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Mûsto zapsalo do svazku obce tfiináct
nov˘ch obãánkÛ

Bfiidliãensk˘ sbor Bernardini oslavil 25 let
jubilejním koncertem v kostele Tfií králÛ

Studenti architektury prezentovali ná-
vrhy na oÏivení vefiejného prostoru 

Cílem Recyklojízdy bylo podpofiit 
tfiídûní a recyklaci baterií

20. roãník Lord Cupu pfiivítal 
31 fotbalov˘ch t˘mÛ ze ãtyfi zemí Evropy

ročník XXI.
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Den mûsta 2019 ve fotogalerii

Dûti se náramnû bavily pfii pohádce O popleteném kouzelníkovi v po-
dání hercÛ olomouckého Divadla Tramtárie

Nejmlad‰í diváky rozesmál Mi-
chal z Kouzelné ‰kolky

R˘mafiovskému publiku pfiijel zahrát jazzov˘ orchestr ZU· Vala‰ské
Mezifiíãí – Jazzu‰ák

Rock vystfiídal na jevi‰ti folkrock v podání legendární kapely Fleret
Den mûsta ukonãila dal‰í legenda – kapela Hudba Praha a pÛlnoãní
velkolep˘ ohÀostroj Fota a text: JiKo

Krátce po devatenácté hodinû vystoupila r˘mafiovská rocková kapela
Ryo

Velk˘ zájem dûtí i dospûl˘ch byl o tradiãní Bûh mûstem
Horkem rozpálené námûstí ovla-
Ïila cisterna dobrovoln˘ch hasiãÛ

Mezi stánkafii mûla své místo
i mûstská knihovna

SVâ pfiipravilo pro dûti v˘tvarnou
dílnu – Vãelí kvûtinovou stezku
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âervnové vítání dûtí

Zleva: Sebastian Zábojník, Jan Janáã, Milan Obrtel, René ·karupa, AneÏka Hrozková, Jifií Pastyfiík

Zleva: Terezie Mu‰álková, Kamil Pfiikryl, Sofie Pyszková, Jan Zelenka, Joná‰ Endlicher, Mia Pyszková, Sofie Slováková Fota a text: JiKo
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Zahájení zámecké sezóny

Slavnostní zahájení, zleva fieditel NPÚ KromûfiíÏ Petr ·ubík, gene-
rální fieditelka NPÚ NadûÏda Goryczková, ministr kultury Antonín
Stanûk a starosta R˘mafiova Ludûk ·imko

V̆ znamné hosty i vefiejnost provázel interiéry zámku kurátor Michal
Koneãn˘

Vystoupení nejmlad‰ích taneãníkÛ sklidilo velk˘ úspûch

Vefiejnosti se pfiedstavilo OS Stránské, v obleÏení byly i workshopy
pro dûti Pozornost si zaslouÏila také skvûle pfiipravená lesní pedagogika

V̆ stava tajupln˘ch zákoutí s loutkami vodníkÛ a ÏivoãichÛ vodní fií‰e

V doprovodném programu se mimo jiné pfiedstavily bfii‰ní taneãnice
Stfiediska volného ãasu Neila Annidia

Kastelánka zámku Janovice Jitka
Slaná

Z v˘stavy Svût „janovick˘ch“
HarrachÛ
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Druhou ãervnovou sobotu (8. 6.) byla v janovickém zámku zahájena letní sezóna
komentovan˘ch prohlídek a kulturních pofiadÛ. Leto‰ní rok je v˘jimeãn˘ tím, Ïe
Národní památkov˘ ústav (NPÚ) pfiebírá zámek Janovice od Úfiadu pro zastu-
pování státu ve vûcech majetkov˘ch.
O zámek Janovice usiloval NPÚ jiÏ od roku 2003. Nicménû vlekl˘ ma-

jetkov˘ spor, kter˘ byl ukonãen teprve v roce 2017 ve prospûch ãeské-

ho státu, umoÏnil NPÚ zámek pfievzít aÏ letos. V prÛbûhu nûkolika pfií‰-

tích let by mûl do obnovy zámku investovat pfiipravené prostfiedky ze

státního rozpoãtu. 

Generální fieditelka NPÚ NadûÏda Goryczková na brífinku sdûlila, Ïe

odborníci z muzejního pracovi‰tû v Ostravû provedli excelentní archiv-

ní prÛzkum, a to nejen v ãesk˘ch státních archivech, ale i v rakouském

státním archivu, kde se dochovaly velmi cenné dokumenty, které roz-

kr˘vají stavební v˘voj janovického zámku.

„Dûkuji rovnûÏ archeologÛm, ktefií zde provedli sondy, jeÏ ukazují na
sloÏitost terénu, na kterém zámek stojí. Jde o vysu‰enou baÏinu, která
pracuje a pracovala i v minulosti, a s tím souvisely i problémy s v˘stav-
bou a vlhkostí. My se s tím budeme muset pfii obnovû vypofiádat a pev-
nû vûfiím, Ïe to zvládneme. Pro mû je pfievzetí zámku nejen profesní, ale
i osobní záleÏitostí, protoÏe se po ãtyfiiceti letech vracím na místa, kde
jsem se narodila, deset kilometrÛ odsud vyrÛstala a kde jsem na r˘ma-
fiovském gymnáziu proÏila nejkrásnûj‰í studentské roky. TakÏe pro mû je
zpfiístupnûní janovického zámku nejen profesní, ale i osobní v˘zvou.
A budu velmi ráda, kdyÏ se tady budeme spoleãnû setkávat i v následu-
jících mûsících a letech, protoÏe uÏ teì v tom surovém stavu bychom zá-
mek rádi vefiejnosti zpfiístupnili. Do deseti let bychom chtûli zámek po
rekonstrukci v plné kráse otevfiít,“ fiekla v úvodu fieditelka Goryczková.

Ministr kultury Antonín Stanûk, kter˘ pfiijal pozvání na slavnostní za-

hájení zámecké sezóny, podûkoval v‰em, ktefií se podíleli na dlouhé ces-

tû od my‰lenky k okamÏiku pfievedení zámku pod správu NPÚ. „Na 
území âeské republiky spravuje ministerstvo kultury více neÏ ãtyfiicet ti-
síc objektÛ, které jsou buì národní kulturní památkou, kulturní památ-
kou nebo jde o v˘znamné objekty, které si zaslouÏí na‰i pozornost.
A k takov˘m objektÛm patfií i janovick˘ zámek. NPÚ spoleãnû s minis-
terstvem kultury vytipoval právû tento zámek a z dotaãního programu
RE:START, kter˘ je urãen pro objekty vysoké kulturní hodnoty, jeÏ jsou
znev˘hodnûny svou lokalitou, bude podpofiena obnova zámku ãástkou
více neÏ 300 milionÛ korun, aby se v budoucnu ze zámku mohla stát v˘-
znamná kulturní památka, která pfiiláká do tohoto regionu fiadu turis-
tÛ,“ dodal ministr Stanûk.

Starosta Ludûk ·imko vyjádfiil povdûk nad ukonãením vlekl˘ch majet-

kov˘ch sporÛ a informoval, Ïe R˘mafiov poÏádal ministerstvo vnitra

o pfievedení zámeckého parku pod mûsto a nechal vypracovat studii ob-

novy parku, která by mûla odhadem pfiijít na 10 milionÛ korun.

¤editel NPÚ KromûfiíÏ Petr ·ubík pfiedstavil historii janovického zám-

ku a první náv‰tûvnické trasy, které budou v západním kfiídle zahrnovat

osm místností (HeinoldÛv pokoj, pokoj pro hosty, parohov˘ sál a míst-

nosti nûkdej‰ího bytu hrabat Podstatzk˘ch). Rozsah zámecké expozice

bude moÏné dále roz‰ifiovat o dva pokoje pro hosty a pokoj pro hosty

v nároÏí, pfiípadnû o tfii dal‰í místnosti v˘chodním smûrem, které by pro-

pojily navrhovanou trasu s knihovním sálem a jídelnou v krãku mezi

star˘m a nov˘m zámkem. Náv‰tûvnická trasa by mûla vést interiéry ro-

dinného sídla s dÛrazem na privátní funkci místností. Kromû parohové-

ho sálu obnoveného podle historick˘ch fotografií budou obnoveny také

kuleãníkov˘ sál, pracovna, knihovna a spoleãensk˘ salón.

Pfiítomn˘m se pfiedstavila téÏ nová kastelánka zámku Janovice Jitka

Slaná. „Zámek Janovice stojí pfied novou Ïivotní etapou a já jsem moc
ráda, Ïe mohu b˘t právû u zrodu jeho obnovy. Chci pokraãovat v zapo-
ãaté skvûlé spolupráci s mûstem R˘mafiovem a dal‰ími subjekty a m˘m
dal‰ím úkolem bude to, aby se janovick˘ zámek stal v˘znamnou kultur-
ní památkou, turistick˘m cílem a jedním z pouÈov˘ch center
R˘mafiovska,“ prohlásila nová kastelánka, která podûkovala pfiítomn˘m

za hojnou náv‰tûvu.

Hosté se po pfiestávce rozdûlili na dvû skupiny, pfiiãemÏ první se vyda-

la zhlédnout novû instalovanou v˘stavu Svût „janovick˘ch“ HarrachÛ
v prostorách nûkdej‰ího hrabûcího bytu v patfie tzv. starého zámku.

V̆ stava prostfiednictvím fotografií z pfielomu 19. a 20. století seznamu-

je s rodinami majitelÛ zámku, hrabat Alfréda a jeho syna Franti‰ka

z Harrachu, jejich sídly, Ïivotním stylem i hrabûcím personálem.

Fotografie zaniklého svûta nejvy‰‰í rakouské aristokracie poodhalují

kus dûjin zámku. Harrachové patfiili od 16. století mezi nejv˘znamnûj‰í

a nejbohat‰í ‰lechtické rody habsburské monarchie, janovick˘ zámek

vlastnili od roku 1721. PÛvodnû pozdnû gotickou tvrz z 16. století ne-

chali upravit a roz‰ífiit ve stylu pozdního baroka.

Posledním soukrom˘m majitelem objektu byl maìarsk˘ diplomat

Franti‰ek Zikmund Rosty-Forgách de Barkócz, kterému byl majetek

vãetnû zámku Janovice po roce 1945 zabaven. Pozdûji zde sídlil depo-

zitáfi archivu Olomouckého kraje, v loÀském roce byl zámek pfieveden

do správy Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch, v kvût-

nu 2019 jej pfievzal Národní památkov˘ ústav.

Letní sezóna komentovan˘ch prohlídek a kulturních pofiadÛ na zámku

Janovice se kaÏdoroãnû spou‰tí velk˘m zahajovacím programem, na

nûmÏ se podílí Mûstské muzeum R˘mafiov, ZU·, SVâ, ‰koly a ‰kolky

z celého R˘mafiovska, spolek Stránské, Kouzelná bufiinka a nûkteré dal-

‰í organizace. Souãástí zahajovacího programu bylo vystoupení dûtí

z matefisk˘ch ‰kol, zájmov˘ch krouÏkÛ SVâ – orientálních taneãnic,

Kouzelné bufiinky, v˘tvarníkÛ, lukostfielcÛ a dal‰ích. Také celoroãní

projekt ZU· R˘mafiov na téma Vesmír prostupuje zámeck˘mi prostora-

mi, kde je instalována velká v˘stava ZU·, M· a Z· R˘mafiovska

a SVâ.

Sobotní program, kter˘ byl pfiipraven na celé odpoledne, doprovázel

jarmark fiemeslníkÛ, v˘tvarné workshopy a lesní pedagogika pro dûti.

Prudk˘ dé‰È, kter˘ stejnû jako vloni potrápil pofiadatele, nic neubral na

náladû a odhodlání pfiíchozích spatfiit nûkterou z ãástí programu nebo se

zúãastnit prohlídek zámku. Kromû v˘‰e jmenovan˘ch úãinkujících vy-

stoupili v doprovodném programu herci Mûstského divadla R˘mafiov

s inscenací ·est Ïen Jindfiicha VIII., klienti Kouzelné bufiinky, v prosto-

rách b˘valé zámecké knihovny zahrála rocková kapela ZU·,

Zu‰kaband i pûveck˘ sbor Vox montana. 

Náv‰tûvníci leto‰ní letní sezóny budou mít dÛvod se do janovického

zámku vrátit, ãeká na nû v˘stava Svût „janovick˘ch“ HarrachÛ a kul-

turní pofiady, které budou provázet zámecké kulturní léto aÏ do záfií. Na

náv‰tûvníky ãeká promítání letního kina (25. 7. ve 21:30 – Atentát, 
15. 8. ve 21:00 – BoÏská Ema), hudební festival Skatastrofa, pfiedstave-

ní pohádky ADS Mahen Kvûtu‰ka a ãarodûjnice (21. 9.) ãi svérázné

zpracování osudÛ Dona Quijota ve hfie Don Quijot de la Anãa, ve kte-

rém nechybí humor ani mystifikace. Termíny a ãasy jednotliv˘ch akcí

vyjdou vãas v tisku nebo na plakátech. Fota a text: JiKo

Sezóna na zámku Janovice byla zahájena za úãasti ministra kultury 

-07-2019  26.6.2019 16:32  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2019

6

V tomto ãísle najdete
Aktuálnû z mûsta
Vzniká strategick˘ plán rozvoje mûsta R˘mafiova 

do roku 2030 .................................................................. str. 6

Studenti prezentovali návrhy na oÏivení vefiejného 

prostoru mûsta ................................................................ str. 7

Zmûny jízdních fiádÛ nûkter˘ch autobusov˘ch spojÛ 

platné od 9. ãervna 2019 ................................................ str. 8

Recyklojízda mûla zastávku i v R˘mafiovû .................... str. 8

Do R˘mafiova pfiijede Legiovlak.................................... str. 9

·kolství
Studenti pfievzali maturitní vysvûdãení.......................... str. 14

Seniorky vystavily svá díla, kolegové muzikanti zahráli 

na vernisáÏi..................................................................... str. 14

Malování s Kodovskou .................................................. str. 15

Variace potû‰ily posluchaãe na letním koncertû ............ str. 15

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
Stfiedisko volného ãasu chystá nové ãesko-polské projekty str. 16

TS Neila bodovala na mistrovství âR ........................... str. 17
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PrvÀáci byli pasováni na ãtenáfie.................................... str. 26

âtenáfiská v˘zva

Daniel Majling: Ruzká klazika ...................................... str. 26

Organizace a spolky
Bojovnost hráãÛm pétanque rozhodnû nechybûla.......... str. 28

V Kempu Indiana probûhl první roãník festivalu JES ART str. 28

Z okolních obcí a mûst
Sbor Bernardini oslavil 25 let ........................................ str. 31

Horské láznû pofiádají jiÏ tfietí lázeÀsk˘ jarmark 

v duchu zpracování ovãí vlny ........................................ str. 33

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
Prázdninové vlaky z Bruntálu do Malé Morávky 

budou jezdit i letos ......................................................... str. 34

Z historie
R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty 

v cizích muzeích a sbírkách

Národní technické muzeum Praha ................................. str. 35

Zajímavosti z pfiírody
Od podlé‰ky k zvonku vousatému

III. ãást – V horsk˘ch údolích (1) .................................. str. 37

Tajemné noãní ‰elmy jsem vidûl poprvé v Ïivotû.......... str. 39

Ovocnické rozhledy........................................................ str. 40

Sport
Závod míru se jel posedmé, první etapa vedla opût 
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Kam letos vyrazíme na R˘mafiovskou padesátku? ........ str. 42

Star‰í pfiípravka ukonãila fotbalovou sezónu 2018–2019 str. 44

Okresní pfiebor ÏákÛ zakonãil ‰achovou sezónu 2018–2019 str. 44

Badmintonov˘ turnaj dûtí s rodiãi.................................. str. 45

Stáje dostihov˘ch koní na R˘mafiovsku se chlubí 

prvními úspûchy ............................................................. str. 45

Pozvánka na XXV. roãník DuKo triatlonu .................... str. 46

Autokrosafii pokraãovali III. dílem seriálu ...................... str. 46

Foto na titulní stranû:
Vladimír Lehk˘ – skalní útvar Tfii kameny nad Pfiemyslovsk˘m sed-
lem. V pozadí svah âerné stránû.

Plánování je souãástí Ïivota kaÏdého z nás. ¤e‰íme, co a kdy si po-

fiídíme z na‰ich pfiíjmÛ, kam pojedeme na dovolenou, co bude tfieba

opravit na domû apod. U mûsta jsou obdobné úvahy je‰tû dÛleÏitûj-

‰í, a to z nûkolika dÛvodÛ: 

• mûsto je spoleãenstvím obãanÛ Ïijících ve mûstû, mezi nimiÏ

logicky existují rÛzné názory na rozvoj mûsta, které je tfieba

sladit; 

• rozpoãet mûsta je omezen˘ vzhledem k mnoÏství potfiebn˘ch

bûÏn˘ch, zejména investiãních v˘dajÛ a je nutné stanovit prio-

rity; 

• rozvoj mûsta je dlouhodobou záleÏitostí a je tfieba rozvrhnout

jednotlivé kroky.

Na základû shody v‰ech zastupitelÛ zahájilo mûsto práci na vytvo-

fiení nového strategického plánu. V nûm chce stanovit cíle do roku

2030 a cesty k jejich naplnûní. Plán umoÏní lépe vyuÏít finanãní

prostfiedky a je i dÛleÏit˘m podkladem pfii získávání nûkter˘ch do-

tací. 

Zásadní souãástí tvorby strategického plánu je spoleãná diskuse

a zapojení obãanÛ. V letních mûsících probûhne dotazníkové ‰etfie-

ní názorÛ obãanÛ. KaÏd˘ se bude moci vyjádfiit k souãasnosti a bu-

doucnosti mûsta. ·etfiení bude zahájeno ve 2. polovinû ãervence

2019. Dotazník bude souãástí pfií‰tího vydání R˘mafiovského hori-

zontu, ale bude moÏné jej vyplnit i elektronicky prostfiednictvím

aplikace Mobilní rozhlas a na webov˘ch stránkách mûsta. Na pod-

zim bude k dispozici první návrh strategického plánu a probûhne

diskusní setkání obãanÛ. Ke zvefiejnûn˘m podkladÛm se bude moÏ-

né vyjádfiit i písemnû. Formou malování obrázkÛ ãi krátk˘ch vy-

právûní se budou moci zapojit i dûti.

Strategick˘ plán bude tvofien analytickou ãástí a návrhovou ãástí.

V analytické ãásti bude zachycena celková socioekonomická situa-

ce ve mûstû. DÛleÏitou souãástí budou i v˘sledky dotazníkového

‰etfiení a zhodnocení minulého rozvoje. Analytická ãást bude zpra-

cována do záfií 2019. Dal‰ího pfiibliÏnû pÛl roku bude vûnováno dis-

kusím nad návrhovou ãástí.

O postupu prací a aktuálních moÏnostech zapojení budete prÛbûÏnû

informováni prostfiednictvím Mobilního rozhlasu, webu mûsta

a R˘mafiovského horizontu.

Ing. Ludûk ·imko, Ing. Lenka Vavfiiãková

Vzniká strategick˘ plán rozvoje 
mûsta R˘mafiova do roku 2030

Aktuálnû z mûsta
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Ve stfiedu 12. ãervna se v kinosále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov usku-
teãnila vefiejná prezentace návrhÛ studentÛ V·B-TUO na oÏivení vefiejného
prostoru na‰eho mûsta, v pfiedsálí byly modely návrhÛ s komentáfiem auto-
rÛ k vidûní do 27. ãervna.
V roce 2018 iniciovalo vedení mûsta R˘mafiova spolupráci s kated-

rou architektury Fakulty stavební Vysoké ‰koly báÀské – Technické

univerzity Ostrava. Mûsto v uplynul˘ch letech opravilo vefiejné pro-

story za pomoci fondÛ Evropské unie i z vlastního rozpoãtu a hleda-

lo moÏnosti pro estetizaci mûstského (moÏná i pfiímûstského) pro-

storu.

Vedoucí katedry architektury Martina Pefiinková a její kolega Jakub

Gajda v˘zvu pfiijali a ve spolupráci s pracovníky Mûstského úfiadu

R˘mafiov pfiipravili zadání pro studenty 3. roãníku a dobrovolníky ze

4. roãníku. Cílem nemûly b˘t artefakty suplující památníky, pomníky

ãi jejich mutace, ale svobodnû provedené intervence, av‰ak plnû pod-

fiízené místu, ãasu a dávné i nedávné historii místa s moÏnou inter-

pretací historick˘ch událostí. Studenti si sami zvolili námût, umístû-

ní, techniku zpracování a materiál a v‰e prÛbûÏnû konzultovali nejen

s pedagogy, ale i se zadavatelem.

„ProtoÏe nejsme sochafisk˘ obor, ale architektura, tak nám ‰lo hlav-
nû o multifunkãní objekt, událost ve vefiejném prostoru. ¤íkám
schválnû událost, protoÏe se dnes jednotlivé obory prolínají, takÏe je
nûkdy tûÏké urãit, zda se jedná o sochu, objekt ãi instalaci.
Podvûdomû jsme se bránili jakékoliv so‰e, ‰lo nám zejména o drobn˘
architektonick˘ objekt ve vefiejném prostoru. Po podzimní schÛzce
loÀského roku a po zajímavé a pouãné pfiedná‰ce historika Jifiího
Karla jsme se studenty zaãali rozkr˘vat témata budoucích projektÛ.
Nûkdo sáhl do historie, jin˘ se uch˘lil k univerzálnûj‰ím tématÛm

Studenti prezentovali návrhy na oÏivení vefiejného prostoru mûsta

1. místo 2. místo

3. místo 4. místo

5. místo Zvlá‰tní cena poroty
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a postupnû jsme hledali cestu, jak jednotlivé projekty dále zpracová-
vat. V˘sledky mohli lidé spatfiit na v˘stavû v pfiedsálí Stfiediska volné-
ho ãasu. Jde o návrhy, které jsou takfiíkajíc v prvním v˘vojovém sta-
diu, v pfiípadû zájmu mûsta o nûkter˘ z návrhÛ, a my bychom byli sa-
mozfiejmû potû‰eni, se tento bude dále rozpracovávat do vût‰ích de-
tailÛ,“ sdûlil ke vzniku jednotliv˘ch návrhÛ Jakub Gajda.

Nyní je hotovo celkem devatenáct návrhÛ a jejich autofii je s doku-

mentací prezentovali pfied komisí sloÏenou z pedagogÛ katedry 

architektury, zástupcÛ investora i pfiizvan˘ch odborníkÛ, ktefií vybra-

li pût návrhÛ, jejichÏ tvÛrci byli mûstem ocenûni finanãní odmûnou.

Tyto návrhy budou dále prezentovány na fóru Meltingpot v rámci

festivalu Colours of Ostrava. Hodnotící komise udûlila první místo

Veronice Prokopové, druh˘m místem ocenila Karolínu StaÊovou, tfie-

tí místo získal Tomá‰ Klanica, ãtvrtou pfiíãku obsadila Adéla

Balnerová a pátou ocenûnou se stala Vûra Kollarcziková. Zvlá‰tní ce-

nu poroty získal Daniel Puszkar. Jednotlivé studentské prezentace

jsou k vidûní na webov˘ch stránkách mûsta.

Fota a text: JiKo, zdroj: webové stránky mûsta
(K ãlánku byly pouÏity obrazové materiály vítûzn˘ch studentsk˘ch
prezentací.)

V úter˘ 11. ãervna odstartovala z âeského Tû‰ína Recyklojízda – projekt, je-
hoÏ cílem je podpofiit tfiídûní a recyklaci baterií. Trasa tfiíãlenné skupinky na
elektrokolech vedla od v˘chodu na západ severní ãástí republiky, mûfiila
pfies 800 kilometrÛ se zastávkami ve 25 mûstech.
V Moravskoslezském kraji zastavila Recyklojízda v sedmi mûstech 

– âeském Tû‰ínû, Karviné, Bohumínû, Opavû, Krnovû, Bruntále a ve

ãtvrtek 13. ãervna na námûstí Míru v R˘mafiovû, kde se t˘m setkal

s místostarostkou Lenkou Vavfiiãkovou a starostou Luìkem ·imko.

Tûm byly pfiedány krabiãky Ecocheese na tfiídûní baterií, které budou

k dispozici obãanÛm. 

Dûti z r˘mafiovsk˘ch ‰kol pro Recyklojízdu vytfiídily více neÏ 60 kg

baterií. Na setkání pfii‰li Ïáci z M· 1. máje, M· Revoluãní a Z·

Jelínkova. Eva Gallatová z t˘mu Recyklojízdy je vtáhla do povídání

o bateriích a jejich recyklaci. Dûti si pak s Recyklojízdou na kolo-

bûÏkách daly okruÏní jízdu po námûstí a t˘m poté pokraãoval do

·umperku. V pátek 14. ãervna pokraãovala Recyklojízda do

Lan‰krouna, Ústí nad Orlicí, Rychnova nad KnûÏnou a dále severní

a západní ãástí republiky aÏ do cíle v Ostrovû nad Ohfií.

Od mûst a ‰kol v Moravskoslezském kraji Recyklojízda vybrala 

1 153 kg baterií, které pfiedá k recyklaci. Skvûl˘ v˘sledek!

Zá‰titu nad Recyklojízdou v Moravskoslezském kraji pfievzal hejt-

man Ivo Vondrák a námûstkynû hejtmana Jarmila Uvírová.

Elektrokola a dal‰í cyklistické vybavení pro zdolání celé trasy

Recyklojízdû zdarma zapÛjãila firma Mojekolo. Zdravé snídanû

a sladké odmûny pro dûti, které pfii‰ly na setkání s Recyklojízdou, po-

skytla spoleãnost Rossmann. Za mediální podporu dûkují organizáto-

fii odbornému mûsíãníku pro prÛmyslovou a komunální ekologii

Odpadové fórum, ãasopisu Cykloturistika a dále projektu Ukliìme

svût, ukliìme âesko.
Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v âesku dány do obûhu,

Recyklojízda mûla zastávku i v R˘mafiovû

Zmûny jízdních fiádÛ nûkter˘ch autobusov˘ch spojÛ platné od 9. ãervna 2019

Poznámky: X – jede v pracovních dnech

40 – nejede od 9. 6. do 14. 12. 2019 

6 – jede v sobotu

† – jede v nedûli a ve státem uznané svátky

U vlakov˘ch spojÛ dochází v na‰em regionu pouze k jediné zmûnû na trati 310 Olomouc – Opava v˘chod. V pracovní dny a soboty bude pro-

dlouÏen spû‰n˘ vlak Sp 1667 z Krnova (odj. v 19:05) do Bruntálu (pfiíj. v 19:31). V Krnovû bude zaji‰tûn pfiípoj od rychlíku R 1120 z Ostravy.
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Legiovlak – legionáfiské muzeum na kolejích – je opût na pouti po âeské re-
publice, sto let od bojÛ o hranice nového státu má v srpnu na programu ãty-
fii prázdninová zastavení – v R˘mafiovû, Jeseníku, Králíkách a v ·umperku.
Bûhem roku 2019 nav‰tíví na 35 míst.

Legiovlak, pojízdné muzeum na

kolejích âeskoslovenské obce le-

gionáfiské, pfiipomíná boje ãesko-

slovensk˘ch legií za samostatn˘

stát. Souprava historick˘ch vago-

nÛ, která vznikla za podpory

Ministerstva obrany âR a mnoha

dal‰ích institucí, projede do roku

2020 celou âeskou republiku

a Slovensko. V souãasnosti se

Legiovlak skládá ze 13 zrekon-

struovan˘ch vagonÛ, jak˘mi se

desetitisíce ãs. legionáfiÛ pfiepra-

vovaly napfiíã Ruskem po

Transsibifiské magistrále v letech

1918–1920. Pfiipomíná, Ïe vznik

âeskoslovenské republiky a první

léta jejího Ïivota stály na Ïivotech

a odvaze legionáfiÛ, ktefií s my‰-

lenkou samostatného státu âechÛ a SlovákÛ bojovali prakticky po ce-

lém svûtû, na v‰ech boji‰tích první svûtové války a po jejím skonãe-

ní nasazovali Ïivoty jak v bojích s Poláky ãi Maìary o hranice nové-

ho státu, tak s rusk˘mi bol‰eviky na daleké Sibifii. 

Srpnové zastávky Legiovlaku jsou následující:

• R˘mafiov 30. 7. – 4. 8.

• Jeseník 6.–11. 8.

• Králíky 13.–18. 8.

• ·umperk 20.–25. 8.

Legiovlak pfiedstavuje na‰i vojenskou historii nejen ‰iroké vefiejnos-

ti, ale zamûfiuje se pfiedev‰ím na ‰kolní mládeÏ, které je více neÏ sto

let stará historie ponûkud vzdálená. „Minul˘ rok byl nabit˘ pfiipo-
mínkami 100. v˘roãí vzniku republiky a konce jedné z nejstra‰nûj‰ích
válek v‰ech dob. Málokdo ale ví, Ïe i v roce 1919 museli na‰i vojáci
dále bojovat o hranice svého nového státu a na‰i ru‰tí legionáfii brá-
nili Sibifi proti bol‰evikÛm,“ fiíká Jifií Charfreitag, tajemník projektu

Legie 100, a dodává: „Náv‰tûva Legiovlaku je ideální pfiíleÏitostí, jak
si tyto v˘znamné události pfiipomenout. Legiovlak má tu v˘hodu, Ïe
za ním nemusíte nikam cestovat, pfiijede aÏ do va‰eho mûsta.“
Expozice Legiovlaku je pfiístupná zdarma kaÏd˘ v‰ední den od 8:00

do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 19:00. Komentované prohlídky

s prÛvodcem jsou zdarma a opakují se v pravideln˘ch hodinov˘ch in-

tervalech. KaÏd˘ náv‰tûvník Legiovlaku mÛÏe na místû zjistit, jestli

mûl legionáfie mezi sv˘mi pfiedky. Posádka v Plukovní prodejnû do-

káÏe hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky náv‰tûvní-
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konãí na recyklaci. Mûlo by jich b˘t mnohem víc, protoÏe kaÏdá ba-

terie, která skonãí ve smûsném odpadu, ‰kodí pfiírodû. A to je hlavní

cíl Recyklojízdy – pfiesvûdãit lidi, aby pouÏité baterie odevzdávali
na recyklaci. KdyÏ hodíte baterii do popelnice na smûsn˘ odpad,

skonãí na skládce nebo ve spalovnû. V obou pfiípadech se z ní uvol-

Àují ‰kodlivé látky, vãetnû tûÏk˘ch kovÛ, které zneãisÈují ovzdu‰í, pÛ-

du, podzemní a povrchové vody. KdyÏ ale absolvujete pár krokÛ na-

víc k nejbliÏ‰ímu sbûrnému místu, pak nejenÏe pfiírodu nezneãisÈuje-

te, ale navíc ji ‰etfiíte, protoÏe díky recyklaci z pouÏit˘ch baterií zís-

káváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou slouÏit k v˘-

robû nov˘ch produktÛ.

Sbûrn˘ch míst je v âR uÏ pfies 22 tisíc. Asi nejznámûj‰í jsou ãervené

kontejnery na tfiídûní drobn˘ch elektrospotfiebiãÛ a baterií. Na popula-

ritû získávají také sbûrná místa v obchodech. Dal‰ím místem jsou sbûr-

né dvory. Stále více mûst a obcí zfiizuje sbûrná místa na baterie pfiímo

na mûstsk˘ch nebo obecních úfiadech. Pokud nevíte, kde máte nejbliÏ-

‰í sbûrné místo, urãitû ho najdete ve vyhledávaãi mapa.ecobat.cz.

JiKo a Jana âechová, PR manager, fota: redakce RH

Do R˘mafiova pfiijede Legiovlak
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kÛm dafií doplÀovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky a hmotné

pfiedmûty z pozÛstalostí. Od v˘jezdu Legiovlaku v roce 2015 se tak-

to podafiilo doplnit na 15 000 záznamÛ legionáfiÛ. 

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby vûrnû

odpovídaly dobov˘m reáliím a náv‰tûvníkÛm co nejblíÏe pfiiblíÏily

podrobnosti z legionáfiského Ïivota a boje. Soupravy legionáfisk˘ch

vlakÛ byly totiÏ kasárna na kolejích a legionáfii se museli postarat

o v‰e sami a navíc v pohybu. BûÏn˘ pfiíbytek vojákÛ pfiedstavuje tzv.

tûplu‰ka aÏ pro 30 muÏÛ, která ostfie kontrastuje s luxusním salonním

vozem pro dÛstojníky a generály. Náv‰tûvníci si mohou prohlédnout

dal‰í vagony, napfiíklad vÛz polní po‰ty, nejspolehlivûj‰í prostfiedek

komunikace na celé tehdej‰í Sibifii, „létající“ sanitní vagon, vozy s ko-

váfisk˘mi ãi krejãovsk˘mi dílnami. ZpÛsob boje legionáfiÛ pak pfiiblí-

Ïí improvizovan˘ obrnûn˘ vÛz, vyzbrojen˘ kulomety a zbrusu novou

replikou ruského polního kanonu ráÏe 76 mm, ãi plo‰inov˘ vÛz, na

kterém je naloÏen horsk˘ kanon vz. 15 ráÏe 75 mm, kter˘ vyrobila 

plzeÀská ·kodovka a letos se jej podafiilo získat z Itálie. Dal‰í zázemí

pfiedstavuje ‰tábní vagon pro plánování operací ãi plo‰inové vozy

s materiálem vãetnû historické polní kuchynû. BliÏ‰í informace najde-

te na webu www.legiovlak.cz. Fota a text: Milo‰ Boroviãka

MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

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

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

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

na pozici redaktora elektronick˘ch médií

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

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. záfií 2019, popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 11. platová tfiída – v souladu se záko-

nem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem prá-

ce, a nafiízením vlády ã. 341/2017

Sb., o platov˘ch pomûrech zamûst-

nancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a sprá-

vû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém za-

mûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky:
• vzdûlání: minimálnû stfiedo‰kolské s maturitní zkou‰kou; vy‰-

‰í odborné nebo vysoko‰kolské Ïurnalistického nebo lingvis-

tického zamûfiení v˘hodou,

• praxe v ti‰tûn˘ch nebo elektronick˘ch médiích v˘hodou,

• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupová-

ní a odolnost vÛãi stresu, odpovûdnost a preciznost, dÛslednost

pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, organizaãní schopnosti,

• znalost nejménû jednoho cizího jazyka na komunikaãní úrovni,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC,

• schopnost kultivovaného psaného projevu,

• pfiehled o regionálním dûní,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou,

• znalost principÛ a fungování vefiejné správy v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• tvorba mediální politiky mûsta,

• zastupování mûsta smûrem k vefiejnosti a sdûlovacím prostfied-

kÛm na základû komunikace se zastupiteli a vedením mûsta, se

zamûstnanci mûsta a s externími subjekty,

• naplÀování obsahu a komunikace prostfiednictvím platformy

Mobilní rozhlas + sociální sítû, 

• pfiíprava podkladÛ pro publikování v ti‰tûn˘ch i elektronick˘ch

médiích,

• jednodu‰‰í v˘tvarná, grafická, fotoreportérská a technická práce,

• pfiedávání podnûtÛ získan˘ch prostfiednictvím Mobilního roz-

hlasu kompetentním osobám,

• budování pfiíznivé image mûsta R˘mafiova, cílená redakãní

práce podílející se na pojmenovávání a potírání negativních je-

vÛ ve mûstû,

• poskytování informací hromadn˘m sdûlovacím prostfiedkÛm

a zpravodajsk˘m agenturám, 

• organizaãní zaji‰Èování zahraniãních kontaktÛ a pobytu oficiál-

ních zahraniãních delegací,

• koordinace a podílení se na pfiípravû v˘znamn˘ch kulturnû-

spoleãensk˘ch akcí mûsta.

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

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení po-

bytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch

znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘-

bûrového fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u ci-

zích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bez-

úhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad

domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m pro-

hlá‰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 nejpo-

zdûji 31. ãervence 2019.

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

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

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. Plné znûní vãetnû Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a dostupné ke sta-

Ïení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT za-

slány 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

‰kolství a kultury Mûstského úfiadu R˘mafiov Bc. Leona Pleská, tel.: 554 254 160.

Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. ãervence 2019
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Na 12. jednání zastupitelstva

Moravskoslezského kraje 13. ãerv-

na bylo projednáno 125 bodÛ. Na

úvod jednání sloÏily slib dvû nové

zastupitelky. Hejtman Ivo Von-

drák seznámil zastupitele s ãin-

ností rady kraje od posledního za-

sedání zastupitelstva MSK.

Zastupitelstvo projednalo a schvá-

lilo závûreãn˘ úãet MSK za rok

2018. Rozpoãet kraje na rok 2018

byl schválen jako schodkov˘ (cca

9,4 mld. korun). Upraven˘ rozpo-

ãet MSK k 31. 12. 2018 dosáhl

v˘‰e 26,2 mld. korun.

I letos probûhlo ratingové hodno-

cení kraje agenturou Moody‘s In-

vestors Service. Z její anal˘zy vypl˘vá, Ïe kraj si udrÏel rating na

hodnocení A2 s pozitivním v˘hledem.

Zastupitelstvo schválilo návrh úãelov˘ch neinvestiãních dotací k do-

financování v˘dajÛ na zabezpeãení akceschopnosti jednotek sborÛ

dobrovoln˘ch hasiãÛ ve vybran˘ch obcích. V na‰í oblasti jde

o Bfiidliãnou, Dolní Moravici, Horní Mûsto, Karlovu Studánku,

Malou Morávku a R˘mafiov. Poskytnutá dotace ãiní 50 tisíc korun na

jednotku. Za úãelem zv˘‰ení bezpeãnosti domácností seniorÛ pfied

poÏárem a únikem nebezpeãn˘ch plynÛ kraj nakoupil 2000 hlásiãÛ

poÏáru a 2000 detektorÛ oxidu uhelnatého v hodnotû 1,95 mil. korun.

Tato zafiízení budou pfies obecnû prospû‰né spoleãnosti distribuována

seniorÛm. Zprávu o stavu poÏární ochrany v MSK za rok 2018 pfied-

nesl a okomentoval brig. gen. Ing. L. Vlãek. 

Kraji se podafiilo dosáhnout shody na technick˘ch parametrech stavby

ProdlouÏená Rudná na silnici I/11. Investor poÏádal o nové stavební

povolení a zajistil souhlasy dotãen˘ch orgánÛ. Aktuální informace pro

ty, kdo jezdí do Ostravy, jsou na www.prodlouzena-rudna.cz. 

Zastupitelé v rámci dopravní obsluÏnosti schválili závazek kraje

v max. v˘‰i 5,5 mil. korun na provoz na trati 312 Bruntál – Malá

Morávka. Jde o vefiejnou dráÏní osobní dopravu od poãátku prázdnin

do nedûle 15. záfií. Vlaky budou navazovat na rychlíky z Ostravy

a Olomouce v Bruntále. Jezdit bude pût párÛ vlakÛ s moÏností pfie-

pravy jízdních kol. Dále námûstek hejtmana J. Unucka informoval

o jednání, které se t˘ká autobusového spojení Ostrava – R˘mafiov 

– ·umperk. 

Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavfiení dodatku ã. 1 ke smlouvû

o poskytnutí dotace z rozpoãtu MSK s obchodní spoleãností Leti‰tû

Ostrava. Jde o technické zabezpeãení a ochranu leti‰tû.

Schválena byla pfiíprava energeticky úsporn˘ch projektÛ v dopravû.

Byl schválen projekt Energetické úspory SSMSK – CM R˘mafiov

(rekonstrukce haly na CM R˘mafiov), kter˘ bude financován

z Operaãního programu Îivotní prostfiedí 2014–2020. Náklady bu-

dou ãinit 16 mil. korun. Podpofieny byly dále projekty v Odrách

a Fr˘dku-Místku. Zastupitelstvo rozhodlo kofinancovat projekt

Silnice II/445, hranice Olomouckého kraje – Stránské, kter˘ by mûl

b˘t financován z IROP. Celková délka úseku ãiní 4,665 km s nákla-

dy cca 46,5 mil. korun. Jsem rád, Ïe se podafiilo dostat do evropsk˘ch

tabulek silnici z na‰í oblasti. 

Dotace v rámci Programu na podporu pfiípravy projektové dokumen-

tace 2019 obdrÏí SdruÏení obcí R˘mafiovska na projektovou doku-

mentaci Cyklostezka mikroregionu R˘mafiovska ve v˘‰i 50 % (cca

500 tis. korun) a dále obec Dolní Moravice na projekt vybudování tû-

locviãny.

I letos kraj vyhlásil soutûÏ Vesnice roku. Byl schválen penûÏit˘ dar

v celkové v˘‰i 525 tis. korun, z toho obci za 1. místo 250 tisíc, 

za 2. místo 150 tisíc, za 3. místo 100 tisíc a obci za moderní knihov-

nické a informaãní sluÏby 25 tisíc korun.

V oblasti turistického ruchu zastupitelé schválili podpofiit

Mikroregion Slezská Harta pofiádající Festival draãích lodí na

Slezské Hartû 2019 ãástkou 200 tis. korun. Na projekt KâT

Turistické znaãení v Moravskoslezském kraji v roce 2019 pfiispûje

kraj 700 tis. korun. Obci Malá Morávka byla schválena dotace z pro-

gramu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro

rok 2019 ve v˘‰i 1,26 mil. korun.

VáÏení ãtenáfii RH, pfieji Vám pfiíjemnou dovolenou a hodnû pûkn˘ch

záÏitkÛ o prázdninách. Ing. Jaroslav Kala
krajsk˘ zastupitel (âSSD)

Slovo krajského zastupitele

Matefiská ‰kola R˘mafiov pfiipravila pro dûti a jejich rodiãe na úter˘ 11. ãervna ve Flemmichovû zahradû Den zdraví. Zúãastnily se ho sloÏ-
ky Integrovaného záchranného systému a dûti zhlédly práci záchranáfiÛ, policistÛ i hasiãÛ. Vyzkou‰ely si práci s monitorovacím pfiístrojem
srdeãního tepu nebo lehátko záchranného vozidla, policisté mûli pfiipraveny vystfiihovánky s policejní tematikou, neprÛstfielné vesty, kluky
zajímalo samotné policejní auto a svûteln˘ v˘straÏn˘ systém, hasiãi dûtem umoÏnili práci s proudnicí a ve velkém vedru pfii‰la vhod i sem
tam nûjaká ta spr‰ka.  Fota a text: JiKo

Den zdraví pro Matefiskou ‰kolu R˘mafiov

·kolství
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27. kvûtna se na Tyr‰ovû stadionu v Opavû konalo krajské finále 

51. roãníku Poháru rozhlasu v lehké atletice Ïactva. Setkalo se zde de-

vût ‰kol Moravskoslezského kraje a barvy R˘mafiova tu hájila hned tfii

druÏstva ze Z· Jelínkova. Z okresního kola postoupili star‰í ho‰i a spo-

lu s nimi star‰í i mlad‰í dívky. Díky

krásnému poãasí a úãasti v˘bûrÛ

sportovních ‰kol byly jako obvykle

vidût v˘kony na nejvy‰‰í úrovni

Ïákovské atletiky, pfiedev‰ím ve

star‰ích kategoriích. Napfi. ve sko-

ku dalekém padla za regulérního

vûtru hranice sedmi metrÛ (pfiesnû-

ji 7,02 – tfietí nejlep‰í Ïákovsk˘ v˘-

kon v historii!), ve vrhu letûla ãtyfi-

kilová koule témûfi 15,5 m, vynika-

jící ãasy byly zmûfieny ve sprintu

i vytrvalostním bûhu atd. 

Na‰i soutûÏící mají moÏnost b˘t

u toho, nechat se strhnout a snaÏit

se o co nejlep‰í v˘sledky. V sou-

tûÏi druÏstev se mlad‰í i star‰í

dívky shodnû umístily na sedmém

místû, star‰í ho‰i na nepopulár-

ním, ale cenném místû ãtvrtém.

Individuálnû si nejlépe vedl Jan Baran, kter˘ ve skoku vysokém star-

‰ích hochÛ skonãil druh˘, dále se podafiilo získat nûkolik pûkn˘ch 

umístûní do desátého místa v ostatních disciplínách. ZávodníkÛm dû-

kujeme za v˘bornou reprezentaci. Karel Toman, Z· Jelínkova 1 

Krajské kolo Poháru rozhlasu 2019

Spolu s Pohárem rozhlasu je snad nejvíce sledovanou sportovní sou-

tûÏí Odznak v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ, kter˘ probíhá po ce-

lé âR jiÏ desát˘m rokem. Krajské kolo pfiedstavuje pro vítûze postu-

pující z okresÛ velkou v˘zvu a moÏnost kvalifikovat se na podzimní

velké republikové finále, které se letos v záfií opût koná v Brnû na sta-

dionu VUT. Skládá se v podstatû z atletického ãtyfiboje (sprint, dál-

ka, bûh na 1000 m a hod míãkem), doplnûného dvûma silov˘mi dis-

ciplínami (dvouminutové shyby a sedy/lehy) a jednou dovednostní

(dvouminutov˘ driblink s basketbalov˘m míãem mezi metami). 

DruÏstvo z Jelínovy 1 (Kry‰tof Kovafiík, Franti‰ek Sázel, Roland

Wenzel, Kvido Karvay, Veronika ·vehlová, Karolína PeÀázová,

Karolína Knapková a Alexandra Glacnerová) i jednotlivci (Jan Kováfi,

Filip Kreãmer, Tomá‰ Vychodil, Ivana Hofiínková, Eli‰ka Horká, Julie

Mereìová, Tereza Papajová a Dominika Grussová) se na zaãátku

ãervna mûfiili s borci z Fren‰tátu, Opavy, Ostravy, Starého Jiãína,

Zátoru, Krnova, Tfiince, Jablunkova, Havífiova, Oder… Nároãné klání

závodníkÛ z tfiinácti ‰kol dopadlo pro na‰e barvy nejlépe, jak mohlo,

a po tfiech letech na republiku postupuje kompletní druÏstvo, a to pfií-

mo z prvního místa! Dále je doprovodí minimálnû dva jednotlivci,

ktefií zvítûzili ve sv˘ch kategoriích. V roãníku 2004 to byl Jan Kováfi

a v roãníku 2009 Julie Mereìová. Karolína PeÀázová jako jednotlivec

skonãila druhá, loÀsk˘ republikov˘ finalista Kry‰tof Kovafiík (2005)

tfietí a Ivanû Hofiínkové (2004) utekl bronz o pár bodÛ. Do desátého

místa se v rámci bodování jednotlivcÛ umístili témûfi v‰ichni na‰i 

ostatní závodníci a závodnice. Kája Knapková si jako bonus odvezla

Krajské finále OVOV 2019
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první cenu pofiadatelÛ a publika za pfiedveden˘ v˘kon v gymnastic-

kém freestylu, kter˘m bylo vyplnûno ãekání na vyhlá‰ení v˘sledkÛ. 

Úãast na republikovém finále je vÏdy velk˘m úspûchem a postupují-

cí si je‰tû uÏijí pofiádnou prázdninovou pfiípravu. V‰em, ktefií nás re-

prezentovali mezi stále sílící konkurencí, dûkujeme a pfiejeme, aby se

na vrchol této soutûÏe co nejlépe pfiipravili a maximálnû si jej uÏili.

Vzhledem k celkovému v˘sledku byla na‰e ‰kola zafiazena do sloso-

vání o poukazy na sportovní zboÏí o rÛzné hodnotû a jeden z nich,

s ãástkou 10 000 Kã, také vyhrála. Pfievzít si ho jely sportovkynû

Alexandra Glacnerová a Denisa DaÀková do praÏské Hop arény

v âestlicích, kde se zúãastnily slavnostního pfiedávání a doprovodné-

ho exhibiãního programu ãesk˘ch olympionikÛ, se kter˘mi si mohly

v závûru akce zafiádit na trampolínov˘ch atrakcích. Je‰tû jednou díky

a krásné léto! Fota a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1 

JiÏ podeváté se v prÛbûhu ‰kolního roku odehrála na Bruntálsku pra-

videlná soutûÏ pro osm vybran˘ch ‰kol (spolu se Z· Jelínkova 1 také

Gymnázium R˘mafiov, Z· Vrbno p. Prad., Z· Bfiidliãná, Z· Jesenická

a OkruÏní z Bruntálu, Z· a M· Andûlská Hora a Z· Karlovice) pod

názvem Okresní florbalová liga ÏákÛ. V sezónû 2010/2011 ji zaloÏil

Jan Czasch ve spolupráci s florbalov˘m klubem AFK Karlovice. Liga

probíhá formou ‰esti turnajÛ roãnû se stfiídav˘m pofiadatelstvím, systé-

mem vÏdy novû nalosovan˘ch skupin se vzájemn˘mi zápasy, ze kte-

r˘ch postupují semifinalisté a následnû finalisté. Po kaÏdém turnaji se

podle umístûní rozdûluje od jednoho do osmi bodÛ, které se zapoãítá-

vají do tabulky. PrÛbûÏnû je vyhodnocováno také klasické kanadské

bodování hráãÛ, udílejí se body fair play za vystupování na hfii‰ti i mi-

mo nûj a hodnotí se i nejlep‰í v˘kony brankáfiÛ. 

Bûhem devíti let se v dresu na‰í ‰koly vystfiídalo mnoÏství hráãÛ a sou-

tûÏe se zúãastnilo i nûkolik dûvãat. Nejvût‰ím úspûchem byla doposud

dvû druhá místa v roce 2014 a 2016, dva poháry fair play (2015 a 2017)

a jeden vítûz kanadského bodování (Radek Sack˘, 2014). Letos se na-

‰im hráãÛ podafiilo splnit sen sv˘ch pfiedchÛdcÛ, dotáhnout úspû‰né ta-

Ïení celou soutûÏí do vítûzného konce a dokonce sesadit pûtinásobného

vítûze z bruntálské OkruÏní. Ruãnû zhotoven˘ putovní pohár od karlo-

vického umûleckého kováfie putuje alespoÀ na ãas do sportovní sínû slá-

vy na‰í ‰koly, ‰títek se jménem vítûze na nûm v‰ak uÏ zÛstane. O nûj

a zlaté medaile se letos v prÛbûhu roku v zápasech a na trénincích pfii-

ãinili Adam âermák, Jan Jablonãík, Matûj Papaj, Jifií Palla, Ondfiej

Kfienek, Milan Kfiepelka, Ondfiej Hrabina, Tadeá‰ Procházka, Roland

Wenzel, Tomá‰ Furik, Jan Zapletal, Franti‰ek Moják, Marcel Mihál,

Václav âernín, Vít Novosád a Eathan Pospí‰il. K poháru pro vítûze pfii-

bylo druhé místo v hodnocení fair play, druhé místo v kanadském bodo-

vání pro Honzu Jablonãíka a jako tfietí nejlep‰í gólman soutûÏe byl vy-

hlá‰en Adam âermák. Vskutku parádní sezóna, v‰em vítûzÛm a nejstar-

‰ím odcházejícím oporám dûkujeme a tûm, co pokraãují, pfiejeme hodnû

‰tûstí v novém roãníku. Foto a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1 

Finále Okresní florbalové ligy ÏákÛ 2019

Ve dnech 20. a 21. kvûtna se uskuteãnila podobnû jako minul˘ rok

studentská beseda v angliãtinû. Letos se v‰ak dvoudenní odborn˘ se-

mináfi v anglickém jazyce nekonal na pÛdû r˘mafiovského gymnázia.

Hostiteli této akce se staly Mûstské muzeum R˘mafiov a Mûstská kni-

hovna R˘mafiov. Velice dûkujeme mûstu, které nám na zaãátku pro-

gramu zajistilo pfiístfie‰í v prostorách radnice, protoÏe z dÛvodu ‰pat-

ného poãasí nebylo moÏné uskuteãnit poznávací procházku po r˘ma-

fiovsk˘ch pamûtihodnostech. Studenti septimy pfiedná‰eli své práce

o R˘mafiovu v zasedací místnosti.

Po skonãení prezentací se studenti pfiesunuli do mûstského muzea,

kde absolvovali prohlídku expozic, samozfiejmû v anglickém jazyce.

Po prohlídce pfiipravila vedoucí projektu Manuela Eugenia

Gheorghe, D. Phil. (Oxon), pro studenty obãerstvení v podobû kla-

sické britské snídanû. Poté pfii‰ly na fiadu odborné prezentace.

Studenti si roz‰ífiili obzory v rÛzn˘ch oblastech, napfi. v˘roby plastÛ,

bitvy u Verdunu, rozdílÛ britské a americké angliãtiny a dal‰ích.

Program byl vskutku rÛznorod˘. Teãkou za pondûlním dnem byla ná-

v‰tûva RNDr. Radka Pelce, D. Phil. (Oxon), z Ústavu organické che-

mie a biochemie Akademie vûd âeské republiky, kter˘ studenty za-

svûtil (také v angliãtinû) do tajÛ svûta mikroskopÛ. Zmínil se zároveÀ

o projektu Akademie vûd âR Otevfiená vûda, kter˘ nabízí vûdecké

stáÏe mimo jiné pro stfiedo‰kolské studenty.

Druh˘ den se studenti se‰li v mûstské knihovnû. Po dokonãení od-

born˘ch prezentací mûli zajímav˘ program. Dostali za úkol najít kni-

hu, která je nejvíce vystihuje. Poté si o této knize pfiipravili krátkou

prezentaci, jak jinak neÏ v angliãtinû.

PfiestoÏe se tohoto roãníku odborného studentského semináfie v ang-

lickém jazyce úãastnila pouze tfiída septima, byla akce plná zajíma-

v˘ch prezentací, nejen odborn˘ch, ale i tûch, které nám pfiipomnûly,

v jak krásném regionu Ïijeme.

Jakub Chytil, 7. A, Gymnázium a SO· R˘mafiov
Fota: Petr Balcárek a Jifií Ujfalu‰i

Gymnazisté se zúãastnili dvoudenního odborného semináfie v anglickém jazyce
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V obfiadní síni janovického zámku 28. kvûtna pfievzali absolventi Gymnázia
a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov za pfiítomnosti rodiãÛ a prarodiãÛ matu-
ritní vysvûdãení. 
âtrnáct studentÛ oktávy a osm studentÛ 4. roãníku oboru Masér spor-

tovní a rekondiãní pfievzalo z rukou starosty Luìka ·imko, fieditelky

gymnázia Zdeny Kovafiíkové a tfiídních uãitelÛ Vladimíra Stanzela

a Martiny Citové maturitní vysvûdãení. ·est gymnazistÛ a jeden stu-

dent masérství prospûli s vyznamenáním.

„Milí absolventi, dne‰ek a dny mûsíce kvûtna byly pro vás velmi dÛ-
leÏité a v˘znamné. Daly by se nazvat dny nervozity a strachu, poslé-
ze dny ‰tûstí, radosti a úspûchu. Skládali jste nelehkou maturitní
zkou‰ku. Jejím sloÏením jste ukonãili etapu stfiedního vzdûlávání
a nûktefií z vás se vydají studovat na vysoké ‰koly. Dnes se louãíte se
‰kolou, sv˘mi uãiteli a spoluÏáky. Zachovejte si kritick˘ smysl pro re-
alitu, nezapomeÀte, Ïe svût se neskládá jen z materialistick˘ch hod-
not, z vûcí vypoãitateln˘ch a zmûfiiteln˘ch, ale také z toho, co nosíte
v sobû, ze snÛ, utopií a ideálÛ. VÏdy se v‰ak drÏte logiky a rozumu, to-
lerance a humanity, jak vás k tomu vedl pan profesor tfiídní a kole-
gové z pedagogického sboru. Pfieji vám na dal‰í cestû Ïivotem hodnû
úspûchÛ ve studiu na vysoké ‰kole, nechÈ jsou z vás uznávaní odbor-

níci a v Ïivotû mnohé dokáÏete. PlÀte si své Ïivotní sny a pfiedstavy,“
fiekla na závûr slavnostního pfiedávání maturitních vysvûdãení fiedi-

telka ‰koly Zdena Kovafiíková. ZároveÀ podûkovala v‰em, ktefií se

podíleli na zdárném prÛbûhu maturitních zkou‰ek, a pedagogickému

sboru za vstfiícn˘ a zodpovûdn˘ pfiístup. Nezapomnûla podûkovat

v‰em rodiãÛm, ktefií své dûti podporovali, za spolupráci se ‰kolou

a blahopfiála jim k úspûchu jejich potomkÛ.

Ke gratulantÛm se pfiipojil také starosta Ludûk ·imko. Ve svém pro-

jevu zdÛraznil dÛleÏitost vzdûlání pro Ïivot a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe

mnozí z absolventÛ budou pokraãovat na vysok˘ch ‰kolách.

„Vzdûlání je totiÏ jedna z mála vûcí, kterou vám nikdo nikdy nevez-
me, otevírá vám dvefie do svûta a pfiiná‰í nepfieberné moÏnosti bu-
doucího uplatnûní. Vûfiím, Ïe i kdyÏ se rozprchnete po ‰kolách po ce-
lé republice, nezapomenete na to, kde jste se narodili a strávili nád-
herné dûtství a mládí. Budu rád, kdyÏ va‰e kroky po absolvování vy-
soké ‰koly povedou zpátky do R˘mafiova, protoÏe vy jste na‰e bu-
doucnost,“ sdûlil starosta a nezapomnûl podûkovat v‰em pedago-

gÛm, ktefií absolventy provedli nelehk˘mi léty studia, za jejich trpû-

livost, jeÏ byla korunována tímto slavnostním dnem.

Fota a text: JiKo

Studenti pfievzali maturitní vysvûdãení

V úter˘ 4. ãervna probûhla v Galerii na schodech ZU· R˘mafiov vernisáÏ v˘-
tvarn˘ch prací, které vznikly v prÛbûhu ‰kolního roku ve v˘tvarném kurzu
pro seniory. Tento kurz nabízí Spolek pfiátel ZU· R˘mafiov v rámci Akademie
pro seniory jiÏ druh˘m rokem.

Jedenáct úãastnic kurzu si bûhem roku vyzkou‰elo rÛzné v˘tvarné

techniky a materiály: malbu, kresbu, grafiku, voskovou batiku, textilní

i látkovou koláÏ, rytí do plechu, pletení ko‰íkÛ, malbu na hedvábí, v˘-

robu adventních vûncÛ. Nad‰ené v˘tvarnice byly pfiekvapeny tím, co

Seniorky vystavily svá díla, kolegové muzikanti zahráli na vernisáÏi

Studenti oktávy pfiebírají maturitní vysvûdãení 4. roãník oboru Masér sportovní a rekondiãní dokonãilo osm studentÛ

Podûkování redakce
Dûkuji za pomoc, které se redakci R˘mafiovského horizontu dostalo 30. kvûtna od ÏákÛ Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov,
konkrétnû svûfiencÛ uãitele Bronislava KoÀafiíka, pfii stûhování archivu redakce v prostorách mûstské radnice. Pan uãitel byl velmi 

ochotn˘ a obûtav˘ a jeho svûfienci plni síly se s velkou aktivitou pustili do díla a zanedlouho byl archiv pfiestûhován do tfietího patra

radnice. Velké díky patfií také vedení ‰koly, které pomoc redakci umoÏnilo. Za redakci RH Mgr. Jifií Koneãn˘
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V pátek 31. kvûtna se v˘tvarn˘ obor ZU· R˘mafiov pod vedením

·árky Lupeãkové pfiipojil ke tfietímu roãníku celostátního happenin-

gu ZU· Open. První ãást akce probûhla mimo hlavní termín, v úter˘

28. kvûtna, a zúãastnili se jí Ïáci z literárnû-dramatického, hudební-

ho i v˘tvarného oboru v budovû ZU· na Divadelní ulici.

ZU· Open je celostátní akce podpofiená Nadací Magdaleny KoÏené,

na‰í pfiední operní pûvkynû, která sama zaãínala umûleckou kariéru

jako Ïaãka základní umûlecké ‰koly. Rozmanit˘ program, jenÏ má

mimo jiné pfiedstavit aktivity základních umûleck˘ch ‰kol vefiejnosti,

probíhal ve dnech 31. kvûtna a 1. ãervna na desítkách míst âeské re-

publiky, ãasto po ‰ir˘m nebem, tedy v ulicích nebo zahradách, ale ta-

ké tfieba ve vefiejn˘ch budovách mûst.

V R˘mafiovû dostala páteãní akce podtitul Malování s Kodovskou.

Jak název napovídá, v˘tvarn˘ happening odkazoval k místní umûlec-

ké osobnosti, art brut malífice a básnífice Marii Kodovské, kterou se

v posledních letech dafií díky nejrÛznûj‰ím aktivitám vracet do povû-

domí obyvatel i náv‰tûvníkÛ mûsta. Právû ·árka Lupeãková ji napfi.

loni zaãlenila do rozrÛstajícího se r˘mafiovského betlému, kter˘ kaÏ-

doroãnû zdobí námûstí Míru bûhem adventu.

Socha Kodovské nesmûla chybût ani na páteãním happeningu. Celá

akce se totiÏ konala v zahradû malífiãina domku, u dne‰ní Galerie

Marie Kodovské na Ml˘nské ulici. Do tvorby na motivy jejích obra-

zÛ se dopoledne zapojili ‰koláci z pátého a ‰estého roãníku místní zá-

kladní ‰koly, odpoledne patfiila zahrada mal˘m i velk˘m zájemcÛm,

ktefií na‰li odvahu vzít ‰tûtec do ruky a pomalovat tfieba hrníãek, Ïid-

liãku, zásuvku nebo desku upevnûnou v malífiském stojanu. Bûhem

celého happeningu si mohli úãastníci rovnûÏ prohlédnout galerii, po

níÏ ochotnû provázel majitel domku Ing. Franti‰ek Orság.

Bûhem ZU· Open vznikla fiada zajímav˘ch maleb, které jsou od 7. ãerv-

na aÏ do 30. záfií vystaveny v prostorách ZU· na Divadelní ulici. 

ZN, foto: Josef Litvik

Malování s Kodovskou

V nedûli 16. ãervna se kaple V Lipkách zaplnila vûrn˘mi posluchaãi pûvecké-
ho sboru Variace, jehoÏ ãlenové vystoupili na tradiãním letním koncertû. 
V prÛbûhu hodinového koncertu zaznûlo sedmnáct skladeb soudobé

i star‰í hudby, folku, lidovek, latinsk˘ch i ãesk˘ch vícehlasÛ.

„Hrajeme v‰echno, co se nám líbí a co si vzájemnû schválíme.
V‰echny skladby upravujeme podle na‰ich moÏností. Teì budeme mít
letní pauzu a pfiem˘‰líme o novém CD, protoÏe na‰e nahrávky jsou
star‰ího data, ale prozatím nevíme, kdy a kde bychom je nahráli.
A protoÏe je nás ve sboru hodnû, je také komplikované najít vhodn˘
termín,“ nechal se sly‰et po koncertû Jan Kuãera – sbormistr a ka-

pelník v jedné osobû.

Publikum Variace odmûnilo zaslouÏen˘m aplausem. Nezb˘vá neÏ se

tû‰it na nûkteré z dal‰ích vystoupení r˘mafiovského sboru, aÈ jiÏ na

zámku v Janovicích nebo v dobû vánoãní.

JiKo, foto: Miroslav ·koda

Variace potû‰ily posluchaãe na letním koncertû

dokázaly, jaká díla se jim pod rukama zrodila. Dvakrát nav‰tívily v˘-

stavu v muzeu s komentovanou prohlídkou a animaãním programem

a jednou vyrazily kreslit ven do plenéru. Samy prohlásily, Ïe se neset-

kávají jen kvÛli tvorbû, ale také kvÛli navázání kontaktu a pfiátelství.

„Nûkdy jsme si kreslily a malovaly jen tak pro radost, jindy jsme se
zapojily do v˘tvarn˘ch projektÛ a v˘stav – tvofiily jsme pro v˘stavu do
knihovny 100 let âeskoslovenska, zaãátkem adventu jsme se podílely
na betlému pro Hedvu, ten byl vytvofien˘ technikou voskové batiky
a byl v Ïivotní velikosti. Momentálnû pracujeme na obrazech a ob-

jektech, které doplní stálou expozici o v˘voji textilnictví, která bude
otevfiena v ãervenci v Hedvû,“ nechaly se sly‰et nad‰ené umûlkynû.

V‰echny zmiÀované práce mÛÏete vidût v prostorách ZU· na

âapkovû ulici, práce doslova zaplavily ‰kolu, najdete je nejen na

schodi‰ti, ale i v prostorách ‰aten a na v‰ech chodbách. Na vernisáÏi

v˘stavy zahráli muzikanti, ktefií nav‰tûvují hudební akademii pro se-

niory. V̆ stava bude k vidûní do záfií.

Pokud by se k nám chtûl nûkdo pfiidat a od záfií kurz nav‰tûvovat, in-

formace získáte v kanceláfii ‰koly. Kamila Pánková, fota: Jifií Taufer
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·la si zakoufiit a pfii‰la o penûÏenku s osmi tisíci
V r˘mafiovské restauraci na Husovû ulici pfii‰la 39letá Ïena v pondû-

lí 3. ãervna o penûÏenku, kterou nechala bez dozoru, kdyÏ ‰la ven

koufiit. V penûÏence mûla osm tisíc korun, doklady a platební kartu.

R˘mafiov‰tí policisté pfiípad provûfiují jako krádeÏ a neoprávnûné 

opatfiení, padûlání a pozmûnûní platebního prostfiedku. 

Na‰el munici z druhé svûtové války
R˘mafiov‰tí policisté pfiijali 3. ãervna oznámení o nálezu munice. Tu

na‰el 47let˘ muÏ za pomoci detektoru kovu v lese mezi Harrachovem

a Dolní Moravicí. Policisté místo zajistili, pfiivolaní policejní pyro-

technici z expozitury Fr˘dek-Místek zkontrolovali okolí a nalezli je‰-

tû jeden kus munice. ·lo o pu‰kové granáty ráÏe 30 mm, které byly

zne‰kodnûny na místû. 

V této souvislosti nabádáme obãany, aby s nalezen˘mi pfiedmûty
pfiipomínajícími munici rozhodnû nemanipulovali, nechali je na
místû a ihned pfiivolali Policii âeské republiky na bezplatné tele-
fonní lince 158. I nûkolik desítek let staré granáty, náboje a stfie-
ly mohou pfii neodborné manipulaci explodovat. 

Po‰kodil vozidlo
V dobû od 8. do 9. ãervna po‰kodil neznám˘ pachatel lak vozidla

·koda Octavia zaparkovaného na Dlouhé ulici v Bfiidliãné. Na v‰ech

dílech karoserie vytvofiil vrypy rÛzné délky a hloubky. ZpÛsobená

‰koda byla majitelkou vyãíslena na 35 tisíc korun. Policisté pfiípad

provûfiují pro podezfiení z pfieãinu po‰kození cizí vûci.

Vloupal se do chaty
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují vloupání do rekreaãního objektu

v Mirotínku. Pachatel po‰kodil v dobû od 5. do 13. ãervna zaji‰tûní

chaty a vnikl dovnitfi. Odcizil kfiovinofiez, motorovou pilu a aku‰rou-

bovák. ZpÛsobená ‰koda ãiní 12 tisíc korun.

Odcizil ãásti koãárku
Odcizení ãásti koãárku provûfiují r˘mafiov‰tí policisté. Prozatím ne-

znám˘ pachatel na Sluneãné ulici v Bfiidliãné v dobû od 20. do 

21. ãervna ve spoleãn˘ch prostorách domu odcizil z koãárku spodní

kovovou ãást. ZpÛsobená ‰koda ãiní 10 tisíc korun.

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

Deset jednotek hasiãÛ zasahovalo od
pondûlního podveãera aÏ do pÛlnoci
(10. 6.) u poÏáru dvou hektarÛ mladé-
ho lesního porostu v nepfiístupném
terénu na okraji Bruntálu. Hasiãi mu-
seli roztáhnout nûkolik kilometrÛ ha-
dic, na pomoc jim pfiiletûl policejní 
vrtulník, pod kter˘ hasiãi zavûsili
bambi vak na 800 litrÛ vody. I s jeho
pomocí se jim podafiilo udrÏet oheÀ –
pfies siln˘ vítr – na relativnû malé
plo‰e a zachránit dal‰í lesní porost
pfied zniãením.
Operaãní stfiedisko hasiãÛ bylo

o poÏáru informováno v pondûlí pfied pÛl pátou odpolední. Do oblas-

ti Bruntálsk˘ch lesÛ, sektoru 3, vyjely dvû jednotky Hasiãského zá-

chranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic Bruntál a Krnov,

spoleãnû s nimi osm jednotek dobrovoln˘ch hasiãÛ z Bruntálu,

Horního Bene‰ova, Svûtlé Hory, Lomnice, Dolní Moravice, Vrbna

pod Pradûdem, Horního Mûsta a R˘mafiova (celkem 13 cisteren).

PoÏár hasiãi dostali v obtíÏnû prostupném terénu pod kontrolu 

za 3,5 hodiny, doha‰ování jim zabralo zhruba dal‰í hodinu a pÛl. Vrtulník

shodil z bambi vaku na nejvíce nepfiístupná místa celkem 20 dávek vody.

Hasiãi se vraceli na své základny aÏ kolem pondûlní pÛlnoci.

PoÏáfii‰tû hlídali do úterního dopoledne dobrovolní hasiãi z Bruntálu. 

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK
foto: ·tûpán Mikulka – HZS MSK

S poÏárem lesa v nepfiístupném terénu pomáhal vrtulník

Hasiãi v terénu

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov bylo v 8. v˘zvû Fondu mikropro-

jektÛ Euroregionu Pradûd z OP Pfieshraniãní spolupráce âeská re-

publika – Polská republika Interreg V-A úspû‰né hned se tfiemi pro-

jekty, které naplánovalo se sv˘m polsk˘m partnerem – kulturním do-

mem zastoupen˘m gminou Ozimek.

Projekt ¤eknu to tancem získal dotaci 7 748,06 eur (204 424,93 Kã). V li-

stopadu 2019 a v fiíjnu 2020 probûhnou v R˘mafiovû workshopy zamûfie-

né na klasick˘ orientální tanec a rÛzné tradiãní styly orientálního tance.

V Ozimku naplánovali taneãní workshop orientálního tance a zumby. 

V projektu se poãítá rovnûÏ se zakoupením vybavení, které bude 

trvale umístûno a vyuÏíváno v SVâ – bude zakoupen speciální ta-

neãní povrch baletizol vãetnû podkladu, reflektor, aktivní reprobox

a digitální mixáÏní pult, tedy vybavení za více neÏ 220 tisíc Kã.

Dal‰í projekt NezÛstat stát stranou má pfiislíbenu dotaci ve v˘‰i

11 785,93 eur (310 959,98 Kã) a zamûfiuje se na r˘mafiovské seniory.

V listopadu 2019 bude v R˘mafiovû uspofiádáno adventní setkání s tvo-

fiiv˘mi dílnami, v kvûtnu 2020 probûhne na r˘mafiovském námûstí Den

zdraví a sociálních sluÏeb s vystoupením dechov˘ch hudeb. V prÛbû-

hu podzimu 2019 pak Ozimek pozve r˘mafiovské seniory k náv‰tûvû

a úãasti na místních slavnostech. I v tomto projektu poãítáme s pofiíze-

ním vybavení – bude zakoupen velkokapacitní stan pro pofiádání akcí,

40 ks pivních setÛ a horkovzdu‰né fukary do nepfiíznivého poãasí, coÏ

je dohromady vybavení za témûfi 170 tisíc Kã. Souãasnû bude vydán

katalog sociálních sluÏeb, kter˘ bude zdarma k dispozici vefiejnosti.

Stfiedisko volného ãasu chystá nové ãesko-polské projekty

Stfiedisko volného ãasu
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I v leto‰ním roce TS Neila SVâ R˘mafiov reprezentovala na‰e mûsto na ofici-
álním Mistrovství âR – Czech Dance Masters, které se konalo v nedûli 
26. kvûtna v nádherném prostfiedí PrÛmyslového paláce v Praze. Na‰e ta-
neãnice získaly fiadu medailí a R˘mafiov má opût mistra âR v belly dance. 
Dûtskou vûkovou kategorii za Neilu reprezentovaly ·ehrezádky pod

vedením Dagmar Gajdo‰ové a s formací Na vlnách Orientu si pfii-

vezly 2. místo. S touto choreografií na mistrovství Moravy

v Bohumínû 9. kvûtna získaly od poroty stejné ohodnocení v extrali-

ze formací dûtí. V̆ bûr ·ehrezádek soutûÏil také v kategorii mal˘ch

skupin se skladbou Habibi, s níÏ si vytanãil 4. místo. Autorkou obou

choreografií je Dagmar Gajdo‰ová. 

Skupina Annidia vyslala do soutûÏe dvû vûkové kategorie – juniorek

a dospûl˘ch. Juniorky si s hobby-belly dance formací Zánik ãasu vybo-

jovaly titul mistrÛ Moravy, kdyÏ v silné konkurenci v Bohumínû zvítû-

zily. Na mistrovství v Praze získaly s toutéÏ formací krásnou 4. pfiíãku.

Dospûlé taneãnice (od 16 let) odmûnila porota 2. místem za klasickou

formaci Umut Megance, jeÏ byla v Bohumínû ocenûna 1. místem. Ve

stejném sloÏení Annidia soutûÏila také s show formací Workoholismus,
se kterou získala v Bohumínû 2. místo a v Praze 3. místo.

Duo Adély Jurkulákové a Lucie Kuglerové Zrcadlení se umístilo na

sdíleném 7.–8. místû, tûsnû pod hranicí postupu do finále. Duo

Michaely Ludvarové a Miroslavy Jaro‰ové Dreamy se umístilo na 

11. pfiíãce, obojí v kategorii show juniorÛ. Adéla Jurkuláková se sv˘m

premiérov˘m sólem obsadila krásnou 7. pozici v klasice juniorÛ. 

V sólové kategorii dospûl˘ch – show jsme mûli hned tfii Ïelízka v oh-

ni! Nela Brunstv˘ková si sv˘m premiérov˘m sólem Îivot kvûtiny vy-

tanãila krásné 7. místo, Kamila Panochová obsadila s vlastní show

choreografií Z hrací skfiíÀky nádherné 3. místo a koneãnû Anna

Cimbotová jiÏ potfietí obhájila titul mistrynû republiky a se show só-

lem You Are Natural – All Our Feelings Are se umístila na 1. místû.

K tomuto skvûlému umístûní je‰tû pfiidala 4. místo za klasiku dospû-

l˘ch. Anna je také autorkou v˘‰e zmínûn˘ch choreografií Annidie. 

V‰em taneãnicím dûkujeme za skvûlou reprezentaci a gratulujeme ke

krásn˘m v˘sledkÛm! 

Touto cestou by na‰e skupina ráda podûkovala v‰em, ktefií nás podporo-

vali v taneãní sezónû 2018/2019. Na‰e díky tedy posíláme SVâ R˘mafiov,

mûstu R˘mafiov, RD R˘mafiov, ApartmánÛm Engelsberg Andûlská Hora,

Vladimíru Cimbotovi a Textilní galanterii Renata Folt˘nová. 

Po prázdninách se na v‰echny moc tû‰íme s fiadou dal‰ích akcí a pro-

jektÛ! Kamila Cimbotová, fota: Kamila Cimbotová a Dance foto

TS Neila bodovala na mistrovství âR

V sobotu 15. ãervna r˘mafiovské Stfiedisko volného ãasu ovládly mladé ori-
entální taneãnice z okresu Bruntál. JiÏ podruhé se zde konala okresní sou-
tûÏní pfiehlídka Habibi a poãtvrté interní soutûÏ skupiny Neila – Neila Habibi.
Vyhla‰ovatelem a pofiadatelem soutûÏe byla Anna Anniya Cimbotová, která je

zakladatelkou tûchto soutûÏí, a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov. 
Neila Habibi 2019 je zamûfiena pouze na taneãnice jednotliv˘ch sku-

pin Neily. V leto‰ním roce se pfiihlásil dostatek taneãnic pro otevfiení

kategorie ·ehrezádek – tedy dûtí a juniorské ãásti Annidie. V dûtské

R˘mafiov hostil okresní soutûÏ v orientálních tancích

V obou tûchto projektech je vedoucím partnerem Stfiedisko volného

ãasu R˘mafiov, tfietí projekt Hudba nás spojuje má jako vedoucí part-

ner v reÏii Ozimek. R˘mafiov má na starosti uspofiádat leto‰ní srpno-

vou Skatastrofu a na podzim pfiehlídku jazzové hudby. V Ozimku chy-

stají spoleãné vystoupení pûveck˘ch sborÛ Chór na obcasach a Vox

montana v fiíjnu 2019, pûveck˘ workshop v únoru 2020 a workshop

dechov˘ch hudeb v dubnu nebo kvûtnu 2020. I v rámci tohoto pro-

jektu zakoupí SVâ vybavení – bubenick˘ praktikábl, mal˘ nÛÏkov˘

stan 3x3 m, mikrofony, kabeláÏ, stolky, Ïidle a lampiãky do malého

sálu a divadelní praktikábl, celkem vybavení za témûfi 230 tisíc Kã.

Tû‰íme se na spolupráci s na‰imi polsk˘mi pfiáteli a doufáme, Ïe se

akcí zúãastní co nejvíce zájemcÛ, protoÏe vstup na v‰echny vefiejné

aktivity bude zdarma.

Bc. Marcela Pavlová, fieditelka SVâ R˘mafiov
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kategorii zvítûzila Adéla La‰áková, v kategorii juniorÛ Lucie

Kuglerová. 

V soutûÏi Habibi spolu letos tanãila dûvãata z Neily R˘mafiov,

Dambry Bruntál a skupiny Rya Vrbno pod Pradûdem. V soutûÏi jed-

notlivcÛ se na 1. místû v kategorii mini (4–6 let) umístila Tina

Bachuláková ze skupiny Rya Vrbno pod Pradûdem. V kategorii dûtí

(7–11) si vítûzství odvezla Vanesa Pi‰tolová z téÏe skupiny. V junior-

ské kategorii (11–15) vítûzství zÛstalo doma a titul Habibi 2019 zís-

kala Lucie Kuglerová z Neily Annidie. Kategorii teen+ (od 16 let) 

ovládla Markéta Machová z Dambry Bruntál. 

V soutûÏi skupin titul Habibi 2019 putoval do Vrbna pod Pradûdem

za choreografii Afrika v kategorii mini. Rya zvítûzila také v dûtské

kategorii s choreografií Duha. Juniorsk˘m vítûzem byla domácí

Neila Annidia a její Zánik ãasu a koneãnû v teen+ kategorii vítûzství

zÛstalo rovnûÏ domácí Neile Annidii za Umut Megance. 

Cílem soutûÏe je podpofiit mladé taneãnice, aby se nebály ukázat své

umûní a zejména radost z tance a pohybu. SoutûÏ má povzbudit pfie-

dev‰ím ty, které v sobû zatím nena‰ly odvahu soutûÏit sólovû na jin˘ch

soutûÏích. Je pro nás velkou odmûnou, kdyÏ si nûkterá z dûvãat pfii-

praví na dal‰í sezónu sólo, aÈ uÏ soutûÏní, nebo jen na vystoupení. Ale

radost máme i z toho, Ïe se znovu pfiihlásí do dal‰ího roãníku. V sou-

tûÏi se snaÏíme navodit rodinnou atmosféru a máme pocit, Ïe se nám

to dafií. Máme obrovskou radost, Ïe úãast roste. V soutûÏi jsme letos

mûli 78 sólov˘ch startÛ a 10 skupinov˘ch. Nejsilnûji obsazenou kate-

gorií bylo sólo Habibi dûtí, kde startovalo 26 taneãnic.

Dûkuji Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov za poskytnutí zázemí pro

soutûÏ, Zdence Rysové a Renatû Geca‰kové za spolupráci v porotû

a velké díky posílám sv˘m „dospûl˘m“ taneãnicím z Annidie, tj. sku-

pinû Annidia Teen+, a také externím pomocnicím. 

Anna Cimbotová, foto: Simona Tu‰ková
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Spoleãenská kronika

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

Danu‰ka Krömerová – R˘mafiov ........................................... 80 let 

Josef Novák – R˘mafiov......................................................... 80 let 

Adolf Tich˘ – R˘mafiov ......................................................... 80 let 

Franti‰ek Slovák – R˘mafiov.................................................. 80 let 

Ksenia Ondrová – R˘mafiov .................................................. 80 let 

Stanislava Zámeãníková – R˘mafiov ..................................... 80 let 

Eduard La‰ák – R˘mafiov ...................................................... 80 let 

Vlasta Volková – R˘mafiov .................................................... 81 let 

·tûpánka âerná‰ková – R˘mafiov .......................................... 81 let 

Eva Krajãová – R˘mafiov....................................................... 82 let 

Jozef BaláÏ – R˘mafiov .......................................................... 83 let 

Rudolf Cejnar – R˘mafiov...................................................... 83 let 

Anna JuráÀová – Stránské ..................................................... 83 let 

Danu‰ka Binderová – R˘mafiov............................................. 84 let 

RÛÏena Poláchová – R˘mafiov............................................... 84 let 

Ludmila Schneiderová – R˘mafiov ........................................ 84 let 

RÛÏena Poslu‰ná – R˘mafiov ................................................. 84 let 

Zdenûk Binder – R˘mafiov..................................................... 84 let 

Vladimír Fajks – R˘mafiov .................................................... 85 let 

Josef Echinger – Janovice...................................................... 87 let 

Radoslav ·ír – R˘mafiov ........................................................ 88 let 

Erika Maková – Janovice ...................................................... 89 let

Anna Janeková – Edrovice .................................................... 91 let 

·arlota Zifãáková – R˘mafiov ................................................ 91 let 

Jifiina Musilová – R˘mafiov.................................................... 92 let 

Ludmila Orságová – R˘mafiova............................................. 95 let 

Rozlouãili jsme se
Ladislav ·tefan – R˘mafiov .................................................... 1932 

Kvûtoslava Zemanová – R˘mafiov ......................................... 1922 

Josef Zapletal – R˘mafiov....................................................... 1952 

Blanka Erbenová – Dolní Moravice....................................... 1930 

BoÏena Horká – R˘mafiov ...................................................... 1935 

Anna Skalníková – Horní Mûsto............................................ 1946 

AlÏbûta ·Èastná – Horní Mûsto .............................................. 1948 

Franti‰ek BrÀák – R˘mafiov ................................................... 1946 

Bohumil ·tûtina – R˘mafiov................................................... 1943

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání
Dne 15. ãervence oslaví 75. narozeniny

pan Franti‰ek ·vec z Janovic.
Hodnû zdraví, ‰tûstí a elánu

do dal‰ích let pfiejí

manÏelka Ivana, 
dcery Ivana, Martina a Katefiina, 

zeÈ Jaroslav, sourozenci a ‰vagrová 
s rodinami, vnuci Franti‰ek, 

Petr, Luká‰, Stanislav, Marek a Tomá‰.

Vzpomínáme
Není moÏné zapomenout na ãlovûka,

kterého opravdu milujeme.

Dne 11. ãervence 2019 
uplynou tfii roky od chvíle,

co nás navÏdy opustila na‰e milovaná

maminka, babiãka a prababiãka,

paní Aloisie Ondráková.
S láskou a úctou vzpomíná

dcera TáÀa s rodinou.

Dne 27. ãervna 2019
jsme si pfiipomnûli páté smutné v˘roãí

dne, kdy nás navÏdy opustila

na‰e milovaná dcera, 

maminka, babiãka a sestra

Jarmila Sedláãková.
Kdo jste ji znali a mûli rádi, 

vzpomeÀte s námi.

S láskou vzpomínají 

maminka, dcery, vnuãka, pravnuk,
bratr a sestra s rodinami.

Dne 30. ãervence oslaví 89. narozeniny
na‰e milovaná prababiãka,

paní BoÏena Sekáãová
z R˘mafiova.

Hodnû zdraví a elánu do dal‰ího Ïivota pfiejí

Jan, Haniãka a Pavlína s rodinou.
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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První ãervnovou sobotu byla v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea zaháje-
na v˘stava praÏské fotografky Hany Rysové. I tentokrát byla vernisáÏ v˘-
stavy, kterou uvedl Miroslav Koval z ‰umperské Galerie Jifiího Jílka, pfiíleÏi-
tostí k setkání milovníkÛ umûní a samotn˘ch v˘tvarníkÛ. Do R˘mafiova pfiije-
li napfi. AneÏka a Miroslav Kovalovi, Jana a Otto Bébarovi, Pavel Herynek,
Markéta Kuxová, Adam Dostál ãi historiãka umûní AneÏka ·imková.
Hana Rysová (*1945) je vzácn˘, skromn˘ a pokorn˘ ãlovûk, kter˘ se

nikam netlaãí a vystavování pro ni neznamená nutnost. Její práce

jsou pfiitom zárukou vysoké kvality a estetického záÏitku. V dne‰ní

dobû se vût‰ina majitelÛ chytr˘ch telefonÛ ãi profesionálních foto-

aparátÛ cítí b˘t fotografy, jejichÏ snímky jsou hodny vystavování.

Tak ambiciózní Hana Rysová není, pfiitom je bytostnou fotografkou,

rozvíjející svou tvorbu a témata zhruba od poloviny 60. let. 

Vût‰inu svého Ïivota proÏila na Újezdû v Praze pfiímo pod Petfiínskou

rozhlednou. KdyÏ se nakloní ze svého balkónu zarostlého nespoãtem

pfiebujel˘ch kvûtin, dívá se na stfiechu pÛvodního ateliéru Josefa

Sudka. KdyÏ se zadívá do dálky, spatfií jedineãné panorama vûÏí kos-

telÛ, komínÛ a stfiech domÛ v ãele s tou patfiící Národnímu divadlu.

PÛvodem v‰ak pochází z Dobfií‰e, mûsta zniãeného uranovou tûÏbou

a socialistickou nenávistí vÛãi historické zástavbû. V Lysé nad Labem

se vyuãila písmomalífiství. V rodném mûstû poté nastoupila do propa-

gaãního oddûlení Rukaviãkáfisk˘ch závodÛ a v té dobû zaãala také fo-

tografovat. Zlomov˘ rok 1968 pro ni znamenal pfiesun do Prahy, kde

jako fotografka a propagaãní pracovnice nastoupila do Filmového

podniku Praha. V tomtéÏ roce zaãala dálkovû studovat u prof. Jána

·moka, kter˘ se na FAMU zasadil o zaloÏení oboru V̆ tvarná fotogra-

fie. Po revoluci aÏ do roku 1993 pracovala pro Lidové noviny, pod kte-

ré spadal novû zaloÏen˘ hudební ãasopis Rock&Pop. Po odchodu do

penze se koneãnû mohla vûnovat fotografování naplno. 

„DÛchod, to je vlastnû nov˘ Ïivot. Koneãnû jsem si mohla fotit jenom
to, co jsem sama chtûla, a cestovat tam, kam jsem se vÏdy chtûla podí-
vat. Rozumné cestování zaobluje bytost. Koneãnû jsem uvidûla vysnû-
n˘ tanec obrÛ – Stonehenge. Pak BretaÀ, Skotsko, Tintagel, Cornwall,
Dartmoor, Orknejské ostrovy a potom Indii.“ Následoval Izrael 

– „místo mého srdce. VÛbec uÏ nemusím z domu, co jsem potfiebovala
potkat, jsem potkala,“ uzavírá fotografka v knize Tich˘ bfieh svûta, kte-

rou spolu s Václavem Cílkem vydali v roce 2005. Od té doby v‰ak nav-

‰tívila je‰tû indick˘ Ladak, polskou LodÏ, Krétu, Sardinii, Irsko nebo

·panûlsko. Vût‰inu tûchto míst zachycují vystavené fotografie. 

R˘mafiovská v˘stava nazvaná âas a kameny pfiedstavuje autorãino

hlavní téma – fotografie kamenÛ ve v‰ech jejich podobách a z rÛz-

n˘ch lokalit. (Vedle tûch dílo Rysové zahrnuje také stromy, krajiny

nebo lidi, napfi. zachycení jedineãn˘ch okamÏikÛ v divadle Semafor,

na Hrádeãku u HavlÛ ãi s Dalajlámou v Praze.) V urãitém okamÏiku

– pfiesycena lidskou pfiítomností – na‰la klid u spoleãníkÛ mlãících,

vzdorujících oddanû a vytrvale. Doslova propadla fascinaci tûmito

nûm˘mi svûdky ãasu a zaãala je fotografovat na sv˘ch cílen˘ch ãi ná-

hodn˘ch procházkách a cestách. Geolog Václav Vokolek, se kter˘m

Hana Rysová v roce 2018 vydala pÛsobivou publikaci Svût kamenÛ,

si pfii spoleãném putování v‰iml, Ïe autorka na nû nepohlíÏí pouze ja-

ko na esteticky zajímavé objekty, n˘brÏ je pro ni toto setkání oka-

mÏikem duchovním. Její fotografie jsou tak citliv˘mi a odu‰evnûl˘-

mi „kamenn˘mi portréty“. 

PfiestoÏe je pro autorku pfiíznaãná ãernobílá fotografie, v men‰ím sá-

le Galerie Octopus vystavuje barevné snímky kamenn˘ch solitérÛ na

Orknejích, torza kamenn˘ch kostelíkÛ v Irsku ãi flysové kamenné

desky vrstvící se na ‰panûlském pobfieÏí u mûsta Zumala.

Velkému sálu vévodí fotografie ãernobílé, na kter˘ch jako by portré-

tovaní byli dÛstojnûj‰í, monumentálnûj‰í a starobylej‰í – aÈ uÏ se dí-

váme na vy‰lapaná skalní schodi‰tû v „hnízdû romantické doby“,

Libûchovû Antonína Veitha, kter˘ se zde obklopil umûlci a intelektu-

ály; geometricky rozvrÏenou podlahu katedrály v Chartres; starobylé

giganty magického místa Stonehenge v jiÏní Anglii; nebo zábûry

z jednoho z nejstar‰ích mûst svûta, Jeruzaléma.

Zájemci se s fotografiemi Hany Rysové mohou setkat i v publikacích,

kromû jmenovan˘ch napfi. v knihách Krajiny vnitfiní a vnûj‰í Václava

Cílka, Krajina ãeského stfiedovûku Tomá‰e Klinka, Zemû svatá
Martina C. Putny nebo Izrael uÏ se nevzná‰í Paw∏a Smoleƒského.

PokaÏdé jde o mimofiádn˘ záÏitek.

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: Adam Rybka
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„Kamenné portréty“ Hany Rysové v Galerii Octopus

Miroslav Koval a Hana Rysová

ManÏelé Kovalovi s AneÏkou ·imkovou (uprostfied) 
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Ve v˘stavní síni Galerie Pran˘fi Mûstského muzea R˘mafiov byla le-

tos v kvûtnu v rámci expozice nálezÛ regionálních detektoráfiÛ vysta-

vena i miniaturní kníÏka s fietízkem. Jde o judaikum zvané tefilin.

Rozmûry pfiedmûtu jsou skuteãnû malé, délka 13 mm, ‰ífika 10 mm,

tlou‰Èka 3 mm, délka fietízku (kolem ruky) 17 cm (chybí uzávûrka).

Nález byl uãinûn v roce 2016 v obci Malá ·táhle poblíÏ lomového je-

zírka, ve v˘‰ce 600 m n. m. Nálezcem byl Jifií Bosák mlad‰í.

Nechme vysvûtlit pÛvodní smysl a roli tefilin hebraistu Leo Pavláta.

„Modlitebním fiemínkÛm se hebrejsky fiíká tefilin, coÏ souvisí s heb-

rejsk˘m oznaãením modlitby – tefila. Zvlá‰tní fiemínek je urãen pro

ruku a jin˘ pro hlavu, av‰ak obûma je spoleãné malé pouzdro, do nû-

hoÏ se vkládají prouÏky pergamenu. (…) text vepsan˘ na pergamen

zÛstává v obou pouzdrech stejn˘: pfiiná‰í úryvky z biblické Druhé

a Páté knihy MojÏí‰ovy vãetnû Ïidovského vyznání víry: Sly‰,
Izraeli, Hospodin je ná‰ BÛh, Hospodin je jeden. JestliÏe tato vûta po-

tvrzuje princip BoÏí jednoty a povinnost spoleãenství Izraele slouÏit

Stvofiiteli, dal‰í úryvky odkazují k jin˘m Ïivotnû dÛleÏit˘m princi-

pÛm, na prvním místû k BoÏímu pfiíslibu odmûnit ty, kdo dodrÏují je-

ho nauãení, a odplatit po zásluze tûm, kdo je poru‰ují. Text v pouzd-

ru dále upamatovává na povinnost nezapomínat na dobu otroctví

v Egyptû a slavné BoÏí osvobození a koneãnû povinnost uãit tûmto

zásadám potomky. Na obou pouzdrech tefilin je rovnûÏ zvenãí na-

psáno hebrejské písmeno ‰in, které spolu s jin˘mi písmeny, tvofien˘-

mi uzly na fiemíncích, dává slovo ·adaj. Hebrejsky znamená ‚BÛh

v‰emocn˘‘ a dle Ïidovské tradice je to jedno z oznaãení pro BoÏí pÛ-

sobení ve svûtû. Tefilin vãetnû pouzder pro pergamenové prouÏky se

pfiipravují z kÛÏe zvífiat, která jsou ko‰er, a uÏívají je Ïidov‰tí chlap-

ci od 13 let, kdy dosahují náboÏenské plnoletosti.“ Ti z ãtenáfiÛ, kte-

fií nav‰tívili Izrael, zvlá‰tû Zeì náfikÛ v Jeruzalémû, mohli vidût zdej-

‰í Îidy nosit podobná tefilin, stejnû jako pokr˘vku hlavy, kippah, ne-

boli jarmulku. V popisu Leo Pavláta jde o nejstar‰í a také nejpÛvod-

nûj‰í formu tefilin. Tefilin v‰ak v prÛbûhu staletí a postupem Ïidov-

ského ‰ífiení zaãaly nosit také Ïidovské Ïeny; napfi. v Haliãi mezi hoj-

nû roz‰ífien˘mi Karaity. Také skladba materiálu tefilin se ãasem mû-

nila, dûlaly se nejen z kÛÏe, ale i z kovu, zvl. stfiíbra. Na územích se

smí‰en˘m obyvatelstvem, kfiesÈansk˘m, nebo dokonce muslimsk˘m,

docházelo k prolínání vzájemn˘ch vlivÛ. Takov˘m dokladem je i te-

filin nalezené v Malé ·táhli. Namísto zvífiecí kÛÏe, tj. pergamenu

a vloÏeného srolovaného svitku, rotulu, máme v krabiãce nûkolik lis-

tÛ papíru jako u knihy. Namísto jednoho v˘razného písmena ‰in na

deskách máme volnû zpracovaná písmena v rozích knihy, spí‰e v‰ak

obvyklou florální dekoraci víka. Namísto koÏeného boxu bronzovou,

postfiíbfienou kníÏku. I tak se posunula tradice, no‰ení na ruce bylo 

umoÏnûno fietízkem namísto koÏen˘ch prouÏkÛ. Podobné miniaturní

kníÏky se v 19. století vyrábûly i na kfiesÈansk˘ch poutních místech

(napfi. Sv. Hora apod.), ty v‰ak na sobû nesly v˘tvarnû ztvárnûné fiím-

skokatolické symboly, jako Pannu Marii, Krista, popfi. kfiíÏ, a nosily

se zavû‰eny na krku.

Nález z Malé ·táhle poukazuje nejen na samotn˘ v˘voj tefilin, kter˘

se postupnû vznikem liberálního a reformovaného Ïidovstva demo-

kratizoval a promûnil, napfi. se pfiiklánûl spí‰e k roli ‰perku, ale také

na skuteãnost, Ïe ztracen˘ pfiedmût Ïidovského pÛvodu nemusel nut-

nû patfiit Îidovi, ale novému nabyvateli; vzhledem k tomu, Ïe na 

území pÛsobili jak ãlenové Wehrmachtu, tak Rudé armády, jsou moÏ-

ná i tato vysvûtlení. Petr Balcárek, Ph.D.
Zdroj: Leo Pavlát: https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/salom/_zpra-
va/symbolika-zidovskych-modlitebnich-reminku-zvanych-tefilin—
438932
Petr Balcárek: A Contribution to the Discussions about the Possible
Origin of Certain Pieces of Jewellery Shaped Like Book Covers,
Eirene. Ad honorem Jan BaÏant, 48 (2012) I–II, pp. 49–59.

Novû vystavené judaikum v mûstském muzeu

Janovickému zámku se bl˘ská na lep‰í ãasy. Památka se v souãasné

chvíli nachází v péãi Národního památkového ústavu, kter˘ pfiipra-

vuje rozsáhlou rekonstrukci. Velk˘m pfiínosem je soubor 55 kusÛ fo-

tografií zámku, kter˘ Mûstskému muzeu R˘mafiov poskytl hrabû

Nicolas von Rosty-Forgách. Pro lep‰í pochopení v˘znamu fotografií

je ale vhodné vrátit se do doby o 74 let zpût.

Tragédie zámku v Janovicích u R˘mafiova zaãala v roce 1945.

Rodina, kterou bûhem druhé svûtové války pronásledovali a perze-

kuovali nacisté, nena‰la klidu ani poté, co v Evropû nastal klid zbra-

ní. Poslední majitelkou zámku byla Anna Marie, dcera hrabûte

Franti‰ka Arno‰ta Harracha. Janovick˘ zámek jí byl zabaven zneuÏi-

tím dekretu prezidenta republiky Edvarda Bene‰e jiÏ v létû 1945.

Jako záminka staãila ãeskoslovensk˘m úfiadÛm skuteãnost, Ïe man-

Ïelem Anny Marie byl Franti‰ek Rosty-Forgách, pfiíslu‰ník maìar-

ského ‰lechtického rodu. A jak známo, Maìarsko bûhem druhé svû-

tové války stálo na stranû nacistického Nûmecka. 

V ãervenci 1945 byl v zámeck˘ch prostorách zfiízen internaãní tábor,

v nûmÏ byli shromaÏìováni r˘mafiov‰tí Nûmci. JiÏ v této dobû byla

ãást interiéru zabavena okresní správní komisí v R˘mafiovû. V roce

1946 se zámek dostal pod správu Národního pozemkového fondu,

PfiírÛstek do sbírek
âervenec: Soubor fotografií z archivu Rosty-ForgáchÛ
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kter˘ si v následujícím roce vyÏádal v‰echny stfiíbrné pfiedmûty ze

zámku. Stopa po nich konãí v ·umperku a jejich osud je dále nejas-

n˘. Nejcennûj‰í pfiedmûty získala „pro své úãely“ Národní kulturní

komise. I ty jsou dnes povaÏovány za ztracené. Jako projev dobré vÛ-

le pfiikázal pfiedseda Zdenûk Fierlinger (sociální demokrat a námûs-

tek pfiedsedy vlády v první vládû Klementa Gottwalda) pfiedat ãást

zámeckého vybavení Franti‰ku Rosty-Forgáchovi, jak ale konstato-

vala Národní kulturní komise, nebyla si v ãervenci 1947 jista, zda do-

‰lo k pfievzetí pfiedmûtÛ. Na ãeskoslovensko-maìarské hranice dora-

zily vagony pfieváÏející harrachovsk˘ majetek prázdné. Rodu Rosty-

Forgách se podafiilo uchovat jen ãínsk˘ porcelán a cenná orientální

militaria. I o nû ale Forgáchovi pfii‰li krátce poté, co byl v Maìarsku

dokonán komunistick˘ pfievrat. 

Interiér zámku, kter˘ zÛstal v âeskoslovensku, se stal obûtí hrabi-

v˘ch rukou úfiedníkÛ, ktefií s pfiedmûty manipulovali. Ty skonãily

prodány do zahraniãí. Nejvût‰í ãást byla díky agentÛm, diplomatÛm

a ministersk˘m úfiedníkÛm odvezena do spojeneck˘ch zón

v Nûmecku, ãást skonãila v rukou jednotlivcÛ, jistá ãást byla pro

zmûnu zniãena jako nepotfiebná. Za toto zacházení je odpovûdn˘ nej-

více Josef Smrkovsk˘, kter˘ v té dobû stál v ãele Národního památ-

kového fondu. Ironií osudu je, Ïe v roce 1967 se t˘Ï Josef Smrkovsk˘

stal ãestn˘m obãanem R˘mafiova. Jen zlomek pÛvodního vybavení

zÛstal v âeskoslovensku, byl v‰ak rozpt˘len po celé Moravû. 

Dal‰í osud zámku je znám. Byl v nûm zfiízen archiv a postupnû chát-

ral. Po roce 1989 byly vzneseny restituãní nároky. Soud mezi potom-

ky rodu Rosty-Forgách a âeskou republikou rozhodl v neprospûch

ÏadatelÛ o restituci. Pro zámek samotn˘ tím ale zaãala nová éra.

Janovice se staly státním zámkem, dohled nad ním pfievzal Národní

památkov˘ ústav, kter˘ v následujících letech provede jeho komplet-

ní rekonstrukci. 

Mûstské muzeum R˘mafiov, které nûkolik posledních rokÛ zaji‰Èuje let-

ní náv‰tûvní sezónu, získalo na loÀském slavnostním zahájení cenn˘

dar. Dr. Nicolas Graf (hrabû) von Rosty-Forgách, syn Anny Marie

a Franti‰ka, daroval muzejníkÛm soubor 55 fotografií, které se vztahu-

jí k janovickému zámku. Soubor je moÏno rozdûlit do ãtyfi kategorií.

Pût fotografií nabízí pohled na janovick˘ zámek, jak z vnûj‰ku vypa-

dal v dobû první republiky. Cenné fotografie uchovaly pohled na udr-

Ïovanou zámeckou zahradu ãi pivovar. Dal‰ích deset fotografií pojed-

nává o lesnickém prÛmyslu, kter˘ byl do roku 1938 hlavní obÏivou ro-

du. Harrachovské lesy zabíraly na R˘mafiovsku rozsáhlé plochy a da-

ly zamûstnání mnoha lidem. TûÏba dfieva byla pro R˘mafiov dÛleÏitá

stejnû jako textilní prÛmysl. Jedenáct dal‰ích fotografií pochází ze

soukromého alba rodÛ Harrach a Rosty-Forgách. Je na nich zachyce-

na napfiíklad svatba Anny Marie a Franti‰ka Rosty-Forgáche z 1. srp-

na 1928, rodinné fotografie obou jmenovan˘ch ãi fotografie otce

Görlicha, kter˘ pÛsobil v kapli sv. Hilaria na zámku. Poslední ãást da-

rovan˘ch fotografií je nejvût‰í a zfiejmû nejcennûj‰í. Na 29 snímcích

je moÏno spatfiit interiér zámku z doby první republiky. Ob˘vací a dût-

ské pokoje, salónky, knihovna, kuchynû ãi reprezentaãní prostory.

V‰e, co se nyní na zámku nevyskytuje, oÏívá díky tûmto obrázkÛm.

Dar pana Nicolase hrabûte von Rosty-Forgáche, kter˘ je souãástí his-

torické podsbírky Mûstského muzea R˘mafiov, je velmi cenn˘ nejen

pro muzejníky a badatele, ale téÏ pro Národní památkov˘ ústav, kte-

r˘ v následujících letech ãeká nelehk˘ úkol. NPÚ pfiipravuje rozsáh-

lou rekonstrukci zámku, po jejímÏ skonãení se ale do jeho prostor

vrátí pouze minimum pÛvodního vybavení, zbytek se pokusí vhodnû

nahradit a doplnit. Darované fotografie umoÏní zamûstnancÛm NPÚ

co nejvíce se pfiiblíÏit pÛvodnímu stavu. Vinou bezohledného vanda-

lismu krátce po druhé svûtové válce je to sice úkol tûÏko splniteln˘,

fotografie hrabûte Nicolase ale umoÏní uchovat pÛvodní vzhled zá-

meckého interiéru v pamûti i pro dal‰í generace. 

Hrabû Nicolas von Rosty-Forgách sepsal své pamûti s názvem

Jenseits der goldenen Weige, kter˘ vy‰el ve sloven‰tinû pod názvem

Skaly v zlatej kolíske. Je osobním svûdectvím Ïivota ãlovûka, kter˘ se

sice narodil ve zlaté kolébce, jemuÏ ale 20. století, poznamenané dvû-

ma totalitními ideologiemi, pfiipravilo osud zcela jin˘, neÏ by se na

poãátku jeho Ïivota mohlo zdát. Jde o cennou v˘povûì ãlovûka, kte-

r˘ je potomkem rodu HarrachÛ, a má tedy vztah i k R˘mafiovsku. Pfii

ãetbû knihy ãlovûk moÏná lépe pochopí pfiíkofií, které tûmto lidem

zpÛsobil nejprve nacismus a pozdûji komunismus. Kniha je k zakou-

pení v infocentru pfii mûstském muzeu.

Zamûstnanci Mûstského muzea R˘mafiov je‰tû jednou dûkují panu

Nicolasi von Rosty-Forgách za darování cenn˘ch fotografií.

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
Zdroje: Archiv MMR, R˘mafiovsk˘ horizont 23/2009

Knihovna (dfiíve parohov˘ sál), 1938

Svatba Anny Marie Harrachové s Franti‰kem Rosty-Forgáchem, 1. 8. 1928 Janovick˘ zámek, 1936 
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Zemi nedûdíme po pfiedcích, n˘brÏ si ji jen vypÛjãujeme od na‰ich dûtí. Antoine de Saint-Exupéry

(Nejen) literární v˘roãí
1. 7. 1899 nar. Jindfiich Plachta (vl. jm. J. ·olle), herec (zemfi. 

6. 11. 1951) – 120. v˘roãí narození

2. 7. 1949 nar. Alexandra Berková, prozaiãka, scenáristka a pub-

licistka (zemfi. 16. 6. 2008) – 70. v˘roãí narození 

5. 7. Státní svátek âR – Den vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje,
pfiipomínka jejich pfiíchodu na Moravu roku 863 

5. 7. 1889 nar. Jean Cocteau, francouzsk˘ spisovatel, filmafi

a malífi (zemfi. 11. 10. 1963) – 130. v˘roãí narození 

5. 7. 1969 zemfi. Walter Gropius, nûmeck˘ architekt, urbanista, za-

kladatel Bauhausu (nar. 18. 5. 1883) – 50. v˘roãí úmrtí 

6. 7. Státní svátek âR – Den upálení Mistra Jana Husa
roku 1415

10. 7. 1509 nar. Jean Calvin, ãesky Kalvín, francouzsk˘ a ‰v˘car-

sk˘ teolog a náboÏensk˘ reformátor (zemfi. 27. 5. 1564)

– 510. v˘roãí narození 

11. 7. 1989 zemfi. Laurence Olivier, britsk˘ herec a reÏisér (nar. 

22. 5. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí

13. 7. 1399 zemfi. Petr Parléfi, stavitel Chrámu sv. Víta v Praze (nar.

asi 1333) – 620. v˘roãí úmrtí

14. 7. 1939 zemfi. Alfons Mucha, malífi a grafik (nar. 24. 7. 1860) 

– 80. v˘roãí úmrtí 

15. 7. 1929 zemfi. Hugo von Hofmannsthal, rakousk˘ spisovatel

(nar. 1. 2. 1874) – 90. v˘roãí úmrtí

18. 7. 1949 zemfi. Vítûzslav Novák, skladatel (nar. 5. 12. 1870) 

– 70. v˘roãí úmrtí 

19. 7. 1994 zemfi. Rudolf Firku‰n˘, klavírista (nar. 11. 2. 1912) 

– 25. v˘roãí úmrtí 

28. 7. 1869 zemfi. Jan Evangelista Purkynû, pfiírodovûdec a filo-

sof (nar. 17. 12. 1787) – 150. v˘roãí úmrtí 

30. 7. 1419 první praÏská defenestrace (defenestrace na Novomûst-

ské radnici) – zaãátek husitské revoluce – 600. v˘roãí

31. 7. 1944 zahynul Antoine de Saint-Exupéry, francouzsk˘ pro-

zaik (nar. 29. 6. 1900) – 75. v˘roãí úmrtí

Citát:

Mladí v˘tvarníci ze ZU· R˘mafiov vystavují v galerii mûstské kni-

hovny od poãátku její existence pravidelnû; jejich práce zdobí ves-

tibul knihovny obvykle na konci ‰kolního roku a bûhem adventu.

Leto‰ní léto patfií v˘stavû absolventÛ v˘tvarného oboru, ktefií se

v tomto prostoru symbolicky louãí se studiem prvního cyklu a sou-

ãasnû s Galerií u Stromu poznání. Jejich v˘stava je totiÏ poslední

v souãasn˘ch prostorách knihovny pfied stûhováním do budovy na

ulici Julia Sedláka.

·estice absolventÛ ze tfiídy ·árky Lupeãkové pfiedstavuje práce, ji-

miÏ zavr‰ují sedmileté studium na základní umûlecké ‰kole. Volbu

námûtÛ a technik nechala jejich vedoucí na nich samotn˘ch, sou-

ãástí celoroãní práce byla i finální praktická stránka vûci – rámo-

vání obrazÛ a instalování v˘stavy i prezentace vystaven˘ch cyklÛ

pfied náv‰tûvníky vernisáÏe. 

Poslední v˘stava v knihovnû patfií absolventÛm

PÛjãovna knih pro dospûlé, 
oddûlení pro dûti a mládeÏ:

Více neÏ 27 tisíc titulÛ k v˘pÛjãce: beletrie, poezie, nauãná 

literatura, cizojazyãná literatura, audioknihy, stolní hry

Meziknihovní v˘pÛjãní sluÏba

Doná‰ková sluÏba 

(kníÏky vám pfiineseme domÛ – pouze pro R˘mafiov)

Elektronick˘ katalog 

(rezervace a prodlouÏení v˘pÛjãek pfies internet)

âítárna:
Denní tisk a ãasopisy 

Vefiejn˘ internet pro registrované ãtenáfie zdarma

Kopírování a tisk dokumentÛ

Kulturní a vzdûlávací akce:
Virtuální univerzita tfietího vûku, kurz trénování pamûti

Knihovnické lekce, scénická ãtení, besedy 

a workshopy pro ‰koly

Besedy, v˘stavy, autorská ãtení pro vefiejnost

Mûstská knihovna R˘mafiov
Na podzim nás najdete na nové adrese: Julia Sedláka 18

(b˘val˘ soud)
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Na konci ãervna ãeká prvÀáãky kromû vysvûdãení také slavnostní rituál pa-
sování na ãtenáfie. Pfiedtím ale musí dokázat, Ïe si tento titul zaslouÏí.
V pátek 21. ãervna nav‰tívili Ïáci v‰ech prvních tfiíd r˘mafiovské zá-

kladní ‰koly pÛjãovnu knih pro dûti a mládeÏ v mûstské knihovnû,

aby ukázali, Ïe se bûhem ‰kolního roku nauãili ãíst. Nûktefií zvládli

ãtení na v˘bornou, jin˘m dûlá je‰tû trochu potíÏe, ale v‰ichni nako-

nec smûli pfiedstoupit pfied rytífie Knihoslava a byli pfiijati mezi ãte-

náfie. Za svÛj v˘kon si odnesli odmûnu – novou kníÏku a pfiedev‰ím

ãtenáfisk˘ prÛkaz, díky nûmuÏ mohou zaãít chodit do knihovny a pÛj-

ãovat si kníÏky podle toho, co je baví a zajímá. Fota a text: ZN

PrvÀáci byli pasováni na ãtenáfie

Zapojit se do âtenáfiské v˘zvy stále mÛÏe kdokoliv, kdo rád ãte a ne-

bojí se pojmout v˘bûr ãtiva jako hru. Staãí pfieãíst dvacet titulÛ pod-

le dvaceti pokynÛ, které vyhlásila Databáze knih. Kdo si na pln˘ po-

ãet knih netroufá, mÛÏe si s námi vyzkou‰et mírnûj‰í verzi a vybrat

alespoÀ deset titulÛ. V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pro inspiraci

pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû. MÛÏete si nechat

poradit i pfiímo v knihovnû, kníÏky na v˘bûr jsme pro zájemce uÏ pfii-

chystali. Knihovnice

âtenáfiská v˘zva

Ke knize Ruzká klazika jsem se dostala prostfiednictvím nabídky orga-

nizátorÛ leto‰ní Noci literatury, která prezentuje souãasnou evropskou

prózu. Na seznamu ukázek byla i povídka Mrzút z knihy Ruzká klazika

Daniela Majlinga, kterou bûhem r˘mafiovské Noci literatury v b˘valém

janovickém pivovaru v originále skvûle pfieãetl Vladimír Stanzel.

Daniel Majling je na Slovensku pomûrnû oblíben˘ spisovatel, dra-

Kniha, jejíÏ dûj se odehrává ve vûzení
Daniel Majling: Ruzká klazika

KaÏd˘ z absolventÛ zvolil téma, které ho zajímá nebo vystihuje je-

ho osobnost. Tfii absolventky si vybraly námût tance – Adriana

Casciani zpracovala baletní motivy, Martina Endlicherová figury

a detaily akrobatického tance a Eli‰ka Pfiikrylová pfievedla do rÛz-

n˘ch disciplín pohybového umûní znamení zvûrokruhu. StûÏejním

tématem prací dal‰ích dvou absolventek jsou zvífiata. Markéta

Wnenková se zamûfiila na konû, Barbora Tydírová pak prom˘‰lela

spojení rysÛ zvífiat a lidí. ·tûpán ·almík se vûnoval detailÛm lid-

ského tûla, v˘stavû dominuje jeho triptych s námûtem oãí.

Absolventi pracovali nejrÛznûj‰ím technikami, vedle kresby, mal-

by akvarelem ãi akrylem jsou na v˘stavû k vidûní plastiky z kera-

mické hlíny nebo malby koufiem.

Odpolední vernisáÏ ve ãtvrtek 20. ãervna hudebnû doprovodili dal-

‰í absolventi – kytaristé Tomá‰ Petrek a Barbora Hnátová ze tfiídy

Jaroslavy Brulíkové. V˘stava mlad˘ch autorÛ, ktefií se vesmûs roz-

hodli ve studiu v˘tvarného oboru pokraãovat i druh˘m cyklem, bu-

de k vidûní v galerii knihovny do konce prázdnin. 

Fota a text: ZN
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Dal‰í knihy, jejichÏ dûj se odehrává ve vûzení:
Stephen King: Zelená míle

Lorenzo Carcaterra: Spáãi

Jo Nesbo: Syn

Sandra Gregory: ZapomeÀte, Ïe jste mûli dceru

Margaret Atwoodová: Alias Grace

Eva KantÛrková: Pfiítelkynû z domu smutku

Antonio G. Iturbe: Osvûtimská knihovnice

Heather Morris: Tatér z Osvûtimi

Alexandr SolÏenicyn: Jeden den Ivana Dûnisoviãe

Ruta Sepetys: V ‰ed˘ch tónech

Jifií S. Kupka: Krvavé jahody

James Clavell: Král Krysa

maturg Slovenského národního divadla, ãesk˘m ãtenáfiÛm znám˘ ja-

ko autor ãernobílého minimalistického komiksu Rudo. Komiks je pl-

n˘ ãerného humoru a ironie a nese jméno hlavní postavy Ruda podle

spisovatele Rudolfa Slobody. Figurami spisovatelÛ se hemÏí i sbírka

povídek Ruzká klazika.

Na obálce knihy ãteme: „Dosztojevski, Tolsztoj, Toorgenef jsou laci-
né náhraÏky trval˘ch literárních hodnot pro lidi, ktefií si nemohou do-
volit ãíst skuteãnou, ãtenáfisky nároãnou ruskou klasiku.“ Asi tûÏko

bychom identifikovali pfiedlohy jednotliv˘ch povídek, jde tu spí‰

o typick˘ zpÛsob psaní neÏ o konkrétní odkazy ke klasice

Dostojevského, Tolstého, Turgenûva. Postavy a jejich fatalistick˘

zpÛsob uvaÏování a proÏívání silnû pfiipomínají témata ruské litera-

tury. Velké otázky ruské klasiky – smrt, vina, trest i láska – trápí i po-

stavy Ruzké klaziky.

Útlá kníÏka povídek je promy‰lenû sestavena, obsahuje pfiedmluvu,

jedenáct krátk˘ch povídek, vût‰inou doplnûn˘ch epilogem, a v závû-

ru fiktivní rozhovor redaktora s fiktivním autorem Antonem

Pavloviãem âehovem. Povídky jsou tragikomické, ironické, aÏ cy-

nické a asi neosloví kaÏdého ãtenáfie, jejich ãtení je takfiíkajíc na

vlastní nebezpeãí. Autorova mystifikace je ale rozhodnû velmi pfie-

svûdãivá a autentická.

Zdá se, Ïe autor si nejvíce podává Krylova a Ïánr bajky. Jeho zamilova-

nost do NadûÏdy Semjonovny, slepice, pfiipomíná cosi cimrmanovského:

NadûÏdu Semjonovnu nalezl v zahradû. Zase mu rozhrabávala záho-
ny. KdyÏ pfii‰el, vrhla na nûj krátk˘, znudûn˘ pohled a pustila se zno-
vu do hrabání. Zdálo se, Ïe je trochu rozladûná, protoÏe ji bajkafiÛv
pfiíchod vyru‰il a de‰Èovka, kterou uÏuÏ drÏela v zobáku, se mezitím
zavrtala hloubûji do zemû. V pfiítomnosti NadûÏdy Semjonovny
Krylova opustila odvaha a v˘fieãnost. Nadarmo byl povûstn˘m spiso-
vatelem, jehoÏ ãetla celá Evropa, pfied touto slepicí úplnû ztratil fieã.
Nevûdûl, jak s NadûÏdou Semjonovnou zapfiíst rozhovor. Mûl respekt
k jejímu klasickému vzdûlání, které spolu se základy hry na klavír zís-
kala je‰tû v otcovském domû. (NadûÏda Semjonovna byla pomûrnû
slu‰ná klavíristka, pfiestoÏe do kláves klovala jen zobákem, takÏe po
koncertû – zvlá‰È po Mozartovi – mívala vÏdy pfií‰erné migrény.) 

Nûkteré povídky z knihy byly zpracovány pro rozhlasové ãtení na

stanici Vltava a povídku Vzkfií‰ení zdramatizovalo Dejvické divadlo.

Ve âtenáfiské v˘zvû jsem knihu uplatnila v kritériu kniha, která se 

odehrává ve vûzení, i kdyÏ tuto podmínku splÀuje jen jedna z poví-

dek – Pfiitakal Ïivotu, která je ale opravdu vydatná.

Jako bonus k ãtenáfiskému záÏitku kníÏka krásnû vypadá, dobfie se dr-

Ïí a je opatfiena skvûl˘mi linoryty Pala âejky. Petra Klimentová

Otevírací doba o letních prázdninách:
Po, Út, ât, Pá  8:00–16:00

4. 6. – 31. 7. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Zmizelé Sudety

7. 6. – 30. 9. ZU· R˘mafiov
V̆ stava: Malování s Kodovskou 

20. 6. – 30. 8. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Absolventi

28. 6. 13:30 fotbal. hfii‰tû SK Jiskra
Oslavy 50 let poloÏení základního kamene 

RD R˘mafiov

28. 6. 17:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: 50 let RD oãima Jindfiicha ·treita

28. 6. 17:00 hala Eurointermetall
Koncert: Dunaj

28. 6. – 31. 7. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: 50 let RD oãima Jindfiicha ·treita

29.–30. 6. hrad Sovinec
Bubofest (multiÏánrov˘ hudební festival)

29.–30. 6. Pradûdova galerie U HalouzkÛ Jifiíkov
Zahájení letních prázdnin

5. 7. 16:00 Horní Mûsto-Skály
Na skok do Skal 

5.–7. 7. hrad Sovinec
Sovineck˘ ‰perk – tradiãní ‰perkafisk˘ jarmark

6.–7. 7. Pradûdova galerie U HalouzkÛ Jifiíkov
Velk˘ fiezbáfisk˘ jarmark

11. 7. 18:00 M. muzeum R˘mafiov
Pfiedná‰ka o architektufie domÛ RD R˘mafiov

13. 7. 11:00 Hedva âesk˘ brokát
Otevfiení nové expozice o textilní v˘robû

13.–14. 7. hrad Sovinec
Na pfiíkaz císafie

13.–14. 7. Pradûdova galerie U HalouzkÛ Jifiíkov
Letní prohlídka kostela sv. Michaela 

13.–14. 7. hrad Sovinec
Velkolep˘ rytífisk˘ turnaj 

19.–21. 7. Horní Mûsto
Hornomûstské hody 

20. 7. 13:00 Nová Ves, Anenská pouÈ

20.–21. 7. hrad Sovinec
Hradní bestie – víkend pln˘ ‰ermífisk˘ch 

‰arvátek

21. 7. 11:00 Horní Mûsto
PouÈ – kostel sv. Mafií Magdaleny

25. 7. 21:30 zámek Janovice, Letní kino: Atentát 

27.–28. 7. hrad Sovinec
Za ãest krále

28. 7. 10:00 Stfiíbrné Hory
PouÈ – kaple Nejsvûtûj‰í Trojice 

28. 7. 11:15 Ondfiejov
PouÈ – kaple sv. Anny 

28. 7. 9:30 kostel Dolní Moravice
Poutní m‰e

30. 7. – 4. 8. vlak. nádr. R˘mafiov
Legiovlak – pojízdné legionáfiské muzeum

Pfiehled kulturních akcí – ãervenec 2019
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Na poãátku léta se na ‰kolním hfii‰ti na ulici 1. máje pravidelnû setkávají
mentálnû handicapovaní klienti centra Kouzelná bufiinka pfii turnaji v pétan-
que. I v leto‰ním desátém roãníku zábavného klání, které je souãástí krajské
sportovní olympiády postiÏen˘ch, zmûfiili síly se sv˘mi pfiáteli z Bruntálu.
Do leto‰ního pétanqového zápolení ve ãtvrtek 20. ãervna nastoupilo

‰est druÏstev. Dva t˘my vytvofiili klienti Kouzelné bufiinky, dva se-

stavila bruntálská Polárka a dva t˘my dûti z r˘mafiovské Základní

‰koly, ·kolní námûstí. Vzájemná utkání probíhala s velk˘m zápalem,

okamÏiky radosti z perfektních zásahÛ stfiídaly chvíle napûtí a zvraty,

jaké tato fyzicky nenároãná hra dokáÏe pfiinést. Bojovalo se doslova

o milimetry, aby kaÏdá koule byla co nejblíÏe ko‰onku. 

Nejlépe se vedlo t˘mu Sluníãek ze Z· ·kolní námûstí, kter˘ zvítûzil

s celkov˘m poãtem 17 bodÛ. Druzí skonãili Vlci z r˘mafiovské

Kouzelné bufiinky (16 bodÛ), tfietí místo vybojovaly Medvûdice

z Polárky Bruntál (15 bodÛ), ãtvrtí skonãili Tygfii ze Z· ·kolní ná-

mûstí (13 bodÛ), na pátém místû Îabky z Kouzelné bufiinky (9 bodÛ)

a ‰estí Bruntíci z Polárky Bruntál (7 bodÛ).

Hráãi dali do sv˘ch v˘konÛ v‰echno, proto byli bez ohledu na pofia-

dí odmûnûni medailemi, diplomy a dárky. Po vydatném v˘konu ná-

sledoval spoleãn˘ obûd v jídelnû na ulici 1. máje. 

Turnaj v pétanque pofiádala Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním po-

stiÏením R˘mafiov s pfiedsedkyní Lucií Camfrlovou. Fota a text: JiKo

Bojovnost hráãÛm pétanque rozhodnû nechybûla

V sobotu 15. ãervna se v Kempu Indiana v Janovicích uskuteãnil první roã-
ník festivalu umûní JES ART. Pofiadatelkou byla r˘mafiovská malífika Ludmila
Ondra‰íková a patronát nad festivalem pfievzal fotograf prof. Jindfiich ·treit,
kter˘ je zároveÀ autorem dvou fotografick˘ch v˘stav – (Ab)normalizace
a âeská republika, krajina príbehov, jejímÏ partnerem je CzechTourism.
V 10 hodin dopoledne se otevfiely brány Kempu Indiana, kter˘ pfiiví-

tal první náv‰tûvníky touÏící spatfiit momentální zrod umûleck˘ch

v˘tvorÛ ãi jiÏ hotová díla místních i pfiespolních umûlcÛ, kter˘ch se

do Janovic sjely témûfi dvû desítky. „Dámy a pánové, vítám vás na
prvním roãníku jesenického umûleckého festivalu a doufám, Ïe spo-
leãnû z nûj vytvofiíme tradici a kaÏd˘ rok se tady budeme scházet za
stále vût‰í úãasti umûlcÛ. Vítám zde v‰echny umûlce, ktefií neváhali,
pfiijeli a vystavili svá díla,“ fiekla pfii zahájení festivalu Ludmila

Ondra‰íková. Sama se vûnuje olejomalbû a v rozhovoru dodala, Ïe

JES ART zaloÏila, protoÏe sama aktivnû vystavuje a úãastní se umû-

leck˘ch festivalÛ, které se pofiádají pouze v âechách, na Moravû jen

zfiídka. Proto se rozhodla ve spolupráci s Ladislavem ·ínem, kter˘

poskytl areál Kempu Indiana pro tyto úãely, zaloÏit tradici v podobû

JES ART. 

K vidûní byla napfiíklad v˘stava fotografií Milo‰e ·erého (Ïáka

Jindfiicha ·treita) pod názvem Dojem Indonesia. Autor podnikl nûko-

lik expedic po svûtû s malífiem Liborem VojkÛvkou a na prezentova-

né snímky navázala autorská kniha Dojem Indonésie, kterou na kniÏ-

ní trh uvedl sám prof. ·treit. Pfiíchozí obdivovali jemné detaily dfievo-

fiezeb Franti‰ka Nedomlela, kter˘ JES ART zahájil v dobovém kost˘-

mu v˘stfielem z ruãnû vyrobeného dûla. K vidûní byly keramické

a ‰perkafiské skvosty Petry Niklové, krajinomalby Lubomíra Dostála

nebo v˘robky ze slévaãské dílny Martina Horkého, u nûjÏ si náv‰tûv-

níci mohli vyzkou‰et i funkci vodnáfiského zvonu. Zájemci mûli dále

moÏnost si pod dohledem Miroslava Klesnila uplést honáck˘ biã ne-

bo spatfiit, jak vzniká obraz Dívka z plakátu, kter˘ malovala sama za-

kladatelka JES ART Ludmila Ondra‰íková. Fota a text: JiKo

V Kempu Indiana probûhl první roãník festivalu JES ART

Organizace a spolky
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Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Od 1. ãervence otevfieno po–pá 14:00–21:00
so–ne 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 korun za osobu.

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

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48
v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

Ukonãení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den setkání v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.
Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.
BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny setkání v roce 2019:
10. a 24. 9., 8. a 22. 10., 5. a 19. 11., 3. a 17. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Od 1. dubna 2019 do‰lo ke zmûnû cen vstupného. 

Permanentky zakoupené pfied úpravou cen vstupného 
jsou i nadále v platnosti.

Provozní doba – ãervenec:

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

úter˘ 14:00–20:00

stfieda 14:00–20:00

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

pátek 14:00–20:00

sobota 9:00–20:00

nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.

Centrum pro zdravotnû

postiÏené Moravskoslez-

ského kraje, o. p. s., jiÏ

pfies 10 let poskytuje so-

ciální sluÏby osobám se

zdravotním postiÏením

a seniorÛm na Bruntál-

sku. V na‰í poradnû pro

osoby se zdravotním po-

stiÏením rádi zodpovíme

dotazy t˘kající se napfií-

klad potfiebné péãe, soci-

álních sluÏeb, dávek

a pfiíspûvkÛ ãi kompen-

zaãních pomÛcek. KaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci mÛÏete nav‰tívit

na‰i poradnu pfiímo v R˘mafiovû na Revoluãní ulici ã. 30, a to od

8:00 do 12:00. 

V rámci sluÏby osobní asistence nav‰tûvujeme uÏivatele pfiímo v je-

jich domácím prostfiedí. Kvalifikované osobní asistentky jim pomá-

hají s úkony, které jiÏ vlivem svého zdravotního handicapu nejsou

schopni zvládat sami. Jde napfiíklad o pomoc pfii osobní hygienû, ob-

lékání, chystání a podávání stravy, péãi o domácnost a mnoho dal‰í-

ho. Osobní asistentky jsou tak nejen „prodlouÏenou rukou“ klientÛ,

ale také se podílejí na aktivním naplnûní jejich volného ãasu ãi je do-

provázejí k lékafiÛm, na nákupy apod. Na‰e sluÏby zahrnují i pÛjão-

vnu kompenzaãních pomÛcek ãi voln˘ pfiístup k internetu pro osoby

se zdravotním postiÏením.

Více informací o ãinnosti na‰í organizace a jednotliv˘ch sluÏbách na-

leznete na webov˘ch stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na ãís-

le 554 718 068 ãi pfiímo na na‰em pracovi‰ti v Bruntále na ulici Dr.

E. Bene‰e 21, e-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz. Eva Ka‰tovská

Centrum pro zdravotnû postiÏené 
poskytuje komplexní sociální sluÏby

Osadní v˘bory informují
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Z okolních obcí a mûst
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V sobotu 8. ãervna se v kostele
Tfií králÛ v Bfiidliãné konal jubi-
lejní koncert sboru Bernardini,
kter˘ letos slaví 25 let od své-
ho zaloÏení. Jako host spolu
s ním vystoupil Svatocecilsk˘
orchestr Olomouc, kter˘ fiídil di-
rigent, hudební skladatel, korepetitor a stfiedo‰kolsk˘ profesor Jan Gottwald.
Pûveck˘ sbor Bernardini zfiejmû vût‰ina posluchaãÛ zná z koncertÛ

v zámecké kapli na zámku Janovice, z pravideln˘ch koncertÛ v kapli

V Lipkách, ale pfiedev‰ím z adventních koncertÛ v kostele Tfií králÛ

v Bfiidliãné, koncertÛ vánoãních, novoroãních a tfiíkrálov˘ch nebo

z rÛzn˘ch vystoupení v okolních vesnicích a mûstech. Neobejde se

bez nich rozsvûcování vánoãních stromÛ, rádi zpívají dûtem z M·

a Z·. Zpívají procítûnû nejen v na‰em regionu, ale stejnû dobfie i na

Staromûstském námûstí v Praze nebo v zahradách senátu. Plni nád-

hern˘ch vzpomínek se vrací z festivalÛ na Slovensku, v Maìarsku,

Polsku a Itálii.

Sobotní koncert v naprosto zaplnûném bfiidliãenském kostele Tfií krá-

lÛ mûl dvû ãásti. První nesla název Bernardini vãera a v tomto vzpo-

mínkovém bloku zaznûly písnû v podání souãasného sboru spolu

s b˘val˘mi ãleny. Zaznûly spirituály, latinské vícehlasy, árie, ario-

sa, sborové vûty i chorály. Mezi známé patfiila napfiíklad skladba

Adiemus Karla Jenkinse. Poslední skladba první ãásti koncertu Nella
Fantasia skladatele Ennia Morriconeho zaznûla za doprovodu

Svatocecilského orchestru z Olomouce fiízeného Janem Gottwaldem.

Po skonãení této ãásti následoval boufiliv˘ potlesk.

Druhá ãást koncertu se jmenovala Bernardini dnes a sbor si pro ni vy-

bral opravdu tûÏké dílo italského barokního skladatele Antonia

Vivaldiho pod názvem Gloria, jeÏ se skládá z dvanácti vût. Sbor opût

doprovodil Svatocecilsk˘ orchestr pod taktovkou Jana Gottwalda.

Jako sólistky vystoupily Lenka Kawa, ãlenka Landestheater

v Innsbrucku, a Daniela Frydrychová, zpûvaãka, uãitelka a studentka

Fakulty umûní Ostravské univerzity. Excelentní v˘kon sboru, sólis-

tek i Svatocecilského orchestru Olomouc si právem zaslouÏil stan-

ding ovation.

„Mil˘ sbore Bernardini, dovol, abych ti jménem sv˘m a jménem
v‰ech pfiítomn˘ch ke tv˘m krásn˘m 25. narozeninám popfiála hodnû
‰tûstí, které umí‰ rozdávat, stále krásn˘ hlas, kter˘m okouzluje‰, hod-
nû skvûl˘ch pfiátel, bez kter˘ch bys to nebyl ty, a lásku, která nás
v‰echny spojuje. Dûkujeme, Ïe jsi,“ popfiála ve svém slavnostním

proslovu na závûr koncertního setkání k 25. v˘roãí profesorka

Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov Karla Havlíková.

Organizátofii dûkují v‰em sponzorÛm, ktefií se podíleli na hladkém

prÛbûhu koncertního vystoupení; jmenovitû to jsou: mûsto Bfiidliãná,

Kvûtiny Iva Cabáková, Tip Sport Bfiidliãná, Svût plodÛ – Tomá‰

Hofman a Otakar Janík, Drogerie Novysedlákovi, KroãilÛv ml˘n,

Metal Plast Lipník nad Beãvou, Tenisové kurty Bfiidliãná, Baron

Möbel, Petra ·ibová – finanãní poradenství Prosperity SS, NadûÏda

Pa‰áková a Lucie Nûmeãková. Zvlá‰tní podûkování patfií Petfie

Daubnerové – autorce loga pro Bernardini, a fanklubu, kter˘ sbor do-

provází nejen na koncertech. Fota a text: JiKo

Sbor Bernardini oslavil 25 let

Ve ãtvrtek 30. kvûtna se ‰kolní tfiída a chodba na ZU· v Bfiidliãné staly im-
provizovanou galerií a jako kaÏd˘ rok zde probûhla jednodenní v˘stava, ten-
tokrát s názvem Vesmír.
K vidûní byly témûfi v‰echny práce, které dûti bûhem roku vytvofiily.

Kresby, malby, sádrové a papírové objekty nebo keramika. To v‰e

jste si mohli prohlédnout a podívat se, jak si dûti pfiedstavují vesmír-

nou raketu nebo mimozem‰Èana, neznámou planetu nebo jak se dá

zkoumat vesmírná tma. Druhá polovina v˘stavy byla vûnována

Malému princi, dûti rÛzn˘mi v˘tvarn˘mi technikami zpracovávaly

jednotlivé kapitoly z této kníÏky.

Dopoledne v˘stavu nav‰tívila základní a matefiská ‰kola, Ïáci si po-

slechli v˘klad k v˘stavû a vyzkou‰eli netradiãní techniku vytváfiení

barevn˘ch obrazÛ na meotaru. Odpoledne pfii‰li na vernisáÏ rodiãe 

a vefiejnost, ke slavnostnímu okamÏiku pfiispûl hudební obor:

Vesmír v Bfiidliãné
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Michaela Fúziková s paní uãitelkou Martinou Mácovou zahrály 

úvodní skladbu. Rodiãe si pod vedením sv˘ch dûtí také vyzkou‰eli

tvorbu „meotarismÛ“.

I kdyÏ byla v˘stava pouze jednodenní, nav‰tívilo ji okolo 170 ná-

v‰tûvníkÛ a pro dûti i pro mû jako uãitele mûla velk˘ v˘znam, proto-

Ïe jsme mohli na‰i celoroãní práci vidût pohromadû a mohli jsme tak

ohodnotit a ocenit na‰i tvorbu. V̆ stava byla je‰tû ten den odinstalo-

vána a pfievezena na janovick˘ zámek.

Mgr. Kamila Pánková
Fota: Lucie Nûmeãková

Právû takov˘ den dostali jako odmûnu za pÛl roku poctivého snaÏení nad rá-
mec bûÏné v˘uky pfiírodopisu Ïáci Z· Bfiidliãná. Ve ãtvrtek 30. kvûtna se po
první vyuãovací hodinû rozjelo 16 ÏákÛ do Olomouce, na Pfiírodovûdeckou fa-
kultu Univerzity Palackého. ·lo pfiedev‰ím o ãleny pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ
SK ASK âR Bfiidliãná, ktefií na‰i ‰kolu velmi úspû‰nû reprezentují v biologic-
k˘ch soutûÏích a na badatelsk˘ch konferencích. 
âekal na nû Alois âelechovsk˘ z katedry zoologie a ornitologické la-

boratofie. Pfiedstavil jim hmyz a zajímavé bezobratlé âR. Za jeho ãas,

vstfiícnost a trpûlivost v prÛbûhu celé akce moc dûkujeme! Îáci si

prohlédli sbírky broukÛ, plo‰tic, dvoukfiídlého hmyzu i mot˘lÛ. Pro

milovníky pavoukÛ bylo pfiipraveno setkání s Ïiv˘m sklípkanem.

Alois âelechovsk˘ prezentoval téÏ cizokrajné brouky a mot˘ly. Îáci

se bûhem pfiedná‰ky dozvûdûli mnoho nov˘ch informací a uÏ se tû‰í,

jak si je ovûfií v praxi.

Dûtem se vûnoval také Vladimír Uvíra s pfiedná‰kou o Ïivotû v mofi-

ském akváriu nebo Ladislav Bocák, kter˘ jim pfiedvedl, jak se izolu-

je DNA tak, aby bylo moÏné pfieãíst genom jedince vybraného druhu. 

Celá akce byla uhrazena z pfiíspûvku poskytnutého na ãinnost pfiíro-

dovûdného krouÏku Nadací Agrofert a mûstem Bfiidliãnou.

Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏku

Badatelsk˘ den

OBECNÍ Ú¤AD Dûtfiichov nad Bystfiicí
Dûtfiichov nad Bystfiicí ã. p. 58, PSâ 793 03

Starosta obce Dûtfiichova nad Bystfiicí vyhla‰uje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona 
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a § 166 odst. 2) zákona 

ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání 
(‰kolsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, konkurs 

na obsazení

vedoucího pracovního místa fieditele/fieditelky pfiíspûvkové organizace
zfiizované obcí Dûtfiichov nad Bystfiicí: 

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Dûtfiichov nad Bystfiicí, okres Bruntál, pfiíspûvková organizace 
se sídlem Dûtfiichov nad Bystfiicí 38, 793 03 Dûtfiichov nad Bystfiicí, IâO 709 845 81

Pfiedpoklady: 
• odborná kvalifikace pro pfiímou pedagogickou ãinnost a praxe

podle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

• plná svéprávnost (zpÛsobilost k právním úkonÛm),
• obãanská a morální bezúhonnost, 
• zdravotní zpÛsobilost,
• znalost problematiky fiízení a obecnû závazn˘ch právních pfied-

pisÛ zejména v oblasti ‰kolství.

Pfiedpokládan˘ nástup na vedoucí pracovní místo fieditele: 
1. 8. 2019

NáleÏitosti pfiihlá‰ky ke konkursnímu fiízení:
1. pfiihlá‰ka (jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, stát-

ní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon),
2. úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání, 
3. pfiehled praxe potvrzen˘ posledním zamûstnavatelem,
4. strukturovan˘ profesní Ïivotopis, 

5. ãestné prohlá‰ení o plné svéprávnosti (zpÛsobilosti k práv-
ním úkonÛm),

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

7. v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í neÏ tfii mûsíce),
8. lékafiské potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu práce fieditele,
9. písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely

konkursního fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.

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

Místo, adresa a zpÛsob doruãení pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Obecního úfiadu Dûtfiichov nad Bystfiicí,

Dûtfiichov nad Bystfiicí 58, 793 03 do 4. 7. 2019;
• doporuãenû po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 4. 7. 2019 na ad-

resu: Dûtfiichov nad Bystfiicí, Dûtfiichov nad Bystfiicí 58, 793 03,
obálku oznaãte „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ¤ÍZENÍ“.

Ing. Jaroslav Vandas, starosta obce
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Horské láznû Kar-
lova Studánka po-
fiádají tfietí roãník
LázeÀského jarmar-
ku na téma „Vlna
není odpad – vlna je
surovina“.
V sobotu 29. ãer-

vna se v Horsk˘ch

lázních Karlova

Studánka usku-

teãní LázeÀsk˘ jarmark. Areál nabídne mnoÏství stánkÛ s regionál-

ními produkty z oblasti JeseníkÛ, Beskyd, Opavského Slezska ne-

bo Hané.

Jarmark nabídne v Hudební hale a jejím okolí bohat˘ doprovodn˘

program pfiipraven˘ ve spolupráci se Svazem chovatelÛ ovcí a koz.

Náv‰tûvníci se budou moci seznámit s v˘stavou „Vlna není odpad 

– vlna je surovina“, na místû probûhnou ukázky stfiíhání ovcí, soutûÏ

v pfiedení na kolovratu, v pfiemotání pfiadénka na klubíãko, ale i dal-

‰í „vlnohrátky“. Nebude chybût dílniãka pro dûti, malování na obli-

ãej a jedineãn˘ interiér Hudební haly nabídne dokonce módní pfie-

hlídku odûvÛ vytvofien˘ch z ovãí vlny. 

Na závûr pfiijmûte pozvání na taneãní zábavu, která se bude konat

v na‰í krásné Hudební hale. Pfiijìte si zatanãit nebo alespoÀ poslech-

nout Ïivou hudbu u sklenky vína ãi piva! 

Martin Holou‰
marketingov˘ specialista

Horské láznû pofiádají jiÏ tfietí
LázeÀsk˘ jarmark 

v duchu zpracování ovãí vlny

-07-2019  26.6.2019 16:34  Stránka 33



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2019

34

âapí den v Bfiidliãné

Ve ãtvrtek 13. ãervna se Ïáci ze ãtyfi vybran˘ch tfiíd Z· Bfiidliãná zúãastnili akce âapí den. Tento den pofiádají odborníci z âeské spoleãnosti
ornitologické na vybran˘ch místech po celé âR a jeden z nich, EvÏen To‰enovsk˘, znám˘ z badatelsk˘ch víkendÛ, z Noci vûdcÛ nebo z Noci
pro netop˘ry, pfiijel do Bfiidliãné. S na‰imi mlad˘mi biology spolupracuje trpûlivû a rád, za coÏ mu dûkujeme!

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO

Turisté a náv‰tûvníci JeseníkÛ budou moci od 5. ãervence do 15. záfií 
opût vyuÏít pro své prázdninové cestování na trase z Bruntálu do
Malé Morávky i vlaky. Objedná je a zaplatí Moravskoslezsk˘
kraj. Rozhodli o tom kraj‰tí zastupitelé, ktefií schválili i zpÛ-
sob financování – závazek vefiejné sluÏby. Kraj v tomto reÏi-
mu zajistí prázdninovou dopravní obsluÏnost na této Ïelez-
niãní trati v prÛbûhu 7 let za maximálnû 5,5 milionÛ korun. 
Po dal‰ích sedm sezón aÏ do roku 2025 bude provoz

tûchto vlakÛ zaji‰Èovat spoleãnost MBM Rail. Kraj

u ní na prázdninové víkendy a svátky objedná pût pá-

rÛ vlakÛ dennû, které budou navazovat na rychlíky

z Ostravy a Olomouce. Sedmnáctikilometrová opu‰tûná

traÈ, po které vlaky âesk˘ch drah naposledy pravidelnû jezdi-

ly pfied deseti lety, tak znovu oÏije a doãká se i rekonstrukce od

Správy Ïelezniãní dopravní cesty (SÎDC).

„Loni jsme podpofiili Slezsk˘ Ïelezniãní spolek, kter˘ s MBM Rail za-
ãal na trati provozovat nostalgické jízdy. Turisté si je velmi oblíbili
a mají o nû velk˘ zájem. KvÛli nim a také kvÛli eventuální pfiepravû
dfieva napadeného kÛrovcem jsme se zavázali financovat letní provoz
na této trati v prÛbûhu dal‰ích sedmi let. Správa Ïelezniãní dopravní
cesty poãítá s tím, Ïe traÈ zrekonstruuje, ãímÏ by se ãasem naskytla
moÏnost jezdit pravidelnû vlakem aÏ do Karlova,“ fiekl námûstek mo-

ravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytr˘ region Jakub

Unucka. Dodal, Ïe první sezónu bude na lince platit tarif dopravce,

bude moÏné vyuÏít i státní slevy pro mládeÏ a seniory. „Od pfií‰tího
roku uÏ by tu mûl platit tarif ODIS,“ upfiesnil námûtek hejtmana

Jakub Unucka.

Pravidelné prázdninové Ïelezniãní spojení Bruntál – Malá Morávka

by podle námûstka hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj

Jana Krko‰ky mohlo pfiispût ke zv˘‰ení náv‰tûvnosti

Moravskoslezského kraje. „I kdyÏ poãet lidí, ktefií nav‰tíví
Moravskoslezsk˘ kraj, neustále roste – loni to bylo skoro milion hos-

tÛ, plánujeme dal‰í aktivity na podporu cestovního ruchu.
A financování provozu vlakÛ na této trati k nim patfií.

O na‰e hory je ãím dál vût‰í zájem, z ãehoÏ mám sa-
mozfiejmû velikou radost, a doufám, Ïe tento trend
bude pokraãovat. Chceme náv‰tûvníkÛm vytvofiit
dobré podmínky a zázemí, aby se jim u nás líbilo,
cítili se tu dobfie a rádi se k nám vraceli,“ fiekl ná-

mûstek hejtmana Jan Krko‰ka. 

(Pozn. redakce: Podle Jifiího MuÏíka z MBM Rail,
kter˘ má na starost dráÏní dopravu, by mûl platit loÀ-

sk˘ jízdní fiád, ukonãení leto‰ního provozu v˘letních
vlakÛ z Bruntálu do Malé Morávky je naplánováno na ne-

dûli 15. záfií.) Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Prázdninové vlaky z Bruntálu do Malé Morávky budou jezdit i letos

Vítûzství v soutûÏi v tfiídûní elektroodpadu „O keramické sluchátko“ v kate-
gorii do 2 tisíc obyvatel obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 2 tisíce oby-
vatel dominovala obec Tûrlicko a obãané Fr˘dlantu nad Ostravicí obhájili své
vítûzství jiÏ popáté v kategorii obcí s roz‰ífienou pÛsobností.
SoutûÏ pofiádá nezisková spoleãnost ASEKOL ve spolupráci

s Moravskoslezsk˘m krajem. Hodnocena je v˘tûÏnost odevzdan˘ch vy-

slouÏil˘ch elektrospotfiebiãÛ v pfiepoãtu na jednoho obyvatele. Mezi 

odevzdané elektrospotfiebiãe se fiadí napfiíklad poãítaãe, televize, rádia,

fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v na‰em kraji vûnují tfií-
dûní nepotfiebného elektra stále vût‰í pozornost, coÏ se odráÏí také na
celkov˘ch v˘sledcích – vÏdyÈ za rok 2018 se vytfiídilo v Moravskoslez-
ském kraji více neÏ 1 900 tun. Moravskoslezsk˘ kraj se tak fiadí na 
úÏasné 4. místo v mezikrajském srovnání,“ uvedl regionální manaÏer

spoleãnosti ASEKOL Zdenûk Kovafiík. Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí

odbor kanceláfi hejtmana kraje

Titul v soutûÏi O keramické sluchátko obhájila obec Tvrdkov

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Pfiíjezd prázdninového vlaku z Bruntálu do Malé Morávky, 30. 6. 2018
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·estou ãástí seriálu R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích
muzeích a sbírkách tento cyklus uzavíráme. Tentokrát se obrátíme

k jedinému pfiedmûtu, a tudíÏ i muzeu. Jde o Národní technické mu-

zeum v Praze, které vlastní unikátní leteck˘ motor vyroben˘ firmou

Adam v Bedfiichovû pro letoun z doby samotn˘ch poãátkÛ aviatiky. 

V závûru existence r˘mafiovského muzea jiÏ nûkteré v˘znamné pfied-

mûty nevûnovalo samo muzeum jako svébytná instituce, ale ONV

v R˘mafiovû. Byl to i pfiípad tehdej‰ího muzejního exponátu, technic-

ké památky svûtového v˘znamu, jednoho z prvních leteck˘ch moto-

rÛ vÛbec. Jde o nejstar‰í motor rakousko-uherské monarchie a jeden

z nejstar‰ích na svûtû, o tzv. KressÛv leteck˘ motor. Do sbírek r˘ma-

fiovského mûstského muzea se dostal díky místnímu patriotovi Ing.

Gerhardu Adamovi z Bedfiichova. Motor byl v jeho dílnû, strojírnû fy

Adam v Bedfiichovû, postaven v roce 1898 pro konstruované letadlo

Ing. Wilhelma Kresse (* 29. ãervna 1836, Sankt-Petûrburg – † 24. úno-

ra 1913, VídeÀ). W. Kress se zab˘val letectvím jiÏ od pfielomu 

70. a 80. let 19. století. Narodil se v rodinû textilního podnikatele

v Petrohradû, poté Ïil v PafiíÏi, kde byl Ïákem Pénaudov˘m, a na

sklonku Ïivota pfieb˘val ve Vídni. Zde probûhly jeho praktické poku-

sy s létáním. Kress stavûl letadlo v dílnû u Vídnû a v roce 1898, pfii

dokonãení, nutnû potfieboval lehk˘ motor. A tak byl motor objednán

a posléze i dodán z Bedfiichova u Oskavy, ze strojírny Ing. Gerharda

Adama. K pouÏití motoru v‰ak nedo‰lo, údajnû kvÛli jeho váze;

Kress jej na poslední chvíli nahradil motorem Daimler 35 HP, kter˘

v‰ak, jak se ukázalo, byl nakonec tûÏ‰í neÏ motor AdamÛv.

Sedmdesátilet˘ Kress s letounem pfii cviãném letu spadl do vody, pfii-

ãemÏ kolize byla zfiejmû zpÛsobena vahou motoru Daimler. Letec na-

‰tûstí pád pfieÏil.

Nakonec se leteck˘ motor fy Adam dostal do r˘mafiovského muzea.

Firma Ing. Gerharda Adama byla známá v celé rakouské fií‰i, stroje

pocházející z její dílny, ze strojírny v Bedfiichovû, byly v fií‰i v‰e-

obecnû známé a roz‰ífiené. Strojírna fy Adam v Bedfiichovû (nûm.

Friedrichsdorf bei Oskau) byla zaloÏena jako poboãka vídeÀské fir-

my Gerhard Adam Maschinenfabrik Wien, od roku 1937 byla strojír-

nou samostatnou. Matefiská firma ve Vídni vznikla v roce 1864, tedy

ve stejné dobû, kdy N. A. Otto vynalezl první spalovací motor pro fir-

mu Deutz AG. Strojírna se specializovala pfiedev‰ím na v˘robu staci-

onárních motorÛ s v˘konem od 4 HP do 150 HP, spalujících naftu,

benzín, benzol, generátorov˘ plyn a dal‰í média. Mimo to strojírna

vyrábûla parní lokomobily, oraãky a také automobily vlastní kon-

strukce. Leteck˘ motor pro Ing. Kresse tvofiil ve v˘robním programu

firmy v˘jimku. 

Leteck˘ motor fy Adam mûl v˘kon 20 koní, váhu 180 kg, vrtání 

130 mm, zdvih 140 mm, celkov˘ objem 7,5 litrÛ, zatíÏení na jedno-

ho konû 9 kg. Adam patfiil spoleãnû s v˘robci lehk˘ch leteck˘ch mo-

torÛ ze ·v˘carska a USA k prÛkopníkÛm této techniky vÛbec a pra-

covníci Národního technického muzea v Praze uvaÏují, Ïe musel stu-

dovat letecké motory v zahraniãí.

Motor byl odevzdán mûstskému muzeu v R˘mafiovû záhy po opravû

v dílnách fy Adam, kam ho Ing. Kress vrátil. JiÏ brzy vzbudil zájem

Technického muzea ãeskoslovenského v Praze, které se usilovnû sna-

Ïilo motor získat do sv˘ch sbírek. Jednání o pfiedání tohoto unikátní-

ho leteckého motoru byla konána jiÏ od poãátku 30. let s úsilím vy-

R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích muzeích a sbírkách
Národní technické muzeum

Z historie

Motor z továrny firmy Adam v Bedfiichovû v roce 1898

Nezdafien˘ leteck˘ pokus Ing. Kresse v Neu-Lengbachu u Vídnû v ro-
ce 1898

Znak firmy Adam, Bedfiichov Dûkovné dopisy NTM v Praze za dar, první leteck˘ motor
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dat motor do Prahy, docházelo i k tlaku na nadfiízen˘ orgán – Okresní

úfiad v R˘mafiovû (viz dopis ã. 3236 z 16. 3. 1933 z Technického mu-

zea v Praze). Po válce se téma opût otevfielo, tentokrát jiÏ úspû‰nû.

Nejprve pfiijalo motor z muzea protokolárnû ONV v R˘mafiovû a po-

té jej pfiedalo Národnímu technickému muzeu v Praze; jak se uvádí

v PfiírÛstkové knize, „odevzdalo ONV v R˘mafiovû 31. 1. 1958,
Národnímu technickému muzeu v Praze, Kostelní ul. 42. Praha, pfi. ã.
1/1958, inv. ã. 538“. V dodávce v‰ak dle dopisu NTM chybûly 

„ojnice a písty, sací ventily, potrubí, karburátory, maznice a vodní
potrubí“. Firma Adam byla po válce znárodnûna a jejím nástupcem

se stal MEZ Bedfiichov.

V tomto ‰estidílném seriálu ãlánkÛ vztahujících se ke sbírkám r˘ma-

fiovského muzea jsme se omezili jen na úzk˘ v˘bûr exponátÛ, kter˘

skonãil v cizích muzeích. V popisu jsme se soustfiedili na sbírky mûs-

ta a jeho muzea. Sbírky fiímskokatolické církve nebo sbírky sou-

kromníkÛ (také na vysoké úrovni, napfi. sbírky majitelÛ janovického

zámku HoffmannÛ nebo HarrachÛ-ForgáchÛ) jsme pro omezen˘ pro-

stor a charakter ãlánkÛ zahrnout nemohli. Pokud jsme ãtenáfie ales-

poÀ trochu zaujali tématem, tedy sbírkovou ãinností pfiedkÛ a mnoh-

dy dramatick˘mi osudy jejich sbírek, jsme spokojeni. Zájem o dûji-

ny místa a dûdictví patfií k základním kulturním pfiedpokladÛm dal‰í-

ho v˘voje na‰í krásné krajiny a mûsta. Petr Balcárek, Ph.D.
(Literatura: âasopis Letectví, Praha 1937, s. 65; Josef Truneãek,
Vzduchoplavba, letadla a balony /Praha, nakl. F. ·imáãek, 1911, 
s. 7–8, obr. 20, 63, 68/; James Burke, Connections. /Boston: Little,
Brown 1978, s. 183/, Günter Schmitt a Werner Schwipps: Pioniere
der frühen Luftfahrt /Gondrom, Bindlach 1999/;
www.starestroje.cz/fotoalbum.php?adresar=/motory/Gerhard_Adam.
Podûkování patfií zvlá‰tû emeritnímu vedoucímu MMR Mgr. Jifiímu
Karlovi.)

Zejména cyklisté se v posledních letech ãasto vydávají do Alp nebo

jin˘ch evropsk˘ch velehor a jejich cílem jsou také horské silniãky,

které proslavují velké etapové silniãní závody, jako Tour de France,

Giro d’Italia a dal‰í. Jeseníky nestoupají do závratn˘ch v˘‰ek jako

Alpy, ale i zde najdeme silniãky, které dají bikerÛm pofiádnû zabrat.

Jednou z nich je ta vedoucí z Vidlí do Karlovy Studánky. Je prÛjezd-

ná jen v létû, mnohdy i do pozdního jara na ní leÏí nánosy snûhu, kte-

r˘ odtává aÏ do kvûtna.

Od videlské myslivny nejprve stoupá údolím Videlského potoka. Asi

po kilometru se zúÏí a z pravé strany se nad ní vypne skalnat˘ ostroh

vycházející z Prostfiedního vrchu. To uÏ má ãlovûk nastoupáno prv-

ních 100 v˘‰kov˘ch metrÛ. Pak se cesta zaãne ve smrkovém lese

kroutit jako had, aÏ bikera dovede na sedlo s odpoãívadlem, kterému

se fiíká Kóta 1003. âíslovka v názvu prozrazuje nadmofiskou v˘‰ku to-

hoto místa mezi masivem Pradûdu na jihozápadû a vrcholem Lyry na

severov˘chodû. Podle vrcholu Lyra s nadmofiskou v˘‰kou 1092 met-

rÛ se nûkdy tomuto místu fiíká i sedlo Lyra, toto jméno ale není správ-

né, sedlo Lyra totiÏ najdeme na opaãné stranû hory, kde stojí Sedlová

bouda. Právû sem se z Kóty mÛÏeme vydat po znaãené cyklotrase.

Sedlo Kóta je zajímavé i kvÛli historii silnice. Zachoval se zde totiÏ

milník a pamûtní kámen, kter˘ prozrazuje, Ïe cesta byla vybudována

jiÏ v roce 1912. Nûmeck˘ nápis, u nûhoÏ nechybí ani pfieklad, fiíká:

Jak barevn˘ had pfies upravené pole, teì pohlcen lesem, stoupá do
svahu, stále Ïivá to stuha spojující zemû. A pak dou‰ka: Tento kámen
postaven r. 1912 pfii otevfiení této cesty.
S tím spojením zemí je to pravda. Kdysi tato cesta propojovala

Slezsko s Moravou, a byla tedy velmi dÛleÏitou komunikací. To v‰ak

nebyl jedin˘ dÛvod k její stavbû. Dá se pfiedpokládat, Ïe dal‰ím bylo

získávání pfiírodního bohatství z nejvy‰‰ích ãástí JeseníkÛ. Vrbensko

bylo je‰tû v první polovinû 20. století oblastí, kde se tûÏily rÛzné ru-

dy a také tavilo Ïelezo. VÏdyÈ hutû v Îelezné byly uzavfieny aÏ v ro-

ce 1949. I proto bylo potfieba získávat z horsk˘ch lesÛ dfievo na otop,

ale i na v˘dfievu dolÛ. Tak se na silnici na Kótû napojuje tzv.

Dfievafiská cesta – silnice vedoucí po úboãí masivu Pradûdu a zpfií-

stupÀující zdej‰í lesy ãlovûku.

Také dnes mají lidé s tímto místem zajímavé plány. Podle jednoho

z projektÛ mûla právû odsud vést lanovka na vrchol Pradûdu.

Vzdálenost je asi 4 km a terén je pr˘ vhodn˘. Na‰tûstí pro toto místo

se projekt zatím nerealizoval.

Povûst fiíká, Ïe hora Lyra, která se tyãí nad sedlem do v˘‰ky 1092

metrÛ, byla místem, kde za vraÏdu otce trpûl desetiletí v podzemí nû-

kdej‰í soudce Benjamín. Pr˘ shodil svého otce z vrcholového skalis-

ka, aby nepfiekáÏel v Ïivotû jemu a jeho mladé Ïenû. SvÛj ãin doko-

nal, ale spravedlnost horsk˘ch duchÛ na sebe nenechala dlouho ãe-

kat. Armáda mocného Pradûda jej uvrhla do podzemí, kde desítky let

bu‰il do rudy a kul Ïelezo. KdyÏ jej podzemní bytosti propustily, byl

Z Kóty na hrad Fürstenwalde

Kam na v˘let

Kóta 1003

Lyra Zfiícenina hradu Fürstenwalde
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tak stár, Ïe jej ani vlastní syn nepoznal. Îena, kvÛli které spáchal ten

hrozn˘ ãin, se obûsila a jeho bohatství se rozkutálelo. Krátce po svém

návratu zemfiel a byl pochován v posvûcené pÛdû jako ten, kdo odãi-

nil svou vinu. Hora, v níÏ proÏil pokání, nese od tûch dob jméno Lyra.

Pokud bychom se vydali dále po hfiebeni, dovede nás lesní cesta aÏ

nad Vrbno pod Pradûdem. Právû zde jsou dodnes k vidûní zbytky pra-

starého hradu Fürstenwalde. KníÏecí les, tak zní pfieklad názvu hra-

du, kter˘ stál u poãátkÛ kolonizace zdej‰ího území. Jsou spjaty 

s opavsk˘m vévodou, jehoÏ zásluhou byl na poãátku 14. století hrad

v této divoké krajinû, na vrcholu 854 metrÛ vysokého Zámeckého

kopce, postaven. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1348,

kdy opavsk˘ kníÏe Mikulá‰ povolil Janu Bruxerovi „opraviti a vybu-

dovati mûsteãko pod na‰ím hradem Fürstenwalde, kteréÏto se bude

jmenovat Gesenke.“ Jméno se pozdûji pfieneslo na celé Jeseníky

a hrad byl ve své dobû povaÏován za jeden z nejmocnûj‰ích v této

ãásti Slezska.

Pfiesto nûkdy v 15. století zanikl. Snad jej dobyla vojska Matyá‰e

Korvína, která v roce 1474 táhla slezskou zemí, nebo jej opustili je-

ho majitelé poté, co se jim hrad uÏ nezdál b˘t dostateãnou zá‰titou

proti vojensk˘m útokÛm. V 16. století totiÏ ve Vrbnû pod Pradûdem

vzniká zámek rodu Bruntálsk˘ch z Vrbna. KaÏdopádnû na mapû

bruntálského panství z roku 1579 je jiÏ hrad zakreslen jako zfiícenina.

O hradu Fürstenwalde a jeho majitelích se vypráví hned nûkolik po-

vûstí. Po Bílé hofie bylo mnoho moravsk˘ch a ãesk˘ch ‰lechticÛ po-

praveno za úãast na povstání. To potkalo i Hanu‰e z Vrbna. Jeho dce-

ra Helena a její teta Kunigunda zÛstaly ve Vrbnû i poté, co je obsadi-

li ‰véd‰tí vojáci generála Torstensona. Místní lidé byli vût‰inou pro-

testanti, a tak se ·védy vycházeli v dobrém.

Císafi‰tí mu‰ket˘fii se pfied vpádem ·védÛ opevnili narychlo v doãas-

ném sídle Heleny z Vrbna – na provizornû opraveném hradû

Fürstenwalde. ·védové chtûli hrad dob˘t, ale císafisk˘ velitel jim

vzkázal, Ïe pokud se o to pokusí, popraví Helenu i její tetu. ·védsk˘

hejtman se do Helenky zamiloval a bál se o její Ïivot. ProtoÏe se jí

obãas podafiilo vyjít z obleÏeného hradu ven, umluvili se, Ïe císafiské

vyÏenou z hradu lstí.

Helenka poÏádala velitele císafiské posádky, aby mohla dÛstojnû 

oslavit své dvacáté narozeniny velkou hostinou, na kterou pozvala

i jeho vojáky. KdyÏ usnuli, zmoÏeni vínem, Helenka vybûhla na cim-

bufií vûÏe a zamávala kapesníãkem smûrem k Vrbnu. To byl signál,

po nûmÏ se ·védové vydali na zteã. Sama dívka jim otevfiela bránu

do podzemní chodby, a neÏ se císafi‰tí vojáci staãili probrat z opilos-

ti, byl hrad v moci ·védÛ.

Láska ke ‰védskému hejtmanovi v‰ak nemûla dlouhého trvání.

K Vrbnu pfiitáhlo mohutné císafiské vojsko. ·védsk˘ dÛstojník v bit-

vû padl a nakonec se císafi‰tí dostali i do hradu. Helenka se skryla do

vûÏe, kde byly uloÏeny sudy se stfieln˘m prachem. KdyÏ vojáci vylo-

mili dvefie, zoufalá dívka vloÏila louã do sudu a cel˘ hrad vyletûl do

povûtfií.

Od té doby pr˘ lidé vídali Helenku v bíl˘ch ‰atech a s hofiící po-

chodní, jak bûhá po louce pod zfiíceninami a s pláãem hledá svého za-

bitého milého. Jin˘m se zase zjevovala v podobû hofiící ot˘pky sena

létající po lese, která ale nikdy neshofiela.

Na místû hradu toho dnes uÏ mnoho nenajdeme. Jen pár zbytkÛ zdí

pfieÏilo hlodání zubu ãasu a systematickou tûÏbu zdej‰ího zdiva jako

stavebního kamene. Od roku 2012 stojí na vrcholu vyhlídkov˘ altán,

kter˘ nabízí krásné pohledy do údolí i na okolní hory.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: Miroslav Ulrych, turistika.cz a tisicovky.cz

Stfiední ãást hradu se zbytky zdiva

Krajina na sever aÏ severozápad od R˘mafiova se zvedá k horám,

z nichÏ k nám proudí ãetné bystfiiny, které se slévají do dvou hlav-

ních potokÛ, jimiÏ jsou Moravice a Podolsk˘ potok. Horní ãásti

Od podlé‰ky k zvonku vousatému
III. ãást – V horsk˘ch údolích (1)

Zajímavosti z pfiírody

Violka dvoukvûtá dobfie sná‰í vlhko, chlad a zastínûní; spojnice
Hubert – Medvûdí skály (830 m), 10. 5. 2018

ÎluÈucha orlíãkolistá; Ïluté barvivo obsaÏené v listech se dfiív pouÏí-
valo k barvení vlny, odtud pojmenování rodu; údolí Podolského po-
toka, 21. 5. 2018
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tûchto tokÛ s nûkter˘mi pfiítoky tvofií horská údolí: 1. Îìársk˘ Ïleb

s podhorsk˘m úsekem Hubert – ·karedá jedle (hlavní zdrojnice pod

Bfiidliãnou horou – pramení zde Podolsk˘ potok), 2. Stfiíbrn˘ potok

(pramen u Alfrédky), 3. Koteln˘ potok (pramen v Malé kotlinû), 

4. Moravice (pramen ve Velké kotlinû), 5. Bûlokamenn˘ potok

(zdrojnice pod horou Temná). Bílá Opava sice odvádí své vody mi-

mo region (do Karlovy Studánky a Vrbna), ov‰em její horní tok je‰-

tû pfiináleÏí R˘mafiovsku, a tak si mÛÏeme zapoãítat i ten.

Nápadn˘ je náhl˘ pfiechod z odlesnûné krajiny s mozaikovit˘m

zbytkem lesÛ do rozsáhl˘ch komplexÛ lesních porostÛ, které v na-

‰em regionu dosahují aÏ k hlavnímu hfiebeni a k Pradûdu. Linie to-

hoto komplexu bûÏí od Kamenné hory a V˘hledÛ pfies Îìársk˘

Potok a Ostroh k Nové Vsi a dále pfies Malou Morávku ke Karlovû

Studánce.

Nás budou zajímat údolí v tûchto lesích a rezervace, které se v po-

pisované oblasti nacházejí, vyjma hlavního hfiebene, ale i horské le-

sy vÛbec. Mnohé druhy bylin bûÏnû osídlují i nûkolik v˘‰kov˘ch

stupÀÛ (nûkteré témûfi v‰echny), a tak se nedá fiíci, Ïe by se tyto stup-

nû v botanickém smyslu naprosto li‰ily. Zde objevíme ty druhy, kte-

ré se dokázaly pfiizpÛsobit chladu (horská údolí jsou chladná i v lé-

tû) a vût‰ímu zastínûní.

Mnozí si rádi vyjedou na kole ke ·karedé jedli a dále k Hubertu

a Îlutému potoku nebo údolím Stfiíbrného potoka k Alfrédce ãi

po odboãce k rozhlednû v Nové Vsi. I zde se setkáme jak s rostlina-

mi nápadn˘mi, tak s tûmi, které snadno pfiehlédneme. Mezi nápadné

patfií pryskyfiník kosmat˘ a platanolist˘, ÏluÈucha orlíãkolistá, mléãi-

vec alpsk˘, omûj ‰alamounek, kamziãník rakousk˘ a dal‰í. âasto ta-

ké narazíme na kefi rÛÏe alpské neboli pfievislé. ¤íká se, Ïe není rÛ-

Ïe bez trnÛ, ale právû tento druh trny nemá. Plody lze pouÏít k pfií-

pravû ãaje stejnû jako u v‰ech plan˘ch druhÛ rÛÏí. Vitamín C obsa-

Ïen˘ v duÏnat˘ch stûnách ‰ípkÛ je totiÏ ménû citliv˘ vÛãi varu neÏ

vitamíny z jin˘ch zdrojÛ.

Mezi ménû nápadné rostliny patfií napfi. vrbina penízková a hajní ne-

bo violka dvoukvûtá. Vrbina penízková v‰ak roste pospolitû a plazi-

v˘mi lodyhami porÛstá krajnice cest a jiná místa, takÏe nám v dobû

kvûtu sotva unikne. Vrbina hajní má men‰í kvûty, vyrÛstá jednotli-

vû, ale je hojná zejména na vlhk˘ch stanovi‰tích. Nejstatnûj‰í z vr-

bin je vrbina obecná, vysoká aÏ 1 m, rovnûÏ indikující mokrá nebo

vlhká stanovi‰tû, a to i v niÏ‰ích polohách. Violku dvoukvûtou na-

jdeme na prameni‰tích a u horsk˘ch bystfiinek nebo potokÛ, napfi. ve

Îìárském Ïlebu a na Bílé Opavû. Tam se navíc setkáme s dal‰ími

dvûma v˘znaãn˘mi druhy horsk˘ch lesÛ – se straãkou vyv˘‰enou

a s havezí ãesnáãkovou, které pro jejich v˘‰ku sotva pfiehlédneme

(oba druhy mají 1,5 m i více). Mnoh˘m bude straãka pfiipadat deko-

rativnûj‰í pro svÛj celkov˘ vzhled a sytû modré aÏ modrofialové

kvûty v bohatém koncovém hroznu. V Jeseníkách se vyskytuje

v subalpínsk˘ch nivách nebo v pfiípotoãn˘ch nivách v horském stup-

ni. MÛÏete ji vidût také ve Velké kotlinû a na nûkolika dal‰ích mís-

tech. Je pomûrnû vzácná, v âR roste jen ve tfiech pohofiích.

Havez má velmi drobné rÛÏovofialové úbory, kter˘ch bychom si sot-

va v‰imli, kdyby nebyly nahlouãené do velk˘ch a hust˘ch chocho-

liãnat˘ch lat. Tím se rostlina stává nápadnou, spolu s velk˘mi „lo-

puchovit˘mi“ listy. V horách kolem prameni‰È, mokfiin a potokÛ vy-

tváfií i vût‰í porosty, zejména ve vy‰‰ím horském stupni. Dala do-

konce i název jednomu lesnímu spoleãenstvu – havezová smrãina.

Roste v‰ak i v klenov˘ch buãinách (Buãina u Franti‰kovy mysliv-

ny), pfiípadnû na druhotn˘ch stanovi‰tích.

Zmínûn˘m druhÛm se v˘‰kovû témûfi vyrovná vûsenka nachová.

Není tak nápadná, ale pozorovatel pfiírody si jí v‰imne. Nevyskytuje

se jen na horách, ale od horní hranice lesa „sestupuje“ aÏ do pahor-

katiny. Její drobná kvûtenství jsou vÏdy svisle nebo ‰ikmo dolÛ se-

hnutá, coÏ u sloÏnokvût˘ch rostlin není obvyklé. Dalo to vznik jak

ãeskému, tak latinskému pojmenování: prenes = dopfiedu sklonûn˘,

anthe = kvût, tedy Prenanthes purpurea.

Pfii prÛchodu turisticky atraktivním údolím Bílé Opavy, kde je stále

co obdivovat, mÛÏe na‰í pozornosti uniknout dekorativní kapradina

Ïebrovice rÛznolistá. Kapradiny nekvetou, a protoÏe tato není ani

zvlá‰È vysoká, snadno se „schová“ v ostatní zeleni. Je v˘znaãn˘m

prÛvodcem pÛvodních horsk˘ch smrãin, v nichÏ upfiednostÀuje vlh-

ká stanovi‰tû a dobfie sná‰í i silné zastínûní. Má dvojtvárné listy: pfie-

zimující loÀské, v pfiízemní rÛÏici, mají úkrojky ‰ir‰í, zatímco leto‰-

ní, vztyãené, mají úkrojky uzounké, pfiipomínající Ïeberní skelet.

Fota a text: Milo‰ Zatloukal

Straãka vyv˘‰ená roste jen na Králickém SnûÏníku, v Jeseníkách
a Krkono‰ích; pod Ovãárnou (1270 m), 7. 7. 2018

Havez ãesnáãková je jednou z nejnápadnûj‰ích horsk˘ch bylin; pod
Ovãárnou, 7. 7. 2018

Mléãivec alpsk˘ je nápadná bylina vysoká aÏ 2 m; roní bílé mléko, pro-
to ji mléãivcem nazval uÏ Presl v 19. stol.; najdeme ji pfii vstupu do hor-
sk˘ch údolí i v oblasti kolem horní hranice lesa; Ovãárna, 7. 7. 2018
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Po jezevci lesním se mnû a m˘m dvûma kamarádÛm povedlo dostat

do hledáãku dal‰ího noãního obyvatele na‰ich lesÛ, na R˘mafiovsku

poslední desetiletí hojnû roz‰ífieného, ale pro mnohé z nás, kromû

myslivcÛ ãekajících v noci pfii úplÀku na divoãáky, neviditelného

tvora – psíka m˘valovitého.

Psík m˘valovit˘ (m˘valovec kuní, Nyctereutes procyonoides)
Jak uÏ to b˘vá, má tento nejmlad‰í pfiíslu‰ník na‰í fauny ‰elem uÏ tfie-

tí jméno, abychom nepfii‰li o poãáteãní zmatek v odborné literatufie.

Pokud Ïil v zoologick˘ch zahradách, jmenoval se kuní pes, coÏ ales-

poÀ pfiipomínalo jeho pfiíslu‰nost k ‰elmám psovit˘m. Pak dostal ná-

zev m˘valovec kuní, coÏ bylo velice zmatené, protoÏe není pfiíbuzn˘

ani s m˘valy, ani s kunami, ale právû tento pochybn˘ název se vÏil.

Novûji se prosazuje název psík m˘valovit˘.

Psík pochází z Dálného v˘chodu. Jeho vlastí je v˘chodní âína,

Poamufií, Usurijská oblast, Korea a Japonsko. Od r. 1927 byl zámûr-

nû vysazován v nûkter˘ch oblastech Ruska, nejprve na Kavkaze a po-

zdûji i jinde, jako zvûfi koÏe‰inová. Vysazení bylo úspû‰né a psíci se

zaãali ‰ífiit smûrem západním. Nálezy jsou z Finska, Polska,

Rumunska, âech, Moravy, Slovenska, Nûmecka a dále na západ

z Holandska.

Podle v˘sledkÛ ankety Ústavu pro v˘zkum obratlovcÛ v Brnû 

v r. 1978 bylo na území âech a Moravy do té doby 122 v˘skytÛ psí-

ka m˘valovitého, 70 bylo pozorování a 52 odstfielÛ. Nejvíce v˘skytÛ

bylo na severní Moravû v ·ilhéfiovicích. Dal‰í ‰ífiení pokraãuje.

Samozfiejmû jsou i u nás na R˘mafiovsku a není jich zrovna málo.

Psík m˘valovit˘ (tfiída – savci, fiád – ‰elmy, ãeleì – psovití, rod 
– psík) je robustní, nízkonohé zvífie, pfiipomínající spí‰ m˘vala nebo

jezevce neÏ psovitou ‰elmu. Délka tûla dospûl˘ch jedincÛ dosahuje

50–70 cm, v˘‰ka v kohoutku nepfiesahuje 25 cm. Hmotnost se pohy-

buje v rozmezí 4–10 kg. Ocas je oproti jin˘m psovit˘m ‰elmám krát-

k˘ (15–25 cm), ale velmi huÀat˘. Jeho srst je dlouhá, huÀatá, hnûdá

aÏ ‰edû nazrzlá. Na tváfiích srst vytváfií v˘razné licousy a na hfibetû ja-

kousi hfiívu. Krátké, zakulacené boltce jsou témûfi skryté v srsti. Na

obliãeji má ãernou nebo ãernobílou kresbu v podobû masky, podob-

nû jako m˘val, také bûhy b˘vají ãerné.

Psík m˘valovit˘ je aktivní v noci, den pfiespává v nofie, kterou si sám

vyhrabává, ale ãastûji vyuÏívá opu‰tûné nory jin˘ch ÏivoãichÛ. Psík

m˘valovit˘ je jediná psovitá ‰elma, která pfiespává zimu, podobnû ja-

ko medvûd nebo jezevec (v âesku od prosince do poãátku bfiezna).

V jiÏních oblastech svého roz‰ífiení (Japonsko kromû ostrova

Hokkaidó, Korea) zimu nepfiespává. Psík m˘valovit˘ je v˘raznû samo-

táfisk˘ Ïivoãich. Své teritorium si znaãkuje moãí a páchnoucími v˘-

mû‰ky fiitních Ïláz. Ménû v˘razná je hlasová komunikace. Jde o tiché

zvífie. Oz˘vá se vrãením a kvikáním, hlavnû je-li ohroÏen nebo chycen,

nedokáÏe ‰tûkat. Psík patfií mezi prohnané ‰elmy, bylo zaznamenáno,

Ïe nûktefií psíci po v˘stfielu ze sebe dûlají mrtvé, i kdyÏ je stfiela mine.

Bûhem bfiezna a dubna probíhá kaÀkování. Po 60–64 dnech, kdy je

samice plná, vrhne ve své nofie vût‰inou 5–12 mláìat. Nûkdy jich mÛ-

Ïe b˘t aÏ 15. Ta jsou následujících 15 dní plnû slepá a teprve postu-

pem ãasu prohlédnou. Matka je poté je‰tû asi mûsíc kojí. Rodinnou

péãi mají na starosti oba dva rodiãe. Samec se nevyh˘bá sv˘m po-

vinnostem a samici s mláìaty nosí ulovenou kofiist. Zhruba ve tfiech

mûsících vûku se osamostatÀují. Pohlavní dospûlosti dosahují mláìa-

ta uÏ v prvním roce Ïivota.

Psík je v‰eÏravec. Sbírá rÛznou rostlinnou potravu – bobule, kofiínky

a hlízy rostlin, ale loví také drobné Ïivoãichy. Z Ïivoãi‰né potravy se

Ïiví zvlá‰tû vejci a mláìaty ptákÛ, ale také Ïábami, lekl˘mi rybami,

mr‰inami a ‰keblemi.

Kamarád Jan psíky náhodnû spatfiil po západu slunce pfied norou pfii

návratu z lesa v okolí Bfiidliãné. Tím se nám naskytla ‰ance na slu‰-

n˘ snímek a neobyãejn˘ záÏitek. Je duben, právû probíhá jejich kaÀ-

kování a my hned první nedûli po obeznání vyráÏíme s fotoaparáty

k norám. Jak se pozdûji ukázalo, byla to dobrá volba.

Sraz jsme si sjednali na sedmnáctou hodinu na malém parkovi‰ti

pfied vjezdovou cestou do revíru. Lesní cesta k norám je pohodl-

ná, mírn˘ táhl˘ kopec, Ïádná dfiina, nic nároãného. Nemusíme

pfieskakovat v˘vraty ani zdolávat hluboké koleje od lesní techni-

ky, jde se dobfie. Pfii vstupu do je‰tû zachovalého lesa mÛj zrak 

upoutá spousta stop od vysoké, divoãákÛ, samozfiejmû nechybí

ani stopy srnãí zvûfie. Za stálého tichého vyprávûní o v‰em moÏ-

ném, hlavnû o zdej‰í zvûfii, procházíme zajímav˘mi partiemi les-

ního porostu, kdyÏ vtom zpozorujeme po pravé stranû v trochu

vzrostlé mlazinû odbíhat srnãí zvûfi. To uÏ nám zb˘vá k norám jen

pár minut chÛze. Po pfiíchodu k nim si podle svého uváÏení

Tajemné noãní ‰elmy jsem vidûl poprvé v Ïivotû
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V dne‰ním dílu se stejnû jako v minulém zamûfiíme na odrÛdy s dobrou

skladovatelností. Zatímco poslednû jsem popisoval odrÛdu Delor, dnes

bych rád vyzdvihl mimofiádné novo‰lechtûní zvané Admiral. To není si-

ce je‰tû podloÏeno dekádami pûstitelsk˘ch zku‰eností, pfiesto v‰ak za

posledních cca 10 let, od doby právní ochrany, vzbudilo obrovsk˘ zá-

jem pro své komplexnû dobré vlastnosti a mimofiádnou skladovatelnost

v bûÏn˘ch sklepních podmínkách. Ani tato odrÛda v‰ak není dokonalá

a má své nectnosti. Pfii pfiíli‰né péãi – v˘razném fiezu v kombinaci s vy-

datn˘mi dusíkat˘mi hnojivy a nedostatkem vápníku v pÛdû – mÛÏe 

trpût poruchou zvanou fyziologická skvrnitost. Jde o zdraví ne‰kodné

lokální drobné propadliny na plodech zpÛsobené nedostateãn˘m záso-

bením plodu vápníkem v dobû jeho v˘vinu. Tyto hnûdavé skvrnky, kte-

ré se je‰tû více projevují bûhem skladování, mají pfii konzumaci naho-

fikl˘ tón (odtud synonymní název „hofiká skvrnitost“). Pfii pûstování na

bujn˘ch podnoÏích (napfi. MM106, A2 ãi semenáã), rozumném hnojení,

stfiídmém fiezu a obãasném vápnûní pÛdy v‰ak tato potíÏ odpadá.

MÛÏete se pak tû‰it z chutn˘ch, mimofiádnû kfiehk˘ch, ‰Èavnat˘ch

a dlouho skladovateln˘ch plodÛ, které souãasnû absolutnû netrpí padlím

a strupovitostí. Ne nadarmo je jednou z dnes nejoblíbenûj‰ích odrÛd.

25) Admiral
PÛvod: vy‰lechtûna v ÚEB ve StfiíÏovicích z kfiíÏení odrÛd Mira

x Bohemia v roce 1998, právnû chránûna od roku 2012.

Strom: roste velmi bujnû s tendencí k vyholování.

Plodnost: ve shlucích i na krátkém dfievû, bohatá, kaÏdoroãní.

PoÏadavky: pûstitelsky nenároãná a kvalitní zimní odrÛda s rezi-

stencí vÛãi strupovitosti, mÛÏe trpût fyziologickou pihovitostí.

Plod: stfiední aÏ velk˘, lehce plo‰‰ího tvaru, stopka stfiední, slupka

stfiednû tlustá, suchá, hladká, krycí barva temnû ãervená, duÏnina

pevná, velmi kfiehká, ‰Èavnatá, harmonická, sladkokyselá, konzisten-

ce jemná, stfiednû tuhá. Sklízí se koncem záfií, konzumnû zraje od fiíj-

na, vydrÏí do kvûtna!

·patné vlastnosti: bujn˘ rÛst, krat‰í stopka, plodnost ve shlucích,

mÛÏe trpût fyziologickou skvrnitostí.

Dobré vlastnosti: mimofiádná skladovatelnost, dlouhotrvající v˘teã-

ná chuÈ, kfiehkost a ‰Èavnatost plodÛ, nízké nároky na agrotechniku

a vysoká odolnost houbov˘m chorobám. Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: http://www.ueb.cas.cz/cs/system/files/users/public/cer-
ny_126/admiral-)
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Akce hradu Sovince

a hlavnû podle smûru vûtru vybíráme místo k ãekané. Máme sko-

ro hodinu ãas, a tak si je‰tû vymûníme pár slov. Martin naposle-

dy cigaretou ovûfiuje smûr vûtru, jestli se náhodou neotoãil. Pak

uÏ jen ti‰e a napjatû ãekáme, kaÏd˘ u jednoho stromu. 

Je skoro bezvûtfií, ptáci kolem zpívají veãerní melodie, obãas za-

slechnu hfiadující hfiivnáãe, do toho sem tam kfiikne sojka a kosi ne-

zÛstávají pozadu. Les se pomalu ukládá do veãerní nálady, poslední

sluneãní paprsky si proráÏejí cestu mezi stromy, aby nám pozlatily

prostor kolem nory. BohuÏel v tomto kouzelném svûtle noãní obyva-

telé lesa ze svého úkrytu ven nepÛjdou. âas pozvolna ubíhal a mé oãi

nespou‰tûly noru a její vsuky z dohledu. Doba noãních duchÛ je ta-

dy, kaÏdou chvilku by mûli vyjít z podzemního úkrytu.

Kontroluji pro jistotu nastavení fotoaparátu, znovu kouknu pfies

maskovací síÈ k nofie a naráz strnu! Hlaviãka ‰elmy je venku, vzá-

pûtí je venku cel˘ m˘valovec ve své kráse. Je ‰est minut po deva-

tenácté, potichu kamarádÛm pravím: Jdou ven. Dál uÏ bez otálení

pofiizuji první fotografie. Z nory vychází druh˘, koneãnû vidím

tyhle tajemné noãní ‰elmy témûfi za denního svûtla, vÛbec poprvé

v mé myslivecké i fotolovecké kariéfie, vlastnû poprvé v Ïivotû.

Jsou úÏasní, i kdyÏ myslivci by se mnou nesouhlasili, a musím jim

dát za pravdu, jací to jsou plenitelé, ale to je mi teì úplnû jedno.

Koneãnû sly‰ím závûrky kolegÛ, nádhern˘ záÏitek, kter˘ mÛÏeme

vychutnávat cel˘mi dou‰ky. Je to párek, evidentnû jde poznat sa-

miãku od samce, jak velikostnû, tak obliãejovou maskou. Akãními

scénami nijak neopl˘vají, pÛsobí na nás spí‰e ospal˘m dojmem.

Obãas si navzájem proãistí srst, protáhnou se, zívnou a ulehnou.

Na zvuky závûrek jen otoãí hlavu, nijak jim to nevadí. Snad na plo-

‰e jednoho metru znovu opakují zívání, úpravu srsti a pozorování

okolí. My fotíme, snaÏíme se o slu‰n˘ zábûr, jsme spokojení, kaÏ-

d˘ tuto scénu, tento krátk˘ film proÏívá po svém, já své radostné

emoce nijak neskr˘vám. 

Ov‰em v‰echno jednou konãí. Svûtla rychle ub˘vá a i m˘valovci si

usmysleli, Ïe si zase pÛjdou zalehnout do nory. Konãíme, prohlíÏím

své fotky, nad‰ené komentáfie nesmí chybût, jsem nadmíru spokojen,

kolegové samozfiejmû také. Balíme vûci a dûkujeme „lesním noãním

duchÛm“ za nev‰ední záÏitek. Fota a text: Václav Va‰íãek

Ovocnické rozhledy
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Na konci fotbalové sezóny se v areálu r˘mafiovského stadionu pravidelnû ko-
ná turnaj mládeÏe Lord Cup. O víkendu 22.–23. ãervna byl na programu jubi-
lejní 20. roãník, nad jehoÏ konáním pfievzali zá‰titu reprezentant âR Zdenûk
Pospûch a Katefiina Furiková, která reprezentuje âR v kategorii do 17 let. 
Sobota patfiila star‰í pfiípravce, roãníku 2008 a mlad‰ím. Hrálo se

systémem 5+1 na ãtyfiech minihfii‰tích souãasnû a na diváky ãekalo

celkem 77 ‰estnáctiminutov˘ch zápasÛ. Turnaje se zúãastnilo patnáct

muÏstev z na‰eho i Olomouckého, Libereckého a Pardubického kra-

je. Z partnersk˘ch mûst k nám váÏilo cestu italské USD Arco a fot-

balisti Ozimku. 

Na 160 mal˘ch fotbalistÛ se pustilo do vzájemn˘ch zápasÛ. Nejlépe

si od zaãátku vedly FC Hlinsko a TJ Sokol Doubí. Skvûle jim sekun-

dovala muÏstva z Nového Malínu, Vysokého M˘ta a Ostravy. ·patnû

si nevedla ani domácí Jiskra, která se tfiemi v˘hrami, jednou remízou

a tfiemi prohrami postoupila do finálové skupiny, kde ve ãtyfiech zá-

pasech získala jedno vítûzství. Finálová skupina byla vyrovnaná

a o celkovém vítûzi rozhodoval poslední zápas, v nûmÏ Hlinsko po-

razilo Sokol Doubí. Tfietí skonãilo Vysoké M˘to pfied Nov˘m

Malínem. Na‰e druÏstvo fini‰ovalo na 8. místû. Na závûr byly rozdá-

ny i individuální ceny; jako talent turnaje byl vyhlá‰en Ludûk ·imko

z domácího t˘mu.

Nedûle byla vyhrazena mlad‰ím ÏákÛm, tedy roãníkÛm 2006 a mlad-

‰ím. V této kategorii se hraje na polovinu velkého hfii‰tû systémem

7+1. Turnaje se zúãastnilo ‰estnáct t˘mÛ, mezi nimi i slovenská F·

Slovania z Kornû, polské Radwanice a italské USD Arco. Na kaÏdé

muÏstvo ãekalo sedm utkání ve dvou skupinách a ãtyfii utkání ve fi-

nálov˘ch skupinách. Velké hfii‰tû bylo rozdûleno reklamními banne-

ry se sponzory a partnery turnaje. Na svûtelné tabuli mohli hráãi i di-

váci sledovat ãas zápasÛ. 

Na hfii‰ti probûhlo 88 zápasÛ s nespoãtem krásn˘ch fotbalov˘ch ak-

cí. Domácí Jiskra vstoupila do turnaje vítûzstvím 1:0, kdyÏ si poradi-

la s FC Slavoj Olympia Bruntál. Ve druhém utkání prohrála s SK

Uniãov, poté vyhrála nad Sokolem Doubí a remizovala s USD Arco

0:0. Pak následovaly dvû v˘hry nad Branticemi (2:0) a Prostûjovem

(3:0). V posledním zápase skupiny prohrála s Velkou Polomí 0:1 a ze

skupiny postoupila ze 4. místa. Poté turnaj pokraãoval finálov˘mi zá-

pasy. Ze v‰ech ãtyfi finálov˘ch zápasÛ jsme bohuÏel ode‰li poraÏeni,

byÈ jen tûsnû rozdílem jednoho gólu. Z vítûzství na turnaji se radoval

FK Jeseník pfied SK Uniãov a italsk˘m USD Arco. Na na‰e hráãe zÛ-

stalo 8. místo. 

Oba zápasové dny doprovodila autogramiáda ZdeÀka Pospûcha, se

kter˘m mûly t˘my moÏnost se i vyfotografovat. Po vyãerpávajících

bojích ãekala na hráãe odmûna v podobû papírového ohÀostroje a ko-

neãného vyhlá‰ení v˘sledkÛ. První tfii muÏstva si odnesla krásné po-

háry a medaile. KaÏdé muÏstvo obdrÏelo ta‰ku s upomínkov˘mi

pfiedmûty a pár sladkostí. Ceny spoleãnû se zástupci vedení mûsta po

oba dny pfiedával ambasador turnaje Zdenûk Pospûch, kter˘ ocenil

bojovnost klukÛ. Kompletní v˘sledky a bohatou fotogalerii nalezne-

te na stránkách klubu www.jiskrarymarov.com. 

Kamil Furik, fota: Katefiina Pallová

Lord Cup jiÏ podvacáté

Leto‰ní roãník Závodu míru U23 Grand Prix Priessnitz spa 2019, kter˘ se jel
za podpory Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, M·MT a Nadace
âEZ ve dnech 6.–9. ãervna, má za sebou jiÏ sedmé pokraãování.
Technick˘ dvoukilometrov˘ prolog v centru Krnova 6. ãervna zvlá-

dl nejlépe nizozemsk˘ mladík Nils Eekhoff, kter˘ traÈ zajel v ãase

2:11,94. Nejlep‰í z ãesk˘ch závodníkÛ byl Jakub Otruba, kter˘ skon-

ãil na 32. místû s odstupem necel˘ch devíti vtefiin.

âechÛm ãasovka pfiíli‰ nevy‰la, kromû Otruby se do první padesátky

dostal jiÏ jen Petr Kelemen, kter˘ na 36. místû ztratil na vítûze 9,44 s.

Nejvût‰í ãeská nadûje pro tento prestiÏní závod seriálu Nations‘ Cup

Závod míru se jel posedmé, první etapa vedla opût do R˘mafiova

Sport
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Karel Vacek skonãil aÏ na 92. místû s odstupem témûfi patnácti vte-

fiin, ale to pfied dal‰ími kilometry, které na jezdce teprve ãekaly, vÛ-

bec nic neznamená. 

První etapu závodu z Jeseníku do R˘mafiova v pátek 7. ãerna, kte-

rá mûfiila 134,2 kilometru, vyhrál ‰v˘carsk˘ reprezentant Stefan

Bissegger. Sv˘m vítûzstvím se oblékl i do Ïlutého trikotu nejlep‰ího

jezdce závodu, ve kterém vystfiídal vítûze prologu Nizozemce Nilse

Eekhoffa. Získal zároveÀ dres Satum lídra bodovací soutûÏe.

DrÏitelem bílého dresu Nadace âEZ a nejlep‰ím âechem se stal

Jakub Otruba, kter˘ skonãil ‰est˘. 

O osudu etapy se rozhodlo velice záhy. Hned po první vrchafiské pré-

mii na Ramzovském sedle na desátém kilometru odjela z pelotonu se-

dmiãka jezdcÛ a vydrÏela spolu v úniku aÏ do cíle. Byli v ní

Bissegger, Otruba, Marijn van den Berg (Niz.), Francisco Campos

(Port.), Martin Bugge Urianstad (Nor.), Raku‰an Patrik Camper

a Dán Mathias Norsgaard Jorgensen, kter˘ jako jedin˘ v závûru ne-

staãil a odpadl.

Na vrchafisk˘ch prémiích dominovali Marijn van den Berg, kter˘ 

drÏí dres Ondrá‰ovka nejlep‰ího vrchafie a zároveÀ dres Prim / Media

Walk nejlep‰ího jezdce do 21 let, a Martin Bugge Urianstad. Pfii ná-

jezdu na ãtyfii okruhy dlouhé 12 kilometrÛ mûli uprchlíci k dobru

3:05. Poãetn˘ peloton sice v kaÏdém okruhu nûco ze ztráty umazal,

ale pfii nájezdu do posledního kola mûl odstup 2:10, a to bylo témûfi

jisté, Ïe jezdci z úniku budou slavit. V posledním kole se náskok

ztenãil o dal‰í minutu, ale spurt o etapov˘ vavfiín patfiil uprchlíkÛm,

ov‰em ne Otrubovi, kter˘ mírnû zaostal a pfiijel o pût vtefiin pozdûji

neÏ vítûzn˘ Bissegger. Druh˘ skonãil van den Berg a tfietí Campos.

V hlavním poli pfiijeli se ztrátou 1:09 prakticky v‰ichni na‰i jezdci.

„PÛvodní plán byl, Ïe bychom v kaÏdé skupinû mûli mít nûkoho z t˘mu.
Po první vrchafiské prémii najednou zÛstalo vepfiedu pût lidí ze siln˘ch

t˘mÛ a já to mûl k nim nejblíÏe, takÏe jsem si je docvakl. V úniku jsme
spolupracovali, i kdyÏ já v závûru jiÏ trochu ‰etfiil síly. Na spurt jsem
pÛvodnû také myslel, ale soupefii byli prostû lep‰í. Tento závod není tak
dlouh˘, takÏe by mi síly v dal‰ích etapách chybût nemûly,“ komentoval

prÛbûh první etapy do R˘mafiova ãesk˘ reprezentant Jakub Otruba.

V˘sledky 1. etapy z Jeseníku do R˘mafiova (134,2 km):
1. Bissegger (·v˘c.) 3:10:13, 2. van den Berg (Niz.), 3. Campos

(Port.), 4. Urianstad (Nor.), 5. Camper (Rak.) – v‰ichni stejn˘ ãas, 

6. Otruba (âR) +5, ... 28. Tyrpekl (v˘bûr âech a Moravy), 29. Petr

Kelemen, 49. Vacek (oba âR), 50. Rotter, 53. Honsa, 57. Procházka,

74. ¤epa (v‰ichni v˘bûr âech a Moravy), 86. Jakoubek, 88. Ka‰par

v‰ichni +1:09, 102. Sedláãek (v‰ichni âR) +1:25, 104. DoleÏal (v˘-

bûr âech a Moravy) +1:29.

Vítûzem sedmého roãníku Závodu míru U23 Grand Prix Priessnitz

spa, kter˘ je zafiazen do seriálu UCI Under 23 Nations‘ Cup, tedy

svûtové nejvy‰‰í soutûÏe závodníkÛ do 23 let, se stal Nor Andreas

Leknessund. Stal se zástupcem sedmé zemû, která dokázala tento

prestiÏní podnik ovládnout. Nejnároãnûj‰í byla etapa, která mûla start

i cíl v Jeseníku, mûfiila 171,5 kilometrÛ a bylo na ní sedm vrchafi-

sk˘ch prémií. âest ãesk˘ch barev zachránil Jakub Otruba, tfiinácté

místo znamená body do Nations‘ Cupu a uhájil i trikot Nadace âEZ

pro nejlep‰ího domácího jezdce. 

Koneãné pofiadí:
1. Leknessund 11:37:44, 2. Bissegger +26, 3. Champoussin +1:23, 

4. van Wilder +1:34, 5. Vansevenant (Belg.) +1:49, 6. Moniquet

+2:13, ... 13. Otruba +3:19, 22. Vacek +6:20, 30. Tyrpekl +11:21, 

57. Jakoubek +31:26, 62. Petr Kelemen +33:09, 76. ¤epa +36:23, 

77. Ka‰par +36:27, 80. Sedláãek +36:41, 81. Procházka +36:51, 

82. DoleÏal +37:09, 85. Rotter +38:02.

JiKo, zdroj: www.zavodmiruu23.cz, fota: JiKo a Miroslav ·koda

50 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaã-

ce pfies Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied

Nov˘m Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m le-

sem k rozcestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud po zelené znaãce pfies

Îìársk˘ Potok, kolem ·karedé jedle na b˘valou Alfredovu chatu

/17,5 km/. Dále po ãervené znaãce na Jelení studánku a hfiebenovkou

aÏ k chatû Ovãárnû /26,5 km/. Od Ovãárny se vracíme k rozcestníku

Nad Ovãárnou a po Ïluté znaãce jdeme do Karlova /34,5 km/.

V Karlovû vpravo, projdeme obcí /cca 1 km/ k hotelu Pradûd a po-

kraãujeme po Ïluté znaãce pfies Jelení na Vyhlídku do Nové Vsi

Kam letos vyrazíme v sobotu 7. záfií na R˘mafiovskou padesátku?
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/obãerstvení/ a dál do Staré Vsi k pile /44,5 km/. Od pily ve Staré Vsi

se vracíme po ãervené znaãce do cíle v SVâ R˘mafiov /52,5 km/.

35 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaã-

ce pfies Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied

Nov˘m Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m le-

sem k rozcestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud po zelené znaãce pfies

Îìársk˘ Potok, kolem ·karedé jedle na b˘valou Alfredovu chatu

/17,5 km/. Dále po zelené znaãce na Mravencovku /20,5 km/.

Z Mravencovky odboãíme vpravo po modré znaãce na Jelení. Po 1,5 km

dojdeme na rozcestí se Ïlutou znaãkou /22 km/. Pokraãujeme vpravo

po Ïluté znaãce na Vyhlídku /obãerstvení/ v Nové Vsi a dále do Staré

Vsi k pile /28,5 km/. Od pily ve Staré Vsi se vracíme po ãervené

znaãce do cíle v SVâ R˘mafiov /35,5 km/. 

25 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaã-

ce pfies Edrovice kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied

Nov˘m Polem vpravo po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m le-

sem k rozcestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud po zelené znaãce pfies

Îìársk˘ Potok, kolem ·karedé jedle, smûr Alfredova chata. Pod

Medvûdími kameny /13 km/ odboãíme vlevo /vlastní znaãení/, k roz-

cestníku U Huberta /13,5 km/. Odtud po ãervené znaãce zpût ke

·karedé jedli /16 km/ a dále po Ïluté znaãce kolem Anenské huti k pi-

le do Staré Vsi /18 km/. Od pily ve Staré Vsi se po ãervené znaãce

vracíme do cíle v SVâ R˘mafiov /25 km/.

15 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaã-

ce pfies Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pfied

Nov˘m Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m le-

sem k rozcestí Pod V̆ hledy /8 km/. Odtud vpravo /vlastní znaãení/,

po cestû zpût do Janovic, kolem bûlidla k janovickému zámku 

/12 km/. Od zámku jdeme do cíle v SVâ R˘mafiov /15 km/.

5 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po zelené znaã-

ce smûr Skály. Za posledním domem odboãíme vpravo po polní ces-

tû k vysílaãi. Od vysílaãe se vracíme zpût a asi 100 m od silnice od-

boãíme vlevo polní cestou k edrovickému rybníku. Odtud jdeme

Bartákovou ulicí aÏ k Mototechnû a pak vpravo po Revoluãní ulici do

cíle v SVâ /5 km/.

KaÏd˘ úãastník jde na vlastní nebezpeãí. V cíli jste oãekáváni nejpo-

zdûji v 18:00. Pokud byste z váÏn˘ch dÛvodÛ nemohli do cíle v uve-

denou dobu dojít, oznamte to na tel.: 737 110 253 nebo 776 205 883.

Na tato ãísla mÛÏete také volat v pfiípadû zdravotních obtíÏí.

Jdûte po znaãené trase, pfii míjení dobytãích pastvin nevstupujte za 

ohradníky!

Na kontrole vám ve startovacím prÛkazu potvrdí prÛchod.

Dobrou pohodu na cestû pfieje KâT R˘mafiov

50 km
Start u SVâ R˘mafiov, smûr Horní Mûsto po silnici ã. 370, dále na
cyklostezku ã. 6143. Po projetí Skal odboãit na cyklostezku ã. 6053
smûr Re‰ov. V Re‰ovû dále po ãervené turistické znaãce (bude zna-
ãena fáborky) smûrem na Val‰Ûv DÛl. Ve Val‰ovû Dole se pokraãuje
po ãervené tur. znaãce smûrem na Sovinec a dále na Karlov.
U Pasecké myslivny po bílé hlavní cestû smûrem na Paseck˘ Îleb, ve
kterém se odboãí po zelené tur. znaãce smûrem na Mutkov.
V Mutkovû se sjede na cyklostezku ã. 6105 a po té se pokraãuje aÏ
do Huzové a dále na rozcestí, pak vpravo na cyklostezku ã. 6105,
6144, na první kfiiÏovatce vlevo na cyklostezku ã. 6144 a pokraãuje
se rovnû po ã. 6029 (Maringova cesta), na kfiiÏovatce se odboãí vle-

vo a po ãervené znaãce E5 smûrem na RyÏovi‰tû. V RyÏovi‰ti dále po
ãervené znaãce E5 smûr Stránské. Ve Stránském po cyklostezce 
ã. 511 do R˘mafiova k SVâ.

30 km
Start u SVâ R˘mafiov, smûr Horní Mûsto po silnici ã. 370, dále na
cyklostezku ã. 6143. Po projetí Skal odboãit na cyklostezku ã. 6053
smûr Re‰ov. V Re‰ovû dále po ãervené turistické znaãce (bude zna-
ãena fáborky) smûrem na Val‰Ûv DÛl. Ve Val‰ovû Dole se pokraãuje
po ãervené tur. znaãce smûrem na Sovinec. Na Sovinci se odboãí vle-
vo na cyklostezku ã. 511 smûrem na KfiíÏov, dále po cyklostezce 
ã. 511 aÏ na rozcestí, kde se odboãí vpravo na Jifiíkov (cyklostezka 
ã. 6106, 6144). Pfies Jifiíkov po cyklostezce ã. 6144 smûr KnûÏpole.
Pfied KnûÏpolem se odboãí vlevo na cyklostezku ã. 6145 smûrem do
Stránského. U autobusové zastávky Stránské se pokraãuje rovnû po
cyklostezce ã. 511. Na rozcestí se odboãí vpravo a stále po cyklos-
tezce ã. 511 do R˘mafiova k SVâ.

23 km 
Start u SVâ R˘mafiov, napojit se na cyklostezku ã. 511 smûr
Ondfiejov a po ní aÏ do Stránského. Ve Stránském odboãit vpravo na
ãervenou stezku E3 a po ní jet aÏ do R˘mafiova podél Stráleckého po-
toka a zfiíceniny Strálku aÏ k SVâ.

5 km (po dûtsk˘ch hfii‰tích)
Start u SVâ R˘mafiov, na dûtské hfii‰tû na ulici 1. máje, dále na hfii‰-
tû ve Flemmichovû zahradû a na hfii‰tû u janovického zámku. Cíl je
opût v SVâ. Vítûzslav ·opík

Cyklotrasy R˘mafiovské padesátky 2019
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Star‰í fotbalová pfiípravka ukonãila sezónu 2018/19. Tento roãník byl velice
dlouh˘ a úspû‰n˘ co se t˘ãe v˘sledkÛ. Dafiilo se nám jak na halov˘ch turna-
jích bûhem zimy, tak v jarních mistrovsk˘ch utkáních.
Kluci trénovali devût mûsícÛ v kuse a píle se jim vyplatila. To si moh-

li ovûfiit bûhem zápasÛ. Mûli jsme pouze jednoho silného konkuren-

ta, a to t˘m Slavoje Bruntál (roã. 2009), se kter˘m jsme jednou vy-

hráli a jednou prohráli a díky hor‰ímu skóre (257:45) jsme se umís-

tili na druhém místû. O góly se postarali v‰ichni hráãi, ale tradiãnû se

mezi prvními tfiemi stfielci umístili Tomá‰ Vychodil (63 gólÛ)

a Radim Pfiecechtûl (58 gólÛ), kter˘ se stal nejlep‰ím stfielcem roãní-

ku 2009.

O dal‰í góly se postarali: Jan Mihál, Petr Hance, Miroslav Mu‰álek,

Tomá‰ Mazánek, Donncha Birchall, Michal Kubík, ·imon PeÀáz,

Martin Vavfiiãka a David Tomíãek. Dále bych z t˘mu zmínil dva hrá-

ãe – Luìka ·imko a Roberta Casciani. Ti i pfies svÛj nízk˘ vûk (roã.

2010) patfiili mezi klíãové hráãe t˘mu, kter˘ dále posílili Vojta

Mikeska, Michal Mazánek a Jifií V‰etiãka.

Roãník 2008 byl velice úspû‰n˘ v kategorii pfiípravek v na‰em okre-

se i na mnoha olomouck˘ch turnajích, kde se kluci umístili vÏdy na

pfiedních pozicích. Celkem jsme pfiivezli patnáct pohárÛ za první,

druhá a tfietí místa. I pfies mal˘ poãet klukÛ tohoto roãníku je to veli-

ce pûkn˘ v˘sledek. A tento roãník byl pro kluky v kategorii pfiípravek

poslední, vût‰ina t˘mu se pfiesouvá v˘‰ do mlad‰ích ÏákÛ. Pfieji jim

hodnû úspûchÛ.

Se sezónou jsme se rozlouãili na turnaji pfiípravek Lord Cup v sobo-

tu 22. ãervna v R˘mafiovû. Foto a text: Radim Pfiecechtûl

Star‰í pfiípravka ukonãila fotbalovou sezónu 2018/2019

S blíÏícím se koncem ‰kolního roku se zavr‰ují také sezóny sportovních oddílÛ
a zájmov˘ch krouÏkÛ. Sezóna 2018–2019 byla pro ‰achovou Jiskru v mnohém
pfielomová. Zku‰enûj‰í Ïáci se zapojili do soutûÏí druÏstev, ménû zku‰ení poprvé
zakusili ‰achové zápolení na sv˘ch prvních turnajích. Podafiilo se roz‰ífiit ãlen-
skou základnu a více spolupracovat se ‰kolami. Navíc se r˘mafiovská ‰achová
obec neztratila ani v soutûÏích druÏstev.
·achov˘ krouÏek odstartoval opût v záfií, a to novû ve spolupráci se Z·

R˘mafiov, která se zapojila do projektu ·achy do ‰kol. Díky tomuto pro-

jektu se podafiilo získat nejen nov˘ herní a v˘ukov˘ materiál, ale hlavû

pfiivést k ‰achu dal‰í mladé nadûje. ·achov˘ krouÏek pravidelnû nav‰tû-

vovalo 12–18 ÏákÛ od první do deváté tfiídy. Dal‰ím v˘znamn˘m poãi-

nem je spolupráce s Krajsk˘m tréninkov˘m centrem mládeÏe v Krnovû,

díky které se podafiilo zajistit místa pro r˘mafiovské juniory na ‰achovém

tábofie, jenÏ probûhne v ãervenci 2019.

Od fiíjna ãekal na mladé ‰achisty seriál okresních velk˘ch cen. Z r˘ma-

fiovsk˘ch mlad‰ích ÏákÛ se v celkovém pofiadí nejlépe vedlo Romanu

SvatoÀovi, kter˘ záfiil na prvních podnicích seriálu, a Josefu Jureãkovi,

jenÏ pfiedvádûl kvalitní a stabilní v˘kony po celou sezónu. V̆ raznûj‰ích

úspûchÛ na jednotliv˘ch turnajích dosáhli i Milan Ham‰ík a Patrik Gruss.

Ti se prosadili mezi nejlep‰í hlavnû na podniku v Holãovicích, kter˘ byl

nejlépe obsazen˘m turnajem za celou sezónu. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ

rovnûÏ reprezentovali Erich Schreiber a Ivan Holub. Aãkoli byli tito hrá-

ãi na turnajích nováãky, pfiedvedli bojovn˘ v˘kon a rozhodnû se v kon-

kurenci neztratili. V kategorii star‰ích ÏákÛ pak úspû‰nû bojoval Tomá‰

¤outil, kter˘ pravidelnû usiloval o umístûní mezi nejlep‰ími.

Vrcholem juniorské sezóny se stal okresní pfiebor mládeÏe pofiádan˘

v Krnovû na zaãátku kvûtna. R˘mafiov na turnaji reprezentovalo pût

mlad‰ích ÏákÛ a jeden hráã v kategorii juniorÛ. Z mlad‰ích ÏákÛ se tur-

naj mimofiádnû povedl Patriku Grussovi, kter˘ pro sebe vybojoval 

5. místo, coÏ je nejlep‰í r˘mafiovsk˘ v˘sledek v této kategorii za posled-

ní tfii roky. Dal‰ím r˘mafiovsk˘m zástupcÛm na turnaji v mlad‰ích Ïácích

Josefu Jureãkovi, Romanu SvatoÀovi, Ivanu Holubovi a Erichu

Schreiberovi se sice mezi prvních deset proniknout nepodafiilo, i tak ale

potû‰ili trenéry pfiedvedenou hrou. V kombinované kategorii dorostencÛ

a juniorÛ obsadil r˘mafiovsk˘ hráã Luká‰ Pavlásek 3. místo.

Ze soutûÏí dospûl˘ch dominovala sezónû krajská soutûÏ, ve které bojo-

val A t˘m Jiskry. Ten se po celou dobu drÏel na pfiedních pfiíãkách a usi-

loval o medailové pozice. Nakonec se podafiilo vylep‰it loÀské 4. místo

a Jiskra si pfiipsala bronzov˘ stupínek za nedostiÏnou Hrabyní a druh˘m

Dolním Bene‰ovem. Umístûní je velk˘m úspûchem pro r˘mafiovské ‰a-

chisty a nadûjí do dal‰ích let.

Za t˘m B, bojující v okresním pfieboru, nastupovali hlavnû Ïáci. Mezi 

opory t˘mu se jiÏ druh˘ rok fiadili Marek ·uba, Erik Gruss a Tomá‰

¤outil. Novû si atmosféru „opravdového“ (váÏného) ‰achu vyzkou‰eli

rovnûÏ nováãci v sestavû Patrik Gruss, Josef Jureãek a Roman SvatoÀ.

Cílem pÛsobení v okresním pfieboru nebylo útoãit na nejvy‰‰í mety za

kaÏdou cenu, ale hlavnû dát pfiíleÏitost nadan˘m ÏákÛm. I proto nelze ko-

neãné 6. místo hodnotit jako neúspûch.

Závûrem se slu‰í podûkovat v‰em, kdo se podíleli na úspû‰ném zvládnutí

uplynulé sezóny. Podûkování patfií hráãÛm za jejich bojovnost a nasaze-

ní, rodiãÛm mlad˘ch nadûjí za trpûlivost, ale hlavnû tûm, kdo se podíle-

li na tréninku v ‰achovém krouÏku (jmenovitû: Rostislavu

Mezihorákovi, Martinu Slovákovi, Janu ·tefani‰inovi a Jifiímu

Strako‰ovi). Fota a text: Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskra R˘mafiov

Okresní pfiebor ÏákÛ zakonãil ‰achovou sezónu 2018–2019
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V pondûlí 17. ãervna se uskuteãnil badmintonov˘

turnaj dûtí s rodiãi, kterého se pravidelnû zúãast-

Àují mladí r˘mafiov‰tí badmintonisté spoleãnû se

sv˘mi rodiãi ãi sourozenci, ktefií si mÛÏou na

vlastní kÛÏi vyzkou‰et, jak se hraje opravdov˘

badminton na kurtu. V zaplnûné tûlocviãnû se na

tfiech kurtech utkaly smí‰ené t˘my turnajov˘m

systémem „Hopman cup“. Hrálo se bez vyhla‰o-

vání celkov˘ch v˘sledkÛ, jen tak pro zábavu.

Turnaj byl pofiádán badmintonov˘m klubem

SK Badec Ryo za podpory mûsta R˘mafiova.

Michal Kaláb

Badmintonov˘ turnaj dûtí s rodiãi

Dostihová sezóna 2019 je v plném proudu. V prvním kvalifikaãním dostihu na 
129. roãník Velké pardubické jeli také svûfienci dostihov˘ch stájí na R˘mafiovsku. 
V nedûli 5. kvûtna se na mosteckém hipodromu uskuteãnil druh˘ do-

stihov˘ den a premiérové vítûzství v jedniãkovém dostihu si z nûj od-

vezl ãtyfilet˘ Orpheus z dostihové stáje (DS) Ekofarma Rybár, svûfie-

nec Evy Záhorové z Dolní Moravice u R˘mafiova. O t˘den pozdûji

(12. kvûtna) získala Eva Záhorová zásluhou Ravielly a jezdce

Michala Hroudy vítûzství ve vytrvalostním rovinovém dostihu na

3200 m v polské Wroclawi. 

Ve stfiedu 8. kvûtna se otevfiely brány dostihového závodi‰tû

v Pardubicích a i zde byly zastoupeny stáje pÛsobící na R˘mafiovsku.

Ve druhém dostihu, Steeplechase na 4300 m, získal tfietí místo dese-

tilet˘ valach Libertin Antonína Nováka z Malé Morávky a vítûzství

Waikita trenérky Veroniky Lempochnerové z Horní Moravice.

Sobota 25. kvûtna patfiila opût Pardubicím a hlavnímu dostihu odpo-

ledne, prvnímu kvalifikaãnímu dostihu na Velkou pardubickou (VP).

Na start první provûrky adeptÛ pro úãast na 129. roãníku VP se sefia-

dilo devût koní vãetnû loÀského vítûze VP Tzigane du Berlais z DS

dr. Charváta v tréninku Pavla TÛmy. Do dostihu vybûhl i tfiináctilet˘

polokrevn˘ bûlou‰ Ter Mill Antonína Nováka z Malé Morávky. Pro

kvalifikování se do hlavního pfiekáÏkového dostihu sezóny je potfie-

ba absolvovat cel˘ kurz dostihu, bez ohledu na koneãné umístnûní.

To se Ter Millovi, jenÏ nakonec s Janem OdloÏilem obsadil ‰esté mís-

to, povedlo hned na první pokus. Závod vyhrál populární Ïokej

Marek Stromsk˘ v sedle jedenáctiletého Hegnuse. Jedin˘m konûm,

kter˘ nesplnil podmínky kvalifikace, byl svûfienec Josefa Váni st., de-

vítilet˘ Theophilos veden˘ Ïokejem Josefem Barto‰em. Na programu

dostihového dne v Pardubicích bylo kromû kvalifikace je‰tû osm pfie-

Stáje dostihov˘ch koní na R˘mafiovsku se chlubí prvními úspûchy

Waikita Arlington s Janem Rájou

Ter Mill a Tzigane du Berlais nad vodním pfiíkopem Ter Mill nad hadím pfiíkopem
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káÏkov˘ch dostihÛ, ve kter˘ch se pfiedstavili dal‰í dva svûfienci tre-

néra Antonína Nováka – sedmilet˘ Marcon s Danielem Vyhnálkem

obsadil tfietí místo v handicapové Steeplechase a ‰estiletá Moravanka

s Janem OdloÏilem obsadila ãtvrté místo ve Steeplechase pro pûtile-

té a star‰í konû. I tentokrát mûla na pardubické dráze zastoupení

Veronika Lempochnerová z tréninkového stfiediska v Horní

Moravici. V zahajovacím dostihu dne se druh˘m místem pfies prou-

tûné pfiekáÏky pfiedstavil ‰estilet˘ Golden Devil, zástupce stáje

Devil‘s Family & Friends v sedle s Janem OdloÏilem. 

Nebûhalo se v‰ak jen v Pardubicích. Následující den (26. kvûtna)

probûhly v Mostû rovinové dostihy a i zde zaznamenala Eva

Záhorová vítûzství. V Kvûtnové cenû hejtmana Ústeckého kraje, ro-

viny II. kat. na 2400 m, si pro nûj dobûhl sedmilet˘ valach Arlington

s Ïokejem Janem Rájou.

Podruhé v sezónû se 16. ãervna otevfiely brány dostihového závodi‰-

tû v Karlov˘ch Varech a i zde zaznamenala Eva Záhorová v roli tre-

nérky pûkné v˘sledky. První ze zástupcÛ DS Dolní Moravice,

Charles Quatrieme s Ïokejem Beysimem Ferhanovem, vybojoval

druhé místo v Cenû hejtmanky Karlovarského kraje, roviny na 

1600 metrÛ. V následném hlavním dostihu odpoledne, handicapu 

I. kat., Ceny Karlovarského kraje – 91. Karlovarská dvojnásobná mí-

le, mûla DS Dolní Moravice hned dvojí zastoupení. Mezi ‰esti star-

tujícími nechybûla Raviella, vítûzná z polské Wroclawi, která s Ïo-

kejem Beysimem Ferhanovem dobûhla na tfietím místû, ani vítûz

z mosteckého hipodromu Arlington, jenÏ s Ïokejem Janem Vernerem

dobûhl druh˘ za vítûznou Famous Valley. Do tfietího dostihu Eva

Záhorová vyslala ãtyfiletou bûlku Lociku, která své majitelce neudû-

lala ostudu. V cenû spoleãnosti Media, handicapové rovinû IV. kat. na

2000 m, vybojovala s Michalem Hroudou tfietí místo.

Miroslav ·koda, fota: Andrea Zavadilová, Veronika Lempochnerová

V sobotu 8. ãervna se jel III. díl autokrosového seriálu. Startovní pole ãítalo
pûtadvacet jezdcÛ z Moravy a âech. Poãasí si s pofiadateli i závodníky pûknû
za‰pásovalo. Ráno bylo vedro, potom se pfiihnala prÛtrÏ mraãen a nakonec
opût vysvitlo slunce.
Na dokonale pfiipravené trati se odehrávala skvûlá motoristická podí-

vaná. V divizi ·koda mûl R˘mafiov pouze jednoho jezdce – Pavla

Skoumala juniora. Ten bojoval stateãnû, ale na stupnû vítûzÛ to ne-

staãilo, body mu vynesly celkové 6. místo. V následujících tfiech zá-

vodech má moÏnost bojovat o lep‰í umístûní.

V˘sledky divize ·koda:
1. místo: Jan Coufal (Udánky)

2. místo: Milan Lat˘n (Krnov)

3. místo: Ladislav ·upina (Krnov)

V divizi N mûl R˘mafiov zastoupení dvûma jezdci. BohuÏel ani oni se ne-

dostali na stupnû vítûzÛ. V celkovém prÛbûÏném hodnocení je Bohumil

Bernátek na 3. místû, Ladislavu Îambochovi vypovûdûlo sluÏbu auto.

V˘sledky divize N:
1. místo: Petr Rada (Jeseník)

2. místo: Miroslav Matu‰Û (Trnava)

3. místo: Marek Vr‰an (Jeseník)

V divizi Open se odehrála skvûlá podívaná, a to od základních roz-

jíÏdûk aÏ po finálovou jízdu. Nikdo nikomu nedaroval ani kousek tra-

ti. FavoritÛ na vítûzství bylo nûkolik. V této divizi to je‰tû bude hod-

nû zajímavé pro celkové hodnocení seriálu.

V˘sledky divize Open:
1. místo: Martin Harasim (·tûpánkovice)

2. místo: Jifií Kasal (Libochovany)

3. místo: Vladislav ·indeláfi (Lan‰kroun)

Chceme podûkovat v‰em vûrn˘m divákÛm, Ïe si na‰li cestu na závod.

Podûkování také patfií Petru Jazudkovi za sponzorství. Dal‰í závod je

naplánován na 13. ãervence, zveme v‰echny pfiíznivce motosportu.

Jan Dohnal, fota: Miroslav ·koda

Autokrosafii pokraãovali III. dílem autokrosového seriálu

Pofiadatel: Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov

Datum konání: sobota 27. ãervence 2019
Místo startu: R˘mafiov, edrovick˘ rybník
Prezence: v místû startu

9:00–10:00 (kat. I1, I2, I3, I4, I5)

do 12:00 (kat. D, J, Î, M, S)

Kategorie:
I 1 Ïáci 8 let roã. 2011 a mlad‰í

I 2 Ïáci 9 let roã. 2010

I 3 Ïáci 10–11 let roã. 2009–2008

I 4 Ïáci 12–13 let roã. 2007–2006

I 5 Ïáci 14–15 let roã. 2005–2004

D dorost 16–17 let roã. 2003–2002

J juniofii, juniorky 18–19let roã. 2001–2000

Î M 20 – dospûlí 20–29 let roã. 1999–1990

Î M 30 – dospûlí 30–39 let roã. 1989–1980

Î M 40 – dospûlí 40–49 let roã. 1979–1970

Î M 50 – dospûlí 50–59 let roã. 1969–1960

Î M 60 – dospûlí 60 let a více roã. 1959 a ménû

S – ‰tafety nad 15 let

Tratû: plavání kolo bûh
kategorie I1, I2, I3 100 m 1,5 km 0,5 km

kategorie I4, I5 200 m 10 km 3 km

kategorie Î Ïeny 20–60 600 m 18 km 4 km

kategorie ostatní 600 m 36 km 8 km

Start: 
10:30 – kategorie I1, I2,I3
11:10 – kategorie I4, I5
12:30 – ostatní kategorie 
Startovné: 
Ïactvo 50 Kã
‰tafety 400 Kã
ostatní 250 Kã
Pfiihlá‰ky:
- pfii prezenci dle ãasového rozvrhu
- pfiedem do 24. 7. 2019 na http://www.czechtriseries.cz/
- elektronickou platbou na ã. úãtu 19-7334200207/0100 (zadat VS

rodné ãíslo)
- ‰tafety 300 Kã, ostatní 200 Kã 

Obãerstvení: po dobûhu obdrÏí kaÏd˘ úãastník obãerstvení

Vítûzové kategorií obdrÏí pohár, medaili a diplom.

Upozornûní!
Pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla TRIATLO-
NU âSTT.
Drafting je povolen ve v‰ech kategoriích.
Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce.
Závodníci se zúãastní závodu na vlastní nebezpeãí.

Triatlon klub DuKo R˘mafiov, z. s., se sídlem VûÏní 432/14,
·ternberk, Iâ 706 45 795, dbá na ochranu osobních údajÛ, které nám
pfiedáváte. Je dÛleÏité, abyste vûdûli, Ïe osobní údaje, které nám po-
skytujete, zpracováváme zodpovûdnû, transparentnû a v souladu
s Nafiízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

XXV. roãník DuKo triatlonu
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R˘mafiovsk˘ horizont je regionální mûsíãník, kter˘ reflektuje místní

dûní, kulturní program, sportovní události, podává zprávy z jednání

zastupitelstva mûsta, informuje o aktivitách zástupcÛ mûsta, o mûst-

sk˘ch a zájmov˘ch organizacích.

Vydavatelem R˘mafiovského horizontu je mûsto R˘mafiov se sídlem

na námûstí Míru 230/1 v R˘mafiovû. Redakce je souãástí odboru ‰kol-

ství a kultury Mûstského úfiadu R˘mafiov a sídlí na radnici na námûs-

tí Míru 1. Odpovûdn˘m redaktorem je Mgr. Jifií Koneãn˘, tel.

554 254 164, 732 102 489, konecny.jiri@rymarov.cz. 

Prodejní cena novin ãiní 15 Kã vãetnû DPH ve v˘‰i 10 %. Soukromá

fiádková inzerce je zpoplatnûna ãástkou 10 Kã vã. DPH (rozsah ma-

ximálnû 240 znakÛ), fiádková inzerce s vloÏenou fotografií je zpo-

platnûna ãástkou 30 Kã vã. DPH.

Cena plo‰né inzerce – DPH 21 %

BAREVNÁ INZERCE

celá strana A4 barevné obálky 6.000 Kã + DPH

1/2 strany A4 barevné obálky 3.000 Kã + DPH

1/4 strany A4 barevné obálky 1.500 Kã + DPH

âERNOBÍLÁ INZERCE

celá strana A4 3.000 Kã + DPH

1/2 strany A4 1.500 Kã + DPH

1/4 strany A4 700 Kã + DPH

1/6 strany A4 500 Kã + DPH

1/8 strany A4 350 Kã + DPH

V cenû inzerce není zapoãítáno grafické zpracování reklamy.

Od 1. ãervence bude nav˘‰ena cena za plo‰nou inzerci

MoÏnost slevy 10 % pfii opakovaném zvefiejnûní plo‰né inzerce bez grafické úpravy nejménû 3x za sebou. Redakce RH

Soukromá fiádková inzerce
• Prodám garáÏ na OkruÏní ulici. Tel. kontakt: 733 500 216.

• Koupím staré filmové plakáty (ale i dal‰í: hudební, divadelní, re-

klamní...). MÛÏete volat, prozvonit (zavolám zpût), pfiípadnû SMS

nebo email.

Tel.: 704 404 825, strapec1@email.cz

Vydavatel: Mûsto R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 100, http://www.rymarov.cz.

Uzávûrka dne: 21. 6. 2019. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Redakce:
Mgr. Jifií Koneãn˘. Redakãní rada: Ing. Lenka Vavfiiãková, Mgr. Zdenka Pfiikrylová, Mgr. Vladimír Stanzel,

Marcela Pavlová, Ladislav Îilka. Adresa redakce: námûstí Míru 230/1, 79501 R˘mafiov, tel.: 554 254 164,

mobil: 732 102 489, e-mail: konecny.jiri@rymarov.cz. Vy‰lo dne: 28. 6. 2019. Grafická úprava novin:
Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 230 027, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání po-

voleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017, ISSN 1214-4517. Cena: 15 Kã.

PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:

Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov
Mobil: 608 830 881

E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 26. 7. 2019

Uzávûrka pro vydání

je v pátek 19. 7. 2019 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

8/2019

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!
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