seÏrané“ lesy se vyskytují na v˘-
razné men‰inû plochy NP. Navíc zde dochá-

zí k pfiirozené obnovû lesa a vlastnû ke vzni-
ku nového pfiirozeného pralesa.
Závûrem bych rád doporuãil v‰em nav‰tívit
národní parky v âR. VÏdyÈ Podyjí,
Krkono‰e, âeské ·v˘carsko ãi ·umava ne-
jsou zase tak daleko. Osobnû tuto zku‰enost
mám a jsou to území, kde se ãlovûk mÛÏe na
vût‰inû území volnû pohybovat, dozvídat se
spoustu zajímavostí a vidût fiadu rozdílÛ.

V Jeseníkách je navíc ta v˘hoda, Ïe návrh
NPJ je zcela mimo obydlená území, takÏe ro-
zumn˘ návrh NPJ je pfiedev‰ím pfiíleÏitost,
jak zajistit lep‰í péãi o na‰i pfiírodu, jak zaji-
stit nové finanãní zdroje pro ná‰ odlehl˘ re-
gion a jak propagovat Jeseníky na meziná-
rodní a prestiÏní úrovni. Ondfiej Baãík ml.,

zástupce petiãního v˘boru
a pfiedseda Spoleãnosti pfiátel JeseníkÛ

Otazníky nad Jeseníky...
Dûkuji za prostor k vyjádfiení k polemice ve
vûci zfiízení Národního parku Jeseníky (NPJ)
a k moÏnosti dodateãné reakce na nûkteré in-
formace a argumenty, které zaznûly bohuÏel
pfiedev‰ím v ãlánku pana starosty.
Chápu, Ïe diskuze nad tak zásadním téma-
tem pfiiná‰í fiadu rÛzn˘ch názorÛ.
Nepochybnû je na místû i obava z pfiípad-
n˘ch negativních dopadÛ a je nav˘sost dÛle-
Ïité o nich mluvit a následnû na základû ovû-
fiiteln˘ch faktÛ, odborn˘ch názorÛ a racionál-
ních argumentÛ je pragmaticky vyhodnoco-
vat. Ano, kaÏdá rada dobrá - protoÏe cokoliv
podceníte ãi zametete pod koberec, se stejnû
tak jako tak projeví a mÛÏe znehodnotit i jak-
koliv dobr˘ úmysl. Pro dobré koneãné roz-
hodnutí je v‰ak nutné mít odvahu ctít reálná
fakta a oprostit se od subjektivního jedno-
stranného pohledu na vûc - tedy urãitû ne tak,
jak nám to bohuÏel pfiedvedl pan starosta ve
svém minulém ãlánku...
Právû proto velmi vítám konstruktivní inici-
ativu navrhovatele zfiízení NPJ ministerstva
ÎP, v jejímÏ dÛsledku vzniká pracovní skupi-
na, sloÏená z pfiíznivcÛ a odpÛrcÛ vzniku

NPJ, která bude celou vûc postupnû diskuto-
vat a konstruktivnû vyhodnocovat.
Rozhodnutí o pfiípravû a zahájení schvalova-
cího procesu NPJ je sice plnû v kompetenci
MÎP, nicménû sám pan ministr potvrdil, Ïe
jeho verdikt bude vycházet pfiedev‰ím z vÛle
místních obãanÛ a objektivních názorÛ vze-
‰l˘ch z odborné polemiky obou táborÛ. Není
tedy pravdou, Ïe se zde chystá nûjaká trafika,
tunel ãi politicko-podnikatelsk˘ komplot,
kde za pomocí zrádcÛ a kolaborantÛ dojde
k nûjaké temné hanebnosti. Právû naopak -
ná‰ kraj má v tuto chvíli jedineãnou moÏnost
rozhodovat v této vûci v skuteãnû demokra-
tick˘ch podmínkách - v ‰iroké diskuzi, zo-
hledÀující názory pfiedev‰ím jeho obãanÛ.
Neskr˘vám, Ïe v diskuzi o vzniku NPJ jsem
na stranû jeho pfiíznivcÛ. Status národního
parku umoÏní prezentaci na‰eho kraje na ev-
ropské a svûtové úrovni - stejnû jako památ-
ky UNESCO jsou i pfiírodní národní parky
certifikovanou známkou v˘jimeãnosti a z ní
pramenícího zájmu v celém svûtû. Uznání ne-
popiratelné krásy JeseníkÛ do nejvy‰‰í kate-
gorie hodnocení je v˘jimeãná pfiíleÏitost pro

vznik prostoru pro sluÏby budoucím náv‰tûv-
níkÛm. Vzniknou nová pracovní místa i pfiíle-
Ïitosti pfiedev‰ím pro drobné Ïivnosti - proto-
Ïe v národním parku vám urãitû nikdo nepo-
volí v˘stavbu obfiích hotelov˘ch komplexÛ...
·anci dostanou ti, ktefií nabídnou pfiíjemné
domácí prostfiedí, originální sluÏby a poho-
stinnost, ‰etrnou pfiedev‰ím a právû k obdivo-
vanému Ïivotnímu prostfiedí. Je jasné, Ïe
s vy‰‰ím zájmem bude nutno na‰e pfiírodní
bohatství chránit, nicménû vÏdy tak, aby v‰e
fungovalo ve vyváÏeném rozumném souladu.
Îádám tedy pana starostu a v‰echny na‰e po-
litické oponenty k dodrÏování pravidel ob-
jektivity, k respektu k racionálním argumen-
tÛm a prosím je, aby v této - pro budoucnost
na‰eho kraje tak dÛleÏité vûci - zvaÏovali, co
lidem skuteãnû prospûje a zajistí lep‰í
a ‰Èastnûj‰í Ïivot. Zda hust˘ liduprázdn˘ les,
kde bude vstup dovolen pfiedev‰ím vyvole-
n˘m v zeleném kabátci, ãi úspû‰nû se rozví-
jející kraj se spokojen˘mi lidmi, ktefií jsou si
dobfie vûdomi, Ïe díky jeho kráse a ‰etrné pé-
ãi se i oni mají mnohem lépe... 

Roman Vepfiek

Obyãejn˘ jefiáb
V této dobû, na rozmezí jara a lé-
ta, zkrá‰lují na‰i krajinu bíle
kvetoucí hlohy a jefiáby, na pod-
zim pak oba stromy hojn˘mi ãer-
ven˘mi plody.
Jefiáby, patfiící k druhu Sorbus
z ãeledi rÛÏovit˘ch, rostou v mír-
ném pásmu severní polokoule,
nejvíce v Evropû a v Asii. Jefiáb

je pion˘rská dfievina, která nemá
specifické nároky na pÛdu a vlá-
hu a snadno obsazuje rÛzná sta-
novi‰tû podobnû jako bfiíza. Kefie
aÏ stromy o v˘‰ce 13 - 15, nûkdy
aÏ 20 metrÛ, se doÏívají vûku 
80 - 100 let i více. Rychle rostou
a pfiitom nepotlaãují jiné dfieviny,
naopak jejich rÛst podporují.

Jefiáb sice není pfiíli‰ cenûn z hle-
diska kvality a pouÏitelnosti dfie-
va (na d˘hy, násady nebo hudeb-
ní nástroje), díky své znaãné 
odolnosti vÛãi imisím a klimatic-
k˘m extrémÛm je ale lesníky ús-
pû‰nû vyuÏíván v imisních hor-
sk˘ch oblastech jako pfiípravná
dfievina do náhradních porostÛ.
Obyãejn˘ jefiáb, fiíkáme, bûÏn˘
na mezích, na okrajích lesÛ, 
v alejích horsk˘ch silnic. Vût‰ina
na‰ich vûdomostí se t˘ká toho
nejbûÏnûj‰ího - jefiábu ptaãího
(Sorbus aucuparia). Tento pût aÏ
patnáct, maximálnû dvacet met-
rÛ vysok˘ strom s hladkou bor-
kou a lichozpefien˘mi listy kvete
smetanovû bíl˘mi kvûty v cho-
choliãnat˘ch latách a jeho plody
jsou necel˘ centimetr velké Ïivû
ãervené malvice - jefiabiny. Mají
hofice svíravou chuÈ, která se dá
vhodnou a nenároãnou úpravou
zmírnit. V syrovém stavu jsou
mírnû jedovaté, usu‰ením nebo
tepelnou úpravou jejich jedova-

tost mizí; rovnûÏ ptáci je konzu-
mují aÏ po pfiemrznutí. Plody
jsou dÛleÏitou sloÏkou v˘Ïivy
lesní zvûfie a ptactva. Nejvíce je
poÏírají kvíãaly, drozdi, kosové
a ‰paãci, v zimû h˘lové.
Drozdovití ptáci polykají malvi-
ce celé, zatímco h˘l vybírá
z malvic pouze jadérka, která na-
víc je‰tû zobákem vylupuje ze
slupky. Jefiabiny obsahují kyseli-
nu parasorbinovou, která zabra-
Àuje vyklíãení semen. Ta vyklíãí
aÏ poté, co jefiabina projde pta-
ãím zaÏívacím traktem.
Jefiabiny pouÏívali lovci a ptáã-
níci jako návnadu k lovu zpûv-
n˘ch ptákÛ. Odtud pochází i vû-
deck˘ druhov˘ název aucuparia
- aucupium znamená vnadidlo
k chytání ptákÛ. Léãivé úãinky
spoãívají zejména ve vysokém
obsahu vitaminu C, proto byly
dfiíve jefiabiny vyuÏívány proti
kurdûjím. Dal‰ích souãástí celé-
ho aktivního komplexu látek se
vyuÏívalo jako projímadla.Jefiáb ptaãí Fota: Miloslav Marek
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Extrakty z plodÛ na‰ly uplatnûní
pfii léãení a prevenci onemocnû-
ní d˘chacích orgánÛ, ãaje z jefia-
bin upravují i zaÏívací funkce.
Velmi cennou látkou v plodech
je sorbit, alkoholick˘ cukr. Ten
se dnes prÛmyslovû vyrábí re-
dukcí glukózy a uÏívá se jako
náhradní sladidlo ãi v jídelníãku
diabetikÛ.
V lidovém lékafiství byl jefiáb
hojnû zastoupen jiÏ v dávn˘ch
dobách a s jeho léãiv˘mi vlast-
nostmi byly kdysi spojeny i po-
vûsti o zázraãné moci a nadpfiiro-
zen˘ch bytostech. Uvádí se, Ïe
Keltové povaÏovali jefiáb za 
ochrann˘ strom a v‰echny jeho
ãásti mûli za posvátné. Vûtviãky
z jefiábu zdobily kaÏd˘ dÛm, ob-
vykle se zavû‰ovaly nad dvefie,
neboÈ se vûfiilo, Ïe mají schop-
nost odráÏet zlá kouzla a kletby.
Pfii keltském svátku Beltine si
mladé dívky splétaly z vûtviãek
jefiábu vûnec, kter˘ nosily na hla-
vû. Z vûtviãek jefiábu se také dû-
lal jeden z nejobvyklej‰ích lido-
v˘ch amuletÛ - sluneãní kfiíÏek,
coÏ byly dvû zkfiíÏené vûtviãky
svázané nitkou. Nosily se pfii so-
bû nebo se upevÀovaly k obleãe-
ní. HÛlky z jefiábÛ slouÏily drui-
dÛm k ochrann˘m kouzlÛm.
Patrnû v‰ichni známe „jedlé je-
fiabiny“, které jsou oceÀovány
zejména pfii pfiípravû jídel ze
zvûfiiny. V roce 1820 pastevci
ovcí v okolí obce OstruÏné mezi
Horní Lipovou a Brannou, tedy
„skoro u nás“, objevili lahodné
sladkokyselé jefiabiny a zahájili
tak úspû‰nou pouÈ moravského
sladkoplodého jefiábu (Sorbus
aucuparia subsp. moravica). Od
pÛvodního jefiábu ptaãího se kro-
mû chuti snadno rozli‰í zoubko-
váním listÛ - pÛvodní druh je má
zoubkované celokrajovû, u slad-
koplodého dosahuje zoubkování
jen do horní poloviny listu.
Na na‰em území roste kromû

rÛzn˘ch forem jefiábu ptaãího
i ‰estnáct dal‰ích samostatn˘ch
druhÛ. Je moÏné jmenovat napfi.
jefiáb sudetsk˘ (nízk˘ kefiík, kr-
kono‰sk˘ endemit), jefiáb ãesk˘,
rakousk˘, karpatsk˘, dunaj-
sk˘ nebo krasov˘, jejichÏ jména
jsou zjevnû spojena s místem v˘-
skytu. Názvy nûkter˘ch dal‰ích
druhÛ jefiábu jsou v‰ak pro mne
takfika exotické. Tak napfiíklad
jefiáb oskeru‰e (Sorbus domes-
tica). Pochází z Malé Asie a dfií-
ve byl hojnû pûstovan˘m dru-
hem v tepl˘ch, zejména vinafi-
sk˘ch krajích. Proto jej dodnes
dobfie znají na Slovácku a z jeho
plodÛ hru‰kovitého tvaru o veli-
kosti 2 - 3 cm vyrábûjí pálenku
(v zahraniãí pfiipravují likér sor-
bette), dávají je do buchet nebo
su‰í a nakládají. V posledním de-
setiletí jsou aktivity na záchranu
oskeru‰e i dal‰ích vzácn˘ch 
ovocn˘ch dfievin velmi úspû‰né:
oskeru‰e mají své muzeum a na-
uãnou stezku, spolek a slavnosti
s oskeru‰ov˘mi v˘robky.
Nebo takov˘ jefiáb bfiek (Sorbus
torminalis), kter˘ roste ve svût-
lej‰ích, teplej‰ích listnat˘ch le-
sích, nejãastûji bukovo-jilmovo-
dubov˘ch, na skalnat˘ch strá-
ních, ale i na hlubok˘ch, dobfie
provzdu‰nûn˘ch pÛdách, boha-
t˘ch zejména na vápník. Roste
velmi pomalu a doÏívá se 100 -
150 rokÛ. Dfievo má tûÏké, tvrdé,
narÛÏovûlé, bez zabarveného
jádra. Je vhodné na stolafiské
a koláfiské v˘robky. Listy pfiipo-
mínají spí‰e listy javoru, malvice
jsou na del‰í stopce a nevytváfií
tak bohaté trsy. Plody jsou vût‰í
neÏ jefiabiny, teãkované korko-
v˘mi bradavkami, svûtle hnûda-
vé. Lze je jíst syrové, ale pro vy-
sok˘ obsah kyseliny parasorbi-
nové by se nemûly poÏívat ve
vût‰ím mnoÏství. Proslul˘ lékafi
a botanik P. Mathioli (1501-
1577) oznaãuje javor bfiek jako

chocholatou oskeru‰i a fiíká, Ïe
âechové naz˘vají jeho ovoce
bfiekynû.
Dal‰ím jefiábem s názvem, kter˘
mi nic nefiíká, je jefiáb muk
(Sorbus aria). Tento nepfiíli‰ vy-
sok˘ jefiáb s ‰irokou korunou
a s nezpefien˘mi listy roste na
mírnû such˘ch a dosti tepl˘ch
pÛdách v‰ude v Evropû. Jeho lis-
ty zachycují prach, a proto je vy-
sazován kolem silnic. Plody jsou
1 - 1,5 cm dlouhé, vejãitû kulo-
vité, vût‰inou svûtle ãervenû
zbarvené. Po prvních noãních
mrazících jejich barva pozvolna
tmavne aÏ do záfiivû tmavoãer-
vené a teprve pak jsou malvice
sbírány a konzumovány ptáky
a veverkami. Jsou proto mimo-
fiádnû dÛleÏité pro zimní v˘Ïivu
drobn˘ch obratlovcÛ. PfiestoÏe
jsou plody pro ãlovûka mírnû je-
dovaté, v dobách nouze se sbíra-
ly, su‰ily a zpracovávaly na
mouku, která byla pfiidávána do
chleba.
V posledních letech se u nás roz-
‰ifiuje pûstování tzv. ãerného je-
fiábu, kefie nebo nízkého stromu
s chocholíky ãistû bíl˘ch kvûtÛ
na jafie, na podzim pak s barev-
n˘mi listy a ãern˘mi plody, které
pfiedstavují biologicky velmi
cenné ovoce. Je to aronie ãerná,
ãesky temnoplodec ãern˘

(Artonia melanocarpa), blízk˘
pfiíbuzn˘ na‰ich jefiábÛ s ãern˘-
mi jefiabinami. Plodem je
malá malvice se svíravou, tfiíslo-
vitou pfiíchutí, s vysok˘m obsa-
hem vitamínu C, antioxidantÛ,
flavonoidÛ a fenolick˘ch slouãe-
nin zpÛsobujících jejich témûfi
ãerné zbarvení. Plody obsahují
pfiírodní konzervant a nepodlé-
hají snadno plísni, kvasinkám
ani bakteriální hnilobû; mají del-
‰í trvanlivost za syrova i pfii rÛz-
n˘ch druzích konzervace neÏ ji-
né druhy ovoce. Aronie pochází
z v˘chodní ãásti Severní
Ameriky, v Evropû se objevila
aÏ po roce 1700. Indiáni její plo-
dy su‰ili spolu s dal‰ími druhy 
ovoce a lisovali z nich koláãe
k zimnímu uskladnûní. U nás se
pûstuje jediná odrÛda, která byla
kultivována z materiálu doveze-
ného z Ruska; z vybran˘ch ame-
rick˘ch rostlin ji vy‰lechtil pro-
slul˘ Ivan Vladimiroviã
Miãurin. Z tûchto zdrojÛ inÏe-
n˘rka Holubová a dal‰í pracov-
níci ze ·lechtitelské stanice 
ovocnáfiské ve Velk˘ch Losinách
vytvofiili odrÛdu Nero, která se
od roku 1973 úspû‰nû roz‰ifiuje
po na‰í zemi.
A pak se fiekne - takov˘ obyãej-
n˘ jefiáb... 

Miloslav Marek

Kvût jefiábu ptaãího
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Sport

Tfii bronzové medaile z mistrovství âR do R˘mafiova
V sobotu 21. kvûtna se v Praze konalo
Mistrovství âR v soutûÏním aerobiku Master
Class. Úãast na mistrovství si musí závodni-
ce vybojovat v krajském postupovém kole,
kde procházejí hust˘m sítem soutûÏících ze
v‰ech moravsk˘ch klubÛ. V kaÏdé kategorii
bojuje o postup kolem 70 závodnic a na

MâR postupuje pouze 15 finalistek z kaÏdé
kategorie a z kaÏdého kraje. JiÏ za samotn˘
postup si zaslouÏí dûvãata gratulaci.
Ze sportovního klubu Studio Sport a zdraví
R˘mafiov se probojovalo na mistrovství âR
2011 celkem 10 závodnic ve tfiech vûkov˘ch
kategoriích: 8 aÏ 10 let - Jana Hamplová,
·árka Pallová, Adéla StrÏínková, Aneta
âerníãková, Tereza âloveãková, Dominika
Maceková; 11 aÏ 13 let - ·árka Zapletalová,
Mí‰a Br‰Èáková, Klára Zifãáková; 14 aÏ 17
let - Tereza Krywdová. Ve ãtvrté kategorii
Individual Trophy Professional, soutûÏi pro-
fesionálních lektorÛ, reprezentovala
R˘mafiov na‰e dlouholetá vynikající závod-
nice, lektorka a trenérka Lydie Mihálová.
MâR SAMC je spojením mládí, krásy
a sportu - krásná dûvãata, barevné dresy, mo-
derní hudba a dokonalé taneãní a sportovní
v˘kony. V jedné hale se v jeden den sejde 
elita tohoto mladého, pfieváÏnû dívãího spor-
tu, od nejmen‰ích osmilet˘ch závodnic aÏ po
mistry svûta v nejstar‰í kategorii.
R˘mafiovské závodnice se jiÏ mnoho let drÏí
na ‰pici soutûÏního aerobiku a také na leto‰-
ním mistrovství zazáfiily.
• V kategorii 8 - 10 let se ·árka Pallová 
umístila v semifinále mezi nejlep‰ích 30 zá-

vodnic v âR, Jana Hamplová a Tereza
âloveãková se probojovaly aÏ do nejuÏ‰ího
finále mezi nejlep‰ích 15 závodnic v âR.
• V kategorii 11 - 13 let se do nejuÏ‰ího fi-
nále probojovaly Klára Zifãáková a ·árka
Zapletalová, která sv˘m bojovn˘m sportov-
ním v˘konem získala bronzovou medaili.
• V kategorii 14 - 17 let pfiedvedla Tereza
Krywdová jako vÏdy v˘born˘ sportovní v˘-
kon a vybojovala bronzovou medaili.
• V kategorii Professional se soutûÏí ve
dvou disciplinách - cviãení podle lektora
a lektorování. Lydie Mihálová zazáfiila 
v obou disciplinách a vybojovala bronzovou
medaili a úãast na mistrovství svûta.
Na mistrovství âR SAMC 2011 se rozdáva-
lo celkem 15 medailí, z toho 3 bronzové me-
daile putovaly do Studia Sport a zdraví
R˘mafiov, ãímÏ se tento mal˘ r˘mafiovsk˘
klub i v leto‰ním roce zafiadil mezi nejúspû‰-
nûj‰í sportovní kluby v âR. Podûkování za
v˘born˘ v˘kon patfií v‰em závodnicím, tre-
nérkám Lydii Mihálové a Olze âloveãkové
i v‰em rodiãÛm, bez jejichÏ vynikající spolu-
práce bychom tûchto v˘born˘ch sportovních
v˘sledkÛ nedosáhli. Více na www.studio-
sportazdravi.cz. 

Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SSaZ
Tereza Krywdová - bronzová medaile

Foto: archiv SSaZ R˘mafiov

Pfiískokem vpfied
Devátou disciplínou r˘mafiovského desetiboje
je skok dalek˘. V porovnání s loÀskem mÛÏe-
me ve zkratce fiíci, Ïe o co bylo lep‰í poãasí,
o to byla hor‰í úãast.
Ov‰em ti, co pfii‰li, si pofiádnû protáhli tûla. Po
rozcviãení - ménû ãi více poctivém - a pfiípad-
n˘ch zku‰ebních skocích soutûÏ zahájili muÏi
C. Tato kategorie má ná‰ obdiv, protoÏe jich
chodí stále stejnû a nebrání jim v tom nedosta-
tek ãasu ani zdravotní neduhy. Vítûzem kate-
gorie se stal skokem pfies 4 m Hynek JankÛ
(411 cm), druhou pozici si vyskákal Ivo Volek
(393 cm) a tfietí místo obsadil Jarda Hofman
(367 cm).
Jako dal‰í se pfiedvedly Ïeny A. V̆ kony nedo-
sahovaly kvality loÀsk˘ch roãníkÛ, u nûkte-

r˘ch vzhledem ke zranûním, u nûkter˘ch ne-
dostatkem formy nebo tréninku - to v‰ak 
obecnû fieãeno platilo pro v‰echny. Z pûti sko-
kanek byla nejúspû‰nûj‰í Andrea Továrková
(378 cm), druhá skonãila Petra Dobrevova
(360 cm) a tfietí stále je‰tû novopeãená mamin-
ka Lenka Metelková (359 cm), která bojovala
o bronz s Janou Pitorovou (356 cm).
Pfiedstavení pokraãovalo Ïenami B. Tûch dora-
zilo také pût. Nejdále doskoãila i pfies obrov-
ské problémy Jarmila Urbanová, ale sv˘ch 
334 cm urãitû pfií‰tí rok protáhne, pokud se vy-
pofiádá s odrazem. Ov‰em zacílit odrazovou
nohu na prkno bylo problémem, kter˘ se dot˘-
kal mnoha zúãastnûn˘ch. Druhé místo vybojo-
vala pûkn˘m, témûfi tfiímetrov˘m skokem

Alena Jurá‰ová (298 cm), tfietí získala Blanka
·kutová (285 cm), která uhájila pozici pfied
Janou Egidovou (281 cm) a Danou DoleÏelo-
vou (271 cm).
Stejn˘m zpÛsobem jako Jarmila Urbanová 
ulétl v kategorii muÏÛ B Ale‰ Bodlák - stylo-
v˘ch 450 cm mu zajistilo první místo pfied dal-
‰ím v˘born˘m skokanem Markem Zothem
(430 cm). Tfietí místo urval v˘konem pfies 
4 metry Josef Svedoník (402 cm).
Tradiãní souboj se oãekával v kategorii muÏÛ
A - dorazil mnohalet˘ vítûz Pavel Kon‰tack˘
a jeho pronásledovatel Karel Toman. V̆ sledky
pfiedkládají jednoznaãn˘ v˘sledek, ale skuteã-
nost byla pfiece jen trochu napínavûj‰í. S pfie-
hledem vyhrál Pavel Kon‰tack˘ s v˘konem
516 cm, druh˘ Karel Toman pfiedvedl v soutû-
Ïi 477 cm a ãelil velmi vydafienému skoku
Pavla Holuba, kter˘ se tlaãil na druhou pozici,
nakonec v‰ak zÛstal tfietí s v˘konem 473 cm.
Nutno v‰ak podotknout, Ïe i Karel se pot˘kal
s rozbûhem a odrazem - jeho skoky pravdûpo-
dobnû pfiesahovaly délku 5 m, ale odrazy dale-
ko pfied deskou mu jeho snahu vÏdy pfiekazily.
Na závûr potû‰ující zpráva - v‰ichni muÏi ka-
tegorie A pfiekonali ãtyfimetrovou hranici, coÏ
je velmi pozitivní, i kdyÏ v˘kon není to nej-
podstatnûj‰í.
Závûreãnou disciplínou leto‰ního roãníku
R˘mafiovského desetiboje je sprint na 60 m. Tu
mají desetibojafii naplánovánu na pátek 24.
ãervna od 16.30 na ‰kolním hfii‰ti na 1. máje za
‰kolní jídelnou. Veãer pak probûhne vyhlá‰ení
v˘sledkÛ. V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Foto: archiv R˘mafiovského desetiboje
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Jak si vedou na‰i kuÏelkáfii?
Dal‰í turnaj v kuÏelkách se konal v R˘mafiovû
28. kvûtna. Z utkání zapoãítávan˘ch do
âeského poháru to bylo jiÏ ãtvrté a zúãastnilo
se jej celkem 41 hráãÛ z celé âeské republiky.
Na‰im hráãÛm se na domácí pÛdû dafiilo. Jifií
Polá‰ek zvítûzil v kategorii LP vynikajícím v˘-
konem 458 shozen˘ch kolkÛ, Karel Forcek se

ve skupinû LP 2 umístil na druhém místû zis-
kem 423 kolkÛ a na 3. místû téÏe kategorie
skonãil Ivo Mrhal se 420 body. Zdenûk
Doãkálek porazil 552 kolkÛ a ve skupinû TP
zvítûzil, následován Josefem Vosykou s 487
a Miroslavem Grebenárem s 484 body. âestmír
·rom skonãil v˘konem 429 kolkÛ pát˘.

V prÛbûÏném pofiadí âeského poháru se dostal
na druhé místo Jifií Polá‰ek v LP1, v LP2 je
Karel Forcek zatím na druhém místû, Ivo
Mrhal je pát˘. V kategorii TP vede Zdenûk
Doãkálek, Miroslav Grebenár drÏí tfietí místo.
Pfií‰tí turnaj se hraje 10. ãervna v Rybníku. 

JaPo

Fotbalov˘ turnaj Lord Cup 2011
Na závûr leto‰ní fotbalové sezóny pofiádá TJ
Jiskra R˘mafiov ve dnech 17. a 18. ãervna jiÏ 12.
roãník fotbalového turnaje pfiípravek Lord Cup
R˘mafiov 2011. Zúãastní se jej hráãi narozeni po
1. lednu 2000 a uskuteãní se na fotbalovém hfii‰ti
v areálu tûlov˘chovné jednoty.
PofiadatelÛm se podafiilo i letos zajistit kva-
litnû obsazen˘ turnaj a splnit tak pfiedsevzetí
udrÏet vysokou fotbalovou úroveÀ. Tohoto
roãníku se zúãastní druÏstva SK Sigma
Olomouc, TJ Sokol
âechovice, SFC
Opava, MFK Kar-
viná, FK OEZ Le-
tohrad, polské muÏ-
stvo KS Malapa-
new Ozimek, slo-
vensk˘ ·K Juven-
tus Îilina a domácí
oddíl Jiskra R˘ma-
fiov. Hraje se systé-
mem kaÏd˘ s kaÏ-
d˘m tak, aby druÏ-
stva mohla porov-
nat svou v˘konnost.
Maratón osmadva-
ceti utkání zaãne
v pátek od 12.30
a skonãí kolem
17.30. Druh˘ den
turnaj pokraãuje od
9.00 a slavnostní
zakonãení je pláno-
váno na sobotní od-
poledne v 16.30.
Prvenstvím z pfiede-
‰l˘ch roãníkÛ se
mohou zatím po-

chlubit druÏstva Junior Teplice, Petra
Drnovice, M·K Îilina, Baník Ostrava, 1. FC
Brno, SFC Opava a MFK RuÏomberok.
Akce je pofiádána pod zá‰titou mûsta
R˘mafiova a uÏ neodmyslitelnû patfií k jeho
tradicím. Jak uvedl jeden z pofiadatelÛ turna-
je Kamil Furik: „Cílem pofiádání akce je po-
ukázat na krásu kopané v podání tûch nej-
men‰ích a vidût jejich bezprostfiední radost
ze hry. V kaÏdém sportu je motorem, kter˘

zapálí srdce hráãe, touha soutûÏit. MoÏnost
soutûÏit následnû pfiiná‰í i potû‰ení, radost
a zábavu. A vidût radost z vyhraného zápasu,
vstfielené branky ãi dobré pfiihrávky je tou
pravou odmûnou pro v‰echny pofiadatele.“
Podrobnosti o turnaji ãi bohatou fotogalerii
z pfiede‰l˘ch roãníkÛ najdete na oficiálních
stránkách turnaje www.lordcup.com.
V‰ichni jste srdeãnû zváni. 

FO TJ Jiskra R˘mafiov

R˘mafiovsk˘ maratón po roce
Druh˘ kvûtnov˘ víkend bylo na r˘mafiovské
kuÏelnû opût Ïivo. Konal se 1. roãník kuÏel-
káfiského maratónu (v loÀském roce probûhl
nult˘ zku‰ební roãník). I v leto‰ním roce se
turnaj py‰nil hojnou úãastí, a tak si 120 hrá-
ãÛ bûhem 30 hodin nonstop odehrálo sv˘ch
120 hodÛ. Maratón vypukl v sobotu v devût
hodin ráno a skonãil, jak bylo plánováno,
v nedûli pfiesnû ve tfii odpoledne. V‰ichni 
úãastníci z fiad registrovan˘ch i amatérsk˘ch
kuÏelkáfiÛ z R˘mafiova, z nedalekého okolí -
Vrbna, Bruntálu, Horního Bene‰ova - a tak
jako vloni i ze zahraniãí - polské Raciborze
(ti hráli v nedûli ráno o pÛl ‰esté) - se discip-
linovanû dostavili vãas na své koulení.
Za tfiicet hodin bylo poraÏeno 53 520 kuÏelek
(vloni 55 301), prÛmûrn˘ v˘kon ãinil 446

shozen˘ch kuÏelek na jednoho hráãe. Nejlépe
se vedlo registrovanému Mariuczu Giercza-
kovi s 562 poraÏen˘mi kuÏelkami a Vûfie
Tomanové s 529 poraÏen˘mi kuÏelkami. 
Z amatérÛ nejúspû‰nûj‰í Michal Davidík pora-
zil 540 kuÏelek a Andrea Buãková 518 kuÏe-
lek. Jak vidno, amatéfii jsou v patách registro-
van˘m hráãÛm, coÏ obãas postfiehneme i z v˘-
sledkÛ MAKLu (pro neznalé: místní amatér-
ská kuÏelkáfiská liga). Nálada byla po cel˘ ma-
ratón v˘borná. Jeden z noãních hráãÛ podle 
úboru vypadal, Ïe si z postele jen odskoãil
a zase se do ní takhle ustrojen vrátil. MoÏná
dobr˘ námût pro dal‰í podobné turnaje.
Novinkou leto‰ního maratónu byla moÏnost
zakoupení vstupenky za cenu 50 Kã. Ke vstu-
pence byl podáván zdarma jeden nápoj a po-

zvánka na slavnostní otevfiení kuÏelny v srp-
nu 2011, kdy bude ukonãena rekonstrukce
rozbûÏi‰tû. V̆ tûÏek z prodan˘ch vstupenek
bude pouÏit na zakoupení nové sady kuÏelek.
Jen pro informaci, taková sada stojí od 5 do 8
tisíc Kã. Prodalo se 71 vstupenek.
Po cel˘ch tfiicet hodin se o v‰echny úãastní-
ky staraly na‰e „holky z bufetu“ Vûrka
Tomanová a Radka Polá‰ková, které podpo-
rovaly hráãe i diváky tekut˘m obãerstvením
a „dlabancem“. Snad se mnou bude vût‰ina
úãastníkÛ souhlasit, Ïe organizovat v dne‰ní
dobû nûjakou akci, aÈ sportovní ãi kulturní,
kdy v‰ichni nûkam spûchají a nikdo nemá na
nic ãas, zasluhuje uznání.
Dûkujeme a za rok snad opût kuÏelkám a ku-
ÏelkáfiÛm zdar! RenT.
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Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Akce: ãerven
Fasádní barva - sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBBB AAAA RRRR VVVV YYYY LLLL AAAA KKKK YYYY
Sokolovská 35, R˘mafiov, tel.: 554 211 228

Firma Ing. Karel Krajsa - Unist
se sídlem v Bfiidliãné, Zahradní 491

NABÍZÍ: - stavební a stolafiské práce
- v˘robu stavebního fieziva
- impregnaci fieziva a su‰ení

HLEDÁ: - zku‰eného zedníka s ¤P sk. B
- stolafie

tel.: 602 719 381, krajsakarel@seznam.cz

I-nova CZ, s. r. o.,

Harrachov 10,

R˘mafiov

tel. 605 778 177

www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 211 411, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 26. 5. 2011. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií Koneãn˘.
Redakãní rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr. Marek Bocián. Adresa redakce:
Bartákova 21, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz. Vy‰lo dne: 3. 6. 2011. 
Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 9. 6. 2011. Dal‰í ãíslo vyjde 17. 6. 2011. Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO
Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  23 00 27, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR 
pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 15 Kã

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 17. 6. 2011

Uzávûrka pro vydání 
je ve ãtvrtek 9. 6. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

12/2011
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Markéta Slamûníková – STIHL
Prodej – servis

Malá Morávka 213
Tel.: 554 273 209, Mobil: 723 912 274

Provozní doba: Po – Pá 8 – 12, 13 – 16.30
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