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Slavili jsme 100. v˘roãí vzniku
âeskoslovenska

Básnû Marie Kodovské poprvé kniÏnû:
DramaÈák ZU· zinscenoval její pohádku

Handicapovaní se se‰li na turnaji 
ve fotbálku

Hasiãi zasahovali v hofiícím sklepení
janovického zámku

Ve Flemmichovû zahradû se uskuteãnil 
národní závod v cyklokrosu

ročník XX.

-20-2018  31.10.2018 13:45  Stránka 1



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2018

2

Oslavy 100 let vzniku âSR

Kutálka hrála prvorepublikové písniãky; na velkoplo‰n˘ch panelech
byla k vidûní v˘stava Cesta ke svobodû

Stánek c. k. po‰ty Spolku vojenské historie z Ostravy nabízel histo-
rické pohlednice s portrétem prezidenta Masaryka, dobové tiskoviny
a razítka

Nechybûla úvodní ceremonie za úãasti starosty Petra Kloudy

Pieta k uctûní padl˘ch v 1. svûto-
vé válce; zaznûla ãeskoslovenská
hymna

Dávn˘mi písniãkami Od Haliãe
po Pijavu pobavil nepfiíli‰ poãet-
né diváctvo fla‰inetáfi

V závûru odpoledne se prÛvod
se‰ikoval a zamífiil do parãíku
pfied SVâ...

...kde Petr Klouda a Vítûzslav
·opík zasadili Strom svobody;
v kinosále SVâ se promítaly do-
bové dokumenty; v mezipatfie by-
la ke zhlédnutí fotov˘stava
Miloslava Marka Sochy svat˘ch
v krajinû R˘mafiovska

Oslavy zavr‰il veãerní ohÀostroj a taneãní zábava v SVâ se swingo-
v˘m Original Vintage Orchestra JiKo

Klub vojenské historie MCE z Brna s první údernou jednotkou na mo-
tokolech zahrál pfiedstavení Mar‰kumpaãka aneb O tej velkej vojnû

DivákÛm byly pfiedvedeny funkãní historické stfielné zbranû, zaznûly
i rány z kanónu, které mûly b˘t podle organizátorÛ sly‰et aÏ ve Vídni
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Asi tak v páté nebo ‰esté tfiídû se mi po‰tûstilo s vrbensk˘mi skauty

nav‰tívit Adr‰pa‰sko-teplické skály. Jeli jsme vlakem, spali pod ‰irá-

kem, ráno si natrhali kontryhel na ãaj a pfies den se procházeli skal-

ním mûstem. Po pískovcov˘ch stûnách kolem jezírka s nádhernû ãis-

tou vodou ‰plhali horolezci v papuãích, jaké nosil mÛj dûda. Kromû

nich si vybavuju bizarní tvary Starosty a Starostové nebo MilencÛ.

M˘m dûtem, pfiibliÏnû stejnû star˘m jako já tehdy, se po‰tûstilo nav-

‰tívit Adr‰pa‰sko-teplické skály letos. Do skalního mûsta museli po

zaplacení tuãného vstupného projít turniketem a pak se tísnit na vy-

znaãen˘ch cestiãkách s davem dal‰ích turistÛ, ovû‰en˘ch fotoaparáty

a kamerami. Vybavují si hlavnû to, jak je jeden sestfielil batohem.

Na Pradûd uÏ v létû rad‰i nechodíme. Nechce se nám riskovat sráÏku

s jezdcem na kolobûÏce. Na Re‰áky se vydáme leda za o‰klivého po-

ãasí. Je to „o hubu“, ale mnohem vût‰í pohoda neÏ s desítkami aÏ

stovkami turistÛ v patách. K v˘letÛm si vybíráme ãím dál odlehlej‰í

a ménû atraktivní cíle. V létû se nám podafiilo jít z Branné do zmize-

lé skláfiské vesnice Josefové a nikoho nepotkat. Pfiitom bylo krásnû.

Dûkujeme tamnímu zemûdûlci, kter˘ v‰echny kromû nás odradil va-

rováním, Ïe na pastvinû, po níÏ vede turistická znaãka, je b˘k. Nebyl

tam. Ani turisté.

Rozvoj cestovního ruchu (sly‰íte ten protiklad klidu?), potaÏmo tu-

ristického prÛmyslu (coÏ zní je‰tû hÛfi), je uÏ pûknou fiádku let mant-

rou místních politikÛ. Turismus se skloÀuje ve v‰ech pádech jako re-

cept na blahobyt zdej‰ích obyvatel. Zemûdûlství se tu moc nedafií,

prÛmysl po revoluci vesmûs zkrachoval, ale krajina je tu pûkná. Toho

je tfieba vyuÏít.

Je‰tû jednu vzpomínku na dûtství. KaÏdé letní i vánoãní prázdniny

jsme trávili v zapadlé vesniãce Petfiíkovû, na chalupû „po Nûmcích“,

kterou v 50. letech koupilo nûkolik rodin vãetnû na‰ich prarodiãÛ.

Nebyl to Ïádn˘ luxus. Such˘ záchod, vodu na mytí jsme si ohfiívali

na kamnech, do obchodu se chodilo dva kilometry pû‰ky. Ale pfiímo

u chalupy byl lyÏafisk˘ svah a v létû jsme vyráÏeli na houby, borÛv-

ky a na túru na Paprsek. My, dûcka, jsme prolézali patrov˘mi humny

staré chalupy, ráchali se v ledové vodû potÛãku a hráli pinec. 

Pak ale pfii‰ly zmûny. Trendem se stala snaha vytûÏit z okolní krajiny

maximum ve prospûch cestovního ruchu. Ve jménu rozvoje a blaho-

bytu. Namísto jediné hospody nesoucí archaické jméno Mázhaus vy-

rostly po celé délce vesniãky restauranty, penziony a hotely, v sou-

sedství „na‰í“ sjezdovky byly vym˘ceny dal‰í a dal‰í a dal‰í. V létû

jsou odlesnûné stránû vyholené na kost, respektive na skálu. Vypadá

to stra‰nû. Doslova to bolí. 

Taky na‰e chalupa se zmûnila. Byla zkrásnûna. Bûhem vylep‰ovacích

prací ji ov‰em postupnû opustili skoro v‰ichni spolumajitelé. Zbyl jen

jeden. Asi nepfiekvapí, Ïe právû iniciátor nákladné rekonstrukce. Má

splachovací záchod a na zahradû bazén. Do Petfiíkova uÏ nikdo z na-

‰í rodiny nejezdí. UÏ nám to tam nepatfií.

Proã o tom pí‰u? NemÛÏu si prostû pomoct a nevzpomínat na dobu,

kdy byl v Jeseníkách cestovní klid. Upfiímnû mû dûsí v‰echny nové

projekty, jeÏ mají do na‰ich hor pfiilákat dal‰í a dal‰í turisty. ProtoÏe

i turistika se zmûnila. Není to ta romantická v˘letnická záleÏitost,

které slouÏily vlaky. Teì turisty pfiiváÏejí auta, která potfiebují nová

a nová parkovi‰tû. Taky sami turisti se zmûnili. NepfiijíÏdûjí do hor,

protoÏe je milují, protoÏe oceÀují jejich atmosféru, ãistotu, krásu

a klid, protoÏe chtûjí poznat jejich historii. PfiijíÏdûjí se vyfotit 

u atrakcí. Tfieba u tabule s dírou na obliãej.

Jen málokter˘ PraÏák si zajde na Staromûstské námûstí. To je ne-

ustále v obleÏení turistÛ a pfiizpÛsobeno cestovnímu ruchu (nabídkou

a cenou sluÏeb). PraÏákÛm to tam nepatfií. Ani bûÏn˘m obãanÛm

âeského Krumlova jejich mûsto nepatfií. Stalo se celé turistickou 

atrakcí, v níÏ se uÏ nedá normálnû Ïít. To, Ïe se totéÏ tady nestane, ve

mnû vÏdycky utvrzovalo zdej‰í nevlídné poãasí. Sezóna, aspoÀ ta let-

ní, tu nikdy nebyla dlouhá. AÏ letos. Trvala jen s drobn˘mi pfieru‰e-

ními pÛl roku. Je‰tû Ïe uÏ je koneãnû zase hnusnû. ZN

Pár slov... o cestovním klidu
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Foto na titulní stranû: 

Václav Va‰íãek – Lovy beze zbraní a ãtyfilet˘ desaterák
Ilustraãní foto, zdroj: pxhere.com
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na pozici referenta odboru regionálního rozvoje

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. prosince 2018, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, 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 zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: min. stfiední stavebního smûru s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon); popfi. min. stfiední technic-

kého smûru s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon), s min. praxí 1 rok v investiãní v˘stavbû,

• orientace v zákonû ã. 134/2016 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek, v˘hodou,

• orientace v zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích, v˘hodou,

• znalost rozpoãtování a cenové soustavy stavebních prací v˘hodou,

• dobrá znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet),

• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce, odolnost vÛãi stresu,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

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

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

• tvorba plánÛ investic a oprav,

• zpracování podkladÛ pro Ïádosti o dotace,

• pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení (pfiedmût plnûní, technické poÏadavky).

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 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 pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

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

ho fiízení,

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

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

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

V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji

20. listopadu 2018

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 20. listopadu 2018
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). 

Poskytnutím osobních údajÛ mûstu R˘mafiovu prostfiednictvím poÏadovan˘ch podkladÛ pro toto v˘bûrové fiízení udûlujete souhlas

mûstu R˘mafiovu dle ãl. 6 odst. 1 písm. a) a ãl. 7 Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

o ochranû fyzick˘ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajÛ a volném pohybu tûchto údajÛ a o zru‰ení Smûrnice 95/46/ES,

se zpracováním va‰ich osobních údajÛ pro úãely v rozsahu potfiebném pro uskuteãnûní v˘bûrového fiízení na pracovní pozici. Udûlen˘

souhlas máte právo kdykoliv odvolat. V takovém pfiípadû se v‰ak jiÏ nadále nemÛÏete úãastnit v˘bûrového fiízení. Po ukonãení v˘-

bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru re-

gionálního rozvoje Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. Miroslav Sigmund, tel.: 554 254 316. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

-20-2018  31.10.2018 13:45  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 20/2018

5

R˘mafiov se nechal inspirovat iniciativou Nadace Partnerství, která v roce
stého v˘roãí vzniku âeskoslovenska mapuje tzv. Stromy svobody, lípy srdãité,
které byly na na‰em území vysazeny k rÛzn˘m v˘roãím vzniku samostatného
státu. V R˘mafiovû bylo v t˘dnu oslav jubilea vysazeno padesát nov˘ch lip.
Lípa je ãesk˘ národní strom, a proto byla s oblibou vysazována v roce

vzniku samostatného âeskoslovenska i v následujících letech pfii pfiíle-

Ïitosti nejrÛznûj‰ích v˘roãí. V R˘mafiovû, obydleném roku 1918 témûfi

v˘hradnû nûmeck˘m obyvatelstvem, zfiejmû Ïádn˘ „Strom republiky“

vysazen nebyl, zaznamenány jsou ov‰em lípy vysazené v roce 1968

k padesátému v˘roãí âeskoslovenska, napfi. u kaple V Lipkách nebo

u Stalinova pomníku na místû dne‰ního SVâ. Letos obyvatelé

R˘mafiova na tradici navázali a v t˘dnu oslav stého v˘roãí republiky

vysadili na rÛzn˘ch místech celkem padesát mlad˘ch lip. U SVâ byl

v pátek 26. fiíjna slavnostnû vysazen také tzv. Strom svobody.

„S nápadem inspirovat se aktivitou Nadace Partnerství pfii‰el majitel
místní firmy a zastupitel Vítûzslav ·opík. Rozhodli jsme se jeho návrh
realizovat a zapojit co nejvíce lidí, hlavnû dûtí,“ pfiibliÏuje fieditelka

r˘mafiovského muzea RÛÏena Zapletalová, která mûla na starosti or-

ganizaci.

Mûsto R˘mafiov zakoupilo padesát sazenic lípy srdãité, starosta Petr

Klouda a Lenka Ptáãková z odboru Ïivotního prostfiedí mûstského 

úfiadu vytipovali vhodné lokality a se samotnou v˘sadbou pomohly

Mûstské sluÏby, místní ‰koly a r˘mafiov‰tí skauti. Mladé stromy bû-

hem t˘dne oslav v˘roãí pfiibyly ve Flemmichovû zahradû, v parku ne-

mocnice, u Stfiediska volného ãasu, v janovickém zámeckém parku,

u r˘mafiovského hfibitova, v sousedství matefisk˘ch ‰kol na ulici

Revoluãní a 1. máje nebo u cyklostezek do Janovic a Ondfiejova.

R˘mafiov‰tí skauti vysadili mlad˘ strom u rybníãku na OkruÏní ulici

a pak je‰tû jeden u skautské chaty k ostatním v˘roãním stromÛm, vy-

sazen˘m uÏ dfiíve. Skauti pojali sázení lípy originálnû; do jejích ko-

fienÛ vloÏili „vzkaz v lahvi“ a nechybûlo vztyãení ãeské vlajky a stát-

ní hymna. Dûti z matefiské ‰koly na Revoluãní ulici zase svou lípu

ozdobily ãesk˘mi vlajeãkami a matefiská ‰kola v Janovicích k sázení

lip pfiipravila tematickou v˘stavu dûtsk˘ch prací a úãastníci akce si

navíc odnesli semenáãky smrãkÛ, které zajistil Jan Rapouch, aby si

mohli vysadit dal‰í stromek doma.

Vysazené stromy mají b˘t pfiipomínkou staletého trvání republiky

a souãasnû poãátku nového století její budoucnosti. I proto stromy sá-

zely pfiedev‰ím dûti, které budou moci sledovat, jak lípy rostou.

„Pfiidaly se opravdu v‰echny ‰koly – první i druh˘ stupeÀ základní
‰koly, základní ‰kola praktická, gymnázium a odborná ‰kola i v‰ech-
na ãtyfii pracovi‰tû matefiské ‰koly, z dal‰ích organizací pak skauti,“
shrnula RÛÏena Zapletalová. Posledních pût stromÛ zasadí v pátek 

2. listopadu v parku u nemocnice Ïáci ZU· R˘mafiov. ZN

R˘mafiované vysadili k v˘roãí republiky padesát lip

Aktuálnû z mûsta

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, p. o., uskuteãnila v rámci zá-

fiijov˘ch Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ projekt Malí

fiemeslníci ve spolupráci s matefiskou ‰kolou ze slovenského partner-

ského mûsta Rajec. Projekt byl spolufinancován z Fondu mal˘ch pro-

jektÛ Regionu Bílé Karpaty v rámci operaãního programu

Pfieshraniãní spolupráce Slovensko – âesko – Interreg V-A.

Program probíhal pfiímo ve Flemmichovû zahradû. âeské i slovenské

dûti s rodiãi si z keramické hlíny tvofiily kachel, kter˘ zdobily struk-

turovan˘mi ‰tûteãky nebo pfiírodninami a malovaly engobou pfied vy-

pálením. V dal‰ích dílnách dûti vytváfiely ze zatluãen˘ch hfiebíãkÛ

Malí fiemeslníci vyrábûli ve Flemmichovû zahradû

·kolství

Fota: ZN a muzeum

-20-2018  31.10.2018 13:46  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2018

6

jeÏky nebo obrázky, do kter˘ch vplétaly barevné jutové provázky.

Star‰í dûti si nejprve fiezbáfiskou tuÏkou pfiedkreslily obrázek a pak

vypalovacím perem kreslily obrázky s pfiírodní tematikou. U dal‰ích

stanovi‰È dûti vyrábûly jednoduché loìky z bfiezového polotovaru

a papíru, domeãky a krmítka ze ‰pachtlí, ptáãky z vatového tampónu

nebo vûjífie z látky a ‰pachtlí. Aktivity byly zamûfieny také na vûdo-

mosti s lesnickou a mysliveckou tematikou – dûti hrály didaktické

hry, otiskovaly a dokreslovaly. V‰echny v˘robky si odnesly domÛ,

jen na keramické kachle si musely poãkat do vypálení (do slovenské

‰kolky byly kachle zaslány po‰tou).

V odpoledních hodinách si sloven‰tí náv‰tûvníci prohlédli mûsto a v ne-

dûli nav‰tívili Pradûdovu galerii fiezbáfie Jifiího Halouzky v Jifiíkovû. 

Projekt Malí fiemeslníci byl prvním spoleãn˘m projektem R˘mafiova

a Rajce. Doufejme, Ïe se taková pfiíjemná setkání se slovensk˘-

mi pfiáteli budou opakovat a roz‰ífií se i do jin˘ch institucí a organi-

zací. Fota a text: BoÏena Jaro‰ová, M· R˘mafiov

Kolotoã ‰kolních sportovních soutûÏí se jiÏ rozjel na plné obrátky

a seriál závodÛ pro základní ‰koly a niÏ‰í gymnázia pokraãoval 2. fiíj-

na okresním kolem v pfiespolním bûhu. Organizace se opût ujala Z·

Bfiidliãná ve spolupráci se zku‰en˘m t˘mem pofiadatelÛ a rozhodãích

z biatlonového klubu. Na rÛznû dlouh˘ch tratích startovala max. ‰es-

tiãlenná druÏstva prvního i druhého stupnû Z· a niÏ‰ího gymnázia.

Pfiespolní bûh je zvlá‰È vyhrazen i pro kategorii stfiedo‰kolákÛ, bûÏí-

cích nejdel‰í úseky. Bodují vÏdy ãtyfii nejlépe umístûní závodníci.

Pfiespolní bûh základních ‰kol
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Okresní finále neprovázelo ideální poãasí, ale s tím uÏ se u crosso-

v˘ch bûhÛ poãítá a úãastní se jich nejzocelenûj‰í závodníci a závod-

nice, jimÏ trocha de‰tû a bláta na podráÏkách tolik nevadí. Úãast ‰est-

nácti ‰kol zaruãovala kvalitní konkurenci ve v‰ech kategoriích.

Nejprve se na start 500 m dlouhé trati postavili nejmlad‰í závodníci.

Dûvãata Silvie Jablonãíková, Markéta Zelenková, Elen Valová,

Tereza S˘korová a Karolína Tlapalová obsadila pûkné 4. místo.

ChlapcÛm se vedlo o poznání lépe, a tak Tomá‰ Mazánek, Ludûk

·imko, Matyá‰ Gerhard, ·imon Janík, Tomá‰ Holub a Radek

Strnadel vybojovali krásné 1. místo.

V kategorii 4. a 5. tfiíd si holky a kluci vedli stejnû úspû‰nû a obû ka-

tegorie stanuly na stupni nejvy‰‰ím. Na trati 1000 m na‰i ‰kolu re-

prezentovali Tereza Papajová, Julie Mereìová, Anna Bellová, Sofie

Strouhalová a Nella Moisesová, Marek Sázel, Filip Vymazal, ·imon

Kroutil, Jan Friedrich, Tomá‰ Vychodil a Filip Kreãmer. Nûkter˘m

závodníkÛm na krku pfiibyla druhá medaile za individuální v˘kon –

zlatá Julii Mereìové a Marku Sázelovi, stfiíbrná Janu Friedrichovi,

Luìku ·imkovi a Nelle Moisesové.

BûÏci a bûÏkynû druhého stupnû Z· Jelínkova startovali spolu 

s ostatními v pofiadí: mlad‰í dívky (1500 m), star‰í dívky (1500 m),

mlad‰í ho‰i (2000 m) a star‰í ho‰i (3000 m). Karolína PeÀázová,

Vivian Pospí‰ilová, Ema Îáková, Nikola Langrová, Veronika

·vehlová a Tereza Pospí‰ilová mezi mlad‰ími dívkami zvítûzily

a Karolína vybojovala individuální druhé místo. Mezi star‰ími dív-

kami skonãily jako druhé Krist˘na Stloukalová, Klára Tomíãková,

Lucie ·karupová, Pavlína Holubová a Katefiina HorÀáãková, která se

po dramatickém fini‰i podûlila o individuální zlato s Terezou

Kreãmerovou z Gymnázia a SO· R˘mafiov. Mlad‰í ho‰i Roland

Wenzel, Martin Kováfi, Miroslav Drábek, Václav âernín, Milan

Pospí‰il a Eathan Pospí‰il dokázali svou kategorii vyhrát a v nejtûÏ‰í

konkurenci star‰ích hochÛ dobûhli Ondfiej Baslar, Franti‰ek Sázel,

Milan Kfiepelka, Jan Kováfi, Ondfiej Hrabina a Roman Hradil jako

druÏstvo tfietí. V‰echna umístûní jsou velmi cenná, závodníci ze sebe

poctivû vyÏdímali v‰echny síly a je tfieba jim podûkovat za v˘bornou

reprezentaci.

Vítûzové kategorií postoupili do krajského finále, které se konalo 9. fiíj-

na v Krnovû, kde pro nû byla pfiipravena strmá traÈ smûfiující lesopar-

kem k vrcholu Cvilína. Poãasí bylo tentokrát nádherné a obû na‰e po-

stoupiv‰í druÏstva mohla b˘t spokojena, neboÈ v nároãné konkurenci

krajsk˘ch finalistÛ shodnû vybojovala sice nepopulární, ale hodnotné

ãtvrté místo mezi nejlep‰ími mlad˘mi bûÏci Moravskoslezského kraje.

Znova v‰em závodníkÛm Z· Jelínkova 1 dûkujeme a budeme drÏet

pûsti i v nadcházejícím bûÏeckém závodû – koncem fiíjna ãeká vytrval-

ce obávan˘ Medlovsk˘ cross. 

Romana Furiková a Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
Fota: Barbora Bulová a Lucie Vinohradníková

Ve ãtvrtek 25. fiíjna zasahovala jednotka Hasiãského záchranného sboru
R˘mafiov spoleãnû s jednotkami Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ z R˘mafiova,
Dolní Moravice a Staré Vsi pfii likvidaci poÏáru sklepních prostor janovické-
ho zámku, kter˘ je kulturní památkou. Na‰tûstí ‰lo pouze o provûfiovací cvi-
ãení. Zúãastnily se ho na dvû desítky hasiãÛ.
Podle slov velitele HZS R˘mafiov Pavla Skoupila se podobná cviãení

konají nûkolikrát roãnû, a to pfii provûfiovacím nebo taktickém cviãe-

ní. Cílem taktického cviãení je nauãit jednotky správnému postupu zá-

sahu a správnému zpÛsobu ha‰ení, u provûfiovacího cviãení jde o pfie-

zkou‰ení ãinnosti a akceschopnosti jednotek, napfi. dojezdov˘ch ãasÛ

a reálné ãinnosti zásahu. Jednotky pfiitom nevûdí, o jaké téma cviãení

pÛjde, a musí provádût zásah tak, jak by probíhal ve skuteãnosti.

„Po celou dobu postup jednotek monitorujeme. Zji‰Èujeme skuteãn˘
stav, dojezdové ãasy, abychom po skonãení akce provedli vyhodno-
cení, pfiípadnû upozornili na nedostatky a chyby. K zakoufiení sklep-
ních prostor byl pouÏit v˘konn˘ mlhovaã, kter˘ nezanechává barev-
né stopy na stûnách a není ‰kodliv˘ zdraví. Mlhovaã vûrnû simulu-
je zakoufiení místností a projevy poÏáru, kromû tepelného záfiení.
Jednotky, zvlá‰tû ty dobrovolné, které zasahují spoleãnû s profesio-
nálními, se tak mohou nauãit v prostoru vyhledávat osoby, správnû
se pohybovat, dodrÏovat zásady bezpeãnosti, komunikovat pro-
stfiednictvím vysílaãek a zvládat dal‰í postupy,“ sdûlil Pavel

Skoupil. Hasiãi pfii cviãení vyhledali v zakoufien˘ch prostorách dvû

osoby – figuríny o hmotnosti 80 kg, které museli vynést ze sklepe-

Hasiãi zasahovali v hofiícím sklepení janovického zámku

Hasiãi v terénu
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Dopravní nehody
V úter˘ 23. fiíjna veãer mezi R˘mafiovem a Dolní Moravicí srazilo 

auto srnu. Zvífie na místû uhynulo. ZpÛsobená ‰koda ãiní 15 tisíc korun.

O dva dny pozdûji se podobná nehoda stala mezi R˘mafiovem a Malou

·táhlí. Seatu vybûhla z pfiíkopu do cesty lesní zvûfi. Do‰lo ke stfietu a zví-

fie na místû uhynulo. ZpÛsobená ‰koda na vozidle ãiní 30 tisíc korun. 

Ve ãtvrtek 25. fiíjna dopoledne zpÛsobil 79let˘ fiidiã peugeotu nehodu

na námûstí Míru, kdyÏ pfii couvání narazil do zaparkovaného volks-

wagenu. Na vozidlech vznikla ‰koda za 16 tisíc korun.

Opilá fiidiãka vybrÏìovala auto
R˘mafiov‰tí policisté se zab˘vají nebezpeãnou jízdou 43leté fiidiãky

z konce srpna. Îena za volantem peugeotu jela od Sobotína do Staré

Vsi a mûla nebezpeãnou jízdou ohroÏovat ostatní motoristy.

VybrÏìovala auto jedoucí za ní a bránila mu v pfiedjetí najíÏdûním do

protismûru. KdyÏ se fiidiãi podafiilo její peugeot pfiedjet, fiidiãka mûla

zrychlit a jet tûsnû za ním. ¤idiã radûji zastavil, vystoupil a na jeho po-

kyn zastavila také fiidiãka. Pfii komunikaci byl z jejího dechu cítit al-

kohol, a tak svûdci pfiivolali policisty. Po pfiíjezdu policistÛ Ïena pfii-

znala, Ïe vypila jedno pivo. Dechovou zkou‰ku nebylo moÏné, ani 

opakovanû, vzhledem k jejímu stavu provést. Policisté jí zakázali dal-

‰í jízdu a odebrali fiidiãsk˘ prÛkaz. Îena se podrobila odbûru biolo-

gického materiálu ve zdravotnickém zafiízení, toxikologické vy‰etfiení

u ní stanovilo hladinu alkoholu v krvi ve v˘‰i 3,39 promile. Podezfielé

nyní hrozí trest vûzení aÏ na rok, penûÏit˘ trest nebo zákaz ãinnosti.

Neznám˘ pachatel po‰kodil vozidlo
K po‰kození laku vozidla ·koda Octavia mûlo dojít v dobû od 19. do

22. fiíjna, buì v obci Dûtfiichov nad Bystfiicí, Bruntál nebo Olomouc.

Neznám˘ pachatel po‰kodil zaparkované vozidlo na v‰ech dílech

a navíc ulomil zadní brzdové svûtlo. Na kapotû, náraznících, dvefiích

a stfie‰e jsou rÛzné vrypy, a to aÏ na základní barvu. ZpÛsobená ‰ko-

da byla majitelkou vyãíslena na ãástku 60 tisíc korun. 

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

ní do pfiedem urãeného prostoru a následnû kolem nich instalovat

speciální zástûnu.

Podobná cviãení probíhají také v rámci Integrovaného záchranného

systému (IZS). V polovinû záfií se napfiíklad uskuteãnilo v budovû

gymnázia policejní námûtové cviãení pod názvem Amok, kterého se

zúãastnily v‰echny sloÏky IZS v reÏii Policie âR. Námûtem cviãení

byl útok fiktivního osamûlého stfielce, kter˘ drÏel jako rukojmí stu-

denty, nûkolik jich bylo zranûno a nûkolik následky stfielného zranû-

ní nepfieÏilo. Oz˘vala se skuteãná stfielba, ulice byla uzavfiena. „Byli

jsme k tomuto cviãení pfiizváni a poté, co byl útoãník zpacifikován,
jsme na pokyn policie ‰li do akce. V podobn˘ch pfiípadech bychom
provádûli záchranu, tfiídûní a pfiedávání ranûn˘ch do prostoru vyt˘-
ãeného lékafii, následovala by prohlídka objektu a pfiípadná evakua-
ce dal‰ích osob z budovy do náhradních prostor a eliminace paniky.
To v‰e jsme si pfii cviãení Amok vyzkou‰eli. Pfii takov˘ch zásazích
v‰ak jednáme vÏdy jen na pokyn policie, která urãí, kdy mÛÏeme z hle-
diska bezpeãnosti vstoupit do objektu a plnit dal‰í úkoly,“ doplnil ve-

litel Pavel Skoupil. JiKo

Spoleãenská kronika

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

Hedviga Urbánková – R˘mafiov  .......................................... 80 let 

Milan Syfiínek – R˘mafiov  ................................................... 80 let 

Aloisie âechová – R˘mafiov  ................................................ 81 let 

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

Anna Mikesková – R˘mafiov  ............................................... 82 let 

Marie ·umpolcová – R˘mafiov  ............................................ 83 let 

BoÏena Habrová – R˘mafiov  ................................................ 84 let 

Franti‰ek Pohanka – R˘mafiov  ............................................. 85 let 

Josef Kolafiík – R˘mafiov  ..................................................... 86 let 

Jaroslav Barto‰ – R˘mafiov  .................................................. 86 let 

Vlasta ·korÀová – R˘mafiov  ................................................ 86 let 

Vlasta Chlupová – R˘mafiov  ................................................ 86 let 

Vladimír Toman – R˘mafiov  ................................................ 87 let 

NadûÏda Nûmeãková – R˘mafiov  ........................................ 89 let 

Drahoslava âermáková – R˘mafiov  ..................................... 89 let 

Milada Zapletalová – R˘mafiov  ........................................... 92 let 

Bohumila Grulichová – R˘mafiov  ........................................ 93 let 

Rozlouãili jsme se
Vûra Zigmundová – R˘mafiov  ............................................ 1957

Jifií ·afáfi – R˘mafiov  .......................................................... 1966

Zdenûk Polák – R˘mafiov  ................................................... 1940

·tefan La‰ák – R˘mafiov  .................................................... 1949

Franti‰ek Gloss – Horní Mûsto  .......................................... 1965

Agáta Trliãíková – Stará Ves  .............................................. 1948

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

11. 10. – 2. 12. M. muzeum R˘mafiov, V̆ stava:

Marie Kodovská – Zakfiikovaná básnífika

22. 10. – 30. 11. MûÚ Bfiidliãná
V̆ stava: Okno do minulosti

26. 10. – 23. 11. SVâ R˘mafiov, V̆ stava: Miloslav Marek 

– Sochy svat˘ch v krajinû R˘mafiovska

2. 11. 16:00 Kemp Indiana Janovice  
Halloween a lampionov˘ prÛvod

2. 11. 17:00 Tvrdkov, Lampionov˘ prÛvod

5.–28. 11.  M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Klára Smolíková, Vojtûch ·eda 

– Spolkla mû knihovna

8. 11. 17:00 M. muzeum R˘mafiov  
VernisáÏ: Jindfiich ·treit – Vzpomínky

8. 11. – 2. 12. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Jindfiich ·treit – Vzpomínky

9. 11. Malá Morávka, Svatomartinská slavnost

11. 11. 10:30 kostel Stránské, PouÈ

11. 11. 18:00 Jazzclub SVâ, Koncert: Koonda Holaa

Film: Feral 

(dokument o Charliem Soukupovi)

18. 11. 10:00 kostel Re‰ov, PouÈ

18. 11. 19:00 MD R˘mafiov, Koncert: Janek Ledeck˘

19.–25. 11. Stará Ves, ‰kola, Adventní tvofiení

24. 11. 15:00 M. muzeum R˘mafiov
Beseda: Radek Ocelák – Reemigranti

26. 11. 20:00 Jazzclub SVâ
Koncert: Live Foyn Friis Quintet

27. 11. 19:00 SVâ R˘mafiov
Divadlo: Kdes to byl/a v noci?

Pfiehled kulturních akcí – listopad 2018
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„Nechápali, co ãiní.“

Obávám se, Ïe tohle by mohlo stát na náhrobním kame-

ni lidstva. Michael Crichton

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

2. 11. 998  zaãal se poprvé pfiipomínat den Památky zesnul˘ch

(Du‰iãky), pÛvodnû svátek benediktinÛ, pozdûji celé

katolické církve – 1020. v˘roãí

4. 11. 2008  zemfi. Michael Crichton, americk˘ spisovatel a filmo-

v˘ producent (nar. 23. 10. 1942) – 10. v˘roãí úmrtí 

6. 11. 1893  zemfi. Petr Iljiã âajkovskij, rusk˘ skladatel (nar. 

7. 5. 1840) – 125. v˘roãí úmrtí 

7. 11. 1913  nar. Albert Camus, francouzsk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 4. 1. 1960) – 105. v˘roãí narození 

9. 11. 1818  nar. Ivan Sergejeviã Turgenûv, rusk˘ prozaik (zemfi. 

3. 9. 1883) – 200. v˘roãí narození 

9. 11. 1918  zemfi. Guillaume Apollinaire, vl. jm. Wilhelm

Apollinaris Kostrowicki, francouzsk˘ spisovatel (nar.

26. 8. 1880) – 100. v˘roãí úmrtí

10. 11. 1668 nar. Francois Couperin, francouzsk˘ skladatel (zemfi.

12. 9. 1733) – 350. v˘roãí narození 

10. 11. 1483 nar. Martin Luther, nûmeck˘ náboÏensk˘ reformátor,

autor duchovních písní (zemfi. 18. 2. 1546) – 535. v˘ro-

ãí narození

10. 11. 1918 nar. Miroslav Horníãek, herec a spisovatel (zemfi. 

15. 2. 2003) – 100. v˘roãí narození 

10. 11. 1938 nar. Jifií Gru‰a, spisovatel, pfiekladatel a politik (zemfi.

28. 10. 2011) – 80. v˘roãí narození 

11. 11.  V˘znamn˘ den âR – Mezinárodní den váleãn˘ch ve-

teránÛ – v˘roãí podpisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918

skonãila 1. svûtová válka 

11. 11. 1928 nar. Carlos Fuentes, mexick˘ romanopisec (zemfi. 

15. 5. 2012) – 90. v˘roãí narození 

11. 11. 1938 nar. Josef OdloÏil, atlet, drÏitel stfiíbrné olympijské me-

daile v bûhu na 1500 m v roce 1964 (zemfi. 10. 9. 1993)

– 80. v˘roãí narození

12. 11. 1923 nar. Ester Krumbachová, filmová scenáristka, reÏisér-

ka a kost˘mní v˘tvarnice (zemfi. 13. 1. 1996) – 95. v˘-

roãí narození 

13. 11.  Mezinárodní den nevidom˘ch – v˘roãí narození

Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele sys-

tematické v˘chovy nevidom˘ch, v roce 1745, slaví se

od roku 1946 

13. 11. 1903 zemfi. Camille Pissarro, francouzsk˘ malífi (nar. 

10. 7. 1870) – 115. v˘roãí úmrtí 

14. 11.  Svûtov˘ den bez aut – v âR od roku 1991 

14. 11. 1918 Tomá‰ Garrigue Masaryk zvolen prvním prezidentem

âeskoslovenské republiky a ustavena první vláda tzv. v‰e-

národní koalice v ãele s Karlem Kramáfiem – 100. v˘roãí

Podûkování
Dûkuji tímto pfiíslu‰níkÛm obvodního oddûlení Policie âR R˘mafiov za

to, Ïe nám dne 13. fiíjna poskytli pomoc, kdyÏ zasáhli proti ‰ikanû a hru-

bému vyhroÏování ze strany na‰eho souseda. Je‰tû jednou vfiel˘ dík.

Vlasta Volková
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Leto‰ní soutûÏ R˘mafiovského horizontu pod názvem Historie uÏiteã-
n˘ch pomocníkÛ se ch˘lí k závûru. Úkolem soutûÏících je uhádnout

historické pfiedmûty, uvefiejnûné v RH 08/2018 aÏ 23/2018 (kromû

RH 22/2018 – historick˘ speciál), vybrané ze sbírek Mûstského mu-

zea R˘mafiov, které slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke
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kaÏdodenní práci, mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nû-

kterého fiemeslníka. Cílem soutûÏe bylo urãit, o jak˘ pfiedmût jde,

k ãemu se pouÏíval, pfiípadnû ze kterého období pochází. 

ProtoÏe soutûÏ nebyla snadná a poznávat historické pfiedmûty jen

z fotografií byl v mnoha pfiípadech úkol nelehk˘, ve spolupráci re-

dakce s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov bude ve dnech 8. prosince
2018 aÏ 27. ledna 2019 v prostorách muzea instalována expozice
soutûÏních pfiedmûtÛ, aby mûli na‰i ãtenáfii moÏnost si prohlédnout

pfiedmûty v reálné podobû. 

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupony za‰lete na adresu

redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je

mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupony mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj. do 3. ledna 2019. Jména v˘hercÛ budou uve-

fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 11. led-

na 2019. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ – Pozor! Pfiedmûty budou vystaveny

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 13

Jméno a pfiíjmení
.......................................................................................................

Adresa

.......................................................................................................

Telefon

.......................................................................................................

Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V sobotu 27. fiíjna se
v rámci oslav stého v˘-
roãí vzniku âeskoslo-
venska konal kfiest nové
knihy, která vy‰la péãí
Mûstského muzea R˘mafiov. Kniha je to doslova prÛlomová, jde totiÏ o první
díl v˘boru z poezie r˘mafiovské insitní básnífiky a malífiky Marie Kodovské.
Malífiku Marii Kodovskou, v 90. letech málem zapomenutou, se poda-

fiilo v povûdomí vefiejnosti oÏivit díky nûkolika v˘stavám a obrazov˘m

katalogÛm (ve spolupráci Mûstského muzea R˘mafiov a Muzea Wsi

Opolskiej v Polsku) i prostfiednictvím stálé galerie, kterou v autorãinû

domku na Ml˘nské ulici zaloÏil Ing. Franti‰ek Orság. Kodovská ov‰em

byla také velmi plodnou básnífikou, a to dokonce podstatnû dfiíve, neÏ

zaãala malovat. Její básnû v‰ak aÏ na nûkolik drobn˘ch ukázek nebyly

zatím publikovány, v kniÏním v˘boru dosud vÛbec.

Mûstské muzeum R˘mafiov letos získalo grant Moravskoslezského

kraje na pfiípravu prvního kniÏního vydání básní Marie Kodovské.

Kunsthistorik Michal Vyhlídal se svolením autorãina syna Vladimíra

Kodovského z dochovan˘ch strojopisn˘ch svazkÛ vybral básnû na

pohádková témata, která tvofií první díl zam˘‰leného ãtyfisvazkového

v˘boru. Právû ten editofii v sobotu pfiedstavili ãtenáfiÛm.

Samotnému kfitu pfiedcházela vernisáÏ v˘stavy Marie Kodovská –

Zakfiikovaná básnífika v r˘mafiovském muzeu s pfiedná‰kou o insitní

autorce i o pfiípravû kníÏky. Editofii Kodovskou pfiedstavili se v‰emi

specifiky její literární tvorby – zpoãátku utajované a „zakfiikované“,

nicménû intenzivní, vytváfiené osobit˘m jazykem. Náv‰tûvníci v˘sta-

vy si mohli prohlédnout nûkolik originálÛ ilustrovan˘ch strojopis-

n˘ch svazkÛ, jeÏ za Ïivota Kodovské nechal její syn Vladimír vázat

v Bruntále a které byly hlavním pramenem pro kniÏní v˘bor.

V sobotu odpoledne se v Mûstském divadle R˘mafiov rovnûÏ konala

premiéra inscenace divadelní pohádky Námluvy u staré ãarodûjnice,

jejíÏ text ãtenáfii v prvním dílu v˘boru také najdou. Vtipnou pohádku

nastudovali Ïáci literárnû-dramatického oboru ZU· R˘mafiov pod re-

Ïijním vedením Silvie Jablonãíkové s velkou invencí. Pfiíbûhu doda-

li rámec, zapojili prvky stínového divadla i zpûv s Ïiv˘m doprovo-

dem na kytaru. Publikum témûfi zaplnûného sálu divadla jejich v˘kon

odmûnilo boufiliv˘m potleskem.

Knihu V̆ bor z básní I – Pohádky Marie Kodovské s autorãin˘mi 

ilustracemi ediãnû pfiipravili Michal Vyhlídal a Zdenka Pfiikrylová

Nesetová, grafickou úpravu navrhl Roman Karel. KníÏka je k dostá-

ní v informaãním centru r˘mafiovského muzea. V pfií‰tích letech by

mûly vyjít dal‰í svazky, vûnované sci-fi a snov˘m námûtÛm, lyrické

poezii nebo autobiografick˘m básním Marie Kodovské. 

ZN, fota: M. Vyhlídal, T. La‰ák

Básnû Marie Kodovské poprvé vycházejí kniÏnû

R˘mafiovská knihovna vyhlásila vefiejnou v˘tvarnou pfiehlídku na téma 100 let
republiky. Pfiihlásit se mohly ‰koly, ale i jednotlivci, ktefií mûli chuÈ v˘tvarnû

zpracovat téma leto‰ního 
jubilea. Pfiihlá‰ené práce 
po cel˘ fiíjen zdobí galerii
U Stromu poznání ve vesti-
bulu knihovny. Slavnostní
vernisáÏ se konala ve ãtvr-
tek 25. fiíjna, jako jedna
z prvních akcí t˘dne oslav
v R˘mafiovû.
Na v˘stavû v knihovnû se

se‰la zajímavá sbírka té-

mat i v˘tvarn˘ch technik.

Své kresby, malby ãi ko-

láÏe pfiedstavují pfiede-

v‰ím Ïáci ‰kol – Z· a M·

Stará Ves a Základní 

umûlecké ‰koly R˘mafiov.

Pfiispûli ale i dospûlí; 

autory koláÏí s titulem

R˘mafiov 1918–2018 jsou

V˘stava v barvách trikolóry
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úãastníci v˘tvarného kurzu pro seniory Spolku pfiátel ZU· R˘mafiov

a z jednotlivcÛ na‰la nejvíc odvahy Jana Strnadelová, autorka realis-

tick˘ch portrétÛ tfií Ïen spjat˘ch se stoletou republikou. Vedle hvûz-

dy meziváleãné kinematografie Nata‰i Gollové a olympioniãky Vûry

âáslavské autorka zafiadila i svou osobní ikonu, babiãku Marii

Strnadelovou, která proÏila témûfi celé století âeskoslovenska a pod-

le slov autorky pfiedstavovala inspiraci pro rodinu i své okolí.

Náv‰tûvníci knihovny najdou fiadu dal‰ích portrétÛ v˘znamn˘ch tvá-

fií âeskoslovenska vãetnû prezidentÛ od Masaryka po Zemana, mód-

ní návrhy ve stylu první republiky, zpracování motivÛ z ãeské hym-

ny, abstraktní variace na trikolóru, souso‰í sv. Václava a ãesk˘ch pa-

tronÛ z Václavského námûstí nebo rozmûrnou malbu spreji na téma

sametové revoluce.

âtvrteãní vernisáÏ byla stylová ve v‰ech ohledech. O hudební dopro-

vod z ãesk˘ch písniãek vãetnû Masarykovy oblíbené Ach synku, syn-
ku se postarala malá flétnistka Michaela Fúziková a knihovnice pfii-

pravily poho‰tûní v barvách národní vlajky. ZN
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Dal‰í pobytovou

sociální sluÏbou

Diakonie âCE –

s t fi e d i s k a

v R˘mafiovû je sluÏba T̆ denního stacionáfie. Vznikla v roce 2004 a pÛ-

vodnû byla poskytována v R˘mafiovû, v prostorách stfiediska na tfiídû

HrdinÛ 48. V roce 2005 po otevfiení Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici se tato sluÏba pfiestûhovala právû sem a momentálnû slouÏí se-

dmi uÏivatelÛm.

Cílem T˘denního stacionáfie je poskytnout pobytové sluÏby s celo-

denní péãí a podporou v úkonech sobûstaãnosti a sebeobsluhy od pon-

dûlí do pátku (v˘jimeãnû i pfies víkend) seniorÛm a lidem se syndro-

mem demence, ktefií jiÏ nemohou pob˘vat sami doma, ale zároveÀ ne-

chtûjí svÛj domov, svou rodinu opustit, coÏ jim t˘denní stacionáfi mi-

nimálnû o víkendech umoÏÀuje. SluÏba t˘denního stacionáfie je urãe-

na osobám, které dosáhly vûku 65 let, mají sníÏenou sobûstaãnost a je-

jichÏ situace vyÏaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Konkrétnû jde

o seniory se sníÏenou sobûstaãností v dÛsledku fyzického onemocnû-

ní nebo osoby se sníÏenou sobûstaãností z dÛvodu chronického du-

‰evního onemocnûní – Alzheimerovy choroby ãi jiné formy demence.

V̆ jimeãnû mÛÏe b˘t sluÏba poskytována také mlad‰ím lidem ve vûku

od 50 let, ktefií mají sníÏenou sobûstaãnost a jejichÏ situace vyÏaduje

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. SluÏba T˘denního stacionáfie

má dlouhodob˘ charakter, takÏe smlouva o jejím poskytování je 

s uÏivatelem sluÏeb uzavfiena na dobu neurãitou. UÏivatel vyuÏívá

sluÏbu opakovanû ve dnech pracovního t˘dne, o víkendu (pokud není

dohodnuto dle individuální domluvy jinak) tráví ãas u rodiny.

Tak jako pobytová sluÏba Domova pro seniory Diakonie âCE – stfie-

diska v R˘mafiovû i sluÏba T˘denního stacionáfie pomáhá lidem pfii

zaji‰tûní bydlení minimálnû od pondûlí do pátku vãetnû úklidu, pra-

ní, Ïehlení a drobn˘ch oprav loÏního a osobního prádla a o‰acení.

UÏivatelé sluÏeb mohou bydlet v jednolÛÏkovém, dvoulÛÏkovém ãi

vícelÛÏkovém pokoji. T˘denní stacionáfi také zaji‰Èuje uÏivatelÛm

sluÏeb celodenní stravu, která odpovídá jejich potfiebám. Mezi dal‰í

ãinnosti T˘denního stacionáfie patfií zaji‰tûní pomoci a podpory uÏi-

vatelÛm pfii zvládání bûÏn˘ch úkonÛ péãe o jejich osobu (oblékání

a svlékání, pfiesunu z lÛÏka, podání jídla a pití, orientaci v prostoru

aj.) a pomoc pfii osobní hygienû (vãetnû pomoci pfii pouÏití toalety,

péãi o vlasy a nehty). T˘denní stacionáfi poskytuje pomoc uÏivatelÛm

sluÏeb i v oblasti zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostfie-

dím (doprovod na úfiady, k lékafii aj.), nabízí jim sociálnû-terapeutic-

ké a aktivizaãní ãinnosti, napomáhá jim v oblasti uplatÀování jejich

práv a zájmÛ a s vyfiízením osobních záleÏitostí. UÏivatelÛm jsou

sluÏby T˘denního stacionáfie, pomoc, podpora a péãe poskytovány na

základû jejich konkrétních potfieb, je jim také zaji‰Èována duchovní

podpora, projeví-li o ni zájem. UÏivatelé sluÏeb se mohou úãastnit

i kulturních akcí, které T˘denní stacionáfi nabízí. 

Pokud vás tato sluÏba zaujala a pfiáli byste se o ní dozvûdût více in-

formací, pak mÛÏete volat manaÏerce Domova pro seniory Renátû
Br‰Èákové na tel. ãíslo 554 230 503.

T˘denní stacionáfi Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Adresa zafiízení: ÎiÏkova 1353/29a, R˘mafiov

Kapacita sluÏby: 30 osob

dûti a mládeÏ od 6 do 26 let ohroÏené spoleãen-

sky neÏádoucími jevy bez ohledu na etnickou 

pfiíslu‰nost 

Otevírací doba: PO, ST, PÁ 13:00–18:00

ÚT, âT streetwork

Sociální sluÏba
Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ (NZDM) je registrovanou

sociální sluÏbou (dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách),

kterou ve mûstû R˘mafiovû provozuje nezisková organizace

Spoleãenství RomÛ na Moravû (SRNM).

Název spolku mÛÏe vést k my‰lence, Ïe tato sluÏba je urãena pouze

romsk˘m dûtem a mládeÏi – nikoliv, zafiízení slouÏí v‰em, bez ohle-

du na etnicitu. SluÏba je provozována v budovû na ÎiÏkovû ulici ã. p.

29a, známé jako „b˘val˘ sklad zeleniny“, poblíÏ fotbalového hfii‰tû

Jiskry. OkamÏitá kapacita sluÏby je 30 osob ve vûku 6 aÏ 26 let.

Zafiízení je provozováno ve dvou reÏimech, tj. v ambulantní a terén-

ní formû, známé jako streetwork. Ambulantní forma (tzn. provoz

v budovû, kam mohou dûti pfiijít bez ohlá‰ení, strávit zde nûjak˘ ãas,

zapojit se do skupinov˘ch aktivit nebo si promluvit se sociálním pra-

covníkem) je poskytována v pondûlí, stfiedu a pátek od 13:00 do

18:00. Pracovníci pfii streetworku dûti a mládeÏ vyhledávají a oslo-

vují kaÏdé úter˘ a ãtvrtek odpoledne. 

SluÏba NZDM je poskytována bezplatnû. Cílem sluÏby je zlep‰it

kvalitu Ïivota dûtí pfiedcházením nebo sníÏením sociálních a zdra-

votních rizik souvisejících se zpÛsobem jejich Ïivota, umoÏnit jim lé-

pe se orientovat v jejich sociálním prostfiedí a vytváfiet podmínky

k fie‰ení jejich nepfiíznivé sociální situace.

SluÏba obsahuje tyto základní ãinnosti:
a) v˘chovné, vzdûlávací a aktivizaãní ãinnosti,

b) zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím,

c) sociálnû terapeutické ãinnosti,

d) pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a pfii obstarávání

osobních záleÏitostí.

Aktuálnû na‰e centrum nabízí tyto pravidelné konstruktivní progra-

my, do kter˘ch se dûti mohou zapojit: v˘tvarn˘ a sportovní krouÏek,

taneãnû-hudební krouÏek, zvy‰ování poãítaãové a finanãní gramot-

nosti, filmov˘ klub a individuální douãování, které probíhá v pfiiro-

zeném prostfiedí uÏivatelÛ.

V̆ ‰e uvedené programy jsou doplnûny jednorázov˘mi jednodenními

v˘lety (na plaveck˘ bazén, do aquacentra, kina atp.), víkendov˘mi

Spoleãenství RomÛ na Moravû
Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ R˘mafiov

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby

Fota: archiv SRNM
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pobyty (napfi. v Horní Lomné v Beskydech) a letním táborem

(v Pohofianech u Olomouce).

Sociální poradenství fie‰í zejména otázky t˘kající se zamûstnání, byd-

lení, dluhového poradenství, pomoc s v˘bûrem SO·, S·, ale také

partnerské vztahy. Samozfiejmostí je odborná zpÛsobilost pracovní-

kÛ, mlãenlivost, partnersk˘ pfiístup a individualita. 

Obecnû o SRNM
Nezisková organizace Spoleãenství RomÛ na Moravû pÛsobí na poli

integrace RomÛ do spoleãnosti od roku 1991. Jejím lídrem byl od po-

ãátku Ing. Karel Holomek, znám˘ romsk˘ aktivista, kter˘ na území

Moravy zaloÏil nûkolik komunitních center, jeÏ se stala rovnocenn˘-

mi partnery samosprávn˘m celkÛm, prostfiedníkem mezi romskou ko-

munitou a majoritou a napomáhala bezproblémovému souÏití obãanÛ.

V R˘mafiovû aÏ do roku 2005 podobné zafiízení neexistovalo, pfiestoÏe

zde dlouhá léta Ïily romské rodiny starousedlíkÛ. Ve spolupráci s vede-

ním mûsta a sociálním odborem bylo v R˘mafiovû zaloÏeno Komunitní

centrum pro dûti a mládeÏ, které svou ãinnost zahájilo 11. záfií 2005. 

Podafiilo se nám
Dlouhodob˘m cílem r˘mafiovské poboãky bylo pov˘‰it komunitní

centrum na sociální sluÏbu se stabilním zázemím a podporou. Toho

se nám podafiilo docílit v leto‰ním roce 2018, kdy byla sluÏba NZDM

zafiazena do krajské sítû sociálních sluÏeb. 

Na‰í prioritou je, aby zafiízení nav‰tûvovaly dûti a mládeÏ bez rozdí-

lu etnicity. To se nám prÛbûÏnû dafií naplÀovat, centrum se dostává do

povûdomí v‰ech dûtí, ãasto prostfiednictvím kamarádÛ, spoluÏákÛ,

ktefií zafiízení jiÏ nav‰tûvují. Nemal˘ podíl na tom má i poskytovaná

street forma, kdy pracovníci oslovují vytipované dûti a mládeÏ pfiímo

na ulici (na hfii‰ti, v klubu, na autobusovém a vlakovém nádraÏí…)

a pomáhají jim zorientovat se ve vlastní situaci.

Plány do budoucna
Rádi bychom povûdomí o sluÏbû NZDM roz‰ífiili mezi ‰irokou ve-

fiejnost a vyvrátili m˘tus, Ïe sluÏba není pro „bílé“. Jistû nám dáte za

pravdu, Ïe ani segregace ve sluÏbách není správn˘m krokem k vzá-

jemné toleranci. Dûti se bûÏnû setkávají ve ‰kolkách, ‰kolách, kama-

rádí spolu venku. Proã by tedy nemohly na‰ich sluÏeb vyuÏívat i dû-

ti a mládeÏ z majoritní spoleãnosti?

Kontaktní osoba:
Bc. Martin DaÀhel, DiS., pfiedseda SRNM R˘mafiov

Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ je jednou z forem nízkopra-

hového zafiízení a patfií mezi sociální sluÏby dle zákona ã. 108/2006

Sb., o sociálních sluÏbách. Tato sluÏba se zamûfiuje pfiedev‰ím na ne-

organizovanou mládeÏ na sídli‰tích a v rizikov˘ch oblastech, kde je

pro tuto skupinu málo organizovan˘ch aktivit. Tato sluÏba je snadno

dostupná, bezplatná a pfiedev‰ím anonymní a funguje jako prevence

rizikového chování.

Dûti se snaÏíme zaujmout pomocí volnoãasov˘ch aktivit, aÈ uÏ spor-

tovních, v˘tvarn˘ch ãi divadelních. Chceme se soustfiedit na zdravé

aspekty osobnosti dûtí, rozvíjet jejich pfiedstavivost, intuici a imagi-

naci, procviãovat Ïivotní a sociální dovednosti, redukovat vnitfiní na-

pûtí, maximalizovat osobní rÛst a sociální v˘vin a tím docílit zv˘‰e-

ní odolnosti vÛãi stresu a zátûÏi.

Doslova pfied nûkolika dny probûhla v zafiízení na Sokolovské ulici

v Bfiidliãné rekonstrukce prostor, kde chceme dûtem pfiipravit pfií-

jemné a pozitivní prostfiedí. ZároveÀ pracujeme na moÏnosti otevfiít

podobné zafiízení v R˘mafiovû. JiÏ nyní snad mÛÏeme naznaãit, Ïe

jednání se ubírají dobrou cestou a doufejme, Ïe brzy budeme moci

dûtem a mlad˘m lidem nabídnout klidné a bezpeãné místo pro tráve-

ní volného ãasu i zde.

Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ v Bfiidliãné se jmenuje Hope

House, tedy DÛm nadûje. Na‰í primární snahou je tedy dát dûtem

a mlad˘m lidem nadûji. Nadûji na zlep‰ení jejich Ïivotní situace.

Nadûji na to, Ïe konflikty se nemusí fie‰it fyzick˘m útokem ãi za pou-

Ïití vulgarismÛ. Nadûji na to, Ïe mohou b˘t akceptováni a nesráÏeni,

neboÈ jedinû takoví mohou také akceptovat a nesráÏet druhé. ProtoÏe

kde je nadûje, je i cesta. A tato cesta je ná‰ cíl.

Barbora Niedobová
Kontakt: David Kadefiábek, vedoucí NZDM, tel. 725 958 495
Adresa: Hope House, z. s., Sokolovská 143, 793 51 Bfiidliãná

Nízkoprahové zafiízení Hope House Bfiidliãná

Jazzclub
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Ve ãtvrtek 18. fiíjna se v tûlocviãnû Z· na ulici 1. máje setkala muÏstva han-
dicapovan˘ch hráãÛ na dal‰ím roãníku turnaje v halovém fotbálku. O medai-
le bojovaly tfii Ïenské a tfii muÏské t˘my.
Pofiadatelem fotbalového turnaje byla místní organizace Spoleãnosti

pro podporu lidí s mentálním postiÏením (SPMP R˘mafiov) a finanã-

nû jej podpofiily Moravskoslezsk˘ kraj a mûsto R˘mafiov. Turnaje se

kaÏdoroãnû úãastní kromû handicapovan˘ch ãlenÛ SPMP R˘mafiov

z Kouzelné bufiinky také jejich pfiátelé z bruntálské Polárky a Ïáci zá-

kladní ‰koly praktické na ·kolním námûstí v R˘mafiovû. KaÏdá z or-

ganizací letos sestavila dvû druÏstva, Ïenské a muÏské.

Ve vzájemn˘ch zápasech se projevila fyzická pfievaha muÏsk˘ch t˘-

mÛ, které obsadily první tfii místa: zlato si letos poprvé odnesli Ïáci

Z· R˘mafiov, ·kolní námûstí (t˘m Real Madrid), stfiíbro vybojovali

Uragáni z r˘mafiovské Kouzelné bufiinky a bronz SparÈani z bruntál-

ské Polárky. Ceny, medaile a diplomy získala ale i Ïenská druÏstva na

dal‰ích místech: ãtvrté BoÏenky z Polárky, páté Tygfiice ze Z· i ‰esté

ëáblice z Kouzelné bufiinky. Po vyhlá‰ení v˘sledkÛ se v‰ichni hráãi

je‰tû se‰li pfii spoleãném obûdû, kter˘ pro nû pfiipravily kuchafiky jí-

delny Z· R˘mafiov.

„Ráda bych podûkovala za spolupráci v‰em, kdo nám s turnajem po-
mohli – kraji a mûstu za podporu, rozhodãí Romanû Furikové a mla-
d˘m fotbalistÛm z Jiskry za pomoc bûhem turnaje, základní ‰kole za
zapÛjãení tûlocviãny i ‰kolní jídelnû za v˘born˘ obûd,“ vzkazuje

pfiedsedkynû SPMP R˘mafiov Lucie Camfrlová.

Handicapovaní ãlenové SPMP bûhem roku neabsolvují jen turnaj ve

fotbálku, ale také soutûÏe v pétanque nebo bowlingu a ti nejnadanûj-

‰í závodí na celostátní lehkoatletické olympiádû pro mentálnû posti-

Ïenou mládeÏ. R˘mafiovskou Kouzelnou bufiinku na leto‰ním 22. roã-

níku olympiády reprezentoval Vladimír Litvik v t˘mu SPMP Bruntál.

Sportovní akce s mezinárodní úãastí se konala ve dnech 20.–21. záfií

na atletickém stadionu ve Fr˘dku-Místku pod zá‰titou tamního pri-

mátora a Vladimír Litvik na ní posbíral osm medailí.

„Ládík získal ‰est medailí v jednotliv˘ch disciplínách, z toho ãtyfii
zlaté za skok do dálky, hod kriketov˘m míãkem, bûh na 50 metrÛ
a pfietahování lanem. ZároveÀ celkovû zvítûzil mezi muÏi a jeho druÏ-
stvo skonãilo druhé za t˘mem z Polska,“ vyjmenovává Lucie

Camfrlová úspûchy r˘mafiovského handicapovaného sportovce, kte-

r˘ v˘raznû pomohl druÏstvu okresu Bruntál prosadit se mezi sedm-

nácti t˘my bojujícími na olympiádû.

„Lidé s handicapem mají právo na stejnû hodnotn˘ Ïivot jako lidé bez
postiÏení. Sport má pro postiÏené mnoho v˘hod. Zvy‰uje jejich fyzic-
kou kondici, zlep‰uje psychick˘ stav a také jim pomáhá navazovat no-
vá pfiátelství,“ uzavírá Lucie Camfrlová. ZN

Handicapovaní se se‰li na turnaji ve fotbálku

Organizace a spolky

V prÛbûhu leto‰ního roku jsme si pfiipomnûli jiÏ tfii kulatá „osmiãko-

vá“ v˘roãí: v únoru 70 let od uchopení moci ãeskoslovensk˘mi ko-

munisty, v srpnu 50. v˘roãí okupace âeskoslovenska vojsky

Var‰avské smlouvy a v záfií konec první republiky, která zanikla v dÛ-

sledku mnichovské krize roku 1938. Závûreãn˘ ãtvrt˘ díl seriálu

o v˘znamn˘ch v˘roãích pfiipomíná datum zfiejmû nejdÛleÏitûj‰í. Dne

28. fiíjna ubûhlo 100 let od vzniku samostatného ãeskoslovenského

státu. V R˘mafiovû a celém pohraniãí ale fiíjen 1918 probûhl ponûkud

odli‰nû neÏ ve vnitrozemsk˘ch ãástech âech a Moravy.

Zápas o samostatné âeskoslovensko zapoãal s prvními v˘stfiely svû-

tové války. Cesta k ní vedla pfies sarajevsk˘ atentát na rakouského ná-

sledníka trÛnu Franti‰ka Ferdinanda d’Este a jeho Ïenu, kter˘ pro-

vedli srb‰tí nacionalisté. Pfiesnû o mûsíc pozdûji, 28. ãervence 1914,

vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a po spirále spojeneck˘ch

smluv se bûhem pár dnÛ dostala do války podstatná ãást Evropy.

¤íjen 1918

Pfiipomínáme si
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Poãátek války zaktivizoval politickou reprezentaci, která usilovala

o ãesko-rakouské vyrovnání v rámci monarchie a autonomii pro úze-

mí ob˘vaná ãesk˘m národem. Politikové v ãele s Václavem

Klofáãem, Karlem Kramáfiem a Aloisem Ra‰ínem s nadûjemi, které

vkládali v carské Rusko, pfiipravovali program, jenÏ by vedl k samo-

statnému státu âechÛ. Rakouská moc proti nim ale tvrdû zasáhla,

zmínûné politiky zatkla a odsoudila je k trestu smrti. Zachránila je

amnestie, kterou v roce 1917 vydal rakousk˘ císafi Karel I. Tvrd˘ po-

stup rakousk˘ch úfiadÛ a cenzura domácí odboj utlumily a hlavní ãin-

nost za samostatn˘ stát vyvíjel odboj zahraniãní, pfiedstavovan˘

Tomá‰em G. Masarykem a Edvardem Bene‰em, k nimÏ se pozdûji

pfiidal Slovák Milan Rastislav ·tefánik. Zpoãátku naráÏeli na odpor

dohodov˘ch mocností, zejména BritÛ. V prÛbûhu svûtové války ale

do‰lo k událostem, které otoãily mínûní pfiedstavitelÛ mocností ve

prospûch my‰lenky ãeské a slovenské samostatnosti. 

JiÏ v záfií 1914 vznikly ãeskoslovenské legie na Rusi, následované

pozdûji téÏ legiemi francouzsk˘mi a italsk˘mi. Z pÛvodní malé jed-

notky se za ãtyfii váleãné roky stala pomûrnû velká síla ãítající

100 000 ãesk˘ch a 5 500 slovensk˘ch vojákÛ. âeskoslovenské legie

se vyznamenaly v nûkolika bitvách. U Zborova, zfiejmû nejslavnûj‰í-

ho vystoupení legionáfiÛ, proti sobû âe‰i stáli na obou nepfiátelsk˘ch

stranách. Nesmíme totiÏ zapomenout, Ïe vût‰ina âechÛ uposlechla

povolávací rozkaz a ve válce bojovala pod císafisk˘mi prapory. K dal-

‰í v˘znamné bitvû do‰lo u Bachmaãe, v ní se vyznamenal 6. hanác-

k˘ pû‰í pluk z Olomouce. Cenn˘mi se pak legie pro západní moc-

nosti staly ve chvíli, kdy v carském Rusku probûhl komunistick˘ pfie-

vrat a ãeskoslovenské legie byly jednou z mála organizovan˘ch vo-

jensk˘ch sil na Rusi bojujících proti Leninov˘m bol‰evikÛm.

PfiibliÏnû v téÏe dobû byly legie uznány vojskem tehdy je‰tû neexis-

tujícího státu.

Dal‰ím dÛleÏit˘m mezníkem v Masarykovû snaze o nezávisl˘ stát

byl vstup Spojen˘ch státÛ americk˘ch do války. Ameriãané ctili

Monroeovu doktrínu nevmû‰ování se do evropsk˘ch záleÏitostí.

KdyÏ ale nûmecká ponorka na jafie 1917 potopila britskou loì

Lusitania a pfii ne‰tûstí zemfielo více neÏ 100 americk˘ch obãanÛ, vy-

hlásil zaoceánsk˘ spící obr centrálním mocnostem válku. V osobû 

amerického prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona na‰el Masaryk

partnera, kter˘ byl ochoten s ním diskutovat ohlednû budoucího roz-

dûlení stfiední Evropy, na rozdíl od britského premiéra Davida Lloyda

George, kter˘ my‰lence rozbití rakouské monarchie a vzniku národ-

ních státÛ ve stfiední Evropû naklonûn nebyl. 

Prezident Wilson 8. ledna 1918 vyhlásil 14 bodÛ, v nichÏ nastínil své

pfiedstavy pováleãného uspofiádání Evropy. Pro âechy a Slováky byl

klíãov˘ bod ã. 10: „Vy-
tvofiení pfiedpokladÛ
pro budoucí autono-
mii národÛ Rakouska-
Uherska.“ Samostatn˘

stát tedy Ameriãané

je‰tû na poãátku roku

1918 nepodporovali.

O dva dny dfiíve ale

ãeská domácí reprezen-

tace vydala Tfiíkrálov˘

program, v nûmÏ otev-

fienû volala po samo-

statnosti. Po ostré kriti-

ce ãeské reprezentace

z fiad rakouské vlády

a také kvÛli neochotû

císafie Karla I. o auto-

nomii vÛbec uvaÏovat

pfievládl u západních

mocností názor, Ïe do-

hoda s Rakouskem ne-

bude moÏná, a zaãali

debatovat s Masary-

kem. Ten v prÛbûhu lé-

ta 1918 získal pro svÛj

zámûr souhlas v‰ech hlavních velmocí, FrancouzÛ, BritÛ i Ameriãa-

nÛ, a vznik samostatného ãeskoslovenského státu byl jedním z bodÛ

kapitulace pfiedloÏen˘ch Rakousku. Císafi Karel I. se v polovinû fiíjna

1918 odhodlal k zoufalému pokusu o záchranu monarchie, kdyÏ vy-

hlásil, Ïe je ochoten s âechy jednat o autonomii a vyrovnání v rámci

monarchie. Na jednání v‰ak jiÏ bylo pozdû, nehledû na to, Ïe Karlova

nabídka k jednání vÛbec nepoãítala se Slováky, neboÈ Slovensko by-

lo v rámci monarchie souãástí Uherska a pfiípadná zmûna stavu pfii-

padala do kompetencí uherské vlády. KdyÏ Rakousko 28. fiíjna 1918

pfiijalo kapitulaãní podmínky, v Praze obyvatelé na nic neãekali a za-

ãali strhávat rakouské vlajky a znaky, pfie‰krtávali nûmecké nápisy.

âeská národní rada, ponûkud zaskoãena v˘buchem nad‰ení, pfiipra-

vila narychlo je‰tû téhoÏ dne zákon deklarující vyhlá‰ení nezávislého

âeskoslovenska.

S odtrÏením âesk˘ch zemí od monarchie se v‰ak nesmífiili v‰ichni je-

jich obyvatelé. Nûmce zpráva o vyhlá‰ení samostatného âeskoslo-

venska pfiekvapila. V daném okamÏiku se mezi nimi objevily osob-

nosti, které byly schopny rychle zformulovat poÏadavky sv˘ch kraja-

nÛ. V nûmecky mluvících ãástech Pfiedlitavska vznikl krátkodob˘ 

útvar, tzv. Nûmecké Rakousko, jehoÏ cílem bylo vãlenûní do

Nûmecké fií‰e. Na území âech, Moravy a Slezska pfiitom vznikly ãty-

fii rÛzné provincie: Böhmerwaldgau (·umavská Ïupa) s hlavním mûs-

tem Krummau (âesk˘ Krumlov), Deutschböhmen (Nûmecké

âechy), jejichÏ hlavním mûstem byl Reichenberg (Liberec),

Deutschsüdmähren (Nûmecká jiÏní Morava) s metropolí Znaim

(Znojmo) a koneãnû na severní Moravû téÏ Sudetenland (Sudetsko),

jehoÏ centrem bylo mûsto Troppau (Opava). Sudetenland, vyhlá‰en˘

28. fiíjna 1918 b˘val˘m poslancem fií‰ské rady Robertem Freisslerem,

zahrnoval Slezsko, podstatnou ãást severní Moravy a téÏ kousek v˘-

chodních âech.

Jednotlivé nûmecké provincie se navenek snaÏily pÛsobit jako fun-

gující státy ãi vy‰‰í územní celky. Tak napfiíklad Sudetenland mûl

svÛj vlastní parlament, zvan˘ Landesversammlung (Zemsk˘ v˘bor ãi

shromáÏdûní), o 54 ãlenech. Jak˘msi projevem dobré vÛle ze strany

NûmcÛ bylo pfiijetí dvou âechÛ a dvou PolákÛ do Zemského v˘boru.

Útvar se rozprostíral na rozloze 8 816 km2 a Ïilo na nûm okolo

700 000 obyvatel. Drtivou vût‰inu z nich tvofiili Nûmci, âechÛ bylo

jen okolo 23 000. Pfiedáci Sudetenlandu si byli dobfie vûdomi, Ïe jak-

mile bude ãeskoslovensk˘ stát ve vnitrozemí konsolidován, zamûfií

pozornost na pohraniãní regiony, aby je pevnû pfiipoutal k novû se

tvofiícímu státu âechÛ a SlovákÛ. Mimo to se Sudetenland dostal do

sporÛ s Poláky, ktefií pro zmûnu touÏili po získání Tû‰ínska. Narychlo

tak vznikala malá armáda ãi spí‰e domobrana (Volkswehr) o síle ne-

cel˘ch 7 000 muÏÛ, vût‰inou mizernû vyzbrojen˘ch lehk˘mi zbranû-

mi. Situaci Volkswehru zhor‰ovala bídná morálka brancÛ, ktefií byli

po ãtyfiech letech vojensk˘ch útrap pramálo motivovaní bojovat za

vy‰‰í cíl, jímÏ pro Nûmce bylo vyjádfiení jejich vlastního práva na se-

beurãení. 

âeská politická reprezentace se nemínila pohraniãí vzdát. Podle dnes

jiÏ zesnulého historika ZdeÀka Kárníka panovalo mezi nejvy‰‰ími ãi-

niteli novû vzniklého státu pfiesvûdãení, Ïe âeskoslovensko bez po-

hraniãí v âechách, na Moravû a ve Slezsku by bylo pouze protekto-

rátem „Velkého Nûmecka“, k ãemuÏ smûfiovalo za pfiedpokladu, Ïe

by vítûzné mocnosti souhlasily s pfiiãlenûním Nûmeckého Rakouska
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k Berlínu. âeskoslovensk˘ stát navíc potfieboval prÛmysl, kter˘ 

v okrajov˘ch regionech státu fungoval, aby mohl b˘t hospodáfisky

sobûstaãn˘. Od poãátku existence onûch ãtyfi oblastí se poãítalo s je-

jich vojenskou pacifikací a pfiivedením pod ãeskoslovenskou samo-

správu. Vláda v Praze ale na poãátku listopadu 1918 postrádala po-

tfiebné vojenské útvary, a tak s obsazováním nepokojn˘ch regionÛ za-

ãala postupnû. NejtûÏ‰í boje probíhaly na jiÏní Moravû, kde se

NûmcÛm dostávalo pomoci z Rakouska. S jistou podporou mohla po-

ãítat téÏ provincie Deutschböhmen, kde byl místní Volkswehr pod-

porován z Nûmecka. 

Na severní Moravu zaãaly ãeské pluky smûfiovat od poloviny listo-

padu, pfiiãemÏ postupovaly spí‰e od v˘chodu. Prvotním cílem byla

Opava. O centrum Sudetenlandu musela armáda nové republiky svá-

dût nejtûÏ‰í boje 14. listopadu 1918 u Kyle‰ovic. Dílãí stfiety mezi

Volkswehrem a ãs. vojskem probûhly u Huzové a také podél Ïelez-

niãní trati spojující Opavu s Krnovem. Kolem Sudetenlandu se po-

malu utahovala smyãka a odpor NûmcÛ zaãal ztrácet na síle. Dne 

18. prosince dorazila armáda ãeskoslovenského státu k ·umperku,

kde se místní obyvatelstvo spoleãnû s domobranou chystalo na odpor.

K bojÛm ale nedo‰lo, neboÈ lépe vyzbrojení âe‰i hrozili mûstu zni-

ãením za pomoci dûlostfielectva. V prosinci byl obsazen Bruntál

a ãeskoslovenská armáda se blíÏila i k R˘mafiovu.

Jak obsazení mûsta asi probíhalo, mÛÏeme vyãíst z r˘mafiovské kro-

niky Römerstadts Vergangenheit, která je v digitální formû dostupná

na stránkách Zemského archivu v Opavû. Text pochází z kroniky

Maxe Springera, do níÏ v roce 1874 budoucí r˘mafiovsk˘ starosta

Wilhelm Ludwig zapsal události do roku 1870 a neznám˘ autor

(vzhledem k odli‰nému písmu jím zfiejmû nebyl Ludwig) na závûr

pfiipsal i okolnosti ohlednû obsazení mûsta. JiÏ z nadpisu se dá vyãíst,

jak r˘mafiov‰tí Nûmci na pfiíchod ãeské armády do mûsta nahlíÏeli:

„Die Besetzung Römerstadt durch die Tschechoslowaken!“, tedy

„Obsazení (ãi okupace) R˘mafiova âechoslováky!“ Obsazení

R˘mafiova probûhlo následovnû (volnû pfieloÏeno): „V nedûli 22. pro-

since 1918 pfied 9. hodinou dopolední pfiijel na r˘mafiovské vlakové
nádraÏí obrnûn˘ vlak z Olomouce, kter˘ pfiivezl 150 vojákÛ veden˘ch
5 dÛstojníky z 54. pû‰ího pluku. Za zpûvu ãesk˘ch národních písní se
vojáci vydali na pochod smûrem na r˘mafiovské námûstí Franti‰ka
Josefa I. Bûhem jejich pochodu nedo‰lo k Ïádnému incidentu, pouze
r˘mafiov‰tí radní se zabarikádovali v budovû radnice, zamkli dvefie
a odmítli âechy vpustit dovnitfi. Vojáci v‰ak dvefie vypáãili a je‰tû do
pravého poledne zavlál nad mûstem ãeskoslovensk˘ prapor.“
Pfiedstavení mûsta R˘mafiova v ãele se starostou Maxem Springerem

se zmohli pouze na odpor slovní, kter˘ zformulovali v následujícím

prohlá‰ení: „Rada mûsta jednohlasnû protestuje proti obsazení ryze
nûmeckého mûsta R˘mafiova ãeskoslovenskou vojenskou mocí.
Podfiizujeme se této moci pod vlivem násilí, neboÈ není v na‰ich si-
lách mu úãinnû ãelit. Chceme téÏ zabránit zranûní ãi ztrátám na Ïi-
votech obyvatel mûsta, stejnû jako na jejich majetku. Pfiesto ale dÛ-
raznû protestujeme proti násilí, které nás zasáhlo. Pevnû vûfiíme, Ïe
máme právo svobodnû se rozhodnout o vlastním sebeurãení a o svo-
bodû vlastního státu. Obãané R˘mafiova v poklidu a s rozumem vy-
ãkají do doby, kdy dojde k naplnûní principÛ, jeÏ zformuloval ame-
rick˘ prezident Wilson.“ Nûmci nepochybnû spoléhali na 14 bodÛ

Thomase Woodrowa Wilsona z ledna 1918 a na pfiíslib autonomie pro

v‰echny národnosti monarchie. Vznik âeskoslovenska v historick˘ch

hranicích âesk˘ch zemí v‰ak právo NûmcÛ na sebeurãení znemoÏ-

Àoval. Nadûje NûmcÛ, Ïe by se pohraniãní regiony pfiipojily

k Rakousku ãi k Nûmecku, vzaly za své, kdyÏ mírová smlouva ze

Saint-Gérmain s Rakouskem potvrdila samostatnost âeskoslovenska

tak, jak ji nastínil Masaryk. V R˘mafiovû ãeskoslovenské vojsko se-

trvalo do srpna 1919, dokud nebylo pfieveleno do Bruntálu.

Vznik âeskoslovenska, reakci NûmcÛ a následné souÏití s âechy 

s ohledem na R˘mafiov pfiedstavil studentÛm Gymnázia a Stfiední od-

borné ‰koly R˘mafiov i vefiejnosti blok pfiedná‰ek Dvacet let neklid-
ného souÏití, aneb R˘mafiov v letech 1918–1938, kter˘ uspofiádalo

Mûstské muzeum v R˘mafiovû v t˘dnu oslav 100. v˘roãí vzniku

âeskoslovenska. Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiovR˘mafiovské námûstí – 1. republika Fota: archiv muzea

Leto‰ní sté jubileum vzniku âeskoslovenska i dal‰í „osmiãková“ v˘roãí inspi-
rovala filmové tvÛrce k natoãení nûkolika snímkÛ, vesmûs vûnovan˘ch v˘-
znamn˘m osobnostem (Palach, Dubãek, Toman, Masaryk, âapek, Ra‰ín), ale
také dokumentÛ, které nahlíÏejí uplynulé století komplexnûji, oãima obyãej-
n˘ch lidí. Jeden z nich vznikal loni mimo jiné na R˘mafiovsku. Právû nyní vstu-
puje na televizní obrazovky.
Pûtidíln˘ dokumentární cyklus s titulem âesko-nûmecké století, jehoÏ

vznik podpofiil i âesko-nûmeck˘ fond budoucnosti, mapuje promûny

vztahÛ obou etnik v prÛbûhu sta let od vzniku âeskoslovenska do

souãasnosti. ReÏisér Jifií Fiedor s kameramanem Jaromírem Kaãerem

nav‰tívili R˘mafiovsko a dal‰í regiony pohraniãí, kde se vztahy

NûmcÛ a âechÛ vyhrotily nejvíce. „Na cyklu jsme pracovali více neÏ
dva roky, natáãeli jsme asi se ãtyfiiceti lidmi a po âechách a Nûmecku
najeli pfies dvacet tisíc kilometrÛ,“ popisuje reÏisér Jifií Fiedor pfií-

pravy dokumentu.

V kvûtnu 2017 ‰táb natáãel v R˘mafiovû, Bruntále a okolních obcích

rozhovory s regionálními historiky, místními rodáky i pamûtníky po-

Filmov˘ dokument natáãen˘ na R˘mafiovsku mífií na obrazovky
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váleãného odsunu. Prohlédli si tfieba bruntálské námûstí, kter˘m se

v roce 1938 projel Adolf Hitler po záboru pohraniãí, janovick˘ zá-

mek, jenÏ po válce slouÏil jako internaãní tábor pro Nûmce, ale i r˘-

mafiovskou plastiku sochafie Herberta Dlouhyho Otevfiená brána,

symbol porevoluãního usmifiování mezi obûma národy. V ãervenci

2017 pak filmafii pfiijeli do Zeilu am Main, kde se úãastnili kaÏdo-

roãní velké pouti r˘mafiovsk˘ch rodákÛ a zaznamenali vzpomínky

b˘val˘ch obyvatel R˘mafiovska, ktefií pováleãn˘ transport do

Nûmecka zaÏili jako dûti.

„Pfiekvapilo mû, jak vstfiícnû k âechÛm pfiistupují sudet‰tí Nûmci.
Sebereflexivnû pfiijímají odpovûdnost za hrÛzy druhé svûtové války
a trauma, které zaÏili v souvislosti s vyhnáním, dokázali zpracovat, vy-
rovnat se s ním. Jen málokdo z nich v sobû stále Ïiví pocit kfiivdy. V po-

slední dobû se mûní i názory âechÛ na b˘valé obyvatele Sudet. Stra‰ák
v podobû navrácení majetkÛ má stále slab‰í kontury,“ dodává Jifií Fiedor.

První díl dokumentárního cyklu nese název Vedle sebe nebo spolu
1918–1939 a zachycuje období první republiky, jejíÏ zaloÏení právû

âe‰i oslavují. Pro nûkolikamilionovou nûmeckou men‰inu, po stale-

tí usazenou hlavnû v pohraniãí nového státu, nebyl jeho vznik zdale-

ka takov˘m zadostiuãinûním jako pro âechy ãi Slováky. Co se stalo

bûhem prvních dvaceti let existence âeskoslovenska, které vymezují

dva svûtové váleãné konflikty, a jak tyto události proÏívali obyvatelé

jednoho celku, ale odli‰né fieãi? První díl dokumentu âesko-nûmecké
století bude vysílat program âT2 6. listopadu ve 22:00. Dal‰í díly

cyklu budou následovat na âT2 vÏdy v úter˘ v tent˘Ï ãas aÏ do 

4. prosince. ZN

Seriál vûnovan˘ umûlecké v˘zdobû ve vefiejném prostoru R˘mafiova,

vzniklé v rozporuplné dobû druhé poloviny 20. století, se pomalu blí-

Ïí k závûru. Proto se zastavme na místû posledního odpoãinku – na

mûstském hfibitovû.

Pohfibívání bûhem staletí existence R˘mafiova probíhalo na nûkolika

místech. Ve stfiedovûku se hfibitov rozkládal kolem kostela sv. Mi-

chaela. Pohfibívalo se v‰ak také v areálu kostela Nav‰tívení Panny

Marie, tzv. kaple V Lipkách, jehoÏ dfievûn˘ pfiedchÛdce se datuje

pfied rokem 1550. Na zaãátku 19. století byl nov˘ hfibitov vybudován

za hradbami mûsta v prostoru dne‰ního SVâ. Jeho podoba se docho-

vala na nûkolika kresbách a fotografiích. Franz Brixel v Horské kro-
nice (v prvním kompletním ãeském pfiekladu vyjde a bude kfitûna 

8. prosince leto‰ního roku v muzeu) zmiÀuje pÛvabnou pfiíhodu o je-

ho zaloÏení: jedna vdova si v bfiezovém lesíku, kter˘ dfiíve na místû

hfibitova rostl, musela odpoãinout. „Upadla na nûkolik hodin do tak
hlubokého a osvûÏujícího spánku, Ïe si poté pfiedsevzala vûnovat to-
to místo hfibitovu, neboÈ se zde tak dobfie odpoãívá.“ Jako majitelka

parcelu vûnovala mûstu, a to zde zfiídilo hfibitov, na kterém se po-

hfibívalo aÏ do zaãátku 20. století. 

Poté bylo místo posledního odpoãinku definitivnû pfiemístûno do

sousedství kaple V Lipkách, v dostateãné vzdálenosti od stále se roz-

rÛstající zástavby mûsta. V Mûstském muzeu R˘mafiov jsou uloÏeny

plány architekta Hugo Hegera z doby pfied rokem 1913. PfiestoÏe se

pojetí staveb pomûrnû dost li‰í od v˘sledné realizace, zaznamenává

zfiejmû prvotní my‰lenku podoby „druhého“ hfibitova, jak stojí na-

psáno v plánu. Na kolorované perokresbû vidíme architektovo roz-

ãlenûní ãelní strany hfibitova tfiemi stavbami: zprava stojí pitevna

s márnicí, uprostfied vstupní brána a vlevo dÛm hrobníka s kanceláfií

a vefiejn˘mi toaletami, jehoÏ stavba se nakonec nerealizovala.

Hfibitovu dominuje centrální kfiíÏ s kovovou plastikou ukfiiÏovaného

Krista. Kamenn˘ kfiíÏ nese secesní geometrické ornamenty, jimiÏ by-

ly ozdobeny i obû hfibitovní stavby. V‰echna plastická v˘zdoba v‰ak

byla z fasád otluãena v rámci úprav v 60. letech 20. století. Pfied smu-

teãní síní byl po první svûtové válce zbudován kamenn˘ pomník pad-

l˘m. Nedaleko hfibitova se pak nachází lokalita U KfiíÏku s kamen-

n˘m kfiíÏem a plastikou ukfiiÏovaného Krista z roku 1800.

Za umûním vznikl˘m v rozmezí let 1946 aÏ 2017 musíme do obfiadní sí-

nû. Ta byla bûhem své existence nûkolikrát upravována. Zásadní staveb-

ní úprava podle projektu architekta Zvoníãka probûhla v roce 1967.

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
11. (Ne)smutné umûní smuteãní sínû

Genius loci

Vstupní brána na hfibitov zachycená na
snímku Jaroslava Nûmce, pfied 1967, archiv
Mûstského muzea R˘mafiov

Nákres Miloslava PoÏára s osazením reliéfÛ
Olbrama Zoubka, 1991, archiv Mûstského
muzea R˘mafiov

Pohled do smuteãní sínû s katafalkem a reli-
éfy Olbrama Zoubka, 2017, foto: Michal
Vyhlídal

Hfibitov na místû dne‰ního SVâ R˘mafiov, asi 1898, archiv Mûstského
muzea R˘mafiov
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Spoãívala v pfiebudování prostfiední vstupní brány na smuteãní síÀ se

zadní pfiístavbou pro katafalk a v˘chodem na hfibitov. „Umrlãí komora“,

jak márnici naz˘vají ve schvalovací listinû, byla adaptována a moderni-

zována. Fasády obou staveb byly zbaveny pÛvodní ‰tukové v˘zdoby

a pokryty bfiízolitem ‰edé barvy. Rozbitím dfiíve promy‰lené, symetrické

a dokonale vyváÏené hmoty stavby s dekorativním ãlenûním budova ne-

návratnû ztratila svÛj pÛvodní úãinek. Zmûny prodûlal i samotn˘ prostor

s hroby a novû vznikl˘m urnov˘m hájem. Dal‰í plánované velkorysé

pfiebudování smuteãní sínû v listopadu 1990 zÛstalo pouze na papífie. 

Uvnitfi sínû se nacházejí tfii v˘tvarné realizace. Nejstar‰í pfiedstavuje

kovová plastika umístûná vlevo od katafalku na zdi. Abstraktní dílo

má vypoukl˘, vejãit˘ stfied, jejÏ ohraniãuje z vnûj‰í i vnitfiní strany

nepravidelnû vykousan˘ prstenec. MÛÏeme v nûm vidût oko, kvût ãi

jin˘ pfiírodní motiv. PfiestoÏe se o nûm nedochovala Ïádná dokumen-

tace, jeÏ by napovûdûla nûco o motivu a autorovi díla, osazeno bylo

pravdûpodobnû v 60. letech minulého století, a mohlo by tak souvi-

set s první pfiestavbou.

Nad katafalkem visí triptych jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch

sochafiÛ druhé poloviny 20. století Olbrama Zoubka (*21. 4. 1926,

Praha – †15. 6. 2017, Praha). Svûtovû známého autora netfieba pfied-

stavovat. ZmiÀme alespoÀ, Ïe v letech 1945 aÏ 1952 studoval u pro-

fesora Josefa Wagnera na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové

v Praze, kde se zamûfiil na kamennou skulpturu a renesanãní sgrafito

(restauroval sgrafitovou v˘zdobu zámku v Litomy‰li ãi v Pfierovû nad

Labem). Na ‰kole se také seznámil se svou budoucí Ïenou, taktéÏ v˘-

znamnou autorkou Evou Kmentovou. Spolu s ní, J. a K. Válov˘mi, 

â. Kafkou, V. Jarcovjákem ad. vytvofiil skupinu Trasa. V roce 1969

Smuteãní síÀ s kovovou plastikou a kruhov˘m oknem zdoben˘m vit-
ráÏemi Luìka Adámka, 2017, foto: Michal Vyhlídal

Kovová plastika od neznámého autora ve smuteãní síni, 2017, foto:
Michal Vyhlídal

Kulaté okno smuteãní sínû s vitráÏí, foto: Ludûk Adámek

Plán nového mûstského hfibitova dle návrhu Hugo Hegera, 1913, archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Reliéf Tfii Ïeny od Olbrama Zoubka, 2017, foto: Michal Vyhlídal
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sÀal posmrtnou masku Jana Palacha, jehoÏ bronzov˘ náhrobek (tak-

téÏ od Zoubka) na Ol‰anech nechala Státní bezpeãnost odstranit

a roztavit. Zasadil se také o náhrobek Jana Zajíce. Byl signatáfiem pe-

tice Nûkolik vût. V roce 2002 odhalil Pomník obûtem komunismu na

úpatí Petfiína v Praze, za osm let pak sochu na pietním místû Milady

Horákové v Praze 5. Jeho dílo je zastoupeno v fiadû tuzemsk˘ch i za-

hraniãních sbírek. Nejvût‰í soubor jeho prací je v majetku mûsta

Litomy‰le, jehoÏ je ãestn˘m obãanem. 

Nákup a osazení tfií reliéfÛ pro R˘mafiov pravdûpodobnû inicioval

Miloslav PoÏár. V archivu r˘mafiovského muzea se totiÏ nachází

ZoubkÛv dopis z bfiezna 1991 adresovan˘ právû jemu. Zoubek s dopi-

sem zaslal fotku modelu reliéfÛ a vyÏádal si nákres osazení, jehoÏ ko-

pie je uloÏena u dopisu. Dílo bylo zakoupeno prostfiednictvím Domu

umûní v Opavû, a to za 55 000 Kãs, jak dokládá faktura uloÏená na

mûstském úfiadû. K osazení do‰lo na pfielomu ãervence a srpna 1991.

Reliéfy jsou vyrobeny z bílého tvrzeného cementu. Vlasy a ‰aty, kopí-

rující Ïenská tûla stylizovaná do antick˘ch sloupkÛ s kanelurami (Ïláb-

kováním), jsou natfieny zlatem. Boãní figury rámují figuru prostfiední,

rozevírající zdviÏené ruce v Ïehnajícím gestu. V‰echny tfii témûfi ne-

hmotné figury jako by se nadná‰ely, levitovaly – dojem umocÀuje bû-

lost materiálu, tfipytivé zlato a ZoubkÛv svûtlem rozleptan˘ rukopis.

PfiestoÏe ZoubkÛv reliéf nebyl navrÏen pfiímo pro r˘mafiovskou smuteã-

ní síÀ, sv˘m vyv˘‰en˘m umístûním na tmavém mramorovém obkladu

a duchovním obsahem podtrhuje pietní atmosféru místa. Vyvolává ale

zároveÀ otázku, zda by se více nevyjímal ve vefiejném prostoru tolik ne-

zatíÏeném smutkem; v prostoru, ve kterém by lidé více ocenili jeho 

estetické kvality, zvlá‰tû kdyÏ jde o dílo tak v˘znamného autora.

Interiér smuteãní sínû doplÀují je‰tû barevné vitráÏe kruhového

a dvou polokruhov˘ch oken od neznámého autora. Víme v‰ak, Ïe je

ve ‰patném stavu nûkdy v roce 2010 „pfieloÏil“, tedy rozebral, dopl-

nil a sloÏil Ludûk Adámek (*30. 8. 1958, Jeseník), v na‰em kraji zná-

m˘ v˘tvarník, autor originálních plastik, objektÛ ãi uÏit˘ch objektÛ

ze skla a kovu. Adámek je pÛvodnû vyuãen slévaãem. Nejdfiíve Ïil ve

·ternberku, poté v Uniãovû, od roku 2000 v Huzové a nyní Ïije a tvo-

fií na Novém Zélandu. Vystavuje od roku 1982, jako ãlen Spolku

Octopus se úãastnil fiady samostatn˘ch i kolektivních v˘stav ve stej-

nojmenné galerii r˘mafiovského muzea. 

Kdo je v‰ak pÛvodním autorem vitráÏí, zatím zÛstává záhadou; prav-

dûpodobnû pÛjde o stejného tvÛrce, kter˘ zhotovil vitráÏové okno

v obfiadní síni janovického zámku.

S tûmito tfiemi díly jsme doputovali do 90. let 20. století. Pfií‰tí, uÏ po-

slední díl na‰eho seriálu bude pojednávat o v˘tvarn˘ch dílech vznik-

l˘ch bûhem posledních necel˘ch tfiiceti let. 

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Marek, Miloslav. Stopy víry v krajinû R˘mafiovska objektivem
Miloslava Marka. KfiíÏe a sochy. R˘mafiov, 2017; Olbram Zoubek
(kat. v˘st.). Praha: Jízdárna PraÏského hradu, 2013; Brixel, Franz.
Horská kronika (1895) – verze pfiipravená k vydání. Archiv
Mûstského muzea R˘mafiov. Rozhovor s Luìkem Adámkem,
Romanem Karlem a Ivetou Polãákovou. Zvlá‰tní podûkování patfií
Ing. Monice Holíãkové a Janû ·indláfiové za laskavé a trpûlivé hle-
dání v archivu stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov.)

âtyfiiatfiicet závodníkÛ se rozhodlo zdolat v sobotu 27. fiíjna sto ‰edesát schodÛ
rozhledny Na Vyhlídce v Nové Vsi a pokusit se pokofiit rekord Rudolfa Ba‰trnáka
z Dolní Moravice, kter˘ vloni vybûhl schody v ãase 24,6 vtefiiny.
Rozhledna v Nové Vsi neslouÏí jen pro daleké v˘hledy. Pfiesvûdãilo se

o tom ãtyfiiatfiicet závodníkÛ, ktefií se zúãastnili bûhu na vrchol rozhledny.

Závod popáté uspofiádala obec Dolní Moravice s t˘mem dobrovolníkÛ.

Za mohutného povzbuzování divákÛ vybíhali závodníci na jedenatfiicet

metrÛ vysokou rozhlednu v minutov˘ch intervalech. Pfiekonat v co nej-

rychlej‰ím ãase sto ‰edesát schodÛ se rozhodli úãastníci z blízka i daleka.

Letos poprvé se závodu zúãastnil také r˘mafiovsk˘ sportovec Karel

Toman, ten ve své kategorii roã. 1978–1987 skonãil druh˘, celkovû v ka-

tegorii muÏÛ tfietí a za vítûzn˘m Rudolfem Ba‰trnákem zaostal o pouh˘ch

94 setin sekundy. Rudolf Ba‰trnák sice letos skonãil první nejen ve své

kategorii, ale ãasem 27,06 s si zajistil i titul nejrychlej‰ího leto‰ního bûÏ-

ce a putovní pohár od starosty Dolní Moravice Pavla Kopeãka, nicménû

svÛj rekord (24,2 s) z roku 2016 ani loÀsk˘ v˘kon (24,6 s) nepfiekonal. 

Na startu se opût objevily mladé sportovní nadûje – lyÏafii ze Ski klubu

RD R˘mafiov. V kategorii ÏákÛ skonãil první Franti‰ek Sázel v ãase 32 se-

kund, druh˘ byl Jakub Fryblík (33,9 s) a tfietí Filip Kreãmer (35 s). 

V absolutním pofiadí skvûlé v˘kony podali ãtvrt˘ Patrik Kreãmer (1972),

jedenáct˘ Matûj Fryblík (2007) nebo tfiináct˘ Franti‰ek Barusel (2007).

Vynikajícího úspûchu dosáhla i Tereza Kreãmerová (2004), která se stala

absolutní vítûzkou mezi Ïenami s ãasem 28,5 s. V absolutním pofiadí

skonãila na tfietím místû Klára Slováková (2005) s ãasem 37,8 s, ãtvrtá

Irena AmbroÏová (1975) – 38,0 s, sedmá Marcela Ondrá‰ková (1972) –

43,0 sekundy, desátá teprve ‰estiletá Monika SvatoÀová (2012) a jede-

náctá Anna Fryblíková (2011).

V rozhlednû Na Vyhlídce závodili také dobrovolní hasiãi z R˘mafiova,

Dolní Moravice a Staré Vsi. Ti na schodi‰Èovou trasu vyrazili se ‰est-

náctikilovou v˘strojí vãetnû d˘chacích pfiístrojÛ bez masky. LoÀsk˘ i le-

to‰ní vítûz Karel Gollinarsch (1994) z JSDH R˘mafiov vybûhl 160 scho-

dÛ s v˘strojí za neuvûfiiteln˘ch 37 vtefiin. Druh˘ skonãil Jan Ondruch

(1994) – 42,6 s z SDH Dolní Moravice a tfietí Libor Ptáãek (2000) –

42,8 s z JSDH R˘mafiov.

Nejstar‰ím závodníkem v kategorii nad 55 let byl sedma‰edesátilet˘

Václav Vilhelm z Nové Vsi, ten zdolal nároãn˘ v˘stup za 46 sekund.

Nejmlad‰í závodnicí, která pfiijela s rodiãi z Olomouce a pfii bûhu ji

doprovázela maminka, byla pûtiletá Nikola Fojtová. V̆ stup zdolala za

97 sekund. 

Starosta Dolní Moravice Pavel Kopeãek pfiedal prvním tfiem v kaÏdé ka-

tegorii diplom, v‰em sportovcÛm podûkoval za úãast a pozval je na ‰est˘

roãník, kter˘ se uskuteãní pfií‰tí rok ve stejnou dobu. JiKo

Rekord v bûhu na rozhlednu v Nové Vsi letos nebyl pokofien 

Z okolních obcí a mûst

Zleva absolutní vítûz Rudolf
Ba‰trnák s Karlem Tomanem

Karel Gollinarsch si bûÏí pro ví-
tûzství

Vítûzní sportovní benjamínci – zleva Franti‰ek Sázel, Jakub Fryblík
a Filip Kreãmer
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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 stavebního úfiadu, silniãního správního úfiadu, Ïivotního prostfiedí

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

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 12. 2018 nebo dohodou

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády 

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

zdûj‰ích pfiedpisÛ

Nabízíme: 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:
• kvalifikaãní poÏadavky dle § 13a zákona ã. 183/2006 Sb., stavebního zákona,

• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení: v zákonû ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním fiádu (stavební zákon), a jeho provádûcích pfiedpisech, zákonû ã. 500/2004 Sb., správním fiádu, a zákonû ã. 128/2000 Sb.,

o obcích,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy na úseku stavebního úfiadu,

• odborné zpracování rozhodnutí a opatfiení podle zákona ã. 183/2006 Sb. v platném znûní a provádûcích pfiedpisÛ,

• vedení kompletní agendy na úseku ochrany pfiírody a krajiny podle zákona ã. 114/1992 Sb. – povolování kácení dfievin rostoucích

mimo les, ochrana ovzdu‰í,

• v˘kon silniãního správního úfiadu ve vûcech místních komunikací a vefiejnû pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací podle zákona 

ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

• zpracování podkladÛ pro vefiejné zakázky a dotace, pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení.

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 pfiíslu‰níka,

• 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 

22. 11. 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 22. listopadu 2018 do 14:00
Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140.

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 MûÚ Bfiidliãná, v. r.
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Malotfiídní ‰kola ve Staré Vsi se letos zapojila do celostátního projektu po-
fiádaného âeskou radou dûtí a mládeÏe s názvem 72 hodin. ProtoÏe obec
Stará Ves a místní ‰kola leÏí pfiímo v srdci té nejkrásnûj‰í krajiny,
v Jeseníkách, bylo jasné, Ïe se zamûfiíme opût na pomoc pfiírodû. Spoleãnû
jsme pfiipravili program Úprava na‰í aleje. 
Na‰i alej jsme vysadili mezi obcemi Stará Ves a Îìársk˘ Potok ve

spolupráci s Nadací Partnerství. Teì jsme vyuÏili pfiíleÏitosti a dosa-

dili nové stromky na místech, kde do‰lo k po‰kození pfiedchozí v˘-

sadby. Souãasnû jsme v‰echny ostatní stromy zkontrolovali, upravili

kÛly a vyvázali je.

Dobrovolnické akce se zúãastnilo celkem 65 osob, tedy dûtí z na‰í

malotfiídní ‰koly, které vystupovaly v rolích hlavních organizátorÛ,

jejich rodiãÛ, prarodiãÛ, kamarádÛ, zastupitelÛ na‰í obce a pana sta-

rosty nebo organizací, které nám pomohly projekt naplnit. Vysadili

jsme dvacet nov˘ch stromkÛ, lip a javorÛ, a odpracovali spoleãnû 

130 dobrovolnick˘ch hodin. Nejlep‰ím pracovníkem byl vyhlá‰en

Samík Kfiivánek ze tfiídy III. A.

Dûkujeme v‰em, ktefií pfii‰li nebo ná‰ komunitní projekt podpofiili:

Katr Stará Ves, Ing. Josef Háma (zaji‰tûní sadebního materiálu), Fa

Jifií ·ustr, Janovice (zaji‰tûní kÛlÛ ke stromkÛm), Farma Jifií Beránek

Stránské a jeho rodina (zaji‰tûní dopravy materiálu a náfiadí), Ing.

Petr Mikulenka a jeho rodina, Lesy âR (pomoc pfii organizaci akce,

odborná garance v˘sadby a péãe o stromky), Ivana a Du‰an

Ferencovi, rodina KÛtova, Vrobelova, Jurdiãova a techniãtí pracov-

níci obce Stará Ves, dûti z Dûtského domova v Janovicích a jeho pra-

covnice, pedagogové ‰koly ve Staré Vsi, taky jeden pes a dal‰í dob-

ré du‰e, které nám drÏely palce.

Akci organizovaly: Eva StaÀková, Alena Kozlová a Ïáci z Klubu do-

vedností ‰kolní druÏiny Z· a M· Stará Ves.

Foto a text: Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves

Projekt 72 hodin – Úprava na‰í aleje

O víkendu 12. aÏ 14. fiíjna probûhla dal‰í akce pofiádaná pod zá‰titou

Asociace stfiedo‰kolsk˘ch klubÛ âeské republiky, z. s., v rámci pro-

jektu Stfiedo‰kolské kluby – programy pro rozvoj zájmÛ, cesty k ce-

loÏivotnímu uãení, kter˘ byl podpofien Evropskou unií a M·MT âR.

Îáci ze Z· Bfiidliãná, ktefií jsou ãleny pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ SK

ASK âR Bfiidliãná, se zapojili do dílãí ãásti projektu nazvané

Badatel. Mají tak moÏnost trávit voln˘ ãas s odborníky a získávat in-

formace a praktické dovednosti z rÛzn˘ch vûdních oborÛ: geologie,

hydrologie, ornitologie, chemie a dal‰ích.

O víkendu se spoleãnû s kamarády z jin˘ch ‰kol vydali na základnu

spolupracující organizace Jestfiábí, z. s., ve Václavovû u Oskavy.

Setkali se zde napfi. s ornitologem Mgr. EvÏenem To‰enovsk˘m, kte-

r˘ s pomocí moderní techniky pfiilákal do ptaãí sítû nûkteré druhy

pfiezimujících opefiencÛ a dûtem vysvûtlil znaky, podle nichÏ se dá ur-

ãit stáfií i pohlaví ptákÛ. 

Dal‰ím odborníkem byl zoolog Jifií Labuda z Fr˘dku-Místku, kter˘ se

Vydafien˘ víkend

Základní ‰kola Bfiidliãná je fiadu let pfiihlá‰ena do programu

Recyklohraní, sbíráme baterie, drobné elektrospotfiebiãe, mobily…

Za sbûr získáváme body, které promûÀujeme za dárky – florbalové

hokejky, míãky na badminton, preparáty do pfiírodopisu nebo hry do

druÏiny. V leto‰ním roce jsme vyuÏili nabídky t˘mu Recyklohraní

a ãást bodÛ jsme promûnili za zajímav˘ pûtihodinov˘ v˘ukov˘ pro-

gram. V pondûlí 22. fiíjna se tak 28 mal˘ch biologÛ z pfiírodovûdn˘ch

krouÏkÛ SK ASK âR Bfiidliãná se‰lo s dvûma lektorkami nad téma-

tem Recyklace a pÛda.

Bûhem interaktivní v˘uky se Ïáci dozvûdûli, jak se tfiídí odpady, co je

to bezobalové nakupování nebo jak dûlíme pÛdu. Samozfiejmû nejvíc

se v‰ichni tû‰ili na pokusy. Na ‰kolní zahradû nabrali vzorky pÛdy

a pak zji‰Èovali její pH a pro srovnání také pH vápna a octu. PÛda ze

‰kolní zahrady mûla pH 6, je tedy slabû kyselá. Druh˘ pokus byl za-

mûfien na zji‰tûní, zda je v pÛdû vzduch.

Pût vyuãovacích hodin uteklo jako nic. Nezb˘vá neÏ podûkovat lek-

torkám za vydafienou akci a trpûlivost pfii zodpovídání v‰eteãn˘ch 

otázek mal˘ch biologÛ. Tû‰íme se na dal‰í spolupráci.

Ve stfiedu 24. fiíjna se 30 ÏákÛ druhého stupnû setkalo se zoologem

z Pfiírodovûdecké fakulty Jihoãeské univerzity RNDr. Petrem

Vesel˘m, Ph.D. Ten si pro nû pfiipravil dvû pfiedná‰ky – na téma

ObojÏivelníci a plazi âR a Soukrom˘ Ïivot ptákÛ. Dozvûdûli se na-

pfiíklad, jak je to s jedovatostí mlokÛ, jak bezpeãnû poznáme slep˘‰e

od hada nebo které druhy Ïab najdeme na na‰em území. Neménû za-

jímavá byla ãást ze Ïivota ptákÛ. Zoolog hovofiil hlavnû o pohlavním

v˘bûru u ptákÛ nebo o tom, které látky ovlivÀují jejich zbarvení. 

Musíme podûkovat i panu RNDr. Petru Veselému za zajímavé poví-

dání a ãas, kter˘ nám vûnoval.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Pfiedná‰ky pro mladé biology
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specializuje na v˘skyt ‰elem na na‰em území. Promítl dûtem zajíma-

vé zábûry získané z fotopastí, pfiivezl i odlitky stop ‰elem nebo paro-

Ïí srnãí a jelení zvûfie. S úãastníky se vydal i na „lov“ pobytov˘ch

stop. Ukázal techniku odbûru i to, co je moÏné z nich zjistit pfiímo na

místû a co pozdûji pomocí laboratorní anal˘zy. Mgr. Ondfiej S˘kora

se zamûfiil na anatomii a fyziologii ãlovûka. KaÏd˘ z úãastníkÛ si mo-

hl tfieba zmûfiit obsah plic, porovnat délku kostí a dozvûdût se dal‰í

zajímavosti o sobû samém. Mgr. Jitka Gédo‰ová pfiítomné zasvûtila

do tajÛ chemie a pfiedvedla „ãarodûjnické“ kousky, napfiíklad zapále-

ní ohnû v dlani.

Na závûr zajímavého víkendu se dûti projely na koních ze stáje 

JK Jestfiábí. Dûkujeme v‰em, kdo se o skvûl˘ prÛbûh víkendu zaslouÏili.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bfiidliãná

UÏ poosmé se do Bruntálu sjedou zástupci ‰kol a v˘znamn˘ch regionálních za-
mûstnavatelÛ, aby pfiedstavili náv‰tûvníkÛm fiadu pfiedev‰ím technick˘ch pro-
fesí. Leto‰ní roãník úspû‰ného veletrhu fiemesel a zamûstnanosti ARTIFEX pro-

bûhne ve ãtvrtek 15. listopadu ve Spoleãenském domû v Bruntále (Ruská ulice)
od 9:00 do 16:00. Akci spolupofiádá Kontaktní pracovi‰tû Úfiadu práce âR
v Bruntále ve spolupráci s mûsty Bruntál, Krnov a R˘mafiov, stfiedními ‰kolami
a zamûstnavateli.
Veletrh je urãen vycházejícím ÏákÛm základních ‰kol, jejich rodiãÛm,

pedagogick˘m pracovníkÛm i uchazeãÛm o zamûstnání. Zkrátka ‰iroké

vefiejnosti.

„Veletrh ARTIFEX je specifick˘ v tom, Ïe se zde neprezentují ‰koly, ale
fiemesla a obory na trhu práce nedostatkové, pfiedev‰ím ty technické.
Právû nabídka vzdûlávacích pfiíleÏitostí v atraktivních fiemesln˘ch
a technick˘ch oborech mÛÏe ÏákÛm v˘raznû pomoci v jejich rozhodová-
ní pfii volbû budoucího povolání,“ upozorÀuje zastupující fieditel

Kontaktního pracovi‰tû ÚP âR v Bruntále Jifií Unverdorben.

Leto‰ní roãník pfiedstaví náv‰tûvníkÛm tfiicet pût perspektivních oborÛ

(napfi. obrábûã kovÛ, nástrojafi, zámeãník, elektrikáfi, chemik operátor ãi

praktická sestra). Vybrané obory a fiemesla pfiedstaví studenti sedmnác-

ti stfiedních ‰kol z okresÛ Bruntál, Opava, Havífiov, Olomouc

a ·umperk. Îáci a ostatní zájemci o studium tak budou mít moÏnost zís-

kat a porovnat aktuální informace t˘kající se podmínek studia, pfiijíma-

cího fiízení, profilu absolventa a pfiedev‰ím uplatnûní. Mohou se také se-

známit s ukázkami pracovních ãinností a nûkteré si pfiímo vyzkou‰et.

Na místû budou zájemcÛm k dispozici také specialisté Úfiadu práce
âR. Spoleãnû se zástupci ‰kol a zamûstnavatelÛ pomohou ÏákÛm v je-

jich rozhodování o profesní volbû. Dospûl˘m pak poradí s orientací

a moÏnostmi dal‰ího vzdûlávání.

„Cílem veletrhu je poskytnout mlad˘m lidem dostatek kvalitních infor-
mací o budoucím trhu práce, o povoláních, pro nûÏ se rozhodují, o po-
Ïadavcích na studijní a uãební obory. Vûfiíme, Ïe tato akce bude opût
pfiínosná, a tû‰íme se na v‰echny náv‰tûvníky, ktefií na veletrh dorazí,“
uzavírá Jifií Unverdorben. Bc. Jana Ondrá‰ková, DiS.

vedoucí Oddûlení poradenství a dal‰ího vzdûlávání
Úfiad práce âR, kontaktní pracovi‰tû Bruntál

ARTIFEX pfiedstaví v Bruntále technické profese

AL INVEST Bfiidliãná, a. s., ãlen skupiny MTX Group prÛmyslníka Petra Otavy
bude v nejbliÏ‰ích ãtyfiech letech investovat 2 miliardy korun do rozvoje v˘-
roby. Po pûti letech od akvizice 100% podílu v AL INVEST Bfiidliãná je pfiipra-

vena koncepce rozvoje spoleãnosti a skupina MTX Group rozhodla o její im-
plementaci do roku 2021.
AL INVEST Bfiidliãná (AIB) je tradiãním v˘robcem válcovan˘ch

AL INVEST Bfiidliãná investuje 2 miliardy korun do v˘roby

Prostor pro firmy a podnikatele
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v˘robkÛ – hliníkov˘ch plechÛ a fólií a obalov˘ch materiálÛ, a to jak

hliníkov˘ch, produkovan˘ch v Bfiidliãné, tak flexibilních, produko-

van˘ch pod znaãkou TAPA v Tábofie. V roce 2017 dosáhla spoleãnost

trÏeb ve v˘‰i 4,6 mld. korun a EBITDA (zisk pfied odeãtením úrokÛ,

daní, odpisÛ a amortizace – pozn. red.) ve v˘‰i 501 mil. korun a v‰e

nasvûdãuje tomu, Ïe rok 2018 nebude o nic hor‰í.

„Po poãáteãním pfie‰lapování na místû nám byla pfiedloÏena koncep-
ce rozvoje spoleãnosti, od které máme velké oãekávání. AIB byla a je
strategickou spoleãností ve skupinû a jako takovou ji chceme vidût
i v budoucnosti,“ fiíká David Beãváfi, COO a místopfiedseda pfiedsta-

venstva MTX Group zodpovûdn˘ za dlouhodob˘ rozvoj skupiny.

Jifií VítÛ, v˘konn˘ fieditel spoleãnosti, k tomu dodává: „M˘m cílem je
pokraãovat v budování moderní dynamické spoleãnosti, která bude
poskytovat atraktivní a stabilní pfiíleÏitosti pro zamûstnance a ná-
vratnost vloÏeného kapitálu pro akcionáfie. Abychom to byli schopni
zajistit dlouhodobû, cílíme po realizaci v‰ech investic a provozních 
opatfiení na EBITDA ve v˘‰i minimálnû 700 milionÛ korun.“
Klíãov˘m v˘robkem AIB jsou nyní flexibilní fólie pro spotfiební prÛ-

mysl, hliníkové plechy a fólie pro automobilov˘ prÛmysl a stavebnic-

tví. Do budoucna se k tûmto v˘robkÛm pfiidají hliníkové desky a ãepy

pro automobilov˘ a leteck˘ prÛmysl vyrábûné v lokalitû Bfiidliãná

a kompletní flexibilní obaly pro spotfiební prÛmysl v lokalitû Tábor.

Jifií VítÛ, v˘konn˘ fieditel a místopfiedseda pfiedstavenstva 
AL INVEST Bfiidliãná, a. s.

Jedna z investic, které budou zprovoznûny v leto‰ním roce – hlubotis-
kov˘ stroj pro potisk obalÛ

Koneãnû mám dovolenou a mÛÏu se pokusit stihnout aspoÀ konec je-

lení fiíje. Hned první den dovolené pfiijíÏdí na kávu kamarád Martin.

Plán jet na hory za jeleny ale vzal za své. Na horách snûÏilo a mrzlo

i v niÏ‰ích polohách. Letní gumy se s takov˘m poãasím rády nemají

a tûÏko se jim na cestách porouãí. Martin mû místo toho pozval do

svého revíru. Souhlasil jsem. 

VyjíÏdíme ve ãtvrt na sedm. Bezvûtfií, mráz kolem tfií stupÀÛ sliboval

hlasité projevy jelenÛ. Do lesa se dostáváme s mal˘m zpoÏdûním.

Vystupujeme na rozcestí, chystáme si vybavení a pomalu ‰ouláme

lesní linkou, kterou mûl kolega fotograf obeznanou. âerstvé stopy

vysoké jsou jasn˘m dÛkazem jejich stávani‰tû a snad i fiíji‰tû. Po

chvíli si uvûdomuji, Ïe sly‰ím kaÏd˘ svÛj krok. V duchu si vzpomí-

nám na tátu, jak mi fiíkával: Jedním okem pozoruj okolí a druh˘m se

hergot dívej pod nohy! Nûjak mi to dnes nejde, lesní linky nejsou ta-

kové, jaké b˘valy. Neuklizen˘ klest z tûÏby, hluboké koleje nepfií-

jemnû ztûÏují ‰oulání, „makadamem podsetá linka“ nám k tichosti

nepomáhá. Do toho sly‰ím ty „zatracené kosáky“, jak nás prozrazují

celému lesu. Ujdeme zhruba sto metrÛ, Martin zastavuje, ukazuje mi

lokalitu vãerej‰ího setkání s jelení zvûfií. V duchu si pfieji, aby se to

stalo znovu. Nic takového, ani hlásek, zatroubení, zamrmlání, zalá-

mání, prostû nic, les jako by vymfiel.

Mezi zbytky stojících statn˘ch smrkÛ se profiezávají první sluneãní

paprsky, vítr nám lehce vane do tváfií a my po tfiech stovkách metrÛ

pfiicházíme k pasekám, na kter˘ch se zvûfi ráda paství. Martin zniãe-

honic stojí, poté zaklekává a já zahlédnu pfiesazovat pfies linku laÀ

s kolouchem. Zachvûju se vzru‰ením, hlídám je okem, kde se zastaví.

LaÀ zastavuje mezi smrky pár metrÛ od lesní linky. Kouká upfienû

k nám, ví o nás, snaÏím se rychle fotit. Nejde to, stativ mi nepomáhá,

v podstatû ho drÏím i s fotoaparátem, hrÛza. Martin fotí, a já Ïádnou

fotku mít nebudu. Hledám koloucha, mûl by jít za laní a nabídnout

slu‰n˘ zábûr. UÏ ho vidím, vlastnû jen jeho pfiedek, stojí mezi smrky

za laní. Koneãnû se mi dafií dostat je oba do hledáãku, uklidÀuji se, za-

krátko je mám na kartû. Pak sly‰ím Martina, ale uÏ ne jeho závûrku,

ale krátké zatroubení na volsk˘ roh. Ve mnû by se krve nedofiezal, mo-

je lovecká horeãka mi nedovoluje klidné reakce. Ve strnulé poloze se

snaÏím vzpamatovat a hledat jelena. Zaujat˘ laní s kolouchem jsem ho

nevidûl. ·eptám k Martinovi: Co je, co se dûje? Ty ho nevidí‰? Pfied

námi stojí jelen! Kde?! No pfied námi, mezi stromy, je mu vidût jen

hlava s paroÏím! Najednou spatfiím lesknoucí se v˘sady na tmav˘ch

lodyhách. Znovu se mi srdce rozbu‰í, tfiesoucíma rukama otáãím tele-

objektiv k jelenovi. Moc si pfieji, aby vydrÏel stát na místû. V‰echno

mi dlouho trvá, ale ve skuteãnosti to jsou jen zlomky vtefiin. Koneãnû

Za jelení fiíjí

Zajímavosti z pfiírody

LaÀ s kolouchem

Nerovn˘ desaterák Z jesenick˘ch pralesÛ
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uvádím závûrku do akce. Více ãasu neÏ na tfii fotografie nám nerovn˘

ãtyfilet˘ desaterák nedal. Neãekal, laÀ se mu ztratila z dohledu a mla-

d˘ pán, nadûjn˘ chovu, odbûhl co nejrychleji za ní. 

Spokojeni konãíme s vycházkou a já se po letech doãkal fotografie

vysoké zvûfie, obzvlá‰tû jelena. U mû na verandû plánujeme dal‰í vy-

cházky. Do hor se stále nedá, nad Jeseníky se snad ãerti Ïení. Dé‰È se

snûhem, sníh a vítr o síle vichfiice. Pochybovali jsme, jestli je‰tû vÛ-

bec usly‰íme jeleny troubit. Leto‰ní fiíje na horách pr˘ není tak hlasi-

tá a taky tam nejsou star‰í jeleni, jen mladíci. Takové informace se

neposlouchají moc dobfie. 

V pátek ráno díky zklidnûnému poãasí mÛÏeme do hor. VyjíÏdíme

pfied pátou. Za mrazivého rána, pfii tfipytu hvûzd a svitu srpku mûsíce

vystupujeme z auta na parkovi‰ti, kde má kamarád vyjednané povo-

lení. Vítr lehce foukal od severozápadu, pro nás nebyl ideální, pfiesto

jdeme za jeleny podle plánu. 

Cestou sly‰íme troubit jelena pod hfiebenem hory vpravo nad námi,

nebyl daleko, to mi zvedlo náladu a dalo nadûji na setkání s králov-

skou zvûfií. Vzápûtí se ozve jelen z lokality, do které máme namífie-

no. Co si víc pfiát, ‰ance na úspûch je tady, a to dost veliká. To jsem

je‰tû netu‰il, co nás ãeká pfii vstupu pod hfieben mezi smrkové poros-

ty. Namrzlá tráva, namrzlé borÛvãí nás prozrazuje zvûfii v blízkém 

okolí. Nedá se tomu vyhnout. Hned sly‰ím laÀ, jak varuje ostatní zvûfi

nedaleko fiíji‰tû, po chvilce zabeká srnec. Navrhuji, abychom ‰li vrs-

tevnicovou cestou. Návrh se kolegovi nezdá, ale nakonec svoluje. Jen

co se dostaneme na cestu, je jasné, Ïe to byl ‰patn˘ tah. Cesta roz-

jeÏdûná vyváÏecím strojem, zmrzlé bláto kolem kolejí, ne‰lo udûlat

krok potichu. Po stu metrech zastavujeme, takto se ke zvûfii nedosta-

neme. V‰ak nám taky za zatáãkou znovu „vyhuboval“ zrazen˘ kus

srnãího. Po krátké poradû uh˘báme mezi rozvolnûné horské smrky,

do nádherné lokality pro jelení fiíji‰tû. Nepomohli jsme si. Mráz nám

pfiipravil prekérní ráno, udûlat nehluãn˘ krok bylo nemoÏné. Zvûfi

o nás vÏdycky vûdûla dfiív, a to jsem nechával Martinovi aspoÀ pat-

náctimetrov˘ náskok. PokaÏdé vidíme zvûfi jen odbíhat dolÛ do pra-

lesa, lanû s kolouchy, jelena, korunového desateráka. Stativ mi zava-

zí, sundávám z nûj fotoaparát. KdyÏ bude pfiíleÏitost, musím fotit

z ruky. Nikdy jsem s tak tûÏk˘m teleobjektivem (150–600 mm – vá-

ha 2860 g) a v takov˘ch podmínkách z volné ruky nefotografoval.

Bude zázrak, kdyÏ v˘bavu udrÏím, nemluvû o hodnotách ISO a ãasu.

Zastavujeme u jednoho ze dvou ochozÛ, domlouváme se co dál.

MartinÛv návrh jít ‰ikmo dolÛ do horského pralesa byl jedin˘m fie‰e-

ním, jak se vyhnout zmrzlému porostu a místÛm jiÏ bez zvûfie. Slunce

se pfiehouplo pfies hfieben, ãas pokroãil. Bylo nám jasné, Ïe setkání se

zvûfií je jen otázkou náhody. Traverzujeme dolÛ strm˘m pralesem, do

kterého se mráz nedostal, na dal‰í vrstevnicov˘ chodník, kdyÏ vtom

se pfied námi ukáÏe mlad˘ jelen. Neãeká, zase o nás vûdûl dfiív.

Zoufal˘m pohledem sleduji, jak prchá do hloubi roklin.

Jsem rozmrzel˘, v‰echno je ‰patnû. Mráz se sice mezi staleté smrky ne-

dostal, zato je tu mokro a kluzko. Znovu máme problém s tichou chÛzí.

PodráÏky klouÏou a vûtviãky nás praskotem prozrazují v‰emu Ïivému.

S Martinem si vymûníme pohledy. Ani tady se nedafií. Sestupujeme níÏ,

po padesáti metrech jsme na chodníku. Nevím, kdo ho v takovém pra-

lese vy‰lapal, nejspí‰ dávní myslivci, lovci, ale to je jedno, hlavnû Ïe 

existuje a uleví na‰im nohám. I kdyÏ jeleni pfiestali s troubením, znovu

v nás oÏívá nadûje na tichou chÛzi a setkání aspoÀ s hledajícím jelenem.

Tichou chÛzi nám za terénní vlnou „oznámkuje“ laÀ s kolouchem a do-

br˘m jelenem, asi desaterákem. Jen co jsme vykoukli pfies terénní vlnu,

uÏ vidíme jen obfiitky a jejich ústup do hloubi pralesa. Martin lamentu-

je rukama a já krãím rameny, chci to zabalit. Konãíme, jdeme jen tak,

jakoby nic, a co ãert nechtûl, do cesty nám poslal kamzíka. Umíte si

pfiedstavit, jak to s námi zacloumalo, okamÏitû zaklekáme, zkou‰íme fo-

tit, zase to nejde. Kamzík neãekal a odbûhl napravo do svahu. Ale co

to?! Vrací se dolÛ, znovu jdeme do pozic k fotografování, jesenick˘ ãer-

tík zastavuje na chodníku a nabídnul ãas na dva snímky.

Musíme zrychlit, abychom mohli v danou hodinu odjet z hor. Jdu za

Martinem, hlídám si nohy, aby ne‰láply do prázdna nebo do v˘molu,

kdyÏ najednou kamarád zarazí a jde k zemi. Zastavím, dfiepnu, mé oãi

okamÏitû profiezávají kaÏd˘ kout pralesa. Vidím ho! Stojí mezi smrky,

neru‰enû se paství! Jelen, osmerák, asi pûtilet˘. Je pod námi, vzdále-

nost kolem sto dvaceti metrÛ. Martin fotí, já ne! Zavazí mi porost a ve

stoji nemÛÏu fotoaparát udrÏet. Adrenalin stoupá, ve spáncích mi bu-

‰í. Lovecká horeãka mi svazuje ruce, navíc si d˘chnu do hledáãku

a nic nevidím! Rukavicí ãistím hledáãek, Martin se snaÏí jelena trou-

bením na fievnici dostat do lep‰ího místa. Jelen nereaguje. Pomalu se

dostávám ke kolegovi. Na jeho vyzvání si opírám teleobjektiv o jeho

rameno, asi jako myslivec flintu o rameno doprovodu. Doãkal jsem

se. Snímek, dva, jelen se neru‰enû paství, ale mnû zavazejí vûtve ze

stromÛ pfiede mnou. Koneãnû jelen, a já budu bez snímkÛ. Kamarád

se zvedá, chce s osmerákem pohnout, já zkou‰ím jiné místo. Nabízí se

smrk dva metry vlevo, opírám se o nûj. Martin zatroubí, jelen zvedá

hlavu a já mám snad vysnûnou fotku. Jaká bude, zjistím doma.

Vzru‰ením nemohu d˘chat, nohy se mi klepou, o rukách nemluvû.

Martin zkou‰í troubit, jelen se pohnul, ale bohuÏel smûrem od nás.

DÛkaz toho, Ïe pro leto‰ní rok fiíje skonãila, a my konãíme také. 

Mlad˘ nastávající, moÏn˘ budoucí král jesenick˘ch hor mizí v rokli-

nách. Na závûr vycházky záÏitek krátk˘, úÏasn˘, ve kter˘ jsme uÏ ne-

doufali. Kontroluji snímky a pfiitom probíráme kaÏd˘ okamÏik, kaÏ-

d˘ detail. Je mi jasné, Ïe jsou fotografie jelenÛ, na které nikdy nedo-

sáhnu, ale ta z dne‰ka je pro mne jedineãná! Dûkujme pfiírodû, horám

a zvûfii, která nás pfii kaÏdém fotolovu dovede pûknû potrápit. 

Fota a text: Václav Va‰íãek

V posledních Ovocnick˘ch rozhledech jsme zabrousili do ménû známé

pomologické skupiny slivoní – mirabelek. Mnohem více roz‰ífienou

a pûstiteli i konzumenty známou skupinu pfiedstavují renklódy neboli

ryngle. Jde o jedince s typicky pestfie zbarven˘mi plody kulovitého ãi

vejãitého tvaru. Stromy rostou bujnû s vûtvemi bez kolcÛ, s velk˘mi za-

oblen˘mi listy a vût‰ími bíl˘mi kvûty. DuÏnina se vût‰inou velmi dobfie

oddûluje od baÀaté pecky, je tuhé konzistence a dobré aromatické chuti.

Slupka je mnohdy v˘raznû kyselá, av‰ak dobfie loupatelná. ChuÈov˘ch

kvalit renklód jsou si vûdomi i nûktefií v˘znamní ‰kÛdci (pilatky a oba-

leãi) a jsou schopni témûfi ze 100 % zlikvidovat úrodu. Pfii nízk˘ch ãi ab-

sentujících úrodách je

tak potfieba proti tûmto

nezvan˘m hostÛm ve

správn˘ ãas zakroãit.

Mezi nejãastûji pûstova-

né odrÛdy se fiadí:

Althanova, Ontario,

Oullinská, Washington,

Wazonova ãi Zelená.

Blízká pfiíbuznost jedno-

tliv˘ch skupin slivoní

a jejich snadná kfiiÏitel-

nost znesnadÀuje zafiazení potomstva do konkrétní skupiny. Pûstitel si

s tím v‰ak lámat hlavu nemusí. V praxi mnohdy ani zatvrzel˘ systema-

tik nerozezná, zda pûstuje polo‰vestku, slívu, renklódu, ãi dokonce mi-

rabelku.

18) Zelená renklóda
PÛvod: stará odrÛda neznámého pÛvodu roz‰ífiená z Francie. 

Strom: roste stfiednû bujnû aÏ bujnû a vytváfií koruny polovzpfiíme-

ného charakteru.

Plodnost: stfiednû brzká, stfiednû velká aÏ velká, pravidelná.

PoÏadavky: stfiednû nároãná na polohu.

Plod: stfiední, kulovit˘, zelené barvy s ojínûním, která se v plné zralosti

mûní na zlatoÏlutou, duÏnina je zelenoÏlutá, stfiednû tuhá, ‰Èavnatá, aro-

matická, sladká aÏ velmi sladká, vynikající, pecka je ‰iroce elipsovitá,

nûkdy mÛÏe ãásteãnû ulpívat na duÏninû. Dozrává v druhé pÛli srpna.

·patné vlastnosti: pfii nedostateãné ochranû proti pilatce ‰patnû plo-

dí, je stfiednû odolná ‰arce, ve vlhk˘ch uzavfien˘ch polohách mohou

pfiezrálé plody praskat.

Dobré vlastnosti: vysoká, pravidelná plodnost, mimofiádná chuÈ uni-

verzálnû vyuÏitelného ovoce. Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: BlaÏek, J. – Kneifel, V. Pûstujeme slivonû. Brázda, 2014, 
s. 44; foto: www.zcstrakovo.cz/produkt/zelena-renkloda-verte-pru-
nus-d-reine-claude-verte)

Ovocnické rozhledy

-20-2018  31.10.2018 13:47  Stránka 27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT20/2018

28

Ve dnech 5.–7. fiíjna probíhalo v Praze oficiální Mistrovství âR ve sportov-
ním aerobiku, pofiádané âesk˘m svazem aerobiku a fitness (FISAF).
Sportovní klub Studio Sport a Zdraví R˘mafiov reprezentovala na mistrovství
vynikající závodnice Tereza âloveãková. 
Boj o medaile ve sportovním aerobiku na mistrovství âR probíhal tfii

dny. Z páteãního základ-

ního kola se Terezka v˘-

born˘m v˘konem probo-

jovala do sobotního dva-

náctiãlenného semifinále

a k na‰emu velkému na-

d‰ení postupovala ze tfietího místa. V sobotním semifinále zabojovala

je‰tû více, udrÏela si tfietí pfiíãku a nominovala se do nedûlního ‰esti-

ãlenného finále. Finálové kolo jsme proÏívali s napûtím a obrovskou

nadûjí, ale také s obavami, protoÏe v˘borná ãtvrtá závodnice byla za

Terezkou v tûsném závûsu. Terezka je v‰ak velká bojovnice, zabojo-

vala i ve finále a splnila si velk˘ sen – pfiivezla bronzovou medaili

z Mistrovství âR ve sportovním aerobiku a doplnila tak zlatou a bron-

zovou medaili z Mistrovství âR v soutûÏním Aerobic Master Class.

Dûkujeme Terezce za v˘bornou reprezentaci klubu a mûsta

R˘mafiova a velké podûkování patfií také celému reprezentaãnímu t˘-

mu – trenérce Olze âloveãkové a choreografce Lydii Mihálové.

Sestfiih finálového dne

mistrovství âR vysílala

âT Sport. K na‰í velké ra-

dosti zafiadili do záznamu

celou Terezãinu sestavu

s pûkn˘m komentáfiem

prezidentky âeského sva-

zu aerobiku a fitness. Byla

to krásná podívaná a vel-

mi dÛstojná reprezentace

R˘mafiova v celostátním

mûfiítku. Fota a text: 
Lydie ·védíková
pfiedsedkynû SK

R˘mafiovská závodnice vybojovala bronz
na mistrovství âR ve sportovním aerobiku

Sport

V nedûli 7. fiíjna se v r˘mafiovské Flemmichovû zahradû uskuteãnil dal‰í zá-
vod v cyklokrosu. Tentokrát ‰lo o 4. závod TOI TOI Cupu 2018, národní závod
pro kategorie ÏákÛ, kadetÛ, kadetek, juniorÛ a vefiejn˘ závod pro kategorie
muÏÛ Elite + U23, Ïen a Masters.
Na start r˘mafiovského závodu se postupnû postavilo 179 závodníkÛ

od ÏákÛ po Elite. Pûknû postavená technická traÈ, shodná pro v‰ech-

ny kategorie, byla letos suchá a velice rychlá. Poãasí bylo také jako

na objednávku, pfiíjemné teplo babího léta a sluneãní paprsky udûla-

ly závod pro diváky je‰tû pfiitaÏlivûj‰ím.

V‰ichni závodníci se s tradiãním r˘mafiovsk˘m okruhem popasovali

podle sv˘ch moÏností. Závodníci se umístili v jednotliv˘ch kategori-

ích takto: Filip Samec zvítûzil ve star‰ích Ïácích, kategorii kadetek

ovládla Aneta Novotná, kategorii kadetÛ po krásném souboji vyhrál

Matûj Stránsk˘ a mezi juniory dominoval Jakub Kuãera. Ve vloÏe-

ném závodû muÏÛ a Ïen Elite vystoupali na nejvy‰‰í stupeÀ Robert

Hula a Jana Czeczinkarová.

Dûkujeme závodníkÛm za jejich férov˘ pfiístup a skvûlé v˘kony, dá-

le v‰em, ktefií se podíleli na uspofiádání tohoto podniku a jeho hlad-

kém prÛbûhu. Podûkování patfií také sponzorÛm, pfiedev‰ím mûstu

R˘mafiovu, v jehoÏ areálu se závod konal a které závod finanãnû pod-

pofiilo. Petr Chaloupka, fieditel závodu
Fota: Miroslav ·koda

Cyklokrosov˘ závod ve Flemmichovû zahradû

V sobotu 20. fiíjna se do na‰eho mûsta sjelo na pût desítek mlad˘ch ‰achis-
tÛ z celého okresu na první podnik seriálu okresních Velk˘ch cen. Na turna-
ji pofiádaném ·O Jiskra R˘mafiov a ‰achov˘m krouÏkem SVâ R˘mafiov bylo
vidût mnoho poveden˘ch partií, pfiedstavili se noví hráãi a neztratili se ani
domácí reprezentanti.
Turnaj byl zahájen krátce po pÛl desáté. JiÏ od prvních kol byly vidût

líté bitvy na ‰achovnici umocnûné skuteãností, Ïe se rozdûlovaly vÛ-

bec první body do hodnocení okresního seriálu. Oproti loÀskému roã-

níku navíc pfiibylo mnoho nov˘ch tváfií a do‰lo ke generaãnímu po-

sunu. Mnoho mlad˘ch ‰achistÛ si tak poprvé vyzkou‰elo atmosféru

‰achového turnaje a dal‰í pro zmûnu od leto‰ního roku bojují ve vy‰-

‰ích kategoriích.

Nejvût‰í nad‰ení a zápal byl vidût v kategorii benjamínÛ, ktefií srdna-

tû bojovali vÏdy aÏ do úplného konce. V této kategorii zvítûzil David

R˘mafiov hostil první turnaj okresních Velk˘ch cen v ‰achu
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V sobotu 20. fiíjna se jel poslední závod seriálu Auto Tich˘ Cup 2018. Závodu
se zúãastnilo dvaadvacet jezdcÛ ve tfiech divizích.
V divizi ·koda v prÛbûhu seriálu suverénnû kraloval Luká‰ Kvapil

a po zásluze i celkovû vyhrál. Ani r˘mafiov‰tí jezdci se neztratili –

Pavel Skoumal vybojoval bronz. V posledním závodû mûl sice pro-

blémy s pfievodovkou, pfiesto získal cenné body a upevnil si pozici

v celkovém pofiadí. SvÛj standardní v˘kon pfiedvádûl celou sezónu

dal‰í r˘mafiovsk˘ jezdec Jakub ¤outil. Nakonec se umístil na celko-

vém 4. místû.

Divize ·koda:
1. místo: Luká‰ Kvapil (Val‰ov)

2. místo: Michal Novák (Val‰ov)

3. místo: Jan DoleÏel (Nov˘ Malín)

V divizi N nebyla nouze o dramatické momenty. Nejprve zaãal mít

technické problémy vedoucí jezdec seriálu Ale‰ Tich˘. BohuÏel pro

nûj závod skonãil po první základní jízdû. Na vinû byla porucha auta,

která se nedala opravit na místû. To stálo Ale‰e celkové vítûzství v se-

riálu. Zato Ladislavu Îambochovi se dafiilo – mûl skvûl˘ den a závod

vyhrál. Problémy mûl i celkov˘ vítûz této divize Bohumil Bernátek,

kter˘ v posledním závodû obsadil 3. místo. Pohodovû odjela závod je-

diná Ïena seriálu Klára Bendová, které moc nescházelo k vítûzství.

Divize N:
1. místo: Ladislav Îamboch (R˘mafiov)

2. místo: Klára Bendová (Opava)

3. místo: Bohumil Bernátek (R˘mafiov)

V divizi Open exceloval brnûnsk˘ Milo‰ Plaãek. Od zaãátku nasadil

rychlé tempo a udrÏel si ho aÏ do konce. Nikoho nenechal na pochy-

bách, Ïe chce vyhrát. Obrovskou smÛlu mûl Franti‰ek Zachara, pro

nûj závod pfiedãasnû skonãil poté, co mu vÛz vypovûdûl sluÏbu, pfie-

sto obsadil v celkovém pofiadí 2. místo. I takovou tváfi má motosport.

Dobfie promy‰lenou jízdu pfiedvedl v závodû Martin Navrátil.

Taktická jízda mu pomohla k celkovému vítûzství v této divizi.

Divize Open:
1. místo: Milo‰ Plaãek (Brno)

2. místo: Martin Navrátil (Zlaté Hory)

3. místo: Rostislav Navrátil (Zlaté Hory)

Chci podûkovat firmû Tikaram Progress, s. r. o., která vûnovala ceny

pro vítûze, dále Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘mafiov za spolupráci

a v‰em vûrn˘m divákÛm a pfiíznivcÛm za podporu a hojnou úãast.

Vyhlá‰ení celkov˘ch v˘sledkÛ seriálu Auto Tich˘ Cup R˘mafiov

2018 se koná 17. listopadu 2018 v 18:00 v restauraci U Hrozna.

V kaÏdé divizi bude ocenûno prvních pût jezdcÛ. Pokud bude pfiízni-

vé poãasí a podmínky na trati regulérní, je v plánu uskuteãnit do kon-

ce roku voln˘ závod pod názvem R˘mafiovská hodinovka. V tomto

závodû jezdci jedou hodinu v kuse a dvû kola k tomu. Termín bude

vãas upfiesnûn. Jan Dohnal

Auto Tich˘ Cup 2018 R˘mafiov ve finále

Fota: Miroslav ·koda a Josef Litvík

R˘mafiovsk˘ jezdec Pavel Skoumal

Pírek z âeské Vsi pfied druh˘m Theodorem Bujnochem z Bruntálu

(vÛbec nejmlad‰ím hráãem na turnaji) a tfietím Matyá‰em Rybárem

z Vrbna pod Pradûdem.

Nejsilnûj‰í konkurence byla v kategorii mlad‰ích ÏákÛ, kde se utkalo 

28 hráãÛ. I v této kategorii bylo mnoho hráãÛ, ktefií si ‰achov˘ turnaj za-

hráli poprvé, ale byli zde i ostfiílení ‰achoví bojovníci. Podle oãekávání

zvítûzil Adam Pelc z Bruntálu. Na druhém místû se umístil Franti‰ek

Vesel˘ z Mûsta Albrechtic a tfietí skonãil Martin Kolomazník z Krnova.

Poslední skupinou byli star‰í Ïáci, ktefií vût‰inou odehráli uÏ nûkolik

‰achov˘ch sezón. Taktikou svázaná bitva pfiinesla vítûzství Jakubu

Langovi z Bruntálu. Na dvû zb˘vající medailové pfiíãky byli hned tfii

silní adepti, ktefií dosáhli stejného poãtu bodÛ. Pomocné hodnocení

pak pfiifiklo druhé místo Alenû ·Èastné (Krnov) pfied tfietím Janem

Cimburkem (âeská Ves) a ãtvrt˘m Petrem âechem (Krnov).

Domácí ‰achov˘ krouÏek vkládal nejvût‰í nadûje do star‰ích ÏákÛ. Ti

se od úvodu pohybovali ve stfiedu startovního pole. BohuÏel jim v klí-

ãov˘ch momentech nepfiálo ‰tûstí. I tak po kvalitním v˘konu udûlali

osm˘ Tomá‰ ¤outil a desát˘ Erik Gruss trenérÛm radost. Obrovsk˘

v˘konnostní skok pfii‰el u mlad‰ích ÏákÛ. Roman SvatoÀ se vyhoupl

na 7. místo a Josef Jureãek skonãil o dvû místa za ním. Oba tak v˘-

raznû vylep‰ili své loÀské v˘sledky. Polep‰il si i Milan Ham‰ík, kter˘

skonãil jednadvacát˘. Posledním zástupcem R˘mafiova byl Patrik

Gruss, kter˘ byl na ‰achovém turnaji vÛbec poprvé. Pfiipsal si dva bo-

dy a 24. místo, coÏ není na první turnaj vÛbec ‰patn˘ v˘sledek.

Na závûr se slu‰í podûkovat v‰em lidem, ktefií turnaj pomohli zorga-

nizovat, a SVâ R˘mafiov za moÏnost uspofiádání turnaje v jeho pro-

storách. Více na sachy.svcrymarov.cz.

Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskra R˘mafiov

Fota: archiv ‰achového oddílu
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Soukromá fiádková inzerce
• Prodám druÏstevní byt v R˘mafiovû, 2+1 o velikosti 46 m2

ve 4. patfie panelového domu na Jungmanovû ulici. Pro více infor-

mací volejte telefonní ãíslo 737 917 327.

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu
S K V ù L Á

I N V E S T I C E

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto.

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 25. 10. 2018. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevy-
Ïádan˘ch pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Redakce: Mgr. Jifií

Koneãn ,̆ Mgr. Zdenka Pfiikrylová. Redakãní rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr.

Vlastimil Baran. Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@se-

znam.cz, http://svcrymarov.cz/horizont.php. Vy‰lo dne: 2. 11. 2018. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 8. 11. 2018. Dal‰í
ãíslo vyjde 16. 11. 2018. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27,

e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. ISSN 1214-4517. Cena 15 Kã

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

Servis sluÏeb

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 korun za osobu.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Pondûlí 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

Úter˘ 14:00–20:00

Stfieda 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

âtvrtek 14:00–20:00

Pátek 14:00–20:00

Sobota 9:00–20:00

Nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.
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