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V loÀském roce byla zahájena 
revitalizace Mudlového potoka

Mahen se po roãní pauze vrátil na scénu 
hrou o nadûji

Jazzovou sezónu spustilo Ordinarium 
Radomila Uhlífie a Duende

Mûsto vyhla‰uje konkurz na fieditele 
Základní ‰koly R˘mafiov

Na r˘mafiovsk˘ motoskijöring pfiijelo 
32 posádek z Moravy i âech

ročník XX.
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Karlov dûji‰tûm zimních her

Trenéfii Ski klubu RD R˘mafiov poradili, jak dobfie navoskovat bûÏky Zájemci si mohli vyzkou‰et stfielbu z laserové biatlonové pu‰ky na terã

Dûd Pradûd pfiijel s druÏinou pfiedat starostovi obce klíã Olympij-
ského festivalu O Olympijsk˘ festival v Karlovû byl ze strany vefiejnosti velk˘ zájem

V dûtské arénû na tábofii‰ti probíhal olympijsk˘ pûtiboj V areálu byla v provozu i lyÏafiská ‰koliãka

LyÏafii zmûfiili síly v alpském lyÏování
Závodu v klasickém lyÏování se zúãastnili také bûÏci Ski klubu RD
R˘mafiov
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Ve Ski areálu My‰ák v Karlovû pod Pradûdem se o víkendu 24.–25. února napl-
no rozbûhl dvoudenní Olympijsk˘ festival. Oficiálního zahájení se ujal Dûd Pradûd,
kter˘ se svou druÏinou pfiijel po svahu v dobovém odûvu a na historick˘ch lyÏích
z 19. století pfiedat klíã festivalu starostovi Malé Morávky Ondfieji Holubovi.
Projekt Olympijsk˘ festival se vrátil na severní Moravu uÏ podruhé, byÈ

pod jin˘m názvem – premiéra tehdej‰ího Olympijského parku se usku-

teãnila v rámci olympiády v Riu de Janeiru 2016. Tentokrát v Ostravû

a ãtyfiech lyÏafisk˘ch stfiediscích Moravskoslezského kraje vyrostl zimní

areál u pfiíleÏitosti Zimních olympijsk˘ch her v Pchjongãchangu 2018.

Souãástí festivalu s centrem v Ostravû byla lyÏafiská stfiediska v Bílé,

Karlovû, na Kopfiivné a v Mostech u Jablunkova, která potû‰ila nejen

pfiíznivce alpského lyÏování a bûhu na lyÏích, ale také biatlonu, fatbiku,

kitingu, lyÏafiského orientaãního bûhu, skicrossu, skialpinismu, snow-

boardingu nebo snowboardcrossu.

V sobotu 24. února vypravil Slezsk˘ Ïelezniãní spolek na Olympijsk˘

festival také mimofiádn˘ pfiím˘ vlakov˘ spoj z Ostravy do Malé

Morávky a tfii mimofiádné spoje z Bruntálu do Malé Morávky. Ti, ktefií

i pfiesto pfiijeli vozem, mûli parkovi‰tû v Karlovû zdarma, stejnû jako ski-

bus, kter˘ je pfieváÏel mezi jednotliv˘mi areály. 

„StráÏce mého území, pfiedávám ti klíã od karlovského údolí, abys mohl
zahájit leto‰ní Olympijsk˘ festival,“ pronesl v úvodu Dûd Pradûd, které-

ho si zahrál jeden z organizátorÛ a zároveÀ fieditel areálu Jaroslav Luke‰.

Starosta Malé Morávky Ondfiej Holub podûkoval za klíã a olympijsk˘

festival zahájil.

„V minulosti se organizovaly olympijské parky, z nichÏ asi nejznámûj‰í
byl na Lipnû. A na základû my‰lenky Moravskoslezského kraje, konkrét-
nû námûstka hejtmana Jana Krko‰ky, kter˘ nás na nápad pfiivedl, se zro-

dil plán uspofiádat olympijsk˘ festival. Jsme zvyklí pofiádat nejrÛznûj‰í
akce – závody, ma‰karní karnevaly na snûhu a dal‰í aktivity, pro které
jsme v minulosti vytvofiili stabilní organizaãní t˘m a ten na akcích spo-
lupracuje s obcí. Teì pfii olympijsk˘ch hrách padla my‰lenka, Ïe bychom
mohli akci uskuteãnit ve vût‰ím mûfiítku a zorganizovat olympijsk˘ festi-
val v Karlovû pod Pradûdem ve spolupráci s Moravskoslezsk˘m krajem
a s âesk˘m olympijsk˘m v˘borem, kter˘ je patronem olympiády v âeské
republice,“ pfiiblíÏil zrod festivalu v Malé Morávce starosta Ondfiej

Holub a dodal, Ïe snahou obce je rozvíjet turistick˘ ruch, kter˘ pfiiná‰í

zamûstnanost pro zdej‰í obãany a firmy.

âtyfii víkendy byly termínovû rozdûleny mezi ãtyfii lyÏafiská stfiediska

v Bílé, Mostech u Jablunkova, Ski resort Kopfiivná a Ski areál My‰ák.

Náv‰tûvníci areálu My‰ák mohli po dva dny vybírat z pestrého progra-

mu. Závodníci se registrovali do soutûÏe v alpském lyÏování ãi snow-

boardingu, probûhla draÏba olympijského obleãení nebo volejbalová

show na snûhu. V sousedním Ski areálu Kazmarka zhlédli náv‰tûvníci 

ukázky práce horské sluÏby a prezentaci skialpinismu. Na tábofii‰ti

v Karlovû od rána probíhal závod v klasickém lyÏování, kterého se mi-

mo jin˘ch zúãastnili bûÏci ze Ski klubu RD R˘mafiov, dále se uskuteãnil

orientaãní bûh a v odpoledních hodinách biatlon, na kterém se organizá-

torsky podílel Klub biatlonu Bfiidliãná. Zájemci si pfied závodem mohli

vyzkou‰et stfielbu z laserové biatlonové pu‰ky na terã.

V dûtské arénû probíhal olympijsk˘ pûtiboj, malování na sníh a tvofiivé

dílny ve vyhfiívaném stanu. Nechybûla ani mini diskotéka pro dûti. V po-

zdních odpoledních hodinách byl sportovní den ukonãen vyhlá‰ením

a ocenûním závodníkÛ. Tûch se v kaÏdém z obou dnÛ Olympijského fes-

tivalu registrovalo rekordních devadesát. JiKo

Olympijsk˘ festival v Karlovû zahájil Dûd Pradûd

Opravdu, nervózní. Byl jsem neobyãejnû nervózní a jsem stále. Ale proã si
myslíte, Ïe jsem ‰ílen˘? Choroba mé smysly zbystfiila, nezniãila je, ani ne-
zkalila. Obzvlá‰tû mÛj sluch byl velice bystr˘. Sly‰el jsem v‰echny nebeské
i pozemské hlasy. Dokonce jsem sly‰el i hlasy pekelné. Jak? Îe jsem ‰ílen˘?
Pak tedy sledujte, jak rozumnû a klidnû vám mohu vyprávût cel˘ pfiíbûh.
Neumím fiíci, jak˘m zpÛsobem jsem na onu my‰lenku pfii‰el. KdyÏ se v‰ak
v mém mozku jednou zrodila, pronásledovala mû dnem i nocí.

Takto tajemnû zaãíná hned první pfiíbûh o vrahovi z cyklu povídek Edgara

Allana Poea.

Tato kniha mû zaujala. Její pfiíbûhy ve mnû vyvolávaly zvlá‰tní pocity 

– strachu, beznadûje, úzkosti a smutku. ZároveÀ se mi ale zdály velmi po-

uãné. Pojednávají o kruté realitû minulého i dne‰ního svûta. Dokonce ani

ãtenáfii, ktefií mají rádi pohádky, o nic nepfiijdou. V knize najdete nadpfiiro-

zené prvky, ale radûji nikdy nepoãítejte se ‰Èastn˘ch koncem. Povídky po-

pisují pfiedev‰ím negativní situace nebo pocity druh˘ch, ãasto se v nich ob-

jevuje v hlavní roli smrt. V nûkter˘ch se fie‰í i záhady ãi tajenky:

„MÛj drah˘ str˘ãku!“
„Ticho,“ okfiikl mû. „Udûlám vám je‰tû jednou radost. Dostanete mé
poÏehnání a také vûno. Poãkej, hned si to rozmyslím! Kdy by to mûlo
b˘t? Dnes je nedûle, ne? NuÏe tedy, budete mít svatbu pfiesnû, pfies-
nû… A dávej pozor! AÏ budou tfii nedûle v jednom t˘dnu! Sly‰íte mû,
pane? Co tak kouká‰? Povídám ti, Ïe dostane‰ Kate a její vûno, aÏ bu-
dou tfii nedûle v jednom t˘dnu, ale ne dfiíve, ty mlad˘ darebáku, ne dfií-
ve, i kdybych mûl proto umfiít. Zná‰ mû. Jsem muÏ, kter˘ drÏí své slo-
vo – a uÏ jdi!“

Kniha je velmi zvlá‰tnû napsaná a já osobnû jsem nechápala dûj jedno-

tliv˘ch povídek hned, ale spí‰e s odstupem. AÏ tfieba ke konci pfiíbûhu

mi do‰lo, o ãem jsem celou dobu ãetla. Tento kniÏní kousek zaujme do-

spûlé i dospívající ãtenáfie, doporuãuji ho úplnû v‰em!

Karolína RoÏÀáková, 8. C, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
(POE, Edgar Allan. Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Praha: DOBROV-

SK ,̄ s. r. o., 2015. 408 s.)

Stra‰idelné pfiíbûhy E. A. Poea

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Pfiehled kulturních akcí – bfiezen 2018
3. 3. – 1. 4. M. muzeum R˘mafiov

V̆ stava: Radomil Uhlífi
3. 3. – 1. 4.  M. muzeum R˘mafiov

Petra Niklová, Jarmila Soldánová
10. 3. 15:00  sál OÚ Dolní Moravice, Karneval pro dûti
10. 3.  17:00  Obecní dÛm M. ·táhle

MDÎ – posezení s kul. programem
14. 3.  17:00  sál ZU· na Divadelní ul.

Festival souborÛ 1
15. 3.  17:00  M. knihovna R˘mafiov

Beseda: Petr Nazarov – Kuba
16. 3.  20:00  Jazzclub SVâ R˘mafiov, Koncert: Dead Beatz
16. 3.  20:00  sál OÚ Dolní Moravice, Josefovská zábava
17. 3.  19:30  SVâ R˘mafiov. Ples BFAA Oldies
17. 3. 20:00 KD Stará Ves, Country zábava
19. 3. 16:00 Gymnázium a SO· R˘mafiov

V˘stava: Jindfiich ·treit

21. 3.  9:45  SVâ R˘mafiov
Divadlo: Pohádky z pafiezové chaloupky

21. 3.  17:00  sál ZU· na Divadelní ul.
Festival souborÛ 2

21. 3. 19:00 MD R˘mafiov, Koncert: Lucie Bílá
24. 3. 10:00 Nedûlní ‰kola fiemesel  Stránské

Velikonoãní zdobení
25. 3. 16:00 SVâ R˘mafiov, Dûtsk˘ karneval
27. 3. 14:30 tûlocviãna Z· D. Moravice

Velikonoãní jarmark
29. 3. 19:00 M. knihovna R˘mafiov, Noc deskov˘ch her

30. 3. – 15. 5.  hrad Sovinec
V˘stava: Krajina Ladislava Kucharského

31. 3. – 2. 4.  hrad Sovinec
Velikonoce na Sovinci

31. 3. – 2. 4.  Pradûdova galerie Jifiíkov
Veselé a zábavné Velikonoce
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O maliãkostech
Dustin Hofman, americká filmová jedniãka, ztûlesÀoval mnohokrát

Ïeny. A skvûle. Studoval, pozoroval jejich jednání ve zdánliv˘ch ma-

liãkostech. Odpozoroval napfiíklad, Ïe pfii pouÏití zápalky Ïena ‰krtá

od sebe, na rozdíl od muÏe (ochranitele ohnû), kter˘ chrání plamínek.

Nabídnete-li Ïenû ãokoládov˘ bonbón, ukousne pÛlku a prohlédne si

náplÀ, pak s chutí dorazí zbytek. Právû jsem to vyzkou‰ela na svém

veliteli. Ten smlaskl ãokov˘robek naráz, moÏná ani nezpozoroval, Ïe

pozfiel nûco dobrého.

Gumov˘ bonbón rozkousnu napÛl, karlovarské lázeÀské oplatky 

okusuju dokola, slepované su‰enky vÏdycky rozlepím a zuby se-

‰krábnu náplÀ, ãokoládu zásadnû cucám, krupiãnou ka‰i posypu ka-

kaem a dokonale promíchám. Jíst sladké je hfií‰n˘ moment, tak si

z nûj udûlám poÏitek, rituál, chvilku, kdy budu sama se sebou.

KdyÏ si Ïena prohlíÏí nehty, udûlá to pûknû k sobû, s polozaÈatou pûs-

tiãkou. Pán tvorstva roztáhne dlaÀ, asi jako by zastavoval vlak, ruku

lehce vztyãenou, kousek od tûla. Mohla bych v mal˘ch odpozorova-

teln˘ch okamÏicích a drobnostech pokraãovat, Dustin to dûlal v prÛ-

bûhu celého roku.

A co kdyÏ nûkdo olizuje nÛÏ? Je to vÏit˘ zlozvyk muÏÛ i Ïen, nebo

impuls, kter˘ se nedá ovlivnit? Stejnû jako olizování prstÛ, prÛbûÏné

ochutnávání, usrkávání ze lÏíce, vafieãky nebo noÏe. Pití mezi jídlem,

nejlépe mastn˘mi ústy popíjet pivo a sekt, vychvalování maggi, ho-

tov˘ch omáãek, sójovky ãi masokombinátních konzerv.

V dal‰í rovinû je to, jaké kombinace jídel jsme ochotni konzumovat,

co s ãím jsme ochotni jíst. R˘Ïi jím prostû bez omáãky, knedlík,

brambor samostatnû, maso zvlá‰È a zelí taky. A nejlep‰í sousto si ne-

chávám na konec.

Obvykle by jídla na talífii mûla tvofiit chuÈov˘ akord, ale nûkdo ho

prostû nesly‰í. Jídlo by nemûlo b˘t pouze pohon pro tûlo, ale mûlo by

b˘t vnímáno jako umûní. Poznat, co s ãím lahodí, mnohost surovin,

kofiení, vzhled na talífii a taky otázka, co jíme jako první a co nako-

nec. SnaÏíme se odcházet od stolu s nejoblíbenûj‰í chutí v ústech.

Mnohdy si fiadu tûchto roztodivn˘ch zvykÛ pfiiná‰íme z dûtství. Pocit

bezpeãnosti, bezstarostnosti, hravosti... nûãeho, co náleÏí jenom nám

a taky vzpomínkám. CoÏ takhle peãivo? Bitva o patku chleba, vyku-

sování stfiídky a pozdûji okusování kÛrky. Jak jíte „boÏí dárek“? To

by si zaslouÏilo samostatn˘ rozbor.

Ráda sleduju jedlíky, v‰elijaké. Rychlé, loudavé, nev‰ímavé, hledají-

cí nûjakou chybiãku mistra kuchynû, r˘pající se v pokrmu, ‰títivû

lÏiãkou odstraÀující mrkev, jindy houby, játrové knedlíãky, kousky

tuãného masa. Taky jsem sly‰ela z úst rozmrzelého ãí‰níka: Bába

doma jí z kvûtináãe, a tady si vym˘‰lí.

V televizních pofiadech se brzo bude natáãet takto: na jednom kanále

budou krájet cibuli, na dal‰ím ‰krábat brambory, na dal‰ím otrávenû

konzumovat, na dal‰ím strkat nádobí do myãky... aÏ do diváckého

bezvûdomí. Pan fieditel to bude uvádût. Doporuãovala bych obohatit

takové vysílání pasáÏemi s putováním jednotliv˘ch soust zaÏívacím

traktem (nebo traktorem?). 

MoÏná by ne‰kodilo zalistovat kníÏkou o spoleãenském chování. Îe

nemáte ãas? Va‰e dûti stojí na zaãátku Ïivotní cesty, dohlédnûte na to,

aby nebyly u stolu povaÏovány za barbary a divochy. Já to zatím vi-

dím ãernû. Si

O ‰tûstíãkách
Mám doma podkovu. Opravdickou, Ïeleznou, pûknû starou, s hrana-

t˘mi otvory pro hfiebíky. Pr˘ má magickou moc a zahání zlé duchy.

V‰echno to zaãalo u KeltÛ. Obdivovali materiál a také tvar. Ochrana

koÀského kopyta ve tvaru U pr˘ smybolizuje ‰tûstí a vûãn˘ klid zem-

fiel˘ch. Najít podkovu znamenalo asi tolik jako najít padesátikorunu.

Na‰i pfiedkové ji umísÈovali na svá obydlí jako rezervu, kdyby jejich

koník ztratil náhodou tu svou. Mûla b˘t zavû‰ena nad vstupními

dvefimi zaoblenou stranou dolÛ, aby se z ní nevysypalo ‰tûstí.

Máte doma sbírku sloníkÛ s chobotem vzhÛru? Ano, to je v Asii uctí-

vané boÏstvo. NovomanÏelé dostávají slona a je jedno, z jakého je

materiálu.

Najít v jetelince ãtyfilístek taky znamená ‰tûstí. MÛÏe za to Eva, prv-

ní Ïena, ta si pr˘ utrhla v rajské zahradû ãtyfilístek na památku. Lístky

mají znázorÀovat ãtyfii Ïivly – oheÀ, vodu, zemi a vzduch. Nûkdy se

ãtyfika spojuje se ãtyfimi roãními dobami. âtyfilístek ale musíme do-

stat, ne najít. Dával se údajnû pod práh domu, svobodná dívka si ho

mûla dát pod pol‰táfi. Nûkdo se sbíráním ãtyfilístkÛ baví, víme, Ïe

sbírka pana Kosiny má deset tisíc kouskÛ.

MÛj znám˘, inÏen˘r pfies zemûdûlství, nesdílel moje nad‰ení z natr-

han˘ch v˘stavních ãtyfilístkÛ – pr˘ degenerovaná jetelina!

A víte, co je to slovensky pánboÏkova kraviãka nebo lienka sedem-

bodková? Beru‰ka. Má na krovkách sedm teãek, sedmiãka je pova-

Ïována za ‰Èastné ãíslo a ãervená barva, to je láska, radost. Na‰i pfied-

kové vûfiili, Ïe beru‰ky ochraÀují dûti a léãí tûÏce nemocné. Na koho

slunéãko sedmiteãné sedlo, ten se mûl tû‰it dobrému zdraví, bûda to-

mu, kdo se ho snaÏil setfiást, ten mohl poãítat s nejhor‰ím.

Co ãíslo 7? Na‰i pfiedkové mu pfiipisovali magické schopnosti.

Sedmé dítû v rodinû bylo nej‰Èastnûj‰í. T˘den má sedm dnÛ, svût 

sedm divÛ, lidsk˘ Ïivot se promûÀuje v sedmilet˘ch cyklech.

Numerologové doporuãují sedmiãku jako datum pro svatební den. Je

to hned po trojce nejobvyklej‰í ãíslo v pohádkách.

V symbolech a talismanech je na fiadû kominík. Pfiipomíná trochu ãer-

ta, je ãern˘, ‰pinav˘ od sazí. Pro lidi je ochráncem, kter˘ dokáÏe za-

hnat zlé síly a navíc – nosí ‰tûstí! Kolemjdoucí se kominíãkÛ zaãali

dot˘kat, chytat se za knoflík. Angliãané vûfií, Ïe nevûsta musí vidût

toho umounûného muÏíãka a mnozí chlapci se nechávají najmout jen

na takovou pfiíleÏitost.

Jdeme dál: králiãí paciãka. U‰áci jsou známí velkou plodností, a tak

mladé Ïeny mívaly u sebe packu – pro blahobyt, úrodnost, velkou ro-

dinu. NejÏádanûj‰í byla levá zadní, získaná v pátek za úplÀku. Dnes

nosí dûti napodobeniny z umûl˘ch koÏe‰in. Asi fungují stejnû.

Mohli bychom pokraãovat, staãí si vzpomenout na zlatou rybku, ry-
bí ‰upinu, sbírku andûlíãkÛ (moji musí b˘t stále v pohotovosti), pfií-
vûsek, ka‰tánek, kamínek...

Pfiejme si tedy, aby si nás paní ·tûstûna v‰imla, aÏ pÛjde kolem. Kdo

by nechtûl z pekla ‰tûstí? Si

Pár slov... z kapsáfie

Foto na titulní stranû: 

Danu‰e Kotrlová – Zima na Podolském potoce

V tomto ãísle najdete
Aktuálnû z mûsta
Mudlov˘ potok se revitalizuje  ..................................... str. 5

Pfiiznání k dani z pfiíjmÛ lze podat osobnû nebo elektronicky str. 6

·kolství
Koncert ‰kolních kapel ZU· v RyÏovi‰ti  .................... str. 6

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
Ivo ·moldas vyprávûl o své „pûvecké kariéfie“  ........... str. 9

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
Dadaista Radomil Uhlífi vzpomíná na restauraci 

U ZpûváãkÛ ................................................................... str. 11

Jazzclub
Jazzovou sezónu spustilo Ordinarium a Duende  ......... str. 12

Z okolních obcí a mûst
KfiíÏová cesta v Rudû se objeví v televizní reportáÏi  .. str. 15

Nov˘ dokument se chce Jindfiichu ·treitovi dostat na tûlo str. 16

Pradûdova galerie U HalouzkÛ v zimû nespí  ............... str. 17

Sport
Matûj Rampula uspûl v anketû Sportovní stfielec roku 2017 str. 24

Vydafien˘ závod v motoskijöringu  ............................... str. 24

Badmintonisté z R˘mafiova na turnaji ãtyfiher v Budi‰ovû  str. 25

Mladí badmintonisté na turnaji „Boreãek“ v Opavû  ... str. 25

-05-2018  7.3.2018 12:54  Stránka 4



V loÀském roce byly zahájeny stavební práce na úpravû Mudlového
(M˘dlového) potoka. Jde o území koryta a okolí potoka, kter˘ protéká podél
zemûdûlsk˘ch pozemkÛ a lesní cesty na okraji lesa. 
Dotãená lokalita se nachází severozápadnû od rybníka U Lomu, cca 

1 km proti proudu. Pro pfiístup k této lokalitû je moÏné vyuÏít komunika-

ci ze Skalní ulice severním smûrem aÏ ke stávajícímu mostku, kde právû

revitalizovaná ãást potoka zaãíná a pokraãuje cca 900 m proti proudu.

Souãasná trasa potoka vznikla smûrov˘mi úpravami (narovnáním)

pÛvodního pfiirozeného koryta v rámci melioraãních úprav. Bûhem

revitalizace bude vyhloubeno nové hlavní koryto a nové boãní kory-

to Mudlového potoka, dále mokfiadní tÛnû a revitalizaãní prvky pro

úkryt a rozvoj ÏivoãichÛ, napfi. plazníky, zimovi‰tû. Úpravy doplní

v˘sadba doprovodné vegetace. V̆ sledkem projektu by mûlo b˘t na-

vrácení toku do pÛvodního koryta a umoÏnûní jeho pfiirozeného v˘-

voje s moÏností rozlivÛ. Vytvofiení mokfiadních tÛní slouÏí ke zv˘‰e-

ní biodiverzity, posílení ekologicko-stabilizaãních funkcí a zv˘‰ení

retenãní schopnosti krajiny.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropsk˘m fon-

dem pro regionální rozvoj v rámci Operaãního programu Îivotní pro-

stfiedí. V̆ ‰e dotace ãiní 1 129 710 korun a pokryje 100 % uznateln˘ch

nákladÛ. V souãasné chvíli jsou práce s ohledem na klimatické pod-

mínky pfieru‰eny a budou pokraãovat v jarním období, kdy se reali-

zace akce dokonãí. Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov
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Mudlov˘ potok se revitalizuje

Aktuálnû z mûsta

Fota: Franti‰ek âermák a archiv odboru ÎP

Rada mûsta R˘mafiova vyhla‰uje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a § 166 odst. 2) zákona ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, stfied-

ním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, konkurz na obsazení

vedoucího pracovního místa fieditele/fieditelky pfiíspûvkové organizace zfiizované mûstem R˘mafiov:

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1, okres Bruntál, se sídlem Jelínkova 1, 795 01 R˘mafiov, IâO 00852635.

Pfiedpoklady:
• odborná kvalifikace pro pfiímou pedagogickou ãinnost a praxe podle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nû-

kter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

• plná svéprávnost (zpÛsobilost k právním úkonÛm),

• obãanská a morální bezúhonnost, 

• zdravotní zpÛsobilost,

• znalost problematiky fiízení a obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ zejména v oblasti ‰kolství.

Pfiedpokládan˘ nástup na vedoucí pracovní místo fieditele: 1. 8. 2018

NáleÏitosti pfiihlá‰ky ke konkurznímu fiízení:
1. pfiihlá‰ka (jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon),

2. úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání, 
3. pfiehled praxe potvrzen˘ posledním zamûstnavatelem,

4. strukturovan˘ profesní Ïivotopis, 
5. ãestné prohlá‰ení o plné svéprávnosti (zpÛsobilosti k právním úkonÛm),

6. písemná koncepce rozvoje ‰koly v rozsahu max. 5 normostran (9 000 znakÛ),

7. v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í neÏ tfii mûsíce),

8. lékafiské potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu práce fieditele,
9. písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely konkurzního fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních

údajÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.

Pfiihlá‰ka, Ïivotopis, ãestné prohlá‰ení, koncepce rozvoje ‰koly a souhlas se zpracováním osobních údajÛ musí b˘t vlastnoruãnû podepsány.

Místo, adresa a zpÛsob doruãení pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov do 16. 4. 2018;
• doporuãenû po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 16. 4. 2018 na adresu: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov;

• obálku oznaãte „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ¤ÍZENÍ“.

Konkurz na fieditele Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
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Úfiedníci Finanãního úfiadu pro Moravskoslezsk˘ kraj vyjíÏdûjí od 5. bfiezna
za obãany do vybran˘ch obcí kraje, aby poskytovali informace i tiskopisy
pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob a vyplnûná pfiiznání osobnû pfiebírali. 
Zamûstnanci finanãního úfiadu zavítají do dvanácti obcí kraje.

Do ãtyfi obcí, kde b˘vá zájem o osobní konzultace a pfiedání daÀové-

ho pfiiznání nejvût‰í, pfiijedou úfiedníci opakovanû. V R˘mafiovû bu-
dou obãanÛm k dispozici 28. bfiezna a 3. dubna ve 12:00–17:00 ve
Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov na OkruÏní ulici.
Posledním dnem lhÛty pro podání pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fy-
zick˘ch osob za rok 2017 je úter˘ 3. dubna 2018. UloÏí-li v‰ak fy-

zická osoba pfied uplynutím této lhÛty u správce danû plnou moc 

udûlenou daÀovému poradci ke zpracování a podání pfiiznání k dani

z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob za rok 2017 nebo má-li fyzická osoba dle zá-

kona o úãetnictví povinnost ovûfiit úãetní závûrku auditorem, podává

daÀové pfiiznání ve lhÛtû do 2. ãervence 2018. Ve lhÛtû pro podání

daÀového pfiiznání je daÀ také splatná.

Poplatníci, ktefií dávají pfiednost osobnímu pfiedání daÀového pfiiznání

na podatelnách územních pracovi‰È finanãního úfiadu, mohou vyuÏít

roz‰ífiené úfiední hodiny podatelen od 26. bfiezna do 29. bfiezna od
8:00 do 17:00 a v poslední den lhÛty 3. dubna od 8:00 do 18:00.
Obãané, ktefií pobírali v uplynulém roce 2017 pouze pfiíjmy od za-

mûstnavatelÛ, mohou i letos vyuÏít zjednodu‰en˘ dvoustránkov˘ ti-

skopis pfiiznání k dani z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob (podmínkou je, Ïe ne-

mûli jiné druhy zdaniteln˘ch pfiíjmÛ neÏ pfiíjmy ze závislé ãinnosti). 

K podání daÀového pfiiznání v‰ak náv‰tûva územního pracovi‰tû fi-

nanãního úfiadu ani osobní pfiedání úfiedníkovi nejsou nutné.

Tiskopisy daÀového pfiiznání vãetnû v‰ech pfiíloh, pokyny k vyplnû-

ní tiskopisÛ, informace potfiebné ke správnému vyplnûní tiskopisÛ,

odpovûdi na nejãastûj‰í dotazy vefiejnosti k problematice danû z pfiíj-

mÛ fyzick˘ch osob a stanoviska Finanãní správy âR jsou k dispozi-

ci na www.financnisprava.cz. 

Nejsnadnûji lze pfiiznání vyplnit a podat elektronicky prostfiednic-
tvím aplikace Elektronická podání pro Finanãní správu na
DaÀovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Vyplnûní elektronic-

kého formuláfie je usnadnûno automatick˘mi nápovûdami, souãty a kon-

trolami. V pfiípadû, Ïe uÏivatel aplikace v prÛbûhu vyplÀování elektro-

nického formuláfie zjistí, Ïe nemá dostatek informací a podkladÛ pro

správné vyplnûní daÀového pfiiznání, lze pracovní verzi elektronického

formuláfie uloÏit a pozdûji se k ní vrátit pouÏitím volby „Naãtení soubo-

ru“. VyplÀování elektronického tiskopisu lze v˘raznû urychlit vyuÏitím

volby „PrÛvodce“. UmoÏnûn je také tisk vyplnûného daÀového pfiiznání. 

Pokud má daÀov˘ subjekt nebo jeho zástupce zpfiístupnûnou dato-
vou schránku nebo má zákonem uloÏenou povinnost mít úãetní zá-

vûrku ovûfienou auditorem, je povinen podat daÀové pfiiznání elek-
tronicky, datovou zprávou ve formátu a struktufie zvefiejnûné
správcem danû. 
Jak daÀové pfiiznání podat elektronicky? Nejsnadnûji pomocí aplika-

ce Elektronická podání pro Finanãní správu na www.daneelektronic-

ky.cz, ve které je po vyplnûní elektronického formuláfie nutno uãinit

jeden z tûchto krokÛ:

– vyplnit a odeslat podání opatfiené kvalifikovan˘m (zaruãen˘m) 

elektronick˘m podpisem,

– vyplnit a odeslat podání s ovûfienou identitou podatele zpÛsobem,

kter˘m se lze pfiihlásit do jeho datové schránky,

– vyplnit a vloÏit podání v patfiiãné struktufie a formátu do své dato-

vé schránky, poté prostfiednictvím své datové schránky datovou zprá-

vou odeslat správci danû.

Ing. Petra Homolová, tisková mluvãí Finanãního úfiadu pro MSK

Pfiiznání k dani z pfiíjmÛ lze podat osobnû nebo elektronicky

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace, ZDVOP

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici
zdravotnick˘ asistent

Vlastnosti pracovního místa:
Smûnnost: nepfietrÏit˘ provoz, denní a noãní smûny 12 hodin

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: stfiedo‰kolské, zdravotnick˘ asistent, praktická sestra

Nástup: ãervenec 2018

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do 16. 3. 2018 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova, pfiíspûvkové

organizace, R˘mafiovská 34/1, Janovice, 793 42 R˘mafiov, v obálce oznaãené nápisem V˘bûrové fiízení nebo elektronicky na e-mail: ddjano-

vice@seznam.cz. Mgr. Alena Horká, fieditelka DD

Zdravotnictví

V pondûlí 19. února se sice ãlenové ‰kolního orchestru Zu‰kaband se‰li,
ale nikoliv k obvyklé pondûlní zkou‰ce, ale proto, aby spolu s kolegy z na-
‰í rockové kapely vyrazili na dal‰í z fiady sv˘ch leto‰ních koncertÛ.
Pfiijali totiÏ milé pozvání paní starostky z nedaleké obce RyÏovi‰tû k to-
mu, aby své hudební umûní pfiedvedli v sále multifunkãního domu tamním
obyvatelÛm.
Jak uÏ to u ‰kolních souborÛ bûÏnû chodí, jejich obsazení se v prÛ-

bûhu ãasu mûní, hráãi pfiicházejí a zase odcházejí, aby byli nahraze-

ni nov˘mi, ktefií sbírají zku‰enosti a uplatÀují své schopnosti a do-

vednosti získané v hodinách sólové hry a uãí se je aplikovat pfii sou-

hfie s dal‰ími muzikanty. Pomûrnû v˘raznou obmûnu sestavy letos za-

znamenaly také obû zmínûné kapely. Pro mnohé hráãe tak právû ten-

to koncert byl jejich úplnû prvním, kter˘ s jedním ãi druh˘m soubo-

rem absolvovali. 

Premiéru pfied publikem mûlo i nûkolik skladeb novû zafiazen˘ch do re-

pertoáru Zu‰kabandu (napfi. píseÀ I See the Light z animovaného filmu

Na vlásku nebo zbrusu nové nastudování ústfiední melodie filmÛ

o RÛÏovém panterovi slavného skladatele filmové hudby H. Mancini-

ho), ale posluchaãi si mohli vychutnat i na‰e oblíbené „pecky“, jako té-

ma ze seriálu Profesionálové, I Feel Good Jamese Browna ãi Adiemus
Karla Jenkinse. Horkou novinku zafiadili do programu i na‰i rockefii.

Kromû osvûdãen˘ch hitÛ svûtové rockové scény zahráli poprvé i píseÀ

slovenské kapely Hork˘Ïe SlíÏe Já Ïeru kvítí, kterou hodlají pfiispût

k leto‰nímu celo‰kolnímu projektu s názvem Kvûty a kytice.

Koncert ‰kolních kapel ZU· v RyÏovi‰ti

·kolství
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Program koncertu byl opravdu pestr˘ a vûfiíme, Ïe v‰echny poslu-

chaãe (a to nejen místní, ale k na‰emu pfiíjemnému pfiekvapení i po-

mûrnû poãetné pfiíznivce Zu‰kabandu z R˘mafiova i okolních obcí)

v plnû obsazeném hledi‰ti zaujal a potû‰il, o ãemÏ svûdãí více neÏ po-

zitivní reakce publika mezi jednotliv˘mi skladbami i závûreãn˘ na-

d‰en˘ potlesk vestoje. 

Nezb˘vá tedy neÏ podûkovat paní starostce za v˘bornou spolu-

práci pfii organizaci koncertu, publiku za milé pfiijetí a pozvat

v‰echny na dal‰í akce, které se v na‰í ‰kole pfiipravují. Napfiíklad

na té nejbliÏ‰í, kterou je kaÏdoroãní Festival souborÛ, si zájemci

budou moci poslechnout nejen Zu‰kaband a rockovou kapelu, ale

i bubeníky z rytmického orchestru, skupinu Chaotics nebo letos

novû vznikl˘ soubor populárních písní. Festivalové koncerty se

budou konat v prÛbûhu bfiezna a my vás srdeãnû zveme k jejich

náv‰tûvû.

Lenka Janou‰ková, ZU· R˘mafiov, foto: Daniel Kyják

V pátek 16. února se Ïáci tfietího roãníku uãebního oboru Opraváfi zemûdûl-
sk˘ch strojÛ zúãastnili odborné exkurze na mléãné farmû v ·umvaldu. Mûli
tak moÏnost vidût v praxi to, co se ve ‰kole uãí pouze teoreticky, pfiedev‰ím
ustájení, krmení a dojení skotu.
Stfiedisko v ·umvaldu patfií spoleãnosti Úsovsko, a. s., a má kapaci-

tu 1300 krav Hol‰t˘nského plemene s denní uÏitkovostí aÏ 45 litrÛ

mléka od jedné dojnice. Získávání mléka slouÏí kruhová dojírna

Westfalia, která zvládne podojit 180 krav za hodinu. Ve‰keré ãerstvé

mléko z této farmy je ve v˘bûrové kvalitû dodáváno do mlékárny

Brazzale Moravia, a. s., v Litovli, kde se zpracovává pfii v˘robû dlou-

hozrajících s˘rÛ znaãky Gran Moravia.

StudentÛm se exkurze líbila. Na farmû jsme strávili témûfi dvû hodi-

ny. Hlavní zootechnik nás provázel cel˘m stfiediskem a erudovanû

komentoval jednotlivé provozy, vãetnû odchovu telat. V závûru zmí-

nil moÏnost uplatnûní ÏákÛ v této firmû na pozici traktoristy nebo 

o‰etfiovatele. Spolupráce mezi na‰í ‰kolou a firmou bude pokraãovat

i v dal‰ích letech. Pfiijìte k nám tedy studovat obor Opraváfi zemû-

dûlsk˘ch strojÛ. Foto a text: Mgr. Bronislav KoÀafiík

Îáci Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly nav‰tívili mléãnou farmu
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Zatopil si kraden˘m dfievem
R˘mafiov‰tí policisté podezírají 54letého muÏe z RyÏovi‰tû z krádeÏe

palivového dfieva. Zaãátkem února si mûl z Polní ulice odnést cizí

dfiíví za 2 400 korun a topit s ním doma. Zfiejmû mu pfiitíÏí, Ïe byl za

majetkovou trestnou ãinnost uÏ odsouzen v roce 2016. Hrozí mu aÏ

tfiílet˘ trest.

Za nehody nemohlo vÏdy poãasí
V arktickém t˘dnu na konci února se ãasto bouralo, ne vÏdy ale bylo

pfiíãinou poãasí. V sobotu 24. února havaroval mezi R˘mafiovem

a Dolní Moravicí mercedes poté, co mu do cesty vbûhla srna. Zvífie

po stfietu odbûhlo, na autû vznikla ‰koda za 50 tisíc korun.

V pondûlí 26. února po‰kodil neznám˘ fiidiã zaparkovanou ‰kodovku

Rapid na Sokolovské ulici. Zfiejmû do ní narazil sv˘m vozem pfii cou-

vání a ujel. ZpÛsobená ‰koda ãiní 60 tisíc korun.

O den pozdûji se mezi Vajglovem a Albrechticemi u R˘mafiova stfiet-

la dvû vozidla. 35let˘ fiidiã peugeotu jel za fordem, kter˘ zaãal zasta-

vovat pfied nafoukanou závûjí. Aby zabránil stfietu, strhl fiidiã peuge-

otu fiízení do protismûru, kde se v‰ak stfietl s protijedoucí octavií.

Osádka peugeotu musela b˘t pfievezena k preventivnímu vy‰etfiení do

nemocnice. ZpÛsobená ‰koda na vozidlech ãiní cca 60 tisíc korun.

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

PROVOZNÍ DOBA Po – Út  9:00–18:00, St  z a v fi e n o, ât – Pá  9:00–17:00, www.knihovnarymarov.cz

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné je aÏ do odvolání
z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien

Servis sluÏeb

Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

V˘robky
ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba: Do 16. 3. 2018
po–pá 14:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ v budovû

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

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

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

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

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

554 211 294. Termín kavárniãek v prvním pololetí 2018
(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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Existují dvû moÏnosti. Buì jsme ve vesmíru sami, nebo

nejsme. Obû jsou stejnû dûsivé. Artur C. Clarke
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

Ve stfiedu 21. února se ve velkém sále SVâ R˘mafiov se‰li pfiíznivci nobles-
ního humoru Iva ·moldase. Básníka, pfiekladatele a scenáristu, kterého pro
ãeské televizní publikum objevila ve své populární talkshow Halina
Pawlowská, do R˘mafiova doprovázela spisovatelka a novináfika Marie
Formáãková a italsk˘ zpûvák Andrea Andrei.
Marii Formáãkovou znají zvlá‰tû ãtenáfii ãasopisÛ Vlasta a Kvûty, ale

i jejích knih o hereãkách Zitû Kabátové ãi Helenû RÛÏiãkové, praÏ-

ského Itala Andreu Andreiho zase posluchaãi pop music. Veãer nic-

ménû patfiil pfiedev‰ím Ivu ·moldasovi, kter˘ prakticky nepustil své

hosty ke slovu. Témûfi vyprodan˘ sál SVâ bavil vyprávûním o sv˘ch

pûveck˘ch „úspû‰ích“ s typickou sebeironií a elegancí. Talkshow

zavr‰ila autogramiáda. ZN

Ivo ·moldas 
vyprávûl o své „pûvecké kariéfie“

Stfiedisko volného ãasu
10. 3. Den solidarity s Tibetem – v˘roãí povstání TibeÈanÛ

proti ãínské nadvládû v roce 1959
10. 3. 1948 zemfi. Jan Masaryk, diplomat a politik (nar. 14. 9. 1886)

– 70. v˘roãí úmrtí

10. 3. 1988 zemfi. Ludûk Nekuda, herec, textafi a hlasatel (nar. 

10. 10. 1942) – 30. v˘roãí úmrtí

10. 3. 2008 zemfi. Radovan Lukavsk˘, herec (nar. 1. 11. 1919)

– 10. v˘roãí úmrtí

11. 3. 1908 zemfi. Josef Hlávka, stavitel, architekt, mecená‰ (nar.

15. 2. 1831) – 110. v˘roãí úmrtí

12. 3. V˘znamn˘ den âR – Den pfiístupu âR k NATO v ro-
ce 1999

12. 3. 1943 zemfi. Jifií Langer, spisovatel a pfiekladatel (nar. 

19. 3. 1894) – 75. v˘roãí úmrtí

12. 3. 1938 zemfi. Otokar Fischer, literární historik a pfiekladatel

(nar. 20. 5. 1883) – 80. v˘roãí úmrtí

16. 3. 1828 nar. Pavol Dob‰insk˘, slovensk˘ spisovatel a folkloris-

ta (zemfi. 22. 10. 1885) – 190. v˘roãí narození 

17. 3. 1948 zemfi. Karel Andûl, astronom, kartograf povrchu

Mûsíce (nar. 28. 12. 1884) – 70. v˘roãí úmrtí

17. 3. 1968 nar. Tomá‰ Hol˘, herec (zemfi. 8. 3. 1990) – 50. v˘r. nar.

19. 3. 2008 zemfi. Artur Charles Clarke, britsk˘ spisovatel sci-fi

a vynálezce (nar. 16. 12. 1917) – 10. v˘roãí úmrtí

20. 3. 1393 zemfi. sv. Jan Nepomuck˘ (nar. kolem r. 1345)

– 625. v˘roãí úmrtí

20. 3. 1868 nar. Jan KfiíÏeneck˘, fotograf a tvÛrce prvních ãesk˘ch

filmÛ (zemfi. 9. 2. 1921) – 150. v˘roãí narození

20. 3. 1828 nar. Henrik Ibsen, norsk˘ dramatik (zemfi. 23. 5. 1906)

– 190. v˘roãí narození

21. 3. Svûtov˘ den lesÛ – vyhlásila Konfederace evropské-
ho zemûdûlství roku 1971

22. 3. Svûtov˘ den vody – vyhlásilo OSN od roku 1992
22. 3. 1808 zemfi. Václav Matûj Kramerius, prozaik, novináfi, pfie-

kladatel a vydavatel (nar. 9. 2. 1753) – 210. v˘roãí úmrtí
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Radomila Uhlífie zná ãesk˘ divák pfiedev‰ím jako svérázného herce z filmÛ
Koufi, Díky za kaÏdé nové ráno, Pupendo nebo Skfiítek. ReÏisér a herec spjat˘
s legendárními divadelními soubory Sklep, Vizita ãi Îeny se v sobotu 3. bfiezna
v R˘mafiovû pfiedstavil v ménû znám˘ch rolích – jako malífi a vypravûã.
Radomil Uhlífi v˘tvarník (1957) zahájil svou bfieznovou v˘stavu

v Galerii Octopus pfii odpolední vernisáÏi krátk˘m komentáfiem, kte-

r˘ napovûdûl, Ïe kaÏd˘ z vystaven˘ch obrazÛ má svÛj osobit˘ pfiíbûh.

Autor ostatnû pfiislíbil uspofiádat bûhem bfiezna „komentovanou pro-

hlídku“, takÏe zájemci se budou moci dozvûdût víc. Vidût Uhlífiovy

obrazy ale stojí za to i bez autorského v˘kladu; vyzafiují siln˘ náboj,

pfiitahují, vtahují a baví, zvlá‰È ve spojení s názvy, které jsou ãasto

vtipnou naráÏkou na konkrétní situace (Jak a kudy do o‰acovacího
stfiediska nebo Ekonomika má dobfie na‰lápnuto). Autorovy dadais-

Dadaista Radomil Uhlífi
vzpomíná na restauraci U ZpûváãkÛ

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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tické vize jsou rozmafiile barevné a hemÏivé, jako mûÀavky pod mik-

roskopem nebo jako ãásteãky hmoty rozmetané do prostoru a opût se

skládající v rozbujelé struktury, neúnavné ve své hravosti.

V̆ tvarné ãinnosti se Radomil Uhlífi zkusmo dotkl uÏ na poãátku 

90. let jako ãlen V̆ tvarného spolku Kuãera, vrátil se k ní ale aÏ po

dlouhé pauze v roce 2009 a teprve pak ji rozvinul s velkou intenzitou

jako novû objeven˘ potenciál svého umûleckého repertoáru.

R˘mafiovská v˘stava je prÛfiezem jeho prací z posledních pûti let a za-

hrnuje i práce nejãerstvûj‰í, vãetnû Pásma U ZpûváãkÛ, které vznik-

lo jako reminiscence stejnojmenné praÏské restaurace a jejích avant-

gardních hostÛ. V malém sále doprovází obrazy inspirované záÏitky

z tohoto prostfiedí nahrávka Uhlífiova vyprávûní s hudebním podkre-

sem Mikolá‰e Chadimy.

Muzeum souãasnû s v˘stavou obrazÛ Radomila Uhlífie zahájilo i pre-

zentaci dvou v˘tvarnic v galerii Pran˘fi. Fotografka Jarmila

Soldánová (1973), pÛvodem z Dolních Studének a Ïijící v souãas-

nosti v Libinû, pfiedstavuje snímky vytvofiené „s amatérsk˘m pohle-

dem na svût, bez vlivu fotografick˘ch kurzÛ a na manuál zrcadlov-

ky“. Zachycuje na nich zákoutí, která oÏívají pfiíbûhy lidí i vûcí, 

osobními vzpomínkami a pocity. Autorka tyto scény ãasto doprovází

zamy‰lením ãi ver‰i, které spoleãnû s fotografií tvofií svého druhu in-

timní deníkov˘ záznam.

Petra Niklová (1974) se vûnuje tvorbû ‰perkÛ a drobn˘ch artefaktÛ

z keramické hlíny. Pochází z Vysoãiny a pÛsobí jako v˘tvarná peda-

goÏka v nedalekém Uniãovû. Náv‰tûvníci galerie Pran˘fi si mohou

prohlédnout dekorativní pfiedmûty, figury i nádoby, a zejména ‰per-

ky, v nichÏ se harmonicky spojuje zemitost materiálu s jemn˘m zpra-

cováním Ïensk˘ch rukou.

Obû nové v˘stavy v r˘mafiovském muzeu jsou k vidûní do 1. dubna. ZN

Hostování herce, malífie a vypravûãe Radomila Uhlífie v R˘mafiovû v sobotu
3. bfiezna veãer pokraãovalo v Jazzclubu SVâ, kde se spoleãnû s MCH triem
pfiedvedl jako nekonvenãní muzikant a prÛvodce „laternou magikou chu-
d˘ch“. Druhá ãást veãera patfiila kapele Duende, která se do jazzclubu vrá-
tila po dvou letech s nov˘m albem Garden of Me.
Po nedávném âesnekfestu byl sobotní koncert v jazzclubu dal‰ím po-

fiadem, kter˘ konfrontoval dvû naprosto odli‰né hudební polohy.

První ãást veãera byla de facto pokraãováním odpolední vernisáÏe

v˘stavy dadaistick˘ch obrazÛ Radomila Uhlífie. Ty se spoleãnû

s hlavním protagonistou veãer pfiesunuly z muzea na pódium velké-

ho sálu a promítány na plátno dotvofiily atmosféru jeho hudebního

vystoupení s MCH triem, tedy s Mikolá‰em Chadimou (saxofon, ky-

tara), Janem Jiruchou (trombon) a Jifiím Janìourkem (klávesy), jeÏ

mimofiádnû doplnil je‰tû Roman Karel za bicími.

Radomil Uhlífi usedl za mikrofon, aby propÛjãil celému uskupení svÛj

hlas, k rytmickému halekání a skfiehotání, ale i k pfiednesu ver‰Û, které

tvofií kostru spoleãného projektu Ordinarium. Ten vze‰el z improvizo-

van˘ch vystoupení, jeÏ dokreslovaly Uhlífiovy svérázné vize promíta-

Jazzovou sezónu spustilo Ordinarium a Duende

Jazzclub
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né na plátno v pozadí, a vykrystalizoval v nahrávku, vydanou na kon-

ci roku 2016. Její pfiebal i booklet ilustrují, jak jinak, Uhlífiovy obrazy.

ZáÏitek z koncertu je samozfiejmû pokaÏdé jedineãn˘, dan˘ mírou im-

provizace hudební i verbální. Asociativní proud slov, tónÛ a (pa)zvu-

kÛ v sobû mísí dadaistickou hravost, komiku absurdní a melancholic-

kou zároveÀ i temné spodní proudy. ·koda jen, Ïe Uhlífiovy obrazy ne-

dostaly vût‰í promítací prostor, na malém plátnû trochu zanikaly.

Druhá ãást veãera uÏ byla zcela v reÏii jazzclubu a nabídla koncert

kapely Duende. Ta se na r˘mafiovské pódium vrátila po dvou letech

v obnovené sestavû a pfiedev‰ím s nov˘m albem Garden of Me, kte-

ré vy‰lo loni v létû. Kromû zakládající a vÛdãí postavy kapely, kyta-

risty Tomislava Zvardonû, na nûm úãinkuje zpûvaãka a hráãka na 

ukulele Veronika Diamantová, která pfied dvûma lety nahradila gru-

zínskou zpûvaãku Ketevan Tughushi a znatelnû posunula zvuk

Duende k v˘raznûj‰í emocionalitû. Stál˘m ãlenem se po letech ho-

stování stal i peruánsk˘ perkusista Carlo Zegarra. Zmûnu naopak za-

znamenal post kontrabasisty, kter˘ na nové desce zastává Petr Tich˘,

a dal‰í, pomûrnû dominantní barevn˘ odstín Duende dodal jazzov˘

pianista Marek Novotn˘.

Duende po víceménû intelektuálním záÏitku z vystoupení Radomila

Uhlífie a MCH tria nabídlo v dobrém smyslu taneãní hudbu, melodickou

a zároveÀ energickou, bránící se jednoznaãné Ïánrové ‰katulce. Jazz, la-

tina, flamenco, pop i africké etno a moÏná je‰tû dal‰í pfiímûsi z ní ãiní

ãesk˘ pfiíspûvek k word music. Duende si pfiitom drÏí nezamûnitelnou

osobitost, ono kouzlo, které evokuje uÏ jeho ‰panûlsk˘ název.

Dal‰í neobyãejn˘ hudební záÏitek pofiadatelé z jazzclubu naplánova-

li na pátek 16. bfiezna. Na posluchaãe se chystá „smrtící“ útok Dead

Beatz. ZN

Duende

Radomil Uhlífi a MCH trio Foto: Roman Panáãek

Amatérsk˘ divadelní spolek Mahen se po roãní pauze vrátil na jevi‰tû inscena-
cí Zdûdíme pivovar na motivy hry Vrány Jaroslava Kolodûje. Ochotnick˘ spolek,
kterému s odchodem reÏisérky Hany Vystrãilové hrozila stagnace, vstoupil do
nové etapy pfiíznaãnû hrou, jejímÏ hlavním tématem je nadûje, „Ïe bude líp“.
Dílo Jaroslava Kolodûje není na repertoáru Mahenu poprvé.

R˘mafiov‰tí ochotníci v minulosti nastudovali nûkolik pohádek toho-

to autora, profesí loutkáfie a koníãkem dramatika, kter˘ psal právû pro

ochotníky. Jeho scénáfie respektují omezené prostfiedky amatérsk˘ch

divadel, nevynikají nároãnou v˘pravou ani komplikovanou kompozi-

cí, Ïánrovû se orientují na veselé pohádky a komedie, nicménû nû-

které se dot˘kají i závaÏnûj‰ích témat. Jako právû Vrány o partû bez-

domovcÛ, kter˘m magistrát zam˘‰lí sebrat jejich jediné útoãi‰tû.

Dûj inscenace, kterou reÏíroval Zdenûk Vodiãka, se odehrává pfied 

ohradou kdesi na mûstské periferii. Ohrada je stfiedobodem, hranicí

mezi vefiejn˘m svûtem ulice a improvizovan˘m soukromím ãtvefiice

„Ïivotních troseãníkÛ“: cikánky Carmen (Radka Koláriková), která

Mahen se vrátil na scénu hrou o nadûji

Organizace a spolky
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se Ïiví vû‰tûním budoucnosti, sbûraãky odpadkÛ Maruny (Helena

Papajová), vûãnû opilého muzikanta Harmoniky (Martin Holou‰)

a pracovitého Vla‰tovky (Pavel Kon‰tack˘), jenÏ pfies t˘den za úpla-

tu venãí psy a víkend tráví opravováním chalupy, kterou mu zniãila

velká voda. Do jejich groteskního svûta náhodou vstoupí „pan dok-

tor“ (Jan Steiner), Ïivotem znechucen˘ muÏ, kter˘ si pfii‰el na laviã-

ku u ohrady sníst veãefii – a zahodit klíãe od bytu. Kromû nûj naru‰í

poklid svérázné party je‰tû dvojice zvûstovatelÛ zl˘ch i dobr˘ch

zpráv: magistrátní úfiedník Václav Vûtrník (Michal Schreiber), zosob-

Àující bezcitnou byrokratickou moc, a navonûná paniãka (Jana

Stehlíková), které Vla‰tovka venãí psa.

Na malém prostoru pfied ohradou se bûhem pouh˘ch dvou jednání 

odehraje pfiíbûh, jehoÏ zápletkou je ztráta „domova“ hrozící lidem,

ktefií o skuteãn˘ domov z rÛzn˘ch dÛvodÛ uÏ pfii‰li. Dûj sám o sobû

je pfiímoãar˘ a vyústí ve ‰Èastn˘ konec, je v‰ak pouhou kulisou mik-

ropfiíbûhÛ hlavních aktérÛ, které se vyjevují jaksi mezi (dosti jadr-

nou) fieãí. âtvefiici bezdomovcÛ navzdory vizáÏi, slovníku a pokout-

n˘m zpÛsobÛm obÏivy, i navzdory slabosti pro rum nebo aspoÀ pivo,

tvofií lidé, ktefií si uchovali dÛstojnost. A nadûji, jiÏ s oblibou formu-

luje Carmen úslovím „bude líp, zdûdíme pivovar“. O ten sice nako-

nec nejde, nov˘ domov pfiesto parta najde – díky pfiátelství, jeÏ je tím

nejcennûj‰ím, co lidé, ktefií jinak ztratili v‰echno, mají.

Jaroslav Kolodûj se svou komedií dotkl váÏného tématu bezdomo-

vectví, ztráty zázemí, rodiny, práce, spoleãenské úrovnû, respektu 

okolí. Îe je pád na dno snadn˘, dokládá tfieba Maruna ve skvûlém po-

dání Heleny Papajové, o níÏ se divák dozví, Ïe byla vzdûlaná a mûla

v‰echno, a pfiece skonãila na ulici. Maruna ani ostatní Kolodûjovi

bezdomovci ov‰em nevzbuzují soucit, spí‰ sympatie. Jsou to moÏná
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troseãníci, ale nikoliv ztroskotanci. Na okraji spoleãnosti se ocitli

z rÛzn˘ch pfiíãin, a ne vÏdy jako obûti, s chutí popíjejí alkohol a ob-

ãas se porvou. Pod tvrdou slupkou jsou ale stále lidmi s dobr˘m srd-

cem. Carmen s Marunou neváhají „o‰kubat“ dÛvûfiivého doktora

o poslední stovku, je to ale jen zpÛsob, jak mu otevfiít oãi a ukázat, Ïe

to, co zahazuje, má obrovskou cenu. Dostane zpátky nalezené klíãe

a dobrou radu – zaãít znovu. ProtoÏe ode dna je potfieba se odrazit.

Mahen se po vynechané loÀské sezónû vrátil na divadelní prkna in-

scenací témûfi symbolickou. Hra, jejíÏ v˘bûr jistû ovlivnily i praktic-

ké okolnosti, pfiedev‰ím nedostatek hercÛ, pfiedesílá, Ïe spolek s no-

v˘m vedením vstupuje do dal‰í etapy, Ïe chce pokraãovat s ohledem

na dlouholetou ochotnickou tradici, ale souãasnû zkou‰et nové.

A pfiedev‰ím Ïe se nevzdává, stejnû jako hrdinové Kolodûjovy ko-

medie. ZN

Stránské, z. s., pofiádá
VELIKONOâNÍ ZDOBENÍ

24. bfiezna v 10:00–17:00

Nedûlní ‰kola fiemesel Stránské

PomÛÏeme vám vytvofiit originální dekorace 

k v˘zdobû va‰eho domova:

•  barvení kraslic •  mot˘lci z papíru

•  pletení pomlázky •  proutûná klícka a dal‰í moÏnosti

Tû‰íme se na vás!

Pfiání k Mezinárodnímu dni Ïen

KSâM pfieje v‰em Ïenám R˘mafiovska 
k svátku MDÎ 

hodnû pohody, ‰tûstí, spokojenosti, 
ale hlavnû zdraví.

Za ZO KSâM R˘mafiov Rostislav Kubis

Základní organizace âSSD pfiipravila na zimním stadionu pro dûti v sobotu 24. února Karneval na ledû JiKo

KfiíÏová cesta v Rudû se krátce po svém prohlá‰ení národní kulturní památ-
kou dostává do hledáãku kamer. UÏ v bfieznu se bude vysílat reportáÏ o tom-
to poutním místû v KfiesÈanském magazínu âeské televize.

Televizní ‰táb brnûnské re-

dakce KfiesÈanského magazí-

nu pfiijel natáãet reportáÏ

o unikátní barokní kfiíÏové

cestû v Rudû na konci února,

v t˘dnu jarních prázdnin

s arktick˘m poãasím. Poda-

fiilo se mu tak zachytit oblí-

ben˘ cíl turistÛ i poutníkÛ

v mimofiádné atmosféfie, kte-

rou obvyklí náv‰tûvníci

vlastnû neznají. „Právû díky
poãasí místo pÛsobilo nád-
hernû, pfiímo pohádkovû.
Nahoru na KfiíÏov˘ vrch
jsme se vydali v poledne, sví-
tilo slunce, vítr vyfoukával
sníh, kter˘ mrazem jiskfiil.

KfiíÏová cesta v Rudû se objeví v televizní reportáÏi

Z okolních obcí a mûst
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KaÏdou chvíli jsme nacházeli nûjak˘ krásn˘ zábûr,“ popisuje natáãe-

ní v nároãn˘ch podmínkách reÏisérka Markéta Boãková.

KfiíÏová cesta v Rudû s kostelem Panny Marie SnûÏné si pro svou no-

vou reportáÏ do KfiesÈanského magazínu vybrala nejen proto, Ïe byla

nedávno vyhlá‰ena národní kulturní památkou, ale i proto, Ïe bezespo-

ru patfií mezi pfiitaÏlivá místa spojená s vírou. Právû ta se KfiesÈansk˘

magazín snaÏí divákÛm pfiibliÏovat. „Ná‰ pofiad je urãen pro ty, kdo
chtûjí nav‰tívit místa, která jsou zajímavá turisticky i duchovnû. A kfií-
Ïová cesta v Rudû je opravdu magická,“ vysvûtluje Markéta Boãková.

Pûtiãlenn˘ brnûnsk˘ ‰táb natáãel v Rudû a v r˘mafiovském muzeu,

spoleãnû s dûkanem Franti‰kem Zehnalem, s kunsthistorikem

Michalem Vyhlídalem a rovnûÏ s autorem fotografické knihy o drob-

n˘ch sakrálních památkách R˘mafiovska Miloslavem Markem.

ReportáÏ bude vysílat druh˘ program âeské televize v nedûli 

25. bfiezna po poledni. UÏ tuto sobotu (11. 3. ve 12:45) se mohou di-

váci podívat na vydání KfiesÈanského magazínu vûnované jiné pozo-

ruhodné památce z na‰eho okolí, modernistickému kostelu sv. Cyrila

a Metodûje v Olomouci-Hejãínû. ZN

V úter˘ 27. února se v olomouckém kinû Metropol promítal nov˘ dokumen-
tární film o fotografu Jindfiichu ·treitovi. Snímek natáãela jeho nûkdej‰í stu-
dentka Libu‰e Rudinská tfii roky a dala mu název Na tûlo.
Proslulého fotografa Jindfiicha ·treita, kromû jiného pedagoga a po-

fiadatele v˘stav, netfieba pfiedstavovat. Region, v nûmÏ se usadil a kte-

r˘ propaguje i sv˘m pfiízviskem Jindra ze Sovince, se k nûmu hlásí,

stejnû jako samotn˘ R˘mafiov, kde má vlastní stálou galerii – vznik-

la na místním gymnáziu a kaÏdoroãnû pfiedstavuje ukázky z jeho

tvorby (nejnovûj‰í v˘stava zde bude zahájena uÏ 19. bfiezna).

I Olomouc, kde ·treit na Palackého univerzitû studoval, a Opava, kde

na Institutu tvÛrãí fotografie Slezské univerzity vyuãuje, jsou na

„svého“ ·treita hrdé. Pfiátelé a známí, obdivovatelé, Ïáci, ti v‰ichni se

s Jindfiichem ·treitem rádi znají, ale kdo ho zná skuteãnû zblízka, lid-

sky? ReÏisérka Libu‰e Rudinská se pokusila zachytit osobnost cha-

rismatického fotografa právû tak, proniknout tam, kam se vût‰ina li-

dí nedostane, za bariéru jeho s pfiátelsk˘m úsmûvem, ale peãlivû stfie-

Ïeného osobního Ïivota, a dostat se mu aÏ na tûlo.

Libu‰e Rudinská se s Jindfiichem ·treitem seznámila pfied pûtadvace-

ti lety, byla jeho studentkou na praÏské FAMU a udrÏovala s ním

kontakt i po studiích, pfiestoÏe se od fotografie postupnû pfiiklonila

k filmovému dokumentu. DivákÛm se moÏná vybaví její snímky

Uloupené matefiství, Pavel Wonka se zavazuje nebo MÛj otec George
Voskovec. Její nejnovûj‰í poãin, kter˘ olomouckou premiérou 

27. února vstoupil do kin, je opût portrétem, zatím nejosobnûj‰ím,

protoÏe stojí na vzájemném vztahu reÏisérky a fotografa, na jejich

prohlubující se dÛvûfie a otevfienosti. O té svûdãí uÏ plakát – vÏdyÈ

kdo si dosud mohl dovolit respektovaného umûlce svléknout, z ‰atÛ

i charakteristického plnovousu?

Nov˘ dokument se chce Jindfiichu ·treitovi dostat na tûlo

Jindfiich ·treit a Libu‰e Rudinská pfii premiéfie dokumentu Na tûlo
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Jindfiich ·treit se v dokumentu Rudinské skuteãnû odhaluje, nijak

bulvárnû nebo provokativnû, ale naopak s elegancí, pfiirozenû a sym-

paticky. Kamera jej provází v‰ude, kde si fotografa bûÏnû pfiedstavu-

jeme – pfii fotografování ve vylouãen˘ch lokalitách nebo v rumun-

ském Banátu, na v˘stavách, na aukci fotografií, pfii pfiedávání ocenû-

ní olomouckého primátora. Doprovází ho ale i tam, kde je ·treit „jen“

ãlovûkem, do soukromí jeho domova, na náv‰tûvu dcery a posléze

i do nemocnice. Právû neãekané zranûní, které se pfiihodilo bûhem

natáãení, se údajnû stalo dÛleÏit˘m momentem a prolomilo dosud 

udrÏovan˘ odstup. Fotograf, kter˘ se shodou okolností ocitl ve stejné

nemocnici, kde se pfied sedmdesáti lety narodil, umoÏnil reÏisérce na-

hlédnout nejen do svého pokoje, ale i do sv˘ch my‰lenek. Portrét

zpoãátku vyprávûn˘ jako rekapitulace Ïivotních událostí se prohlu-

buje úvahami a získává dal‰í rozmûr. ReÏisérka nakonec smí vstou-

pit i do bolestn˘ch zákoutí, kdyÏ fotograf sdûluje své pocity z odlou-

ãení od jediné dcery, flétnistky Moniky ·treitové, která Ïije trvale

v Portugalsku, a také od celoÏivotní druÏky, manÏelky Agnes, u níÏ

se bûhem natáãení projevila váÏná nemoc.

Portrét „obyãejného svûta neobyãejného muÏe“ Jindfiicha ·treita ov‰em

není jen osobní zpovûdí, je pfiedev‰ím vhledem do osudu 

umûlce, kter˘ geniálnû spojil svÛj talent, schopnost empatie a diploma-

cie. Kamera jej provází na nejrÛznûj‰í místa a ukazuje, v jak ‰irokém so-

ciálním spektru se Jindfiich ·treit obratnû pohybuje – mezi bezdomov-

ci, vesniãany, Romy, horníky, sociálními pracovníky, studenty, umûlci,

galeristy, podnikateli i politiky. Ve své práci se neobejde bez navození

dÛvûry, i on proniká lidem aÏ na tûlo, kdyÏ je sleduje pfies hledáãek fo-

toaparátu. A stejnû tak se neobejde bez schopnosti jednat s politiky, kte-

fií podle nûj mají sociální problémy, na nûÏ umûlec poukazuje, fie‰it.

Dokument Na tûlo se pro velk˘ zájem divákÛ bûhem premiérového

veãera v Olomouci promítal dvakrát. Zkrátka nepfiijdou ani ti, kdo se

do Metropolu nedostali. Na programu r˘mafiovského kina by se mûl

objevit v dubnu. ZN, foto: Michal Vyhlídal

Pokud se nûkdo rozhodne zavítat do jifiíkovské fiezbáfiské galerie poãátkem
bfiezna, kdy je‰tû v obcích pod Jeseníky leÏí sníh a vládne tfieskutá zima, mÛ-
Ïe zapochybovat, zda má smysl náv‰tûvu absolvovat, zda Jifií Halouzka nepo-
vûsil pfies zimu fiezbáfiské fiemeslo na hfiebík a neoddává se slastnému nic-
nedûlání. Opak je pravdou. Galerie Ïije nejen ãil˘m pracovním ruchem, ale
i ‰vitofiením dûtí z pfiímûstsk˘ch táborÛ v dobû jarních prázdnin a hlasy dal-
‰ích náv‰tûvníkÛ.
Pfii pfiíchodu do hlavní budovy galerie d˘chne na ãlovûka teplo kamen

z vyhfiáté jizby a vÛnû ãerstvého dfieva z nedalekého ateliéru, kde se

synové známého fiezbáfie uãí fiemeslu, aby mohli pokraãovat v zapo-

ãatém díle, aÏ tady jednou jejich táta nebude. Uprostfied areálu vyros-

tl obfií venkovní ateliér se zastfie‰ením, kde právû vznikají velké dfie-

vofiezby, které by se do men‰ích vyhfiát˘ch místností neve‰ly.

„V souãasné dobû zhotovuji ‰estnáct vodníkÛ. Budou to vlastnû dvû
velké rodiny – vodníci, vodnice a malí vodníãci. Dnes dûti znají jen
Ramba a samé stfiílení a ãasto se zapomíná na klasické ãeské, byÈ my-
tické postaviãky. Vodnické rodiny budou souãástí obfiího vodopádu se
ãtyfimetrov˘m ml˘nsk˘m kolem. V‰e bychom chtûli uvést do provozu
je‰tû pfied letní sezónou, aÈ uÏ se vodníky podafií dokonãit, ãi nikoli,“
pfiiblíÏil své aktuální aktivity Jifií Halouzka. Prozradil, Ïe obfií vodo-

pád bude pohánût dvanáct v˘konn˘ch ãerpadel, masa vody poteãe

jednou za hodinu po dobu deseti minut a doprovodí ji hudební motiv

ze Smetanovy Vltavy.

Letos chce majitel galerie také roz‰ífiit restauraãní a odpoãinkov˘

prostor pro náv‰tûvníky o dal‰ích pûtadvacet metrÛ ãtvereãních.

Vznikne tak napfiíklad zázemí pro vût‰í poãet dûtí, kter˘ch se nezfiíd-

ka sejde i devadesát najednou. Dospûlí zase ocení zimní zahradu ne-

bo letní terasu s posezením.

První vût‰í leto‰ní akcí v Pradûdovû galerii bude tradiãnû oslava

Velikonoc od soboty 31. bfiezna do Velikonoãního pondûlí 2. dubna,

kdy si zejména dûti pfiipomenou velikonoãní tradice – pletení po-

mlázky, vyfiezávání pí‰Èalky z vrbového proutku nebo malování kras-

lic. JiKo

Pradûdova galerie U HalouzkÛ v zimû nespí

Spoleãenská kronika

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

Magdaléna Kyncová – Jamartice  ......................................... 80 let

Veronika Slováková – R˘mafiov  .......................................... 81 let

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

Vlasta Bahulíková – R˘mafiov  ............................................. 82 let

Marie Luke‰ová – R˘mafiov  ................................................ 82 let

Zdenka Buãková – R˘mafiov  ............................................... 82 let

Rudolf Köhler – R˘mafiov  ................................................... 82 let

Bohumila Teislerová – R˘mafiov  ......................................... 86 let

Margita Dorotková – R˘mafiov  ............................................ 86 let

Katefiina Bakiová – R˘mafiov  .............................................. 89 let

Rozlouãili jsme se

Josef Kfiemenák – R˘mafiov  .............................................. 1940

Marie Filipová – R˘mafiov  ................................................ 1947

Milan VyhÀák – R˘mafiov  .................................................. 1948

Josef Svoboda – R˘mafiov  ................................................. 1929

Ludmila Liãmanová – R˘mafiov  ........................................ 1945

Ladislav Kroupa – R˘mafiov  .............................................. 1933

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

So‰ky vodníkÛ slouÏí fiezbáfii jako pfiedloha

Nov˘ venkovní ateliér, kde se rodí ‰estnáct dfievûn˘ch vodníkÛ 

-05-2018  7.3.2018 12:55  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2018

18

MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úfiad

NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, tel.: 554 773 543, 733 602 140, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná vydává 

v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení 
na pozici referenta/referentky odboru hospodáfisko-správního 

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná

Pfiedpokládan˘ nástup: kvûten 2018, pfiíp. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 9. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády 

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

zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

Nabízíme: systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

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

Dal‰í poÏadavky:
• vzdûlání vy‰‰í odborné stavebního nebo technického smûru, pfiíp. stfiedo‰kolské stavebního nebo technického smûru ukon-

ãené maturitní zkou‰kou,
• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení – zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích, zákon ã. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), zákon ã. 134/2016 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek – v‰e v plat-

ném znûní,

• dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu, 

• samostatnost, odpovûdnost, preciznost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní zabezpeãení investiãních akcí mûsta, zastupování investora zejména pfied dotãen˘mi orgány státní správy, zaji‰tûní pro-

jekãní pfiípravy, kontrolní a administrativní ãinnost ve vztahu k investiãním akcím,

• tvorba plánÛ investic a oprav, správa majetku mûsta, 

• pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení,

• administrace dotací.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona ã. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obãana,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘-

bûrového fiízení,

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

dan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

V pfiihlá‰ce uveìte kontaktní údaje: telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 

do 3. dubna 2018 v obálce oznaãené V¤ – neotvírat.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 3. dubna 2018 do 10:00

Pfiípadné dotazy zodpoví: Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, tel.: 554 773 543, 733 602 140 

Bc. Monika Kováãová, vedoucí hospodáfisko-správního odboru MûÚ, tel.: 554 773 544

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise

bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona 

ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osob-

ními údaji. Po skonãení v˘bûrového fiízení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému fiízení vráceny.

Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, v. r.
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Mûsto Bfiidliãná
NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná

Rada mûsta Bfiidliãná v souladu se zákonem ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, stfiedním, 

vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), v platném znûní a s vyhlá‰kou M·MT ã. 54/2005 Sb., 

o náleÏitostech konkurzního fiízení a konkurzních komisích, v platném znûní

vyhla‰uje konkurzní fiízení na pracovní místo 
fieditele/fieditelky

Matefiské ‰koly Bfiidliãná, Hfibitovní 439, okres Bruntál, pfiíspûvkové organizace

Pfiedpoklady:
• odborná kvalifikace pro pfiímou pedagogickou ãinnost a praxe dle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmû-

nû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní,

• plná zpÛsobilost k právním úkonÛm,

• znalost problematiky fiízení a obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ zejména v oblasti ‰kolství,

• odborné, fiídící a organizaãní schopnosti,

• obãanská a morální bezúhonnost,

• zdravotní zpÛsobilost,

• praxe na vedoucím pracovním místû v oblasti ‰kolství v˘hodou.

Obsahové náleÏitosti pfiihlá‰ky:
• kontaktní adresa, telefon, e-mail,

• úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání vãetnû dal‰ího vzdûlávání,

• strukturovan˘ profesní Ïivotopis vãetnû údajÛ o dosavadních zamûstnáních a odborn˘ch znalostech a dovednostech,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏádání,

• ãestné prohlá‰ení o plné svéprávnosti (zpÛsobilosti k právním úkonÛm),

• originál lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu pracovního místa fieditele/fieditelky (ne star‰í 2 mûsícÛ),

• písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto konkurzního fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochra-

nû osobních údajÛ, v platném znûní,

• koncepce rozvoje ‰koly (max. rozsah 2 strany strojopisu formátu A4).

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 8. 2018

Pfiihlá‰ku s poÏadovan˘mi doklady za‰lete nejpozdûji do 13. 4. 2018 (vãetnû) na adresu: Mûsto Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51

Bfiidliãná, nebo pfiedejte osobnû na podatelnû MûÚ Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná do 10:00. Obálku oznaãte heslem

Konkurz Matefiská ‰kola Bfiidliãná, Hfibitovní 439, okres Bruntál, pfiíspûvková organizace – neotvírat.
Kontakt: tel.: 554 773 543, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz.

Do konkurzního fiízení budou pfiijaty pouze pfiihlá‰ky s kompletními doklady vãetnû ovûfien˘ch kopií dokumentÛ a s vlast-
noruãním podpisem.

Moravskoslezsk˘ kraj získal od Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR dal‰í mi-
liardu korun na ochranu ovzdu‰í. Vût‰í ãást penûz je urãena na pokraãování
kotlíkov˘ch dotací, zbytek pokryje dal‰í potfieby obcí a mûst související 
s ochranou ovzdu‰í. V˘mûna zdrojÛ tepla v domácnostech má jednoznaãnû
nejvût‰í efekt, protoÏe star˘ kotel na uhlí vypustí do ovzdu‰í prÛmûrnû 
60 kilogramÛ prachu roãnû.
Novû bude moÏné v˘mûnu kotlÛ pfiedfinancovat formou pÛjãky

z prostfiedkÛ Státního fondu Ïivotního prostfiedí, pilotnû právû

v Moravskoslezském kraji. KaÏd˘ obãan kraje tak bude mít moÏnost

si vymûnit svÛj dosluhující kotel za nov˘ nízkoemisní, aniÏ by musel

pfiedem do v˘mûny investovat vlastní peníze. O bezúroãnou pÛjãku

aÏ do v˘‰e 100 % ceny a v˘mûny zdroje si kaÏd˘ zájemce poÏádá ve

své obci nebo na Státním fondu Ïivotního prostfiedí.

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí souãasnû zaãalo hledat se zástupci

ministerstva práce a sociálních vûcí cestu, jak umoÏnit dal‰í zv˘hod-

nûní v kotlíkov˘ch dotacích pro rodiny prokazatelnû postiÏené ener-

getickou chudobou, napfi. aby mohly získat vy‰‰í kotlíkovou dotaci.

„Zákaz provozu star˘ch kotlÛ 1. a 2. emisní tfiídy se nezadrÏitelnû
blíÏí. Do ãtyfi let musí b˘t v‰echny staré kotle po celé âR vyfiazeny
z provozu. Takov˘chto kotlÛ je asi 350 tisíc, jen v Moravskoslez-
ském kraji zhruba 24 tisíc. Chceme vyuÏití dotace umoÏnit opravdu
úplnû kaÏdému vlastníkovi a provozovateli starého neekologického
kotle bez ohledu na to, kolik mûsíãnû vydûlává. V‰ichni, ktefií o to
v Moravskoslezském kraji budou stát, budou mít je‰tû letos moÏnost
si pofiídit nov˘ zdroj tepla za mimofiádnû jednoduch˘ch a vstfiícn˘ch
podmínek,“ fiekl ministr Ïivotního prostfiedí Richard Brabec s tím,

Ïe doplÀkov˘ program pfiedstaví ministerstvo do zaãátku letních

prázdnin.

V Moravskoslezském kraji se dosud vymûnilo nebo vymûní zhruba 

16 tisíc star˘ch dosluhujících kotlÛ z kotlíkov˘ch dotací financovan˘ch

v pfiedchozích letech nebo ze souãasn˘ch kotlíkov˘ch dotací. Podle od-

hadÛ tak zb˘vá v Moravskoslezském kraji vymûnit do záfií roku 2022,

kdy v‰echny staré kotle budou

muset b˘t ze zákona odstaveny

z provozu pod pokutou aÏ 50 tisíc

korun, asi 8 tisíc kotlÛ. To by po

jejich v˘mûnû znamenalo sníÏení

prachu v ovzdu‰í o dal‰ích aÏ 

500 tun roãnû. Petra Roubíãková
tisková mluvãí MÎP (zkráceno)

Kotlíkovné bude i na pÛjãku

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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Autor ãlánku o stolní spoleãnosti Deutschböhmen by chtûl tímto pfiís-

pûvkem navázat na sérii sv˘ch pfiíspûvkÛ o nûmeck˘ch spolcích na

R˘mafiovsku, jeÏ byly zvefiejnûny v R˘mafiovském horizontu v letech

2015–2016, respektive v dobû, kdy pÛsobil jako historik – kurátor

sbírkov˘ch a mobiliárních fondÛ v Mûstském muzeu R˘mafiov.

V první polovinû 19. století se

u nás vytvofiilo relativnû malé

mnoÏství spolkÛ a politické spol-

ãování vÛbec bylo zakázáno. To

vynahrazovaly tzv. stolní spoleã-

nosti v hostincích a kavárnách,

kde se pravidelnû setkávala inteli-

gence, obchodníci a v˘znaãní

mû‰Èané k debatám o vefiejn˘ch

záleÏitostech, ãasto namífien˘m

vÛãi metternichovskému absolu-

tismu a stavovské spoleãnosti.

Revoluãní rok 1848 vyvolal

v ãesk˘ch zemích nacionalizaci

nûmeckého a ãeského etnika

a vznik dvou oddûlen˘ch národ-

ních spoleãenství. Byly zaloÏeny

první spolky politické povahy

ãesk˘ch NûmcÛ vystupující proti

snahám slouãit ãeské zemû a zro-

vnoprávnit ãesk˘ jazyk s nûmãi-

nou ve ‰kolách a na úfiadech.

Hromadn˘ vznik spolkÛ, tedy téÏ

zrod dal‰ích stolních spoleãností,

nejen ve mûstech, ale i na venko-

vû, nastal aÏ po zavedení konsti-

tuãní monarchie v ‰edesát˘ch le-

tech 19. století a vydání spolkové-

ho zákona v rámci prosincové 

ústavy v roce 1867, od ãehoÏ

v minulém roce uplynulo jiÏ 150 let. Je zajímavé, Ïe tento zákon byl

u nás teprve v roce 1951 nahrazen novou zákonnou formou,

v Rakousku pak platí v novelizované podobû dodnes.

Po vydání spolkového zákona do‰lo k je‰tû vût‰ímu vyhranûní mezi

obûma etniky a pfiedev‰ím u mlad˘ch NûmcÛ se poãal projevovat 

etnick˘ (völkisch) na-

cionalismus a loajalita

ke státu byla upozadû-

na. Obzvlá‰tû v národ-

nostnû smí‰en˘ch ob-

lastech se zfiizovaly

tzv. Schutzvereine, te-

dy spolky masového

charakteru na ochra-

nu „národní drÏavy“,

napfiíklad Deutscher

Schulverein (Nûmec-

k˘ ‰kolní spolek),

Bund der Deutschen

in Böhmen (Svaz

NûmcÛ v âechách),

Bund der Deutschen

Nordmährens (Svaz

NûmcÛ severní Mo-

ravy) atd. Zmínûné

spolky mûly za úkol

nejen zaji‰Èovat pod-

poru nûmeckému ná-

rodnímu ‰kolství

v Pfiedlitavsku,

ale i udrÏovat ma-

jetek a pÛdu v nû-

meck˘ch rukou,

poskytovat hospo-

dáfiskou a finanã-

ní pomoc nûmec-

kému obyvatel-

stvu v pohraniãí,

zprostfiedkovávat

mu pracovní mís-

ta, téÏ pfiipravo-

vat pofiádání kul-

turních podnikÛ

a nûkteré z nich

mûly plnit dobro-

ãinné povinnosti.

Od osmdesát˘ch

let 19. století do

roku 1914 tak

probûhlo velké

rozãlenûní politic-

kého Ïivota a vÛ-

bec vzrostlo mnoÏ-

ství politick˘ch

spolkÛ a jejich pÛ-

sobení zejména na nûmeckou ãást vefiejnosti, ménû uÏ na ãeskou.

Do tohoto období spadá vznik nacionálnû zamûfiené stolní spoleãnosti

Deutschböhmen (asi nejlépe pfieloÏeno jako „ãesk˘ch NûmcÛ“ nebo

„NûmcÛ z âech“) v R˘mafiovû, jejíÏ ãinnost zapoãala setkáním nûko-

lika muÏÛ v r˘mafiovském hotelu Thiel 2. listopadu 1910. Zde se zmí-

nûní rozhodli zaloÏit spoleãnost, jeÏ se mûla kaÏd˘ mûsíc scházet

v hospodû U Hroznu (nûmecky Gasthause zur Traube – dle vzpomínek

Alfreda Heinische st. b˘vala v místech dne‰ní pizzerie na námûstí Míru

224/11). Do‰lo k volbû pfiedsedy, jímÏ se stal dr. Heinrich Wanitschke,

a pro první schÛzi bylo stanoveno datum 7. prosince 1910. Kromû jme-

novaného patfiili mezi zakládající ãleny spoleãnosti notáfi Anton

Balling, fieditel Anton Scheinost, dr. Rudolf Fink, krejãovsk˘ mistr

Adalbert Halbich, stavitel Franz Placht, továrník Carl M. Scholz, dále

vrchní geometr Julius Hanisch, profesor Richard Schreier, lékárník

magistr farmacie Adalbert Seidl, profesor Adolf Hartig, inÏen˘r August

Kuhn, stavební kresliã Rudolf Wittich a dr. Richard Podmelle.

V‰echny jmenované pojil vztah k urãit˘m oblastem v âechách. Anton

Balling pocházel z Postoloprt (nûmecky Postelberg) u Îatce (bei Saaz),

dne‰ní okr. Louny. Julius Hanisch se narodil v âeské Lípû (Leipa). 

Dr. Heinrich Wanitschke, pÛsobící jako lékafi v R˘mafiovû od roku

1887 a v roce 1928 uvádûn˘ jako obvodní, Ïelezniãní, mûstsk˘ a po-

kladniãní lékafi, byl spojen s Kunãinou Vsí (Kunzendorf) u Rokytnice

v Orlick˘ch horách (b. Rokitnitz), okr. Rychnov nad KnûÏnou

(Kunãina Ves nyní tvofií základní sídelní jednotku obce Zdobnice). 

Dr. Rudolf Fink, vykonávající lékafiskou praxi v R˘mafiovû od roku

1899 a v roce 1928 zaznamenan˘ jako vrchní zdravotní komisafi a po-

kladniãní lékafi, byl spjat˘ s KynÏvartem (Königswart), respektive

s mûstem Láznû KynÏvart v okr. Cheb. ¤editel zemûdûlské zimní ‰ko-

ly (Landwirtschaftliche Winterschule) v R˘mafiovû Anton Scheinost

u svého jména v pamûtní knize stolní spoleãnosti uvedl Sattelberg,

Böhmerwald (nûkdej‰í obec Sedlo, teì ãást obce Srní, jeÏ je v˘znam-

n˘m ‰umavsk˘m letoviskem v okr. Klatovy). Adalbert Halbich v téÏe

knize ke svému podpisu pfiipsal Wesseln (Veselí nedaleko âeské Lípy,

pozdûji pfiipojené k mûstu Zákupy), u Franze Plachta je napsáno

Niemes (MimoÀ, okr. âeská Lípa), u Carla M. Scholze Klostergrab

(Hrob, okr. Teplice), u profesora Richarda Schreiera Ketzelsdorf bei

Nûmecké spolky na R˘mafiovsku:
Stolní spoleãnost Deutschböhmen v R˘mafiovû

Z historie

Pamûtní kniha stolní spoleãnosti Deutschböh-
men v R˘mafiovû

Z pamûtní knihy stolní spoleãnosti Deutsch-
böhmen v R˘mafiovû

Perokresba z pamûtní knihy, pod
kterou je signatura profesora
tkalcovské ‰koly v R˘mafiovû
Adolfa Hartiga
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Trautenau (Kocléfiov u Trutnova, dnes ãást obce Vítûzná), u lékárníka

Adalberta Seidla Schlaggenwald (Horní Slavkov, nynûj‰í okr.

Sokolov), u profesora Adolfa Hartiga Rochlitz (Rokytnice nad Jizerou,

okr. Semily), u Augusta Kuhna Kommern b. Brüx (v souãasné dobû jiÏ

neexistující Komofiany u Mostu), u dr. Richarda Podmelleho

Schöhengst (oblast Hfiebeãska na pomezí v˘chodních âech a Moravy)

a u Rudolfa Witticha Leipa i. B. (âeská Lípa).

Ke zmínûné schÛzi (nûmecky Sippung), která probûhla 7. prosince 1910,

bylo v pamûtní knize stolní spoleãnosti mimo jiné zaznamenáno násle-

dující: „Vrchol veãera tvofiilo zavedení sbírky pro Ohornstiftung k zaji‰-
tûní nûmecké ·umavy. V prÛbûhu roku mûl b˘t dobrovoln˘mi dary se-
hnán obnos 100 K (korun, pozn. aut.). K v‰eobecnému pfiekvapení bylo
s jásotem urãeno, Ïe jiÏ první sbírka poskytne pfiebytek. Láska k nûmec-
ké vlasti, nad‰ení pro tûÏké boje na‰ich bratrÛ v ohroÏené zemi mûly do-
kázat netu‰ené. Bez sebechvály mÛÏeme ov‰em s oprávnûním fiíci, Ïe si
mnoh˘ hmotn˘mi majetky poÏehnan˘ Volksgenosse (pozdûji se toto slo-

vo pouÏívalo v nacistické terminologii a pfiekládalo jako tzv. soukmeno-

vec, pozn. aut.) mohl vzít na tomto ãinu pfiíklad.“
Stolní spoleãnost posléze zaãala rozvíjet dal‰í aktivity, mnohdy, jak jiÏ

bylo naznaãeno, prostoupené vyhrocen˘m nacionalismem a smûfiující 

k ochranû, respektive hlavnû k finanãní podpofie nûmeckého obyvatel-

stva. Mimo uvedené pfiispûní na nadaci Ohornstiftung v Prachaticích tak

napfiíklad v roce 1914 pfiedala penûÏní vánoãní dar obrann˘m spolkÛm

Bund der Deutschen in Böhmen (Svaz NûmcÛ v âechách), Bund der

Deutschen in Ostböhmen (Svaz NûmcÛ ve v˘chodních âechách) atd.,

coÏ se uskuteãnilo právû z dÛvodu vztahu ãlenÛ stolní spoleãnosti k nej-

rÛznûj‰ím oblastem v âechách. V roce následujícím se spoleãnost pfiipo-

jila k velikonoãní sbírce spolku Bund der Deutschen Nordmährens (Svaz

NûmcÛ severní Moravy). RovnûÏ udrÏovala styk kupfiíkladu se spolkem

Deutscher Schulverein nebo s jin˘m rakousk˘m nacionalistick˘m spol-

kem Deutschnationaler Verein für Österreich a na setkání spoleãnosti, na

nichÏ probíhala netoliko oficiální jednání, n˘brÏ se popíjelo pivo a zpí-

valy nacionální písnû, pfiicházeli ãestní hosté z rozliãn˘ch oblastí nû-

kdej‰ího Pfiedlitavska. PrÛbûÏnû také docházelo k pfiijímání nov˘ch ãle-

nÛ. Nûktefií pfiíslu‰níci stolní spoleãnosti navíc spolu trávili voln˘ ãas

hraním tradiãní nûmecké karetní hry Schafkopf nebo v‰ichni probírali

plán stavby domu stolní spoleãnosti (nûmecky Deutschböhmenhaus)

projektovan˘ Franzem Plachtem atd. Pfiitom se scházeli nejen v hospodû

U Hroznu, zvané téÏ podle svého majitele Adamova hospoda U Hroznu

(Adams Gasthause zur Traube), ale pozdûji i jinde. âinnost spoleãnosti

pak velmi pravdûpodobnû skonãila v roce 1925, kdy byl uãinûn posled-

ní zápis v pamûtní knize.

DÛleÏit˘m pramenem k sepsání tohoto ãlánku byla v˘‰e zmínûná pa-

mûtní kniha stolní spoleãnosti Deutschböhmen v R˘mafiovû, uloÏená

v rámci fondu s názvem Stolní spoleãnost Deutschböhmen R˘mafiov ve

Státním okresním archivu Bruntál se sídlem v Krnovû. V uvedené knize

jsou pfiedev‰ím zápisy z jednotliv˘ch schÛzí ãi veãírkÛ stolní spoleãnos-

ti s prezencí (podpisy) ãlenÛ pfiítomn˘ch na tûchto schÛzkách, dále zápis

o pamûtihodném veãeru, tedy o zaloÏení stolní spoleãnosti v roce 1910,

a básnû. Za pozornost stojí zejména spolkové známky nejen z âech, ale

i z jin˘ch oblastí, a ostatní známky, které jsou do knihy vlepeny (celkem

172 kusÛ). Zajímavá je také na zaãátku knihy vlepená perokresba s vy-

obrazením krajiny se stavbami a hradem, pod kterou se nachází signatu-

ra profesora tkalcovské ‰koly

v R˘mafiovû Adolfa Hartiga, ãi stej-

n˘m zpÛsobem pfiipevnûné novino-

vé v˘stfiiÏky s ãlánky o prÛbûhu bo-

jÛ na zaãátku 1. svûtové války (do-

hromady 59 kusÛ) nebo rovnûÏ nû-

kter˘mi ze zmínûn˘ch známek pfii-

lepené potvrzení o dodání 100 ko-

run. Pov‰imnutí hodná je téÏ takto

zafixovaná korespondence, respek-

tive pohlednice s vyobrazením

âeského Krumlova se známkou za-

slaná Juliem Hanischem do

R˘mafiova uãiteli (v záznamech

v pamûtní knize uvádûn jako profe-

sor) tkalcovské ‰koly Richardu

Schreierovi v roce 1915, korespondenãní lístek polní po‰ty odeslan˘

nadporuãíkem rakousko-uherské armády Antonem Böhmem, jenÏ se

pfiedtím stal ãlenem stolní spoleãnosti, z Dàbrowy (nyní Polsko) 

dr. Wanitschkemu v tomtéÏ roce, korespondenãní lístek, na nûmÏ je po-

depsán pfiedseda spolku Deutschnationaler Verein für Österreich Karl

Hermann Wolf, zaslan˘ stolní spoleãnosti v roce 1916, a pozvánka na

pfiedání obranného ‰títu (nûmecky Wehrschild) vefiejnosti v R˘mafiovû 

4. fiíjna 1915. V knize jsou patrné pozÛstatky po známkách a nejspí‰e

i pohlednicích, které z ní byly jiÏ dfiíve odstranûny.

Pamûtní kniha, zakonãená zmínûn˘m zápisem, jenÏ se vztahuje 

k 23. ãervenci 1925, a ostatní materiály v rámci jmenovaného fondu jsou

badatelsky cenné, umoÏÀují totiÏ sledovat, jak˘m zpÛsobem se tento

místní spolek zaãleÀoval do ‰ir‰ího hnutí k rozvoji nûmeckého národa,

zejména v nûkdej‰ím Rakousku-Uhersku, a také mohou v budoucnosti

poslouÏit k dal‰í dokumentaci spoleãenského dûní v R˘mafiovû v prvních

desetiletích minulého století.

Mgr. Petr Müller, Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnovû
(http://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/popularizace/postery-sylaby-
publikace-1/poster/4-cyklus/0320-sylabus.pdf; Machatková, R. – Kfies-
Èan, J. a kol.: Pofiádání spolkov˘ch
archivÛ, Archivní ãasopis 1/2005, 
s. 1–25; Státní okresní archiv
Bruntál se sídlem v Krnovû, fond
Stolní spoleãnost Deutschböhmen
R˘mafiov, inv. ã. 1; t˘Ï fond, inv. ã. 2,
karton 1; t˘Ï fond, inv. ã. 5, karton
1; ZN: R˘mafiovské hospody za prv-
ní republiky, RH 24/2012, s. 10–13;
www.kronikaobcecerna.estranky.cz
/file/23/sbornik-tuhove-doly-cer-
na.pdf; http://www.knihovna-cl.cz/
sklad/1519-hledano-29525.html;
Marek, M. – Olejník, M.: 90 let
V‰eobecné nemocnice v R˘mafiovû.
450 let zdravotnictví na R˘mafiov-
sku, R˘mafiov 2002; Tutsch, F.:
Römerstadt und das Römerstädter
Ländchen, Wolfratshausen 1964;
50 Jahre Staatsfachschule für
Weberei in Römerstadt. 1881–1931.
Bericht über das Schuljahr
1930/1931, Römerstadt 1931.)

Známka rakouského nacionalis-
tického spolku Deutschnationa-
ler Verein für Österreich

Známka spolku Bund der
Deutschen in Böhmen (Svaz
NûmcÛ v âechách) 

Potvrzení o dodání 100 korun
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Víte, Ïe pokud k úhradû danû z nemovit˘ch vûcí
stále pouÏíváte klasickou sloÏenku, mÛÏete se do
15. bfiezna 2018 pfiihlásit k novému a v˘hodnému
placení této danû?
V˘hody sluÏby zasílání údajÛ pro placení danû z ne-
movit˘ch vûcí e-mailem:
• Ve‰keré potfiebné údaje Vám budou zasílá-

ny elektronicky (e-mailem), budete tak mít

perfektní pfiehled a informace vÏdy na jed-

nom místû. Zaslan˘ e-mail obsahuje shod-

né informace jako ti‰tûná daÀová sloÏenka

+ specifick˘ QR kód. 

• Zabráníte vzniku chyb pfii pfiepisování 

údajÛ z daÀové sloÏenky – velká ãást po-

platníkÛ si nechává zasílat ti‰tûnou daÀo-

vou sloÏenku jen proto, aby mûli k dispo-

zici údaje pro bezhotovostní pfiíkaz k úhra-

dû. Elektronická forma vyúãtování je pro

nû v˘hodnûj‰í, protoÏe odpadá nutnost

„ruãního“ pfiepisování údajÛ. Staãí údaje

jednodu‰e zkopírovat do internetového

bankovnictví nebo pouÏít unikátní QR

kód, kter˘ po naãtení mobilní platební

aplikací jednoznaãnû identifikuje a odvede

Va‰i platbu. 

• V pfiípadû neuhrazení danû v zákonné lhÛ-

tû Vám bude finanãním úfiadem zaslán 

e-mail s upozornûním na nedoplatek. Tuto

sluÏbu správce danû v jin˘ch pfiípadech

neposkytuje. 

• Aktivace sluÏby je zcela zdarma. Staãí na 

územním pracovi‰ti finanãního úfiadu podat

vyplnûnou Îádost ve vûci zasílání údajÛ pro

placení danû z nemovit˘ch vûcí e-mailem

(formuláfi je dostupn˘ na www.financnispra-

va.cz pod záloÏkou „daÀové tiskopisy“).

• Aktivací této sluÏby se vlastník nemovi-

tosti nezavazuje ani neomezuje ve zpÛso-

bu placení. ZÛstává na Va‰em rozhodnutí,

zda daÀ uhradíte bezhotovostním pfievo-

dem, prostfiednictvím internetového ban-

kovnictví nebo pomocí mobilní platební

aplikace – naãtení QR kódu. 

• Pfiihlá‰ením k této sluÏbû prospûjete Ïivot-

nímu prostfiedí, protoÏe nebude potfieba

tisknout papírovou sloÏenku. 

BliÏ‰í informace jsou zvefiejnûny na

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/da-

ne/dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-uda-

ju-pro-placeni-dane-emailem.

V̆ ‰e uvedené se net˘ká poplatníkÛ, ktefií

platí daÀ prostfiednictvím SIPO nebo kter˘m

jsou údaje o placení danû z nemovit˘ch vûcí

doruãovány do datov˘ch schránek. 

Pokud Ïádost nestihnete podat do 15. bfiezna

2018, bude Vám sluÏba aktivována pro ná-

sledující zdaÀovací období, tj. pro daÀ z ne-

movit˘ch vûcí na rok 2019. 

Ing. Michal Mufiín, Finanãní úfiad pro MSK

Nová sluÏba pro obãany k placení danû z nemovit˘ch vûcí

UÏiteãná informace

Finanãní úfiad
pro Moravskoslezsk˘ kraj

Na Jízdárnû 3, 709 00 Ostrava 

Tel.: 596 651 111

Základem stromÛ v‰ech tvarÛ je jejich podzemní ãást – kofieny. Je to

souãást rostliny, které si vût‰inou pûstitel pfiíli‰ nev‰ímá, av‰ak pro Ïivot

stromu je velmi dÛleÏitá a zásadnû se podílí na intenzitû rÛstu, plodnos-

ti a koneãné velikosti jedince. V ovocnáfiské praxi je témûfi vÏdy saze-

nice tvofiena dvûma odli‰n˘mi jedinci. Kofienovou soustavou (podno-

Ïím) a nadzemní ãástí (u‰lechtilou odrÛdou). Takov˘to jedinec vzniká

procesem tzv. ‰tûpování – pfienesením ãásti u‰lechtilé odrÛdy (napfi.

hru‰nû odrÛdy Solanka) na podnoÏ (napfi. semenáã), následovan˘m je-

jich vzájemn˘m srÛstem (viz obr. 1). Pokud byste si vyseli jadérka

Solanek, nevyroste vám tatáÏ Solanka, ale potomek Solanky a cizího ta-

tínka – „dárce pylu“. Hru‰nû jsou totiÏ cizospra‰né – ke svému opylení

potfiebují jedince téhoÏ druhu, ale jiné odrÛdy. Zachování shodn˘ch

vlastností umoÏÀuje pouze vegetativní mnoÏení (fiízkování, kopãení,

hfiíÏení, ‰lahouny u jahodníkÛ), do nûhoÏ právû ‰tûpování patfií.

Mezi bujnû rostoucí podnoÏe u hru‰ní poãítáme zejména semenáãe. Jde

o rostliny vzniklé v˘sevem kulturních ãi plan˘ch hru‰ní, vÏdy v‰ak mra-

zuvzdorn˘ch a dobfie rostoucích. Semenáãe se vyznaãují mohutn˘m kÛ-

lov˘m kofienem, odolností vÛãi mrazu, dlouhovûkostí, a umoÏÀují tak

na‰tûpované odrÛdû dorÛst v ideálních podmínkách velk˘ch rozmûrÛ.

Do mal˘ch zahrad

se lépe hodí podnoÏ

zvaná kdouloÀ. Jde

o jin˘ botanick˘

druh, kter˘ v‰ak

s hru‰ní vût‰inou

dobfie srÛstá, ale ne-

vytváfií tak mohutné

kofieny, a tedy ani

korunu. Tím ury-

chluje plodnost. Je

dobré mít na pamû-

ti, Ïe kdouloÀ je tep-

lomilná dfievina,

a mÛÏe b˘t nûkdy

pfii holomrazech po-

‰kozována.

Je‰tû na‰i prarodiãe zpracovávali ovoce na zimu v mnohem vût‰í mí-

fie. Dovoz ãerstvého ovoce pfies pÛl svûta nebyl obvykl˘. Jeden

z velmi ãast˘ch zpÛsobÛ zpracování bylo su‰ení. K tomuto úãelu se

hodily zejména ovocné odrÛdy su‰‰í duÏniny a aromatické chuti pfii-

pomínající ananas ãi fíky. A právû jednu takovou „fíkovku“ bych rád

pfiedstavil v tûchto rozhledech – naz˘vá se Charneuská. Tuto dobro-

tu lze v nûkolika vitálních exempláfiích dosud spatfiit a ochutnat

v Rudû.

9) Charneuská (Fíkovka, Felenburka, Fondante de Charneu,
Waterloo, Poire Legipont)

PÛvod: nahodil˘ semenáã z Belgie, z okolí Charneu.

Strom: roste stfiednû bujnû, v mládí ‰lahounovitû, tvofií charakteristické

úzké, fiídce vûtvené a vysoké koruny.

Plodnost: dostavuje se záhy, je pravidelná a vysoká.

PoÏadavky: ocení lep‰í, záhfievné polohy, ve stáfií je v‰ak dosti mrazu

odolná. Chorobami ani ‰kÛdci netrpí.

Plod: lahvicovitû protáhl˘, stfiední velikosti, slupka jemná, lesklá, s rÛ-

Ïov˘m líãkem, duÏnina naÏloutlá, velmi jemná, rozpl˘vavá, aromatic-

ká, v˘borná. Zraje koncem záfií, nejlep‰í chuti dosahuje v listopadu. 

·patné vlastnosti: v mládí mÛÏe namrzat, nesrÛstá s kdoulí, ve vûtr-

n˘ch polohách se pod tíhou úrody lámou vûtve.

Dobré vlastnosti: chuÈ, bohatá plodnost, líbiv˘ vzhled, fíkové aroma.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Bílek, O. –
Hanu‰, B. ·tûpování.
SZN, 1984; âerník, V.
a kol. Malá pomologie
II – Hru‰ky. SZN, 1961,
s. 92; Koch, V. a kol.
Hru‰ky. Academia,
1967, s. 118; foto:
http://www.laubjergs-
havecenter.dk/forsi-
d e 1 / 1 0 0 3 6 - p a e -
re/50816-pyrus-com-
munis-fondante-de-
charneu/)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

Obr. 1 ·tûpování. (a) sefiíznut˘ roub u‰lechtilé od-
rÛdy; (b) sefiíznutá podnoÏ; (c) úvazek roubovací
páskou; (d) na‰tûpovan˘ stromek pfiipraven˘ k v˘-
sadbû; (e) dal‰í typ ‰tûpování, tzv. „za kÛru“
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âeká nás cesta do dal‰í ãásti Hrubého Jeseníku, a i tu zaãneme kou-

sek pod Pradûdem. K vrcholu nejvy‰‰í hory Moravy dnes vede jedi-

ná oficiální cesta. Kdysi se dalo odboãit z vrcholu i do jin˘ch smûrÛ,

v rámci ochrany v‰ak dnes turisté na vrchol i z nûj mohou pouze po

obsluÏné asfaltové silniãce. Ta je znaãena modrou znaãkou na první

rozcestí pod Pradûdem. A právû odsud nabídne moÏnost pokraãovat

smûrem k severu, k dal‰ím dvûma rozsochám, které tvofií pásmo

Hrubého Jeseníku.

Modrá znaãka v‰ak je‰tû kousek pokraãuje k jihu a pak zamífií prud-

ce dolÛ – do Divokého dolu. Tato cesta je jednou z nejkrat‰ích cest

mífiících z údolí na vrchol Pradûdu. Její délka je ov‰em vykoupena

znaãn˘m stoupáním. Nástup na tuto trasu vede údolím Divoké

Desné, kolem dolní nádrÏe pfieãerpávací vodní elektrárny Dlouhé

stránû aÏ k rozcestí U Kamenné chaty. Pokud bychom pokraãovali 

údolím dál, dovede nás cesta aÏ k bizarním skalám Zámãiska. Ty jsou

dílem ãlovûka, neboÈ právû zde se tûÏil kámen pro stavbu pfiehrady.

Odsud pokraãuje dal‰í z jesenick˘ch dolin nazvaná Sviní Ïleb, kterou

vede lesácká sváÏnice mífiící aÏ do svahÛ pod Kurzovní chatou.

VraÈme se ale ke Kamenné chatû. Právû zde zaãíná v˘stup Divok˘m

dolem. Pû‰inka se vine podél potoka pfiímo vzhÛru. Namáhav˘ v˘-

stup je ov‰em odmûnûn pfiekrásnou pfiírodou. Potok zde tvofií ãetné

kaskády a vodopádky, nad cestou se tyãí rozeklaná skaliska úboãí

Velkého Dûda a Divokého kamene. Potok cestou pfiibírá men‰í pfiíto-

ky prÛzraãné vody, kterou mÛÏe ãlovûk klidnû ochutnat. I v nejpar-

nûj‰ím létû je chladivá a pfiíjemná.

V horní ãásti soutûsky se pak otevfie vyhlídka smûrem zpût, k vrcho-

lu Dlouh˘ch strání a Malé Jezerné. Jen pár metrÛ poté, co se ãlovûk

vy‰krábe na kótu 1400 metrÛ, se najednou rozestoupí horsk˘ les

a pfied vámi je frekventovaná silniãka smûfiující k Pradûdu. Jako by

ãlovûk z ticha lesních zákoutí najednou vypadl na hluãné námûstí nû-

kterého z mûst. Kdo ví, odkud pfiicházíte, urãitû vám pfii tom, kdyÏ se

vyloupnete z lesa, vûnuje obdivn˘ pohled. Na necel˘ch ãtyfiech kilo-

metrech zde totiÏ pfiekonáte v˘‰kov˘ rozdíl 450 metrÛ. A to se cení!

Pokraãujme v‰ak od rozcestníku pod Pradûdem radûji k severu. Tudy

vede jedna z nejfrekventovanûj‰ích cest smûrem k chatû ·v˘cárnû

v sedle mezi Mal˘m Dûdem a Velk˘m Jezerníkem, která má nepo-

psatelné kouzlo. Je to stále ta horská bouda, jakou byla pfied lety. Sice

uÏ zde najdeme vymoÏenosti moderní techniky, ale stále si zachová-

vá nûco z romantiky star˘ch dfievûn˘ch chat, které zde vítaly turisty

uÏ v pfiedminulém století. Zdej‰í legendární nápis „Q˘ãepu“ dovede

hosty k okénku, kde je stále k dispozici ãaj, pivko ãi vynikající po-

lévka. Spí se zde ponûkud spartánsky, ale v teple a za pfiívûtivé ceny.

Není se co divit, Ïe právû zde se scházejí skuteãní milovníci hor, a Ïe

právû tady byla 7. fiíjna 2006 vysvûcena nová zvoniãka, jiÏ olomouc-

k˘ svûtící biskup Josef Hrdliãka zasvûtil Janu Pavlu II., kter˘ byl mi-

lovníkem hor a také Jeseníky nav‰tívil. V̆ tvarn˘m zpracováním zvo-

nu byl povûfien sochafi Otmar Oliva z Velehradu a podstavec zvonice

slouÏí jako pietní místo, do kterého jsou vloÏeny destiãky se jmény

nûkolika horolezcÛ, ktefií tragicky zahynuli v dalek˘ch horách.

Mimochodem, stará legenda tvrdí, Ïe je na ·v˘cárnû jednou za sto let

moÏné nahlédnout do budoucnosti. Podle ní se zde na Silvestra roku

1799 zjevil Pradûd se sv˘mi skfiítky a nechal starého ovãáka nakouk-

nout do dal‰ího století. Vidûl války, selské boufie i osvobození od

p o d d a n s t v í .

Vidûl také stroje

a pfiístroje, které

zmen‰ily svût.

Jak tomu bylo

o sto let pozdûji,

nevím, ale v roce

1999 jsem byl na

Silvestra na pro-

tûj‰ím kopci, na

Medvûdí hofie.

Vidûní budouc-

nosti jsme tehdy

s pfiáteli nemûli,

touhu po lep‰ím

svûtû, stejnû jako

ovãák pÛvodem

ze ·v˘car, v‰ak

ano.

Miroslav Kobza:
Cestou necestou

za tajemstvím
Hrubého
Jeseníku

Hfiebenovkou k âervenohorskému sedlu (1)

Kam na v˘let

Chata ·v˘cárna, dobová pohlednice, r. 1925, archiv redakce

Skály na Zámãisku, foto: V. Lehk˘

Divok˘ dÛl, dobová pohlednice, r. 1912, archiv redakce

V pozadí strm˘ svah Sviního dolu, foto: V. Lehk˘
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V úter˘ 27. února probûhlo v praÏském Plaza Alta Hotelu slavnostní

vyhlá‰ení ankety Sportovní stfielec roku 2017. V kategorii seniorÛ

zvítûzil olympijsk˘ vítûz z Pekingu 2008 a loÀsk˘ mistr Evropy v tra-

pu David Kosteleck˘. Na dal‰ích místech skonãili tfietí z mistrovství

svûta v disciplínû trap Jifií Lipták a mistr Evropy ve skeetu Milo‰

Slavíãek.

V juniorské kategorii zvítûzil mistr Evropy a vicemistr svûta v dis-

ciplínû libovolná maloráÏka – tfiípolohov˘ závod Filip Nepejchal

pfied mistryní svûta ve sportovní maloráÏce Katefiinou Kolafiíkovou.

Jako tfietí se v této kategorii umístil mistr Evropy a pát˘ z mistrovství

svûta v disciplínû rychlopalná pistole Matûj Rampula, stfielec na‰í

tréninkové skupiny MSS pfii Gymnáziu a SO· R˘mafiov. Matûj se tak

stal nejúspû‰nûj‰ím reprezentantem âR v pistolov˘ch disciplínách.

Skvûlou teãkou za loÀskou sezónou bylo vyhlá‰ení Matûje Rampuly

Talentem roku ve sportovní stfielbû. Matûj tak sv˘m sponzorÛm

z Centra individuálních sportÛ Ostrava podûkoval za podporu tím

nejlep‰ím moÏn˘m zpÛsobem. Foto a text: ·tefan Jano‰Èák

Matûj Rampula uspûl v anketû Sportovní stfielec roku 2017

Na nedûli 25. února pfiipravili organizátofii pod vedením Vlastimila Stra‰íka 
II. roãník r˘mafiovského motoskijöringu, kter˘ se jel na autokrosové dráze pod
firmou Styrotrade. Závodu se zúãastnilo dvaatfiicet posádek z Moravy i v˘-
chodních âech.
Startovalo se ve tfiídách Veteráni, Hobby, Profi a ve volném závodû zim-

ního motokrosu. V kaÏdé tfiídû bylo ocenûno prvních pût posádek.

Nejpoãetnûji obsazená tfiída Hobby pfiinesla parádní podívanou, kterou

ovládly posádky z v˘chodních âech. Bojovalo se o kaÏd˘ kousek trati. 

Tfiída Hobby:
1. místo: Ronald Ryscher – Tomá‰ Vychodil

(Yamaha, Moravská Tfiebová)

2. místo: Vojtûch Jentschke – Patrik Kosek (Honda, Tûchonín)

3. místo: Josef Podzimek – Jifií GreÏo (KTM, Králíky)

4. místo: Filip Stanûãka – Michal PavlÛ (KTM, Klá‰terec)

5. místo: Michal Brandejs – David Bûlou‰ek (Yamaha, Klá‰terec)

Ve tfiídû veteránÛ podal obdivuhodn˘ v˘kon r˘mafiovsk˘ jezdec

Jaroslav Jano‰ s lyÏafiem Janem Martinãekem. Za zmínku stojí, Ïe Jano‰

jel na skuteãném veteránu, motorce âZ. 

Tfiída Veteráni:
1. místo: Jaroslav Jano‰ – Jan Martinãek (âZ, R˘mafiov)

2. místo: Rostislav Gajdo‰ík – Jaroslav Henych (Honda, Horní Mûsto)

3. místo: Vlastimil Stra‰ík st. – Adam Kappel (Suzuki, R˘mafiov)

4. místo: Milan Kincl – Marek Ry‰ka (Honda, Horní Mûsto)

5. místo: Petr Martínek – Milan ¤ehák (Yamaha, Krásné Louãky)

Ve tfiídû Profi startovaly jen ãtyfii posádky.

Tfiída Profi:
1. místo: Tomá‰ Fogl – Martin Sobota (Yamaha, Klá‰terec)

2. místo: Martin âern˘ – Pavel Rychtafiík (Suzuki, Pfiestavlky)

3. místo: Oldfiich Musil – David Chovanec (Honda, Horní Mûsto)

4. místo: Vlastimil Stra‰ík ml. – Miroslav Chovanec (Honda, R˘mafiov)

Tradiãnû se na závûr jede voln˘ závod bez lyÏafie. Na start se postavilo

dvanáct jezdcÛ a byla to vskutku lahÛdka pro diváky.

Voln˘ závod zimního motokrosu:
1. místo: Radek Kychler (Yamaha, Moravská Tfiebová)

2. místo: Tomá‰ âern˘ (KTM, Pfiestavlky)

3. místo: Martin âern˘ (Suzuki, Pfiestavlky)

Pofiadatelé dûkují v‰em sponzorÛm za pfiízeÀ a starostovi R˘mafiova

Ing. Petru Kloudovi, Ïe si na‰el ãas, pfii‰el mezi motokrosafie a pfiedal

ceny a poháry tûm nejlep‰ím. Velké díky patfií Vlastimilu Stra‰íkovi za

perfektnû pfiipravenou traÈ i za prÛbûh závodu, coÏ potvrdili samotní

jezdci. Podûkování patfií také vedení autokrosu R˘mafiov, konkrétnû

Jifiímu Rotterovi za zapÛjãení trati, Janû Sitafiové a její rodinû, Janu

Dohnalovi za pfiípravu závodu a v‰em divákÛm, kter˘ch u trati nebylo

málo, coÏ dokazuje zájem o motoristick˘ sport v R˘mafiovû.

Z podkladÛ Jana Dohnala redakce

Vydafien˘ závod v motoskijöringu

Sport

Fota: Miroslav ·koda
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V sobotu 3. února se na‰e tfii

badmintonové páry zúãast-

nily turnaje ãtyfiher v Budi-

‰ovû nad Budi‰ovkou.

V konkurenci osmnácti dvo-

jic z místního okolí a Opav-

ska se dvojice Michal Kaláb

a Jifií Zahradník umístila jako tfietí, na 5.–8. místû skonãili Radek

Musil a Zdenûk ·emet a na 9. místû Radovan KoÀafiík a Jifií Sofka. 

Michal Kaláb

Badmintonisté z R˘mafiova na turnaji
ãtyfiher v Budi‰ovû

V nedûli 18. února se v Opavû uskuteãnil dal‰í díl badmintonového

turnaje „Boreãek“, kterého se zúãastnilo v konkurenci 52 hráãÛ i de-

vût dûtí z na‰eho klubu SK Badec Ryo. V kategorii chlapcÛ U 11 se

jako pát˘ umístil Jan Vinohradník a 6. místo obsadil pfii své turnajo-

vé premiéfie Jakub Ludvar. V kategorii dívek U 13 obsadila 3. místo

Natálie Pinìáková, hned za ní na 4. místû skonãila Lucie Kalábová

a 8. pfiíãku na svém prvním turnaji vybojovala Hana Koniarzová.

V kategorii chlapcÛ U 15 obsadil skvûlé 2. místo jiÏ ostfiílen˘ Jan

Hanu‰. V pofiadí na 6.–8. pozici se umístili Tadeá‰ Procházka, Luká‰

Bátla a Jan Bátla. Foto a text: Michal Kaláb

Mladí badmintonisté na turnaji
„Boreãek“ v Opavû

V nedûli 25. února se v tûlocviãnû Gymnázia a SO· R˘mafiov usku-

teãnilo první kolo badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech. Celkem se

ho zúãastnilo sedmnáct hráãÛ z R˘mafiova a Bfiidliãné. Dûti byly roz-

dûleny do dvou kategorií: Hard pro zku‰enûj‰í hráãe a Easy pro za-

ãáteãníky. Hrálo se ·v˘carsk˘m systémem na pût kol, na dva sety do

15 bodÛ, ho‰i i dívky v jednotliv˘ch kategoriích spoleãnû.

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích:
Dívky Hard: 1. místo Lucie Kalábová, 2. místo Anna Chlachulová, 

3. místo Natálie Pinìáková

Ho‰i Hard: 1. místo Jan Hanu‰, 2. místo Tomá‰ Petrek, 3. místo

Luká‰ Bátla

Dívky Easy: 1. místo Krist˘na Tatou‰ková, 2. místo Tereza

Tatou‰ková, 3. místo Adéla Adámková

Ho‰i Easy: 1. místo Jakub Ludvar, 2. místo Andrej Kreãmer

Badmintonovou Ryo ligu pofiádá badmintonov˘ klub SK Badec Ryo

za podpory mûsta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû Amin,

spol. s r. o., chutné koláãky dodala R˘mafiovská pekárna, s. r. o. 

Michal Kaláb, foto: Petr Chlachula

První kolo 
badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech

Foto: archiv SK Badec Ryo
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SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu
S K V ù L Á  I N V E S T I C E

Soukromá fiádková inzerce
• Koupím suchou a ãistou garáÏ v R˘mafiovû. Kontakt na tel.:

606 758 104.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 23. 3. 2018

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

15. 3. 2018  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

6/2018
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