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Zajímavosti z pfiírody

V druhé polovinû záfií, kolem svatého Václava, v na‰ich revírech vrcholí je-

lení fiíje. Je to období, které nenechá v klidu Ïádného myslivce ani foto-

grafa, lovce divoké, nespoutané pfiírody. Já se na tyto dny vÏdycky moc tû-

‰ím a uÏ od jara bez ohledu na to, jaké bude poãasí, si plánuji dovolenou.

I letos jsem ji mûl naplánovanou na tento ãas, ale nemoc, která mne za-

skoãila koncem záfií, mi nedovolila b˘t u toho, kdyÏ jelení milostné touhy

vrcholily. V̆ pravu za jeleny jsem musel odloÏit aÏ na první t˘den fiíjna.

V̆ born˘ kamarád, myslivec a zároveÀ správce nûkter˘ch jesenick˘ch

lesÛ mnû a m˘m dal‰ím dvûma skvûl˘m kamarádÛm, fotografÛm pfií-

rodních krás, umoÏnil pûtidenní pobyt na jedné z horsk˘ch loveck˘ch

chat. BohuÏel, pobyt nakonec nebyl pûtidenní, ale tfiídenní, kaÏd˘ má

nûjaké povinnosti a skloubit volné dny v‰ech tfií dohromady bylo ne-

moÏné. Vznikl kompromis: stfieda, ãtvrtek, pátek, a to je‰tû jeden z nás

musel ve ãtvrtek odjet domÛ. Poãasí nám nepfiálo, uÏ pfii odjezdu z do-

mova bylo jasné, Ïe budeme bojovat se siln˘m vûtrem, mlhou, de‰tûm,

a to jsme je‰tû netu‰ili, Ïe pozdûji pfiibudou snûhové pfieháÀky. 

Po pfiíjezdu na smluvené místo ve Vrbnû pod Pradûdem nás fofit srdeãnû

pfiivítal, nasedli jsme znovu do aut a pokraãovali lesními cestami k cha-

tû. Kouzelná, voÀavá pfiíroda v podzimním ‰atu i pfies nepfiízeÀ poãasí

slibovala pobyt, o jakém jsem celé roky snil. O takov˘ch jsem ãítal je‰-

tû jako mal˘ chlapec, napfi. v knize Lovy v Karpatech Julia Komárka, Za
losy a medvûdy Aloise âelÛstky nebo Lovecké chaty vypravují Oty

Bouzka. Cestou zastavujeme u jedné z chat, kde byli ubytováni loveãtí

hosté. Jednomu z nich máme udûlat fotografie právû uloveného jelena.

Bez námitek lovcovu pfiání vyhovujeme. To jsme je‰tû netu‰ili, Ïe druh˘

den budeme „workshop“ opakovat. I druhému hostu se podafiil úlovek,

a tak jsme vyhovûli i jemu. Nechybûl ani pfiípitek na „Lovu zdar“. 

PfiijíÏdíme k chatû a vyná‰íme vûci do prudkého kopce, kde chata stojí.

Romantické záti‰í za chatou i s latrínou, v interiéru kamna, válendy, stÛl

s lavicemi, Ïidlemi a nezbytnou starou petrolejkou, mal˘ kredenc se

v‰ím nezbytn˘m pro pobyt hostÛ. S fofitem se louãíme s tím, Ïe se za

námi druh˘ den zastaví na kus fieãi. Vybalujeme vûci, zatápíme a záro-

veÀ plánujeme seznamovací vycházku do revíru. Jeleni mají podle fofi-

tov˘ch slov troubit a scházet na louãky pod lesem. Rozhodujeme se, Ïe

pÛjdeme do kopcÛ, do lesních porostÛ, a uvidíme. Lidskou rukou nedo-

tãen˘ les na nás d˘chá podzimní náladou, na‰e tiché kroky nás vyvedly

aÏ na horizont, kde usedáme ke krátké podveãerní ãekané. Ten veãer

jsme kromû pobytov˘ch

stop vysoké zvûfie nevi-

dûli vÛbec nic, zato hou-

bafii by si pfii‰li na své. Po

návratu na chatu Martin

pfiipravil v˘bornou sma-

Ïenici, u které jsme na-

plánovali ranní v˘pravu

do hor. Posezení pfii staré

petrolejce jsme si uÏili

a vyprávûli o v‰em moÏ-

ném, hlavnû o jelenech

a probíhající fiíji. K pÛl-

noci jsme ulehli s vidinou

ranních záÏitkÛ. 

Nad ránem se postupnû

probouzíme, stfiídavû

chodíme pfied chatu, po-

ãasí nepfieje. TûÏké olo-

vûné mraky, mrholení

a vítr se nás snaÏí od vy-

cházky odradit. Nakonec

pfiece jen jdeme. Jan,

zku‰en˘ a znal˘ tûchto

terénÛ, nás vede na vr-

chol zvan˘ Such˘ vrch.

Za hlasy jelenÛ

LaÀ s kolouchem

Lovecká chata – Suchohorská Pod hfiebeny hor

Prales Such˘ vrch 
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KdyÏ jsem v dûtství zaãala ãíst detektivky, jednou z prvních byla

VraÏda potfiebuje reklamu, kterou Dorothy L. Sayersová napsala v ro-

ce 1933. OslÀující mlad˘ lord Petr Wimsey v ní vy‰etfiuje o‰klivou

vraÏdu v reklamní agentufie a ãtenáfi se spolu s ním seznámí se spou-

stou reklamních trikÛ, které agentury a v˘robci pouÏívají dodnes. 

„Dostalo se mu pouãení, Ïe slovo ‚ãist˘‘ je velmi nebezpeãné – uÏije-li
se ho neopatrnû, mÛÏe to mít za následek stíhání inzerenta státní in-
spekcí; naproti tomu v˘razy ‚zboÏí nejlep‰í jakosti‘ nebo ‚vyrobeno
z nejjemnûj‰ích pfiípravkÛ‘ nebo ‚baleno za nejpfiíhodnûj‰ích podmínek‘
jsou právnû bezv˘znamné, a tudíÏ ne‰kodné. A Ïe floskule ‚ná‰ v˘robek
dává zamûstnání tolika a tolika tisícÛm britsk˘ch dûlníkÛ v na‰ich vzor-
n˘ch závodech tam a tam‘ neznamená nikterak totéÏ jako v˘raz ‚ãistû
britsk˘ v˘robek‘. (…) Dovûdûl se také, Ïe Jitfienka nepfiijme Ïádn˘ inze-
rát, ve kterém se vyskytuje slovo ‚léãí‘, Ïe v‰ak nemá nejmen‰í námitky
proti slovÛm ‚ulehãuje‘ nebo ‚zlep‰uje zdraví‘ – Ïe ostatnû kaÏd˘ v˘ro-
bek, o kterém se prohla‰uje, Ïe nûco ‚léãí‘, mÛÏe b˘t pojat do seznamu
‚odborn˘ch léãiv‘, coÏ má za následek ohromné poplatky.“ 
Vûzte, Ïe v‰e dobfie dopadlo a lord Petr nejen vypátral vraha, ale rea-

lizoval také úspû‰nou reklamní kampaÀ na Zdravotní antinikotinové
cigarety ·luãka. 

Ono napsat úspû‰n˘ reklamní slogan není jen tak. Musí se drÏet legislativy,

s níÏ se i nûkolika slovy mÛÏe dostat do konfliktu – staãí si vzpomenout na

soudní spor, jenÏ hrozil zlínskému primátorovi, kter˘ v rámci volební kam-

panû vyzpûvoval: „Metelesku blesku, pojìme pomoct âesku,“ aniÏ by si 

uvûdomil, Ïe úvodní zvolání je autorsk˘m dílem Ladislava Smoljaka

a ZdeÀka Svûráka jakoÏto souãást filmu Mareãku, podejte mi pero!
Reklama podléhá kontrole Rady pro reklamu, která se zab˘vá pod-

nûty soukrom˘ch osob i rÛzn˘ch sdruÏení. Nepfiípustná je reklama

zneuÏívající dûti nebo Ïeny, reklama srovnávací, klamavá, zavádûjí-

cí, pouÏívající strach, násilí, rasismus, vulgarity, zobrazující uÏívání

tabáku ãi alkoholu… Reklama zkrátka musí splnit mnoho podmínek,

aby se k potenciálnímu spotfiebiteli vÛbec dostala bez toho, aby jí v˘-

‰e uvedená Rada udûlila pokutu.

Pár slov... o reklamních sloganech

Foto na titulní stranû: Archiv TJ Horal – V̆ stup r˘mafiovsk˘ch 
horolezcÛ na Cimu Grande a Hexenstein
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Kroky lesem nebyly nijak nároãné, zato v˘stup na Such˘ aspoÀ mnû dal

pûknû zabrat. Strmé stoupání po sesut˘ch kluzk˘ch kamenech s témûfi

patnáctikilov˘m fotografick˘m vybavením na zádech jsem si „náramnû

uÏil“. Po zdolání vrcholu hory se mi do tûla vrátil úÏasn˘ pocit. Stálo to

za to. Zvûfi jsme nevidûli Ïádnou, ale pohled na nespoutanou divokost

pfiírody i v tom nevlídném poãasí nám bolest z v˘stupu vyhnal z tûla.

Po krátkém odpoãinku a spoleãném fotografování pomal˘m krokem se-

stupujeme lesem zpátky k chatû. Svaãíme, kdyÏ v tom pfiijíÏdí fofit s pfiá-

ním druhého lovce vyfotit se s uloven˘m jelenem. Jak jsem zmiÀoval,

neodmítli jsme a já s Martinem ‰li splnit lovcovo pfiání. Jan vyuÏil vol-

n˘ ãas k procházce ãarovn˘m lesem a k pofiízení jedineãn˘ch snímkÛ.

Po návratu pfii debatû nabízí ‰éf polesí stûhování na chatu pod hfiebenem

na opaãné stranû hory. To je nabídka, kterou nemÛÏeme odmítnout.

Dáváme vûdût kolegovi, balíme vûci, po jeho návratu z lesní procházky

odjíÏdíme. BohuÏel Jan musel jet domÛ, ale já s Martinem jsme ‰li zku-

sit ‰tûstí na nové pÛsobi‰tû.

Na chatû v krásném záti‰í jesenick˘ch hor nás fofit ubytovává krátce po

poledni s pfiáním mnoha loveck˘ch záÏitkÛ. Lovecká chata na nás d˘-

chla historií. S pokorou ji zdravíme, zatápíme v krásn˘ch krbov˘ch

kamnech, zapalujeme petrolejku, vafiíme kávu a hned po ní vyráÏíme do

horského pralesa.

Mlhou zastfien˘ les, pokropen˘ de‰Èov˘mi kapkami, o‰lehan˘ vûtrem a vo-

nící podzimem, nás pohlcuje mezi li‰ejníkem obrostlé, snad staleté smrky.

Ti‰e ‰ouláme aÏ pod vrchol hory. Pod chodníkem spatfiujeme zacházet laÀ

do smrãí. âekáme, co bude dál. Nic, laÀ byla sama a uÏ se nám neukáza-

la. ·eptem plánujeme ranní toulky za jeleny, kdyÏ v tom sly‰íme krátké,

ale zfietelné troubení krále hor. Srdce se nám rozbu‰ilo, ale zároveÀ nám

bylo jasné, Ïe dnes veãer se k lesnímu majestátu nedostaneme. Jeho chra-

plavé troubení se nûkolikrát opakuje, mráz pfii poslechu jeleního koncertu

bûhá po zádech, vÏdycky je to záÏitek. Po krátké chvilce se pfiidává druh˘

vládce hor. Jedním slovem – nádhera! Usedáme pod smrk u loveckého

chodníku, Martin si zapaluje a jasnû vidíme, co jsme tu‰ili: vítr se toãí na

v‰echny strany, vpodveãer za jeleny nemÛÏeme, zradili bychom je.

Promoãení témûfi na kost se vracíme do lovecké chaty. Zatápíme, roz-

vû‰ujeme vûci k usu‰ení, kamarád pfiipravuje veãefii, baví ho to, tak se

mu do vafiení nepletu, navrhuji, co a jak provedeme zítra ráno, a poví-

dám, Ïe by mûlo snad pfiijít i lep‰í poãasí. Po v˘borné veãefii pfiijíÏdí fofit

s dal‰ím myslivcem. Pfiíjemné povídání u horkého ãaje o jelenech, fiíji,

o kamzících nebralo konce. Do postele jsme se dostali hodnû pozdû.

Mezitím venku sílil vítr, mûsíc obãas prosvítal pfies tûÏké mraky, vy-

hlídka na ranní vycházku se zaãala vytrácet. V noci se pfiehnala pfies ho-

ry vichfiice.

Ráno za ‰era vstáváme, nálada nijak optimistická, venku je znovu ml-

ha, siln˘ vítr Ïene pfies hory ãerné mraky a je‰tû k tomu padal sníh.

Pfiesto vyráÏíme. Po nûkolika metrech spatfiíme pod chodníkem jele-

na procházejícího nízk˘mi smrãky. Protáhl se pod námi velice ti‰e,

nepfieãetli jsme ho ani nevyfotili, bylo ‰ero a jelen se zakrátko zatáhl

do hust˘ch smrkÛ, které se za ním zavfiely. Pokraãujeme dál po le-

sním chodníku, nad ‰oulákem vidíme pastvícího se srnce, ale na pro-

hlíÏení nám moc ãasu nedal. Po dal‰ích krocích si pfiece jen chystá-

me fotoaparáty. Jen kousek popojdeme a Martin mû upozorÀuje, Ïe

pod námi stojí laÀ s kolouchem. Zkou‰ím pofiídit snímek, nejde to,

ISO na hodnotû deset tisíc, aspoÀ dokument a i ten je mizern˘.

·koda, b˘t lep‰í svûtelné podmínky, mohla to b˘t slu‰ná fotografie.

Pfii pochodu tûsnû pod chodníkem zrazujeme zalehlého jelena a kou-

sek dál koloucha. Îádné troubení, uÏ Ïádná zvûfi, poãasí se neu-

moudfiilo, a tak se znovu promoãení vracíme na loveckou chatu. Pfies

nepfiízeÀ poãasí jsme to ráno vidûli ‰est kusÛ zvûfie, pût kusÛ vysoké,

z toho dva jeleny a dokonce jednoho srnce, kter˘ se v tûch lokalitách

ãasto nevidí. 

Pobyt na loveck˘ch chatách pod hfiebeny na‰ich nádhern˘ch hor byl

i pfies nevlídné poãasí skvûl˘. D˘chly na mne neobyãejnou atmosférou

a nutily mne zaposlouchat se do jejich vyprávûní o lovech, o úÏasn˘ch

lidech z hor a o posezení myslivcÛ po lovu z dávné minulosti. Koneãnû

jsem si to mohl také uÏít i s kamarády, a to díky v˘bornému ãlovûku,

fofitovi zdej‰ích revírÛ. Fota a text: Václav Va‰íãek
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Oprava chodníku na Pivovarské ulici 
Foto: Ing. Libor Hampl, odbor regionálního rozvoje

Stavební ruch ve mûstû pokraãuje, fiada investic se jiÏ dostala do fi-

nále. Dokonãeny byly chodníky na Pivovarské ulici, které rekon-

struovala firma Ludvas Trade. TatáÏ firma bude stavût nov˘ chodník
do prÛmyslové zóny ve smûru na Ondfiejov (více viz minulé ãíslo

RH). Pfiedpokládan˘ termín dokonãení je 21. prosince. Dle nasazení

zhotovitele na rekonstrukci chodníku na Pivovarské ulici se v‰ak dá

pfiedpokládat, Ïe i tuto stavbu dokonãí dfiíve neÏ v nejzaz‰ím termí-

nu. PÛjde o dláÏdûn˘ chodník, jehoÏ pokládku je moÏné provádût

i pfii niÏ‰ích teplotách. 

Zahájeny byly stavební práce na v˘mûnû vodovodního fiadu v ulici
Komenského, o nichÏ jsme také informovali v minulém ãísle RH.

Termín ukonãení dle smlouvy o dílo je do 23. listopadu. Mûsto sou-

ãasnû naplánovalo opravu de‰Èové kanalizace v tomto úseku, která

je v havarijním stavu. Práce na opravû kanalizace budou postupovat

od Strálecké ulice nahoru k ulici Na Stráni. Zhotovitel pfiislíbil, Ïe

bude obãany v dotãené lokalitû informovat o nutnosti pfieparkování

vozidel a nemoÏnosti pfiíjezdu k nemovitosti po dobu v˘stavby (cca

3 dny, neÏ bude poloÏeno potrubí a r˘ha zasypána). Práce budou pro-

vádûny po cca 20metrov˘ch úsecích. Oprava povrchu komunikace

probûhne na jafie 2018 po sesednutí zeminy ve v˘kopech.

V souãasné dobû probíhá rekonstrukce povrchu na ulici Palackého
od budovy Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., po kfiiÏovatku u domu 

ã. 740. Souãástí prací je i propojení mezi ulicí Palackého a Bartákovou,
kde budou osazeny obrubníky a zfiízeno pravostranné stání (pfii pohledu

z Bartákovy dolÛ). Souãástí vefiejné zakázky je také rekonstrukce
Máchovy ulice s ãásteãnou úpravou kanalizace. Pfiedpokládan˘ termín

ukonãení je v Máchovû ulici do 2. listopadu, na ulici Palackého 

do 17. listopadu. Práce provádí spoleãnost JR STaKR, s. r. o. V rámci

koordinace stavebních prací se správcem vodovodního fiadu VaK

Bruntál, a. s., kter˘ naplánoval jeho v˘mûnu v Máchovû ulici, bylo do-

hodnuto, Ïe tyto práce zadá rovnûÏ spoleãnosti JR STaKR, s. r. o., a ta

tedy v rámci rekonstrukce komunikace provede i v˘mûnu vodovodního

fiadu. S ohledem na to bude pravdûpodobnû nutné prodlouÏit termín do-

konãení. PoÏadavkem mûsta je, aby byly pfiinejmen‰ím v˘kopové a zá-

sypové práce hotovy pfied zimním obdobím a nov˘ povrch byl pfiípad-

nû poloÏen aÏ na jafie. V‰e bude záleÏet na klimatick˘ch podmínkách.

Stále probíhají práce na

v˘mûnû plynovodního
potrubí v ulici OkruÏní

smûrem do ulice Komen-

ského a ve smûru do

Husovy ulice aÏ po kfiiÏo-

vatku s tfiídou HrdinÛ.

Tato ãást rekonstrukce

mûla b˘t ukonãena do 

7. fiíjna, ale s ohledem na

zmûnu trasy plynovodu

byl termín posunut do 

15. listopadu.

Pfiipravuje se také pro-

dlouÏení kanalizaãního
fiadu v ulici Julia Fuãíka
v Edrovicích (podrobnûji

viz minulé ãíslo RH).

Obnova rybníku u ‰koly (foto: Ing. Libor Hampl, odbor RR)

Stavební ruch ve mûstû pokraãuje

Aktuálnû z mûsta

Reklama také nesmí nudit. Oblíben˘m kli‰é reklamních agentur je

Více neÏ…, kter˘Ïto slogan si vyslouÏil vlastní facebookovou skupi-

nu Víc neÏ reklama. ZÛstává rozum stát, co v‰echno mÛÏe b˘t víc, neÏ

co doopravdy je. Kadefinictví, které je víc neÏ kadefinictví. Káva, kte-

rá je víc neÏ káva. Pizza, která je víc neÏ pizza. Banka, která je víc

neÏ banka. Projektor, kter˘ je víc neÏ projektor. Multifunkãnost pro-

stû právû letí.

Smyslem reklamního sloganu je zaujmout a motivovat zákazníka

k zájmu o nabízenou sluÏbu ãi zboÏí. Nesmí to ov‰em pfiehnat – a vy-

váÏit, kdy reklama propaguje sluÏbu ãi v˘robek, a kdy uÏ sama sebe,

není snadné. V‰ichni si jistû vzpomenou na pejska Bóbika a slogan

Jdûte tam, kde vám rozumûjí. Vzpomenete si ale, na jakou sluÏbu vás

lákal? Taky jste si mysleli, Ïe na seznam.cz, Ïe?

Osobnû si myslím, Ïe by reklamní slogany mûly mít také nûjakou lo-

giku – tfieba v˘robce piva mi fiíká, Ïe prodává Pivo v kaÏdém pivu (re-

spektive Pivo v kaÏdé lahvi). Hm… a co by tam jako mûlo b˘t? Îe si

koupím lahvové pivo a oãekávám malinovou limonádu? Pamatuji si

také na reklamu, v níÏ dítko jásalo: Alfa, to je máslíãko! – mal˘ pro-

blém byl v tom, Ïe Alfa nebyla máslíãko, n˘brÏ ãistokrevn˘ marga-

rín. Jistá drogerie zase hlásá, Ïe Zde jsem ãlovûkem. Zde nakupuji.

Jsem snad v jin˘ch drogeriích nûãím jin˘m? Veverkou? Sobem? Baví

mû téÏ hollywoodsk˘ milovník, kter˘ non‰alantnû usrkne rozpustnou

kávu a praví: What else? Co jiného? Kafe, Georgi, opravdové kafe.

Prav˘m poÏehnáním pro reklamní tvÛrce jsou slogany, které si lidé ob-

líbí tak, Ïe je pfievezmou do bûÏného hovoru. Sotva jsme akceptovali,

Ïe Ïeny mají své dny, pfii nichÏ pouÏívají prostfiedky, které mluví fieãí
va‰eho tûla a dodávají pocit jistoty a bezpeãí, dozvûdûli jsme se, Ïe

i muÏi mají své dny, na které ov‰em uÏívají zcela jiné prostfiedky.

O kaÏd˘ch Vánocích se zfiejmû mÛÏeme tû‰it na holãiãku, která nám

v zasnûÏeném lese sdûlí: Ne, ne, nemusím, já uÏ ho vidím. A v‰ichni si

urãitû vybavíme, k ãemu ãichá ãlovûk, kter˘ konstatuje, Ïe voní hezky.

Reklamním sloganÛm se zkrátka nevyhneme – ale mûli bychom

o tûch sdûleních alespoÀ tro‰ku pfiem˘‰let. Tfieba jako lord Petr z kni-

hy citované v úvodu, kdyÏ se dozvûdûl, jak je to s podílem ovoce

v potravinách – pokud je nûco jahodové, musí to b˘t vyrobeno z ja-

hod. Pokud je nûco s jahodami, mÛÏe to b˘t vyrobeno tfieba z bram-

bor, ale musí tam pár jahod pfiece jen b˘t. A pokud má nûco jahodo-

vou pfiíchuÈ… ona
(SAYERSOVÁ, Dorothy L. VraÏda potfiebuje reklamu. Praha: Státní

nakladatelství krásné literatury, hudby a umûní, n. p., 1960, s. 39.)

V̆ mûna plynovodního potrubí na tfiídû
HrdinÛ (foto: redakce)
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Dovr‰en˘ch deset let vzájemn˘ch setkání dvou partnersk˘ch ‰kol je událost
hodná oslavy, a tak jsme v prvních fiíjnov˘ch dnech slavili. Jak jinak neÏ 
uspofiádáním dal‰ího setkání. Podobnû jako to ãervnové v Ozimku se neslo ve
slavnostním duchu.
Zahájeno bylo dopoledním matiné v základní umûlecké ‰kole, na nûÏ

byli pozváni i váÏení hosté – zástupci mûsta R˘mafiova, vedení obou

druÏebních základních ‰kol a manaÏefii MAS R˘mafiovsko. Hosté si

spolu s Ïáky obou ‰kol vyslechli koncert Zu‰kabandu, kter˘ pod tak-

tovkou fieditele ZU· R˘mafiov Jifiího Taufera pfiedvedl místy dechbe-

roucí nastudování (nejen) populárních skladeb, za coÏ sklidil zaslou-

Ïené ovace.

V sále byly k vidûní také fotografie mapující desetileté partnerství

na‰ich ‰kol, rozliãné artefakty, napfi. katalog spoleãn˘ch prací z „eko

workshopÛ“, portfolia dûtí, mapy „ostrovÛ pfiátelství“ a mal˘ v˘bûr

vzájemné korespondence.

Po procházce mûstem a spoleãném obûdû se dûti, rozdûlené do osmi

druÏstev, pustily do soutûÏí, ve kter˘ch uplatÀovaly jak své doved-

V˘roãí druÏby

·kolství

V souãasné dobû probíhá obnova rybníka na OkruÏní ulici. Cílem

je vytvofiení nové retenãní nádrÏe v místû pÛvodního zasypaného

rybníka se schopností zadrÏení vody v krajinû a regulace splavenin

v pfiíkopu podél OkruÏní ulice. Vlastní tûleso nádrÏe, pfiívodní a od-

vodní tûleso vãetnû poÏeráku jsou jiÏ témûfi dokonãeny. Zb˘vá úpra-

va odvodÀovacího pfiíkopu a terénu s osazením dluÏí. Na tuto akci

mûsto získalo dotaci z programu ministerstva zemûdûlství ve v˘‰i 

80 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.

Úprava zpevnûn˘ch ploch v areálu Tepla R˘mafiov, s. r. o. 
Foto: Ing. Libor Hampl, odbor RR

Dále probíhají stavební práce v areálu spoleãnosti Teplo R˘mafiov,
s. r. o., kde vznikne nov˘ samostatn˘ sjezd, pfiíjezdové a pfiístupové

komunikace a asfaltové parkovi‰tû pro devût aut (25 m x 5 m) v mís-

tû b˘valé správní budovy. Chodníky ze zámkové dlaÏby doplní scho-

di‰tû, které propojí budovy dílen a prostor mezi halami. Souãástí 

úprav areálu bude i nové drátûné oplocení, venkovní osvûtlení a ze-

leÀ. V̆ bûrové fiízení na tuto zakázku vyhrála spoleãnost Silnice

Morava, s. r. o., s nabídkovou cenou 2 878 tisíc korun (jde o druhé-

ho uchazeãe v pofiadí, jelikoÏ uchazeã s nejniÏ‰í nabídkovou cenou

z v˘bûrového fiízení odstoupil). PÛvodní termín ukonãení byl do 

45 dnÛ, ale s ohledem na nutné práce nad rámec smlouvy o dílo byl

termín prodlouÏen na 65 dnÛ od pfiedání staveni‰tû, tj. do 20. fiíjna.

V tomto mûsíci byla dokonãena v˘mûna pfiístfie‰kÛ autobusov˘ch
zastávek, konkrétnû dvou v Ondfiejovû, dvou v Jamarticích, dvou

v Janovicích a ãtyfi v R˘mafiovû. Pfiístfie‰ky v Edrovicích jsou zahr-

nuty do projektu plánovaného nového chodníku. Pfii v˘bûru typu pfií-

stfie‰kÛ bylo pfiihlédnuto k architektonickému fie‰ení autobusového

nádraÏí. Zastávkové pfiístfie‰ky jsou vyrobeny z lehké ocelové kon-

strukce s prosklen˘mi boky a obloÏením z akátov˘ch prken v zadní

ãásti. V̆ bûrové fiízení na dodávku pfiístfie‰kÛ vyhrála spoleãnost

V‰eProObce – Michal Zbofiil s nabídkovou cenou 1 038 tisíc korun.

DemontáÏ a likvidaci pÛvodních pfiístfie‰kÛ i finální terénní úpravy

zajistily Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Dal‰ím zámûrem mûsta je revitalizace Mudlového potoka.
Souãasná trasa potoka vznikla narovnáním pÛvodního pfiirozeného

koryta v rámci melioraãních úprav. Tok bude novû veden korytem na-

vrÏen˘m tak, aby umoÏnilo jeho pfiirozen˘ v˘voj s moÏností rozlivÛ.

Souãástí revitalizace budou mokfiadní tÛnû a dal‰í prvky pro úkryt

a rozvoj ÏivoãichÛ (plazníky, zimovi‰tû) a v˘sadba doprovodné ve-

getace. Na tuto akci mûsto získalo dotaci z Operaãního programu

Îivotní prostfiedí ve v˘‰i 100 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. Aktuálnû je vy-

psáno v˘bûrové fiízení na dodavatele.

Autobusová zastávka na toãnû v Ondfiejovû 
Foto: Jaromír Krobot, odbor RR

V̆ bûrové fiízení bude také v nejbliÏ‰í dobû vypsáno na dodávku no-
vého kalolisu na místní ãistírnû odpadních vod. S v˘mûnou kalo-

vého lisu souvisí i v˘mûna ve‰ker˘ch trubních rozvodÛ pro odvod-

nûní kalu a pfiidruÏené stavební práce. Pfiedpokládaná hodnota inves-

tice je 5 milionÛ korun.

Mûsto bude znovu Ïádat o dotaci na chodník v Ondfiejovû, z progra-

mu, kter˘ bude vypsán v zimním období. Je pravdûpodobné, Ïe

v tomto programu bude Ïádost o dotaci schválena, zahájení staveb-

ních prací se tak dá pfiedpokládat v první polovinû roku 2018. Dal‰í

Ïádost o dotaci se t˘ká úprav objektu na ulici Julia Sedláka 18 (bu-

dovy b˘valého soudu) pro neformální a zájmové vzdûlávání, které by

roz‰ífiilo prostory pro volnoãasové aktivity SVâ; dále Ïádáme o do-

taci na projekt bezbariérovosti budov Z· na ulicích 1. máje

a Jelínkovû nebo na chodník v Janovicích. âekáme na administraci

Ïádostí u poskytovatele dotace. 

Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Fota: redakce, Petra MíÏová a GraÏyna Swiercz
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nosti, um a fyzickou zdatnost, tak schopnost dorozumût se s kamará-

dy z Polska. Zmínûná klání se konala v rámci Dûtsk˘ch her bez hra-

nic a pro dûti je uspofiádali ãlenové MAS R˘mafiovsko. 

Následovalo vyhlá‰ení vítûzÛ a pfiedání cen (pro kaÏdou druÏinu byl pfii-

praven velk˘ „frgál“, pro vítûze pak dortíky). Poté se dûti je‰tû pobavi-

ly pfii hfie s kinballem a znovu se rozehfiály pfii sestavû, kterou si spoleã-

nû zatanãily s „cviãitelkami“ z devátého roãníku na známé melodie.

V sobotu jsme se spoleãnû vydali na v˘let. Sluníãko nám dopfiálo svou

pfiízeÀ, a tak jsme si uÏili hradu Sovince, aquaparku i procházky histo-

rick˘m centrem Olomouce. Po návratu do R˘mafiova jsme se sice mu-

seli rozlouãit, ale uÏ dnes víme, Ïe se brzy opût shledáme v Ozimku.

Také leto‰ní fiíjnové setkání polsk˘ch a ãesk˘ch dûtí se zúãastnûn˘m lí-

bilo, a protoÏe za dobré vûci by mûl ãlovûk podûkovat, bude mé podû-

kování vhodnou teãkou. Ráda bych tedy podûkovala zástupcÛm mûsta

R˘mafiova, místostarostce Mgr. Marcele StaÀkové a Leonû Pleské

z odboru ‰kolství nejen za laskavou pomoc a podporu pfii pofiádání v˘-

roãního setkání obou na‰ich

‰kol, ale také pfii realizaci pro-

jektÛ v rámci fondÛ EU; dále

patfií velk˘ dík vedení na‰í zá-

kladní ‰koly za pomoc pfii orga-

nizování akcí v rámci druÏby

a neutuchající nejen materiální,

ale i morální podporu na‰eho

poãínání; rovnûÏ dûkuji vedení

polské základní ‰koly, jmenovi-

tû Danutû Klysinské, bez její-

hoÏ pfiispûní by realizace na‰ich

setkání nebyla moÏná, a Gra˝y-

nû Âwiercz, která od samého

poãátku stojí za organizací

v‰ech dosavadních setkání.

Dûkuji také pracovníkÛm Míst-

ní akãní skupiny R˘mafiovsko Ing. Ivanû Luke‰ové, Ing. Katefiinû

Uliãné, Petru Pechovi a Martinu âermákovi, ktefií pro dûti uspofiádali

Dûtské hry bez hranic; a v neposlední fiadû patfií mÛj dík celé plejádû

kolegÛ – uãitelÛ ze Z· R˘mafiov, pfiedev‰ím Mgr. Katefiinû Pallové za

vydatnou a neocenitelnou pomoc pfii pofiádání vût‰iny spoleãn˘ch akcí

a také za uspofiádání fotografické v˘stavy mapující na‰i druÏbu, ale

i v‰em ostatním, ktefií se v uplynulém desetiletí jakkoliv podíleli, za je-

jich vstfiícnost a nezi‰tnou pomoc. Samozfiejmû dûkuji také ÏákÛm 

obou základních ‰kol – bez nich a jejich starostliv˘ch rodiãÛ by to pro-

stû ne‰lo. Na závûr dûkuji Zu‰kabandu za jeho vydafiené vystoupení.

Doufám, Ïe se opût v‰ichni setkáme pfii realizaci budoucích akcí.

Více fotografií z akce najdete na www.psp1.ozimek.pl. 

Petra MíÏová, Z· R˘mafiov

Îáci r˘mafiovské Z· Jelínkova se na zaãátku záfií poosmé v fiadû zúãastnili
velkého finále Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ. JiÏ podruhé bylo 
uspofiádáno na Moravû, a to na sportovních stadionech brnûnského Vysokého
uãení technického. Mezi ãtyfiiaãtyfiiceti osmiãlenn˘mi druÏstvy a nûkolika
stovkami jednotlivcÛ zde mûlo své zastoupení pfies 200 ‰kol z celé republiky.
R˘mafiov tentokrát reprezentovali pouze jednotlivci. Pûtinásobnou

a tûÏko pfiekonatelnou úãastí se s republikov˘m finále OVOV rozlou-

ãily Katefiina Furiková a Karolína Ry‰ková. Poãtvrté se sem probojo-

vala Tereza ·ulíková, Helena Továrková potfietí a Tomá‰ Furik podru-

hé. V‰ichni závodníci vãetnû uãitelÛ, ktefií se do soutûÏe pfiihlásili, 

absolvovali nároãn˘ dvoudenní desetiboj, zahrnující sprint na 60 m,

skok dalek˘, dvouminutové kliky, shyby, lehy sedy, pfieskoky pfies ‰vi-

hadlo, hod míãkem a medicinbalem, trojskok a závûreãnou volitelnou

disciplínu – bûh na 1000 m, plavání nebo dvouminutov˘ driblink.

V‰e bylo doprovázeno vystoupeními taneãnic zumby, autogramiádou

slavn˘ch ãesk˘ch a ãeskoslovensk˘ch sportovcÛ, exhibicí olympio-

nikÛ, ukázkami v˘cviku policejních psÛ, vojenské techniky a bojo-

v˘ch umûní. Pfiímo na místû byl i men‰í olympijsk˘ park a fans zó-

na, kde si mohli zájemci vyzkou‰et jízdu na handbiku, mini stolní te-

nis, lukostfielbu, golfové odpali‰tû, surfov˘ trenaÏer anebo si pofiídit

nefal‰ovanou olympijskou kérku, která vydrÏela nejménû tfii dny.

Závodníky burcovali neúnavn˘ DJ, legendární sportovní komentátor

Republikové finále OVOV 2017
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·tûpán ·korpil a formace bubeníkÛ s názvem Groove Army.

Na sklonku druhého soutûÏního dne pfii‰lo na fiadu vyhlá‰ení v˘sledkÛ.

Mezi dívkami roãníku 2002 nám ‰est˘m místem udûlala velkou radost

Karolína Ry‰ková, Katefiina Furiková skonãila sedmnáctá. V nejsilnûj-

‰í, stoãlenné konkurenci dívek roãníku 2003 obsadila Helena Továrková

dvaadvacáté a Tereza ·ulíková sedmatfiicáté místo. Tomá‰ Furik se me-

zi chlapci roãníku 2006 také neztratil a obsadil tfiinácté místo. Mezi 

uãiteli se na nepopulární bramborové pozici umístil ná‰ uãitel a trenér

Karel Toman. Nakonec mûl pfieci jen R˘mafiov zastoupení i na stupních

vítûzÛ. Na‰e uãitelka Lucie Vinohradníková pfii své premiéfie v závodu

uãitelÛ vybojovala v kategorii Ïen fantastické druhé místo.

Tento roãník mÛÏeme uzavfiít rovnou diamantovou teãkou, protoÏe

v‰ichni v˘‰e jmenovaní vãetnû závodících uãitelÛ dosáhli na dia-

mantov˘ odznak, coÏ je nejvy‰‰í moÏn˘ stupeÀ v bodování tohoto ná-

roãného desetiboje. Celé za ty roky úÏasnû sehrané partû patfií podû-

kování a velké uznání za v˘kony v obtíÏné soutûÏi, sportovní chová-

ní a vynikající reprezentaci ‰koly a mûsta. Hodnû ‰tûstí r˘mafiovsk˘m

závodníkÛm v dal‰ích roãnících. Romana Furiková, Z· Jelínkova 1

V zatáãce vjel do protismûru
V pátek 6. fiíjna dopoledne se srazila dvû auta mezi Malou ·táhlí

a R˘mafiovem. 34let˘ fiidiã ve fabii v zatáãce pfiejel do protismûru

a stfietl se s terénním vozem Land Rover s pfiívûsem, na nûmÏ byla na-

loÏena vrtací souprava. Pfii havárii nikdo nebyl zranûn, hmotná ‰ko-

da je pfiedbûÏnû vyãíslena na 290 tisíc korun.

Potrestan˘ fiidiã se nepouãil
Ve stfiedu 11. fiíjna kolem 2:00 havaroval na ÎiÏkovû ulici

v R˘mafiovû 26let˘ muÏ s vozem Hyundai. Pfii couvání nezvládl fiíze-

ní a narazil do obrubníku. R˘mafiov‰tí policisté, ktefií právû projíÏdû-

li kolem, zaãali nehodu fie‰it. ¤idiãe podrobili dechové zkou‰ce a na-

mûfiili mu kolem dvou promile alkoholu. Lustrací v evidencích zjis-

tili, Ïe mûl za podobn˘ delikt do leto‰ního kvûtna soudní zákaz fiíze-

ní motorov˘ch vozidel, po ukonãení trestu si v‰ak fiidiãsk˘ prÛkaz uÏ

nevyzvedl. Z ohroÏení pod vlivem návykové látky se tak bude zpo-

vídat uÏ podruhé.

O víkendu se bouralo hlavnû se zvûfií
Pátek tfiináctého pfiinesl smÛlu 61letému fiidiãi volkswagenu, kter˘

projíÏdûl mezi Jifiíkovem a Stránsk˘m. Z pfiíkopu mu vbûhlo do ces-

ty tele. Zvífie po sráÏce odbûhlo, zpÛsobená ‰koda ãiní 30 tisíc korun.

Tent˘Ï den veãer za Tvrdkovem se autu do cesty pfiipletla srna.

Skoãila bezprostfiednû pfied vÛz a 40letá fiidiãka nedokázala stfietu za-

bránit, pfiestoÏe okamÏitû zaãala brzdit. Zvífie z místa uteklo, ‰koda

na fiatu ãiní 10 tisíc korun.

Potfietí mûl kolizi se zvífietem motorkáfi, kter˘ v nedûli 15. fiíjna pro-

jíÏdûl Janovicemi. 59letému muÏi na hondû vbûhl do dráhy pes. ¤idiã

po stfietu upadl se strojem na vozovku a lehce se zranil. Zvífie po ná-

razu odbûhlo. ·koda byla vyãíslena na 30 tisíc korun.

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

Fota: archiv Z·

Fota: PâR Bruntál
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V˘bûr k Policii âR
Bruntál, R˘mafiov, Vrbno pod Pradûdem, Albrechticko

SluÏba pofiádkové policie, pfiím˘ v˘kon sluÏby
(uniformovaná sloÏka policie)

PoÏadavky:
– písemná Ïádost + Ïivotopis doruãeny na personální pracovi‰tû

Policie âR, územní odbor Bruntál, Partyzánská 9, 792 01, kontakt

Jaromír Tuh˘, tel. 974 731 400, e-mail: jaromir.tuhy@pcr.cz,

– obãanství âeské republiky,

– vûk nad 18 let,

– trestní bezúhonnost,

– stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou a vy‰‰í,

– fyzická zpÛsobilost – v˘borná fyzická zdatnost (testy – síla, rych-

lost, hbitost a vytrvalost),

– zdravotní zpÛsobilost posoudí lékafi,

– osobnostní zpÛsobilost k v˘konu sluÏby (psychologické vy‰et-

fiení),

– zájemce není ãlenem politické strany nebo politického hnutí,

– zájemce nevykonává Ïivnostenskou nebo jinou v˘dûleãnou ãinnost

a není ãlenem fiídících nebo kontrolních orgánÛ právnick˘ch osob,

které vykonávají podnikatelskou ãinnost,

– ¤P skupiny B.

SluÏební pfiíjem, základní doba sluÏby v t˘dnu:
– nástupní plat v dobû ‰kolní pfiípravy (zhruba 1 rok) 21 840 Kã (hru-

bá mzda),

– základní doba sluÏby 37,5 hodiny t˘dnû v dvousmûnném, tfiísmûn-

ném nebo nepfietrÏitém reÏimu.

Sociální v˘hody:
– 6 t˘dnÛ dovolené,

– moÏnost studijního volna s nárokem na sluÏební pfiíjem,

– ozdravn˘ pobyt v délce 14 dní u policistÛ ve sluÏebním pomûru 

alespoÀ 15 let,

– pfiíspûvky na dovolenou a kulturní akce,

– linky pomoci v krizi,

– nárok na odchodné po ‰esti letech trvání sluÏebního pomûru – od

jednoho mûsíãního hrubého sluÏebního pfiíjmu,

– nárok na v˘sluhov˘ pfiíspûvek po 15 letech trvání sluÏebního po-

mûru od 20 %,

– kariérní rÛst. Jaromír Tuh˘, personalista

Celkem 150 v˘jezdÛ kvÛli nepfiíznivému poãasí, hlavnû siln˘m poryvÛm vût-
ru, mají na kontû profesionální a dobrovolní hasiãi v Moravskoslezském kra-
ji od ãtvrteãního odpoledne (5. 10.) do páteãního poledne (6. 10.). V souvis-
losti s vûtrn˘m poãasím nebyla hlá‰ena Ïádná zranûní ani dopravní nehody.
Nejsou ani informace o tom, Ïe by spadl˘ strom poniãil zaparkovaná vozidla.
Pfiedev‰ím od ãtvrteãních 20 hodin do pÛlnoci hasiãi vytrvale odstra-

Àovali spadlé stromy z komunikací, ale také z elektrick˘ch drátÛ a na

Bruntálsku i z kolejí Ïelezniãní trati R˘mafiov – Val‰ov.

Nejãastûji museli hasiãi vyjíÏdût v okrese Fr˘dek-Místek (57 v˘jez-

dÛ), dále v okrese Bruntál (32 zásahÛ), Ostrava-mûsto (21), na

Karvinsku (16) a v okresech Nov˘ Jiãín (12) a Opava (11). Jeden v˘-

jezd ãasto znamenal i více odstraÀovan˘ch stromÛ. V pátek dopoled-

ne pfiibyly asi tfii desítky dal‰ích událostí.

por. Mgr. Petr KÛdela, HZS MSK

Hasiãi vyjíÏdûli kvÛli silnému vûtru

Malé i velké zájemce zvou profesionální hasiãi kaÏdoroãnû na Den poÏární
bezpeãnosti, kter˘ letos vy‰el na fiíjnov˘ „pátek tfiináctého“. Je spojen
s prohlídkami moderní techniky a zázemí jedenadvaceti stanic Hasiãského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kraje. 

V pátek 13. fiíjna jsme si pfiipomenuli Den poÏární bezpeãnosti. V ten-

to den hasiãi v celé republice upozorÀují na dÛleÏitost poÏární pre-

vence. Datum není vybráno náhodnû. Navzdory povûfie o ne‰Èastném

„pátku tfiináctého“ mají lidé svou bezpeãnost pfiedev‰ím ve vlastních

Den poÏární bezpeãnosti: Hasiãské stanice se otevfiely pro vefiejnost

Hasiãi v terénu

Foto: HZS MSK

Fota: HZS MSK
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rukou. Pokud vûdí, jak se správnû chovat, dodrÏují základní pravidla

a chovají se rozumnû, v˘znamnû se sníÏí riziko, Ïe dojde k ne‰tûstí

a Ïe budou potfiebovat pomoc hasiãÛ nebo jin˘ch záchranáfiÛ. 

Letos byl Den poÏární bezpeãnosti zamûfien na úãinnou ochranu pfied

pfiípadn˘m poÏárem ãi únikem nebezpeãného plynu, napfi. instalací

ãidel, hlásiãÛ (poÏárÛ, koufie) a detektorÛ (plynÛ, CO).

V okrese Bruntál byly stanice v Bruntále, Krnovû a R˘mafiovû otevfie-

ny od 9 do 14 hodin. Vedle klasick˘ch ukázek hasiãské ãinnosti, tech-

niky, vybavení a zázemí poÏární stanice v R˘mafiovû mûly dûti z ma-

tefisk˘ch a základních ‰kol moÏnost vyzkou‰et si ha‰ení z men‰í hadi-

ce na cíl, kter˘ simulovaly plastové kuÏelky zavû‰ené na provázku. 

Souãástí odpoledního programu v R˘mafiovû byla kontrola vnûj‰ích

poÏárních hydrantÛ a také prÛjezdnosti oznaãen˘ch nástupních ploch

pro poÏární techniku, které jsou zejména na sídli‰tích ãasto obsazeny

parkujícími automobily.

JiKo a por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov uspofiádalo ve Staré Vsi tradiãní cyklistick˘ zá-
vod pro dûti z matefisk˘ch ‰kol a prvního stupnû Z·.
Poãasí 5. fiíjna, kdy se mûl závod konat, sportovnímu vyÏití nepfiálo, a zá-

vod byl proto pfiesunut na následující pátek 13. fiíjna. V tento den vládlo

jiÏ klasické babí léto a o pár stupÀÛ vy‰‰í teploty. Pfiesun termínu prav-

dûpodobnû zpÛsobil men‰í úãast závodníkÛ, ale i tak se jich na start po-

stavilo bezmála ãtyfiicet. Trasy zÛstávají kaÏd˘ rok stejné a ani letos ne-

byl dÛvod je mûnit.

Nejkrat‰í 300 m dlouhou traÈ a kategorii do tfií let vyhrála Katefiina

Sedláãková, druhá dojela Veronika Ko‰Èálová a tfietí Barbora

Gromusová, v chlapecké kategorii byl nejrychlej‰í Viktor Martinka

a druh˘ skonãil Kry‰tof Benãík.

Nejpoãetnûj‰í kategorií, v níÏ se na start postavilo osmnáct dûtí, byla ta

pro matefiské ‰koly. Na 500 m dlouhém okruhu zvítûzila Barbora Valová,

druhá skonãila Karolína Luke‰ová a tfietí Aneta Kli‰íková, v chlapecké

kategorii byl nejrychlej‰í Kry‰tof Vystrãil, druh˘ dojel Tadeá‰

Podubeck˘ a tfietí Adam La‰ák.

Kategorie prvních a druh˘ch tfiíd jela 500 m dlouh˘ okruh dvakrát.

V dívkách si s trasou nejlépe poradila Emma Vrabková, která pÛvodnû

startovala v mlad‰í kategorii, ale jelikoÏ nena‰la konkurenci, postavila se

i na start kategorie Z·. Druhá skonãila Tereza Jahodová a tfietí Anna

Fryblíková. V chlapcích byl první Patrik Krajcar, druh˘ Danek Vyroubal

a tfietí Adam Kistan.

Kategorie tfietích a ãtvrt˘ch tfiíd jela jedno 500 m dlouhé koleãko po as-

faltu a 560 m v terénu. Z dívek dojela do cíle první Petra Zahradníková,

druhá Veronika RoÏÀáková a tfietí Valent˘na Albertová. V chlapcích byl

nejrychlej‰í Filip Kreãmer, druh˘ skonãil Vojta Babi‰ a tfietí Kevin ·ustr.

V nejménû zastoupené kategorii pát˘ch tfiíd na traÈ tvofienou ze dvou tfie-

tin jízdou v terénu nastoupili pouze chlapci. Nejlépe si v terénu vedl

Franti‰ek Barusel, druh˘ skonãil René Fáber a tfietí Jaroslav PivoÀka.

Dûkujeme v‰em rodiãÛm a kamarádÛm, ktefií pomáhali zabezpeãit traÈ,

a také obci Stará Ves, která zapÛjãila prostory kina k obãerstvení a záze-

mí. Pfií‰tí rok v podobném termínu ve Staré Vsi na shledanou. 

Jakub Vala, SVâ R˘mafiov, fota: rodiãe závodníkÛ

Cyklistické závody poãkaly na babí léto

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
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Pokud nezná‰ svou rodinnou historii, nezná‰ nic. 

Jsi jako list, kter˘ netu‰í, Ïe je souãástí stromu. 

Michael Crichton

Známá i neznámá v˘roãíCitát:
20. 10.  Den stromÛ – OSN od roku 1951, v âR obnovena

tradice v roce 2000
23. 10. 1942  nar. Michael Crichton, americk˘ prozaik a scenárista

(zemfi. 4. 11. 2008) – 75. v˘roãí narození 
24. 10.  Den Organizace spojen˘ch národÛ – v˘roãí vstupu

Charty OSN v platnost v roce 1945 
25. 10. 1932  nar. Jan ·páta, filmov˘ dokumentarista (zemfi. 

18. 8. 2006) – 85. v˘roãí narození 
26. 10. 1957  zemfi. Nikos Kazantzakis, fieck˘ spisovatel (nar. 

18. 2. 1883) – 60. v˘roãí úmrtí 
27. 10. 1782  nar. Niccolo Paganini, italsk˘ houslista a skladatel

(zemfi. 27. 5. 1840) – 235. v˘roãí narození 
27. 10. 1917  nar. Pavel Tigrid, vl. jm. P. Schönfeld, spisovatel, pub-

licista a politik (zemfi. 31. 8. 2003) – 100. v˘r. nar.
27. 10. 1952  zemfi. Jifií Frejka, divadelní reÏisér a teoretik (nar. 

6. 4. 1904) – 65. v˘roãí úmrtí 
28. 10.  Státní svátek âR – Den vzniku samostatné

âeskoslovenské republiky v roce 1918 
29. 10. 1787  v Nostitzovû divadle v Praze se konala svûtová premi-

éra Mozartovy opery Don Giovanni – 230. v˘roãí
29. 10. 1887  nar. Josef Jambor, malífi (zemfi. 18. 9. 1964) – 130. v˘-

roãí narození 
30. 10. 1932  zemfi. Josef ·váb-Malostransk˘, první ãesk˘ filmov˘

herec, kabaretní komik a spisovatel (nar. 16. 3. 1860) 
– 85. v˘roãí úmrtí 

31. 10. 1632  pokfitûn Jan Vermeer van Delft, holandsk˘ malífi (po-
hfiben 15. 12. 1675) – 385. v˘roãí kfitu 

31. 10. 1982  zemfi. Milo‰ Nedbal, herec (nar. 28. 5. 1906) – 35. v˘-
roãí úmrtí

1. 11. 1862  nar. Emil Kolben, ãesk˘ vynálezce a podnikatel (zemfi.
3. 7. 1943) – 155. v˘roãí narození

1. 11. 1972  zemfi. Ezra Pound, americk˘ básník a pfiekladatel (nar.
30. 10. 1885) – 45. v˘roãí úmrtí

HOFMISTROVA ZÁVùË – 28. a 29. fiíjna
Pfiehlídka objevÛ posledních tfií sezón

2016: 

skupina scénického ‰ermu Fuente Ovejuna 

s pohádkou Rumcajs

2015: 

skupina historického ‰ermu Jindfiich 

s ‰ermífiskou komedií Spanilá jízda

2014: 

‰ermífiská spoleãnost Divadlo bez stfiechy 

s komedií Prokleté dûdictví
Bc. Michal Koutn˘, kastelán hradu Sovince
Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci

Akce hradu Sovince

Foto: Petr ·enkyfiík
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Na vernisáÏi 7. fiíjna se v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea nepfiedstavil
jedin˘ autor, ale celá umûlecká skupina. Její název CLAN odkazuje k rodu, ro-
dinû ãi kmeni, tedy skupinû lidí svázan˘ch pfiíbuzností. V tomto pfiípadû jde
o vazby rodinné i pedagogické.
Skupina CLAN byla oficiálnû zaloÏena v prosinci 2010 bûhem zahá-

jení spoleãné v˘stavy v Chrudimi. Zakládajícími ãleny byli Stanislav

Divi‰ (*1953), toho ãasu pedagog Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslo-

vé v Praze, a jeho Ïáci Aldin Popaja (*1971), David Hanvald (*1980)

a Karel ·tûdr˘ (*1985). Z prvotní ãtvefiice v r˘mafiovském muzeu se-

dm let poté vystavují Divi‰, Popaja a ·tûdr˘, pfiiãemÏ Divi‰e i Popaju

mûli náv‰tûvníci Galerie Octopus pfiíleÏitost poznat pomûrnû nedáv-

no i na samostatn˘ch v˘stavách. Spoleãnû s nimi se jako ãlenové

CLANu v R˘mafiovû pfiedstavili také Tereza Divi‰ová (*1965) a Petr

Písafiík (*1968).

KaÏdému z nich by bylo moÏné vûnovat samostatn˘ v˘klad. Nicménû

ani prostory galerie nedovolily vystavit více neÏ nûkolik ukázek prá-

ce kaÏdého z nich a jejich vystoupení v podobû „clanu“ nahrává hle-

dání spí‰e toho, co mají spoleãného, neÏ ãím jsou jedineãní. V poãát-

cích existence skupiny tím pojítkem mohla b˘t barevnost, technika,

velká plocha maleb, zfiejm˘ vliv osobnosti uãitele na Ïáky. Aktuální

v˘stava ale uÏ pfiedstavuje autory, ktefií smûfiují po vlastních cestách.

Spojuje je obecnûj‰í princip, kter˘ vyslovili na poãátku: „obhajoba 
umûlecké tvorby v tradiãních médiích, jako je obraz, socha, objekt
a instalace“. A spoleãná je také inspirace jin˘mi druhy umûní.

Pro Stanislava Divi‰e je v˘chozím motivem hudba, konkrétnû noto-

vé záznamy Leo‰e Janáãka, které pfievedl do cyklu Partitur (2012).

Malby velk˘ch i stfiedních formátÛ a syté barevnosti zachycují dra-

maticky rozmáchlé znaãky v notov˘ch osnovách, pomocí nichÏ si

âlenové „clanu“ malují hudbu i architekturu

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

-19-2017  18.10.2017 12:59  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2017

14

skladatel zaznamenával hudební nápady. Divi‰, sám aktivní muzi-

kant, vytvofiil na jejich základû doslova barevnou hudbu, moÏná ta-

kovou, jakou vnímají hudební géniové nadaní synestezií.

Aldina Popaju inspirují symboly vytesané do náhrobních kamenÛ,

takzvané steçci, na star˘ch balkánsk˘ch pohfiebi‰tích. Namísto jmen

a dat jsou pfiíbûhy zemfiel˘ch a jejich rodÛ zaznamenány pomocí ob-

razcÛ. Popaja, v âechách naturalizovan˘ BosÀan, tyto pratvary kon-

frontuje s jejich geometrick˘mi ideály a pomocí intenzivní barevnos-

ti nechává vzájemnû pÛsobit jejich protiklady i podobnosti.

Pro Karla ·tûdrého je zdrojem inspirace architektura. Na rozdíl od

Divi‰e a Popaji se tento mlad˘ malífi barevnosti úplnû vzdává a ne-

chává ji omezenu na odstíny ãerné a bílé. O to víc se u nûj ke slovu

dostává linie a prostor, geometrie a její schopnost na dvourozmûrné

plo‰e evokovat tfii dimenze. Ukázky z jeho cyklu Deep Sketch (2017)

vycházejí z principÛ architektury abstraktní, vnitfiní, která spí‰e neÏ

jako monumentální stavba pÛsobí jako hravá skládaãka.

Petr Písafiík nabízí opût zcela jinou polohu – namísto ostr˘ch kon-

trastÛ jemné pfiechody, barevnou rozostfienost, zamlÏenost (nebo spí‰

orosenost). Jeho plátna na první pohled evokují dekorativní tkaniny.

Mohou za to kvûtinové motivy (âínská kvûtena, 2016) ãi jemné geo-

metrické vzory vystupující nenápadnû ze stejnobarevného (bílého)

povrchu (Bez názvu, 2015), ale i uÏití rokajlov˘ch korálkÛ, flitrÛ a tfi-

pytek, které fixovány na plátnû pfiipomínají svéráznou v˘‰ivku.

Îensk˘ element v CLANu zastupuje manÏelka Stanislava Divi‰e

Tereza. Její doménou je keramika. Vytváfií tradiãní repertoár rustikál-

ního jídelního a kuchyÀského nádobí, do R˘mafiova ov‰em pfiivezla

ukázky keramiky na hranici bûÏné pouÏitelnosti. Klasické tvary bí-

l˘ch mis naru‰ují barevné ostny, vystupující nejen z vnûj‰ích stûn, ale

i dovnitfi. Autorka svÛj cyklus nazvala Hustoty prostoru a dokonãila

ho tûsnû pfied vernisáÏí. R˘mafiov‰tí náv‰tûvníci muzea tak budou

první, kdo její v˘tvory uvidí.

VernisáÏ pokraãovala v tovární hale firmy Eurointermetall, která se

uÏ ponûkolikáté stala koncertním sálem. Bûhem sobotního veãera tu

zahrály kapely, které podobnû jako autofii CLANu kombinují umû-

lecké formy: Sibérija s v˘tvarníkem Romanem Karlem za bicími,

Miky Marusjak Poetic Band doprovázející známého básníka olo-

mouckého undergroundu, roz‰ífiená verze kapely Dekadent Fabrik

v˘tvarníka Davida Cajthamla a Krásné nové stroje, v jejichÏ popfiedí

stojí Stanislav Divi‰. ZN

Putovní v˘stava s názvem Památky osifielé doputovala do r˘mafiov-

ské galerie Pran˘fi. Dokumentuje stav mnoh˘ch pfiedev‰ím církevních

staveb v ãeském a moravském pohraniãí, které zasáhl pováleãn˘ od-

sun pÛvodních obyvatel. Pro fiadu kaplí, kostelÛ, klá‰terÛ, far i jin˘ch

historick˘ch objektÛ znamenal nezájem o jejich vyuÏití a udrÏování

postupn˘ úpadek vedoucí aÏ k havarijnímu stavu.

V̆ stava dokumentuje dvû desítky pfiedev‰ím sakrálních budov na po-

kraji zkázy. âtenáfii si moÏná vzpomenou na seriál o kostelích a ka-

plích R˘mafiovska, v nûmÏ jsme dva díly nazvané Domy Pánû bez pá-
na vûnovali podobnû zchátral˘m památkám na‰eho regionu. V̆ stava

v Pran˘fii mûstského muzea ukazuje, Ïe podobná situace je

v Ústeckém, PlzeÀském, Královéhradeckém ãi Jihoãeském kraji,

zvlá‰tû v lokalitách, kde neprobûhlo pováleãné dosídlení, pfiípadnû

kde zavládl duch reÏimem prosazovaného ateismu a péãe o církevní

stavby zkrátka nebyla v centru zájmu. Zástupcem Moravskoslezské-

ho kraje je na v˘stavû kaple sv. Anny v Pelhfiimovech na OsoblaÏsku,

v obci, která nebyla jako pohraniãní po válce znovu osídlena a v ro-

ce 1971 oficiálnû zanikla.

V‰echny zdevastované objekty jsou pfiitom cenn˘mi doklady archi-

tektury od ranû gotické, ba dokonce s pozÛstatky románského slohu,

pfies barokní aÏ po novogotické, vystavûné v 19. století. Jejich maji-

teli jsou farnosti, obce ãi soukromé osoby, pro nûÏ je rekonstrukce

silnû po‰kozen˘ch staveb mnohdy pfiíli‰ nákladná. Paradoxem je, Ïe

fiada zdevastovan˘ch budov je vyhlá‰ena kulturními památkami.

Putovní v˘stavu Památky osifielé pfiipravil spolek Omnium, z. s., kte-

r˘ se vûnuje obnovû ohroÏen˘ch památek církevních i svûtsk˘ch, ve

spolupráci s nûmeckou organizací Heimatpflegerin der Sudeten-

deutschen a s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit

und Soziales, Familie und Integration. V ãesko-nûmecké spolupráci

se uÏ nûkolik památek podafiilo zachránit, dal‰í ale na spásu teprve

ãekají. Na spásu, nebo zkázu. ZN

Osifielé památky v Pran˘fii

V roce 2012 zahájilo Mûstské muzeum R˘mafiov ãesko-polskou spo-

lupráci s Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu. Tehdy ‰lo o projekt Vivat

historia, jenÏ smûfioval ke zpfiístupnûní opu‰tûného zámku

v Janovicích. Od té doby se r˘mafiovskému muzeu podafiilo témûfi

kaÏd˘ rok získat grant na realizování celoroãního projektu z fondu

mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd, podporující pfieshraniãní spolu-

práci ãeské a polské strany. Program kulturních akcí od v˘stav, pfied-

ná‰ek, koncertÛ po promítání letního kina a pofiádání umûlecko-fieme-

sln˘ch workshopÛ byl zamûfien hlavnû na janovick˘ zámek. Jedinû tak

se mohl rok co rok otevfiít vefiejnosti po dobu celé letní sezóny.

Mûstské muzeum R˘mafiov získalo zlaté ocenûní
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Díky dotaci euroregionu a podpofie mûsta R˘mafiova bylo uspofiádá-

no také nûkolik v˘stav v prostorách r˘mafiovského muzea (ale i ka-

ple V Lipkách), jejichÏ smyslem bylo srovnání ãeské a polské histo-

rie, zvykÛ ãi vizuální kultury. Na pestrém kulturním programu muze-

um spolupracuje s fiadou institucí ãi jedincÛ, jak˘mi jsou ZU·

R˘mafiov, Galerie Marie Kodovské, SVâ R˘mafiov, ‰kolky a ‰koly

R˘mafiovska, Nedûlní ‰kola fiemesel ve Stránském, Mûstská knihov-

na R˘mafiov, SdruÏení obcí R˘mafiovska, Lesy âR, paní Melyna

Ciosová ad., za polskou stranu jmenujme hlavnû Muzeum Wsi

Opolskiej w Opolu a Gminu Ozimek. Projekty euroregionu tak pod-

porují nejen spolupráci pfieshraniãní, n˘brÏ také tu regionální. 

V loÀském roce získalo r˘mafiovské muzeum ocenûní Od nápadu ke

spolupráci za projekt Muzeum – kulturní kfiiÏovatka. Letos fieditelka

organizace RÛÏena Zapletalová pfievzala zlaté ocenûní za mimofiádné

zásluhy o rozvoj polsko-ãeské spolupráce. Slavnostní pfiedání pro-

bûhlo v úter˘ 10. fiíjna v hotelu Arkas v Prószkowû v Opolském voj-

vodství. Ocenûna byla nûkolikaletá práce r˘mafiovského muzea

a v‰ech, kdo se na jeho aktivitách podílejí, stejnû jako navzdory pfiís-

n˘m podmínkám podání, realizování a uzavfiení projektu neutuchají-

cí nad‰ení RÛÏeny Zapletalové, pro kterou je kaÏdá v˘zva

Euroregionu Pradûd ‰ancí obohatit ná‰ nevelk˘ prostor kulturními

proÏitky. Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

Foto: archiv muzea

Dal‰í roãník T̆ dne knihoven je za námi, letos uÏ jednadvacát˘. R˘mafiov‰tí ná-
v‰tûvníci mûstské knihovny si moÏná vybaví Velké spoleãné fiíjnové ãtení,
které pfied lety zahajovalo tuto celorepublikovou akci. V souãasnosti se kni-
hovny zamûfiují na jednotlivé skupiny ãtenáfiÛ a snaÏí se pfiilákat do pÛjãoven
i ty, ktefií je pravidelnû nenav‰tûvují.
R˘mafiovská knihovna pofiádá T˘den knihoven od zaãátku milénia

a kromû programu k hlavnímu tématu kaÏdého roãníku pfiipravuje

dal‰í aktivity tak, aby mûl dÛvod do knihovny pfiijít kaÏd˘.

Leto‰ní podtitul T˘dne knihoven znûl âteme s mámou, ãteme s tátou,
ãteme s knihovnou a cílil na pfied‰kolní dûti a jejich rodiãe. „V‰e za-
ãíná u mal˘ch dûtí. UÏ tím, jestli jim rodiãe pravidelnû ãtou, vzniká
pfiedpoklad, Ïe jednou budou samy dobfie a rády ãíst,“ pfiipomíná fie-

ditelka r˘mafiovské knihovny Lenka Îmolíková.

Knihovnice Petra Klimentová v oddûlení ãetby pro dûti a mládeÏ pfii-

pravila mal˘ workshop a seznámení s tím, co v‰echno knihovna dû-

tem, které samy je‰tû ãíst neumí, nabízí. Bûhem úterního odpoledne

se v pÛjãovnû vystfiídalo sedmnáct zájemcÛ, prohlédli si kníÏky pro

nejmen‰í, ãasopisy a stolní hry, které si mohou registrovaní ãtenáfii

také pÛjãovat, a nûktefií se do knihovny rovnou pfiihlásili.

Organizátorky myslely i na dospûlé náv‰tûvníky, ktefií si zvykli do

knihovny chodit nejen pro kníÏky, ale i na v˘stavy nebo besedy.

V pondûlí se v pÛjãovnû se‰li gurmáni na pfiedná‰ce Marcely

Krãálové. Její beseda o ãokoládû v R˘mafiovû sklidila velk˘ ohlas uÏ

jednou, autorka tentokrát k ãokoládû pfiipojila kvalitní víno, opût tu-

zemské malov˘roby – ze Znojemské oblasti.

V pondûlí se zároveÀ otevfiela nová v˘stava v galerii U Stromu po-

znání. Jejím protagonistou je Jaroslav Divi‰, vsetínsk˘ v˘tvarník

samouk a samotáfi, s nímÏ je prakticky nemoÏné se setkat osobnû,

zato velmi snadno prostfiednictvím jeho prací. V‰echny totiÏ roz-

dává, bez nároku na honoráfi, jen s v˘zvou k dal‰ímu tvofiení. Jeho

nev‰ední, hravé, titûrnû malé, stfiíhané, lepené, kreslené i malova-

né v˘tvory mají velké kouzlo, navzdory tomu, Ïe autor tvrdí, Ïe

neumí kreslit, malovat, dokonce ani ãíst a psát. Vstupuje s jejich

pomocí do mytického svûta papírového pravûku ãi do pfiíbûhÛ mik-

ronautÛ, zkrátka do dimenzí,

které se otvírají v na‰í bezpro-

stfiední blízkosti. V˘stava je

v knihovnû otevfiená do konce

fiíjna – rozhodnû stojí za to si

ji prohlédnout a tfieba si z ní

nûco odnést.

T˘den knihoven je kaÏdoroãnû

i obdobím amnestie pro nepo-

fiádné ãtenáfie. MoÏnosti vrátit

bez sankce upomínanou kníÏku

letos vyuÏilo dvanáct hfií‰níkÛ,

víc neÏ dvojnásobek jich ale ani

na tuto benevolenci nezareago-

val. Pro knihovnu je vyhledává-

ní zapomnûtlivcÛ komplikova-

T˘den knihoven cílil na dûti, které je‰tû ãíst neumí
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Police se proh˘bají pod tíhou knih, vÏdy

kdyÏ procházím kolem, cítím specifickou

vÛni papírÛ, na nichÏ jsou vyti‰tûny v‰echny

ty pfiíbûhy, které mám uÏ dávno pfieãtené.

Nelze tedy zapomenout na den, kdy mi ka-

marádka pÛjãila detektivní román Dívka ve
vlaku. Byla jsem natû‰ená na veãer, aÏ se

pustím do ãtení, neboÈ jsem na detektivky ni-

kdy pfiedtím nesáhla. 

MÛÏu fiíct, Ïe jsem pfiíbûh hltala uÏ od první

stránky a nebylo moÏné se od nûj odtrhnout.

Nestává se mi ãasto, Ïe bych pfii ãtení muse-

la usilovnû pfiem˘‰let o dûji, této knize se to

v‰ak podafiilo. Líbil se mi pfiedev‰ím nápad

psát pfiíbûh z pohledu tfií Ïen. Zajímavá byla

i hlavní postava alkoholiãky Rachel, která mi

ãasto hrála na nervy, a to si myslím, Ïe je dÛ-

leÏité – vyvolat ve ãtenáfii emoci, aÈ kladnou

ãi zápornou. Byla jsem velice pfiekvapená ze

závûru, kter˘ by mû do jisté doby nenapadl

ani ve snu. Pfiíbûh mû pohltil natolik, Ïe jsem

knihu pfieãetla na jeden zátah, aÏ jsem byla

smutná, Ïe jsem ji pfielouskala tak rychle.

Dívku ve vlaku mohu vfiele doporuãit ãtená-

fiÛm, jiÏ rádi ãtou detektivní romány nebo na-

pínavé pfiíbûhy, ale také tûm, kdo rádi o ob-

sahu knihy pfiem˘‰lejí.

Vlak drkotavû zastaví u ãerveného návûsti-
dla a já zvedám oãi. Na terase sedí Jess
s hrnkem kávy. Chodidly se opírá o stÛl, hla-
vu má zvrácenou dozadu a sluní se. Zdá se
mi, Ïe za ní rozeznávám stín – nûkdo se tam
pohybuje: Jason. ZatouÏím ho vidût, alespoÀ
zahlédnout jeho pohledn˘ obliãej. Pfieju si,
aÈ vyjde ven, stoupne si za Jess, jak to mívá
ve zvyku, a políbí ji na temeno.
Nevyjde a Jess hlavu zase skloní. Dnes jako
by se pohybovala nûjak jinak: je tûÏ‰í, sklíãe-
ná. SnaÏím se silou vÛle pfiimût Jasona, aby

‰el ven za ní, ale vlak sebou ‰kubne a vyrazí
kupfiedu, a po Jasonovi pofiád ani vidu, ani
slechu: je sama. A teì se pfiistihnu, jak se
bezmy‰lenkovitû dívám pfiímo do svého do-
mu, a nedokáÏu odvrátit pohled. Francouz-
ské okno je otevfiené, do kuchynû proudí svût-
lo. NemÛÏu fiíct – doopravdy nemÛÏu –, zda
tohle v‰echno vidím, nebo si to jen pfiedsta-
vuju: skuteãnû ta Ïenská stojí u dfiezu a myje
nádobí? Skuteãnû má na kuchyÀském stole
takové to hopsací dûtské sedátko, v nûmÏ si
hoví malá holãiãka?
Zavírám oãi, nechám tmu houstnout a rozlé-
hat se, dokud se smutek nepromûní v cosi
hor‰ího: ve vzpomínku, v záblesk pamûti.

Natálie Struhárová
kvinta, Gymnázium a SO· R˘mafiov

(Hawkins, Paula. Dívka ve vlaku. Pfiel. Vûra

Klásková. 1. vyd. Praha: Ikar, 2015. 328 s.)

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

né a o to nepfiíjemnûj‰í, kdyÏ zadrÏují knihu, o kterou je mezi ãtenáfii

velk˘ zájem.

V T̆ dnu knihoven se mohli rovnûÏ ãtenáfii registrovat zdarma, letos si

jich pro prÛkazku pfii‰lo 114, z toho 29 úplnû poprvé. Ke konci T̆ dne kni-

hoven mûla mûstská knihovna pfiihlá‰eno 994 ãtenáfiÛ, z toho 314 dûtí.

Krátce pfied T˘dnem knihoven odstartoval i nov˘ semestr Virtuální

univerzity tfietího vûku (VU3V), vzdûlávacího kurzu pro seniory.

Letos jej nav‰tûvuje jedenáct zájemcÛ – sedm ãerstv˘ch studentÛ

a ãtyfii, ktefií uÏ cel˘ kurz VU3V absolvovali a rozhodli se pfiihlásit

znovu. V̆ bûr témat je stále pestr˘, loni se po pilotním semestru as-

tronomie studenti zab˘vali genealogií a cestováním, letos si pro pod-

zimní semestr vybrali pfiedná‰ky z etiky. ZN

PROVOZNÍ DOBA
pondûlí 9:00–18:00 ãtvrtek 9:00–17:00

úter˘ 9:00–18:00 pátek 9:00–17:00

stfieda zavfieno

www.knihovnarymarov.cz
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Organizace a spolky

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘mafiova obrazem
jsme zahájili v dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu 

ã. 08/2017. V jednotliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáfiního

roku uvefiejÀovat fotografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch

jsou vyobrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ neexistující budovy nebo

ménû známé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem soutûÏících bude urãit

pfiesnû, o které místo jde, pfiípadnû která budova nebo lokalita se

v souãasné dobû na tomto místû nachází.

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

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

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

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uve-

fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. led-

na 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 12
Jméno a pfiíjmení

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

Adresa

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

Telefon

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

Místo, kde se objekt nachází

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

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

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

✃
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Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení
Mûsto Bruntál vyhla‰uje v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., 

o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ, 

v˘bûrové fiízení na místo:

úfiedník/ice – sociální pracovník/ice 
oddûlení sociálnûprávní ochrany dûtí, 

odboru sociálních vûcí

Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení
Mûsto Bruntál vyhla‰uje v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., 

o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ, 

v˘bûrové fiízení na místo:

úfiedník/ice – koordinátor(ka) 
komunitního plánování, 

oddûlení sociálních sluÏeb, odboru sociálních vûcí

Místo v˘konu práce:
Bruntál a správní obvod obce s roz‰ífienou pÛsobností

Pracovní pomûr:
na dobu urãitou, zástup za matefiskou a rodiãovskou dovole-
nou

Platové zafiazení: 10. platová tfiída

Pfiedpoklady pro vznik pracovního pomûru:
Úfiedníkem se mÛÏe stát fyzická osoba, která:
- je státním obãanem âeské republiky, popfiípadû cizím stát-

ním obãanem s trval˘m pobytem v âeské republice dle pfií-
slu‰n˘ch právních pfiedpisÛ,

- dosáhla vûku 18 let.

Dal‰í poÏadavky:
- ukonãené vzdûlání v souladu s § 110 zákona ã. 108/2006

Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
tzn. minimálnû

• vy‰‰í odborné vzdûlání získané absolvováním vzdûlávací-
ho programu akreditovaného podle zvlá‰tního právního
pfiedpisu v oborech vzdûlání zamûfien˘ch na sociální práci
a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a hu-
manitární práci, sociální práci, sociálnûprávní ãinnost, cha-
ritní a sociální ãinnost, nebo

• vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v bakaláfiském,
magisterském nebo doktorském studijním programu zamû-
fieném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedago-
giku, sociální péãi, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku, akreditovaném podle zvlá‰tního právního
pfiedpisu, dále viz zákon,

- odborná zpÛsobilost dle zákona ã. 312/2002 Sb. v˘hodou,
- uÏivatelská znalost práce na PC,
- fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B v˘hodou,
- konvenãnost, flexibilita, komunikativnost, odolnost vÛãi

stresu.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏi-
tosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
- datum a místo narození uchazeãe,
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe,
- místo trvalého pobytu uchazeãe,
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení

k pobytu, jde-li o cizího státního obãana,
- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce je nutno doloÏit tyto doklady:
- Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odbor-

n˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se správních
ãinností,

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãují-
cí bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘
doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost
ãestn˘m prohlá‰ením,

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,
- souhlas se zpracováním osobních údajÛ v rámci evidence

uchazeãÛ o zamûstnání.

Písemnou pfiihlá‰ku lze podat:
ve lhÛtû do 27. 10. 2017 na podatelnû Mûstského úfiadu
Bruntál, NádraÏní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adre-
su Mûstsk˘ úfiad Bruntál, sekretariát tajemníka, NádraÏní
20, 792 01 BRUNTÁL.

Vyhla‰ovatel v˘bûrového fiízení si vyhrazuje právo zru‰it
v˘bûrové fiízení bez udání dÛvodÛ.

Ing. ZdeÀka Svobodová, vedoucí úfiadu

Místo v˘konu práce: 
Bruntál a správní obvod obce s roz‰ífienou pÛsobností

Pracovní pomûr:
na dobu urãitou, po dobu pracovní neschopnosti, matefiské a rodiãovské dovolené

Platové zafiazení: 10. platová tfiída

Pfiedpoklady pro vznik pracovního pomûru:
Úfiedníkem se mÛÏe stát fyzická osoba, která:
- je státním obãanem âeské republiky, popfiípadû cizím státním obãanem s trval˘m po-

bytem v âeské republice,
- dosáhla vûku 18 let,
- je zpÛsobilá k právním úkonÛm, bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Dal‰í poÏadavky:
- ukonãené vzdûlání v souladu s § 110 zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tzn. minimálnû
• vy‰‰í odborné vzdûlání získané absolvováním vzdûlávacího programu akreditované-

ho podle zvlá‰tního právního pfiedpisu v oborech vzdûlání zamûfien˘ch na sociální
práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, soci-
ální práci, sociálnûprávní ãinnost, charitní a sociální ãinnost, nebo

• vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v bakaláfiském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu zamûfieném na sociální práci, sociální politiku, sociální pe-
dagogiku, sociální péãi, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akredi-
tovaném podle zvlá‰tního právního pfiedpisu, dále viz zákon,

- uÏivatelská znalost práce na PC,
- odborná zpÛsobilost dle zákona ã. 312/2002 Sb. v˘hodou,
- orientace v systému sociálních sluÏeb v˘hodou,
- fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B v˘hodou,
- samostatnost, komunikativnost, organizaãní schopnosti, odolnost vÛãi stresu.

Charakteristika vykonávané pozice:
- koordinace a realizace procesu stfiednûdobého plánování sociálních sluÏeb na území

mûsta Bruntálu a podíl na aktualizaci strategick˘ch cílÛ a opatfiení Komunitního plá-
nu sociálních sluÏeb mûsta Bruntálu,

- v˘kon analytické a koncepãní ãinnosti v sociální oblasti zamûfiené na sociální sluÏby,
zpracování a podávání podnûtÛ pro vznik potfiebn˘ch sociálních sluÏeb,

- pfiíprava a kompletace komunitního plánu sociálních sluÏeb a zaji‰tûní souladu s dal-
‰ími strategick˘mi dokumenty,

- pfiíprava finanãní anal˘zy sociálních sluÏeb v souladu s dotaãní politikou,
- vyhledávání moÏností získání a vyuÏití finanãních prostfiedkÛ vhodn˘ch pro financo-

vání rozvoje sociálních sluÏeb, 
- realizace dotaãního fiízení mûsta. 

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
- datum a místo narození uchazeãe,
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe,
- místo trvalého pobytu uchazeãe,
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího stát-

ního obãana,
- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce je nutno doloÏit tyto doklady:
- Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednos-

tech t˘kajících se správních ãinností,
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ

téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud ta-
kov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,
- souhlas se zpracováním osobních údajÛ v rámci evidence uchazeãÛ o zamûstnání.

Písemnou pfiihlá‰ku lze podat:
ve lhÛtû do 27. 10. 2017 na podatelnû Mûstského úfiadu Bruntál, NádraÏní 20, 792 01
Bruntál nebo ji odeslat na adresu Mûstsk˘ úfiad Bruntál, sekretariát tajemníka,
NádraÏní 20, 792 01 BRUNTÁL.

Vyhla‰ovatel v˘bûrového fiízení si vyhrazuje právo zru‰it v˘bûrové fiízení bez udání
dÛvodÛ. Ing. ZdeÀka Svobodová, vedoucí úfiadu

Z okolních obcí a mûst
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Poãátkem fiíjna dokonãil fiezbáfi Jifií Halouzka v Pradûdovû galerii U HalouzkÛ
v Jifiíkovû nadÏivotní dfievofiezbu ãápa bílého. Zanedlouho opustí jifiíkovsk˘ 
ateliér a vydá se na 320 kilometrÛ dlouh˘ let do Olbramovic, Dvora Semtín,
kde stojí farma âapí hnízdo.
„Andrej Babi‰ mû oslovil na Slavnostech LapkÛ z Drakova, zda bych
dokázal vytvofiit dfievofiezbu velkého ãápa. V˘zvu jsem pfiijal a z deví-
titunového kmene staré lípy, kter˘ leÏel v areálu galerie, na v˘‰ku mûl
4,20 a v obvodu 5,40 metrÛ, jsem vyfiezal ãápa, kter˘ má po dokon-

ãení ãtyfii metry na v˘‰ku
a váÏí dvû tuny. Z tak velké-
ho kmene je‰tû Ïádné dílo
nevzniklo. Aspiruje na zá-
pis do ãeské knihy rekordÛ
jako nejvût‰í vyfiezávaná
socha z jednoho kusu kme-
ne. Moc bych za to nedal,
Ïe se stane i rekordem
v rámci Guinnessovy svûto-
vé knihy rekordÛ,“ ohodno-

til dokonãené dílo fiezbáfi

Jifií Halouzka.

Na pozvání Andreje Babi‰e

nav‰tívil âapí hnízdo, aby

získal pfiedstavu, kde bude

dfievofiezba umístûna. Po

dokonãení prvního díla

v barevném provedení do-

stal fiezbáfi objednávku na

druhého ãápa v pfiírodní

barvû dfieva. První zakázka

bude instalována poblíÏ

malé zoo u expozice handi-

Na âapí hnízdo letí ãáp z Jifiíkova

Podle svûtského kalendáfie pfiipadá jméno Hubert na 3. listopad, pfiesto se
leto‰ní pátá svatohubertská m‰e, podobnû jako v pfiedchozích letech, konala
v moráveckém kostele uÏ v sobotu 7. fiíjna, mûsíce, kter˘ je pojmenován pod-
le jelení fiíje, jeÏ v tomto období probíhá. 
Svatohubertskou m‰i v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice v Malé Morávce

slouÏil faráfi Mgr. Karel Rechtenberg spoleãnû s b˘val˘m duchovním

správcem farnosti Mgr. Markem Îukowsk˘m. P. Rechtenberg pfii m‰i

pfiiblíÏil patrona myslivcÛ, svûtce Huberta, zmínil jeho v˘znam 

a ocenil péãi, s níÏ se myslivci starají o pfiírodu a zvûfi. 

Po m‰i byl do mysliveckého stavu slavnostnû pasován „mysliveck˘

mládenec“ Tomá‰ Nováãek z Vranovic-Kelãic (okres Prostûjov), kte-

r˘ pro‰el mysliveck˘m kurzem a sloÏil zkou‰ky ze sedmi oborÛ mys-

livosti. Po pfieãtení mysliveckého desatera sloÏil adept slib a na závûr

byl pasován nejvy‰‰ím lovãím Jaroslavem Maderem z Okresního

mysliveckého spolku v Bruntále. Pfied kostelem, pfii m‰i i slavnost-

ním pasování hrály fanfáry trubaãÛ Rab‰tejn.

Po m‰i a slavnostním pasování byly náv‰tûvníkÛm u vchodu do koste-

la nabídnuty koláãky ãi pamûtní svatohubertské svíce a akce pokraão-

vala v tûlocviãnû místní základní ‰koly v˘stavou fotografií Vladimíra

Gahury, vystoupením cimbálové muziky V̆ honek z Opavy s primá-

‰em Franti‰kem Pavliskou a k chuti pfii‰el i v˘born˘ zvûfiinov˘ gulá‰. 

O to, aby tradice svatohubertsk˘ch m‰í v Malé Morávce úspû‰nû po-

kraãovala, se letos zaslouÏilo osm partnerÛ: obec Malá Morávka,

Lesy âeské republiky, Ing. Petr Kuba z Brna, firma Gatro, s. r. o.,

Mgr. Jan Vinohradník – zemûdûlská ãinnost, manÏelé Glatterovi,

Radek Tvrdec z R˘mafiova a Spolek myslivcÛ a pfiátel pfiírody,

Karlov pod Pradûdem. JiKo

Myslivci uctili svého patrona svatého Huberta

Nejvy‰‰í lovãí Jaroslav Mader pasuje Tomá‰e Nováãka do myslivec-
kého stavu

Myslivci pfiiná‰ejí dary lesa M‰e sv. Huberta v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice v Malé Morávce
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capovan˘ch ãápÛ, druhá pak u hlavního vchodu âapího hnízda.

„Pfii v˘robû prvního ãápa bylo nejtûÏ‰í celou kládu vÛbec postavit.
Abych získal pro zobák tfiicet centimetrÛ, protoÏe ãáp nemÛÏe stát ja-
ko tyãka, musí b˘t pfiedklonûn˘, rozhodl jsem se celou kládu postavit
obrácenû – kofienem vzhÛru, a tak jsem získal potfiebné centimetry,“
pfiiblíÏil fiezbáfi.

Náv‰tûvníci Pradûdovy galerie U HalouzkÛ se mohou od 1. prosince

tû‰it na nasvícen˘ nejvût‰í betlém svûta, 5. prosince na akci S ãerty

nejsou Ïerty, urãenou nejen pro dûti a jejich rodiãe, 9. prosince na 

adventní koncert ve vyhfiívaném jifiíkovském kostele, kde vystoupí

Smí‰en˘ pûveck˘ sbor z Bruntálu (vstup je zdarma), a na Vánoce me-

zi andûly v závûru roku. JiKo

V pátek 6. fiíjna se uskuteãnil ãtrnáct˘ roãník Noci vûdcÛ, letos s pod-

titulem Svût v pohybu. Cílem akce je popularizace rÛzn˘ch vûdních

oborÛ. Ve veãerních hodinách jsou po celé republice otevfiena vybra-

ná pracovi‰tû vysok˘ch ‰kol a odborníci z fiad jejich zamûstnancÛ se-

znamují zájemce se sv˘mi v˘zkumy. Nejãastûji pfiicházejí rodiãe ãi

prarodiãe se ‰kolou povinn˘mi potomky, a nikdy nelitují!

JiÏ tfietím rokem nechybí mezi náv‰tûvníky Noci vûdcÛ Univerzity

Palackého v Olomouci Ïáci Z· Bfiidliãná. Letos se jich na cestu za

poznáním a nev‰edními záÏitky vypravilo ‰estnáct, v‰ichni ãlenové

pfiírodovûdného krouÏku I. a II. Studentského klubu ASK âR

Bfiidliãná, kter˘ jim na cestu finanãnû pfiispûl.

V prostorách Centra popularizace PfiF UP Olomouc – Pevnosti po-

znání strávili Ïáci ãtyfii hodiny. Vyzkou‰eli si urãování druhÛ bez-

obratl˘ch ÏivoãichÛ za pomoci mikroskopu, pozorovali spory hub,

mechÛ a plísní, dozvûdûli se mnoho zajímavého o fluorescenci rost-

lin, vytvofiili model stratovulkánu a seznámili se s masoÏravkami.

Nechybûla noãní procházka Bezruãov˘mi sady s Mgr. To‰enovsk˘m,

kter˘ se mimo jiné zab˘vá v˘zkumem chování netop˘rÛ. Dûti si opût

vyzkou‰ely práci s ultrazvukov˘m detektorem.

Leto‰ní roãník Noci vûdcÛ se dûtem velmi líbil a tû‰í se na ten pfií‰tí.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bfiidliãná

Noc vûdcÛ v Olomouci

Dal‰í díl „ovocného seriálu“ se vûnuje královnû moravsk˘ch jableã-

n˘ch odrÛd – Jaderniãce moravské. Tato prastará kultovní odrÛda je

stále hojnû roz‰ífiená na Moravû i ve Slezsku. Vzhledem k pozdûj‰í-

mu vstupu do plodnosti a drobnûj‰ímu plodu v‰ak v dne‰ní dobû po-

stupnû ztrácí na v˘znamu a nevysazuje se jiÏ tolik co dfiíve. BohuÏel

se dnes pfiíli‰ „nenosí“ vysazovat odrÛdu, která pfiinese pofiádnou 

úrodu nejdfiíve za 10–15 let. Je to ‰koda. Nenároãnost, mrazuodol-

nost odrÛdy a chuÈ jejích plodÛ stojí za pûstûní.

Na R˘mafiovsku se s ní mÛÏete vzácnû setkat napfi. v Dobfieãovû

a Tûchanovû. Mohutn˘ strom lze nalézt i v Mezinû.

2) Jaderniãka moravská
(Kuhländer Gulderling, Pepin de Moravie, Citronky, Vinary)
PÛvod: neznám˘ semenáã, pravdûpodobnû vala‰ského pÛvodu.

Strom: tvofií mohutné koruny, které rády zahu‰Èují a vyÏadují obãas-

n˘ prÛklest.

Ovocnické rozhledy
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Plodnost: velmi pozdní, po 10. roce pravidelná a hojná.

PoÏadavky: nenároãná, dává pfiednost tûÏ‰ím, vlhãím pÛdám s váp-

nem a vzdu‰n˘m otevfien˘m polohám.

Plod: drobn˘ aÏ stfiednû velk˘, v prÛmûru 100 g tûÏk˘, tupû kuÏelo-

vit˘, lehce zhranatûl˘. Stopka je krátká, dfievnatá. DuÏnina jemná, bû-

lavá, ‰Èavnatá, pfiíjemnû sladce navinulé, kofienité chuti, po rozkroje-

ní jen nepatrnû hnûdne.

·patné vlastnosti: pozdní plodnost, v uzavfien˘ch polohách trpí stru-

povitostí.

Dobré vlastnosti: zdrav˘ rÛst stromÛ, nenároãná, velmi odolná mra-

zÛm.

Foto a text: Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Lokoã a kol. Sedm tváfií ovocnáfiství. MAS Nízk˘ Jeseník, 2012.
136 s.; Kohout, K. Malá pomologie I – Jablka. SZN, 1960. 270 s.)

V˘sadba aleje ovocn˘ch stromÛ tradiãních odrÛd
probûhne

v sobotu 28. fiíjna v Bfiidliãné
na konci Polní ulice smûrem 

k zatopen˘m bfiidlicov˘m lomÛm

Sraz: v 10:00 na kfiíÏení ulic Zahradní a Polní
S sebou: pracovní odûv, obuv, rukavice

r˘ã a zahradnické nÛÏky
svaãinu a pití

Spoleãenská kronika

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

Martin Slovák – R˘mafiov  ................................................... 80 let
Miroslava Beyerová – R˘mafiov  .......................................... 80 let
Herbert Niekisch – R˘mafiov  ............................................... 80 let
Anna Mikesková – R˘mafiov  ............................................... 81 let
Jifií Karel – R˘mafiov  ........................................................... 81 let
Marie ·umpolcová – R˘mafiov  ............................................ 82 let
Marie Poli‰enská – R˘mafiov  ............................................... 82 let
Zdenka ÎiÏková – R˘mafiov  ................................................ 82 let
Miroslav Ondra – R˘mafiov  ................................................. 83 let
Josefa Trãková – R˘mafiov  .................................................. 84 let
Ladislav Dokládal – R˘mafiov  ............................................. 84 let
Irena Ondrá‰ková – R˘mafiov  .............................................. 84 let
Antonín Caga‰ík – R˘mafiov  ............................................... 84 let
Vlasta Chlupová – Janovice  ................................................ 85 let
Anna Rotterová – R˘mafiov  ................................................. 85 let
Vladimír Toman – R˘mafiov  ................................................ 86 let
Milu‰e Pavelková – R˘mafiov  .............................................. 88 let
Hedvika Vaculová – R˘mafiov  ............................................. 90 let

Dne 16. fiíjna oslavila

paní Marie ·umpolcová
82. narozeniny.

V‰e nejlep‰í do dal‰ích let, zdraví, ‰tûstí
a BoÏí poÏehnání pfiejí

dcera Alena, zeÈ Drahomír,
vnuãka Alena, vnuk Drahomír,

pravnouãata Jakub, Katefiina, Sofie
a Pavel, sestra Jana a bratr Franti‰ek

Dne 21. fiíjna 2017
oslaví krásné Ïivotní jubileum 

na‰e maminka a babiãka,

paní Irena Kotrlová.
V‰e nejlep‰í, hodnû zdraví a spokojenosti

pfiejí synové Rostislav, Libor 
a David s rodinami.

Mnoho radosti ze Ïivota pfieje s láskou
manÏel Jan.

Rozlouãili jsme se

Jan Vörö‰ – R˘mafiov  ......................................................... 1964
Ivana Orságová – Harrachov  ............................................. 1949
Jaroslava Gerhardová – R˘mafiov  ...................................... 1950
Marie Pov˘‰ilová – Ondfiejov  ............................................ 1924
Iveta Musilová – Skály  ...................................................... 1966

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
je od 13. fiíjna do odvolání

z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky
ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ v budovû

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

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

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

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

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

554 211 294. Termín kavárniãek v druhém pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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R˘mafiov uÏívá podnes mûstsk˘ znak, kter˘ na ‰títû zobrazuje vlãici

ve skoku prostfielenou ‰ípem. Tento znak schválila heraldická komi-

se a v roce 1993 ho potvrdil Parlament âeské republiky. Znak mûsta

R˘mafiova byl v‰ak dfiíve uÏíván také s vepsan˘mi písmeny SPQR

(nebo také SPPR). Poãátky nutno hledat jiÏ dfiíve. Napfi. na typáfii vel-

ké, slavnostní mûstské peãeti R˘mafiova z roku 1671 vidíme jasn˘

odkaz na fiecko-fiímskou antiku, a jak ukáÏeme, r˘mafiovsk˘ znak ve-

psan˘mi iniciálami odkazuje jednak na starofiímskou konstituãní, de-

mokratickou tradici vedení správy mûsta, jednak na silnou identitu

patricijÛ. Mû‰Èanská identita R˘mafiovanÛ byla vyjádfiena nejen ná-

zvem mûsta (Römerstadt = Mûsto ¤ímanÛ, v písemn˘ch pramenech

jiÏ od roku 1559), ale i na oficiálních úfiedních peãetích od roku 1671.

Následující ãlánek se bude snaÏit popsat dÛvody tohoto jevu, tj. proã

mûli obyvatelé mûsta potfiebu identifikovat se s ¤ímany a posilovat

svou identitu starovûk˘mi vazbami, odkazujícími na hodnoty, ke kte-

r˘m se vztahovaly ambice a cíle r˘mafiovsk˘ch obãanÛ.

Nûkolik pfiíkladÛ 
ménû znám˘ch r˘mafiovsk˘ch mûstsk˘ch znakÛ

Kromû obecnû známého znaku, modrého ‰títu a ve skoku ‰ípem pro-

stfielené vlãice, R˘mafiov‰tí uÏívali (mimo hrd˘ název svého mûsta),

podobnû jako Olomouãané, ve znaku vepsané iniciály SPQR

(Senatus Populusque Romanus, senát a lid fiímsk˘), tedy nápis zcela

identick˘ s titulem obyvatel ¤íma. Tyto doklady známe napfi. z mapy

janovického panství a mûsta R˘mafiova vyryté Josephem Surgentem

v roce 1747 a v roce 1750 vydané tiskem. Na znaku mûsta R˘mafiova

je uvedena obecnû pouÏívaná a známá verze SPQR.

Av‰ak jiÏ dfiíve, v roce 1671, uÏívali R˘mafiov‰tí na své velké neboli

slavnostní peãeti je‰tû jin˘ název, v ãesk˘ch zemích unikátní a také

odkazující na fiecko-fiímskou civilizaci. Skládal se z latinsk˘ch a fiec-

k˘ch písmen a vyjadfioval genitiv pojmenování „mûsta ¤íma“ nebo

také „fiímského mûsta“: RΟΜΑΝΟΠΟΛΕΩΣ.

Z této peãeti nápis pfiímo pfiechází na písmena ve znaku R˘mafiova,

nacházející se na fiímském ‰títu zv. clipeus, kter˘ byl namalován na

barokním obraze svatého archandûla Michaela (patrona mûsta) u ol-

táfie zasvûceného âtrnácti svat˘m pomocníkÛm (nebesk˘m pfiímluv-

cÛm obyvatel mûsta) v kapli Nav‰tívení Panny Marie, zvané

V Lipkách. Vpravo v pfiedním poli oltáfiního obrazu archandûla

Michaela zaujme nápadná repusuárová figura mladého muÏe, kter˘

má u své obranné levé ruky antick˘ clipeus, zasazen˘ v‰ak jiÏ do ba-

rokizující kartu‰e, na nûmÏ jsou na modrém poli vepsaná zlatá pís-

mena SPPR (lemují skákající prostfielenou vlãici). ¤ímsk˘ ‰tít s pís-

meny SPPR je umístûn na tfietím schodu u personifikace mûsta

R˘mafiova, zmínûného adorujícího mladíka.

Písmena SPPR nejsou vÛbec standardem, zdá se, Ïe jsou ryze místní

tvorbou. Znamenají zfiejmû (analogicky k velké, slavnostní peãeti

mûsta R˘mafiova): Senatus Populus(que) Polis Romanensis (senát

a lid, mûsto fiímské). Dal‰í moÏná verze by byla Senatus Populusque
Pagi Romanensis (senát a lid obce /vesnice/ fiímské), nebo pfiíp. nû-

meck˘ tvar Römerstadtensis, kter˘ by ov‰em v latinském kontextu

názvu zfiejmû pouÏit nebyl. 

Obraz, snad namalovan˘ v dílnû J. K. Handkeho, je zasvûcen patro-

nu mûsta R˘mafiova archandûlu Michaelovi a je umístûn na evange-

lijní stranû kaple Nav‰tívení Panny Marie. âtrnáct svat˘ch pomocní-

kÛ tvofiilo skupinu nebesk˘ch pfiímluvcÛ mûsta R˘mafiova, kterou

tvofií starovûcí patroni z fiecko-fiímské antiky, jako napfi. sv. Aegidius

(Jiljí), Blasius (BlaÏej), Georgius (Jifií), Vitus (Vít), Erasmus

(Erazim), Dionysius (Divi‰), Eustachius (Eustach), Christoforus

(Kry‰tof), Cyriacus (Kyriak), Pantalejmon (Pantaleon) apod.

JestliÏe kapli vysvûtil r˘mafiovsk˘ dûkan Ratschker v roce 1716, dá

se datace obrazu teoreticky posunout blíÏe k dobû uÏívání velké ne-

boli slavnostní peãeti mûsta R˘mafiova, pfied rok 1716, tedy k tova-

ry‰sk˘m létÛm J. K. Handkeho; obraz v‰ak mohl b˘t namalován

i Handkem ãi jeho dílnou v prÛbûhu stavby kaple. Vzhledem ke spe-

cifické rÛÏovû tónové malbû Ferdinanda Nabotha se jeho autorství dá

spí‰e vylouãit.

Dal‰ím pfiíkladem je slavnostní prapor mûsta R˘mafiova; jak je vyry-

to na Ïerdi, pochází zfiejmû z roku 1765 (Muzeum v Bruntále, pfi. ã.

2495/63). List praporu je jednostrann˘, v‰itá malba na plátnû obou-

stranná a v podstatû identická. Prapor na v‰ité malbû jasnû zobrazuje

R˘mafiov – druh˘ Ïivot mûsta ¤íma
aneb Ménû znám˘ znak mûsta R˘mafiova (1)

Z historie

Joseph Surgent, mapa janovického panství a R˘mafiova (Römerstadt)
z r. 1750, celá mapa a detail nápisu SPQR se znakem mûsta

Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Anonym, sv. archandûl Michael; spodní ãást malby, olej na plátnû,
detail erbu mûsta R˘mafiova, zfiejmû konec 18. století

Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Slavnostní prapor mûsta R˘mafiova, 1765; foto: archiv Muzea v Bruntále
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A je to tady znova. Zas se bude v Hedvû bourat, jako kdyÏ v‰eholid

radostnû plan˘roval ‰pitální kapli sv. Josefa o subotnicích padesát˘ch

let. Tentokrát má b˘t obûtí nejstar‰í prÛmyslov˘ objekt a vrátnice,

které s dal‰ími stavbami uchovávaly poslední autentické zákoutí

R˘mafiova z Belle Époque (krásn˘ch ãasÛ), pÛvabné a bezstarostné

éry let 1890–1914.

Cituji z R˘mafiovského horizontu ã. 16/2017 Ing. J. Vo‰lej‰ka z pfied-

stavitelstva Hedvy Prima z Moravské Tfiebové: „Demoliãní v˘mûr je
vydán (k˘m?) na pût objektÛ vãetnû b˘valé jídelny, která nemá statut
historické památky snad (?) kromû ãelního ‰títu, ale pro nûj se nevy-
platí budovu zachraÀovat a opravovat“… Stejnû bude zbourána
i budova b˘valé vrátnice.“
Vítr opût vane z vedení kdysi mamutího socialistického podniku, co

vznikl proti vÛli na‰ich textilákÛ díky zprofanovan˘m bossÛm reÏi-

mu. Poãínajíc RyÏovi‰tûm (1987) zlikvidoval podnik do konce deva-

desát˘ch let 20. století témûfi v‰echny dobfie fungující severomorav-

ské hedvábnické továrny, poslední, co pfieÏily z kdysi ‰iroké palety 

oborÛ. Po Vítkovû padly dal‰í, i nejstar‰í hornomûstská. Hedva na

Sokolovské, chlouba republiky a R˘mafiovska jiÏ za císafie Franti‰ka
Josefa, se stala továrnou duchÛ. Vedení superpodniku pfiipravilo

o práci tisíce zku‰en˘ch tkadlen, stovky znamenit˘ch barvífiÛ i speci-

alistÛ, technikÛ ãi návrháfiÛ. Co by asi fiíkal svûtoznám˘ desinatér

Raimund ·abata? Jen podnik bratfií SchielÛ zamûstnával 1200 lidí

a r˘mafiovské Hedvy je‰tû roku 1990 patrnû kolem osmi set. ·koda

Ïe se na‰e textilky zavãas neosamostatnily. Hedva pfieÏila v Morav-

ské Tfiebové, v R˘mafiovû torzo.

A nyní? Ztratíme ãást starého R˘mafiova a lomozící hliník zÛstane.

Mezi námi, komu patfií fotovoltaická elektrárna, aspoÀ nepáchne.

Opakuje se situace z roku 2004, ale nyní je mnohem naléhavûj‰í.

VraÈme se proto k dÛvodÛm protestu proti bezohlednému úmyslu

stejného podniku v R˘mafiovském horizontu (Od kopfiiv k supermar-

ketu, RH 18/2004) a interpelaci Ústavu památkové péãe v Ostravû

(AR R˘mafiov, 3. 10. 2004). 

OhroÏená nejstar‰í tkalcovna (pak jídelna) závodu bratfií SchielÛ z ro-

ku 1890 má stejnou historickou hodnotu jako jiné technické památ-

ky (r˘mafiovské nádraÏí, objekty zanikl˘ch Ïelezáren a dolÛ ap.).

Bestia triumphans ante portas

znak mûsta s vepsan˘mi písmeny SPQR. Prapor byl zfiejmû radními

pofiízen k vyvû‰ení dne 18. srpna 1765 pfii pfiíleÏitosti vyhlá‰ení

Josefa II. císafiem Svaté fií‰e fiímské národa nûmeckého.

Tyto pfiíklady v‰ak nejsou jediné a mohli bychom v nich pokraãovat.

Je‰tû v roce 1909 prof. dr. Karl Berger uvádí, Ïe v mûstském muzeu

R˘mafiova jsou uloÏeny umûlecké pfiedmûty, nádoby na pití se znaky

cechÛ. Mûly na sobû nést znaky mûsta s nápisem SPQR (Berger, 196).

MÛÏeme si poloÏit otázku, proã R˘mafiov‰tí pfiejmenovali mûsto

„nejpozdûji jiÏ od roku 1559“ (jak tvrdí Jifií Karel) na Römerstadt

(Mûsto ¤ímanÛ)? Proã je na oficiální magistrátní peãeti z roku 1671

nápis RΟΜΑΝΟΠΟΛΕΩΣ t˘kající se „Mûsta fiímského“ a sloÏen˘

z fieckého a latinského písma? Proã se (jistû jiÏ od 18. století) obje-

vuje soubor povûstí, zab˘vající se mytick˘mi poãátky mûsta, sahají-

cími k antick˘m dûjinám? A nakonec, proã mûsto uÏívá znak, na nûjÏ

umísÈuje iniciály odkazující k fiímsk˘m mû‰ÈanÛm a jejich senátu

(mûstské radû) SP/P/QR? Na nûkteré tyto otázky se pokusíme struã-

nû odpovûdût v následujících dvou kapitolách. 

Petr Balcárek, Ph.D., Mûstské muzeum R˘mafiov

Dobfie zachovalá stará tkalcovna (pozdûji jídelna) roku 2004

PÛvodní tkalcovna hedvábí bratfií SchielÛ (1892) urãená k demolici

Podnik SchielÛ roku 1914, vlevo dole stará tkalcovna s verandou

Vrátnice asi z 20. let minulého století, má b˘t zbourána
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PÛvodní majitelé podniku jí vûnovali znaãnou péãi a mûla v jeho 

areálu vÏdy prvofiadé místo. Neoklasicistní stavba stará 127 let má

zajímav˘ ‰tít se zãásti opadan˘m ‰tukov˘m dekorem. RovnûÏ pfiední

linie staré tkalcovny je z vût‰í ãásti pÛvodní. Je jen zãásti zastavûn

pÛvodní vchod a vlevo v místech star‰í dfievûné verandy vyzdûna ma-

lá ãást objektu. PÛvodní dispozice je obdivuhodnû uchována vãetnû

tvaru stfiechy. Nebylo nám sice umoÏnûno seznámit se s interiérem,

zdá se v‰ak, Ïe se uchovalo nejménû litinové zábradlí schodi‰tû.

V R˘mafiovû uÏ podobné stavby v podstatû nenajdeme. Budeme se

na památku industrializace mûsta dívat jiÏ jen na star˘ch pohledni-

cích? Objekt vytváfií spolu se stylovou a stavebnû zajímavou secesní

hospodou Na RÛÏku (1913) a historizující Schielovou vilou Marií
(1907) nezamûniteln˘ komplex staveb, jeÏ dokumentují Ïivotní styl

mûsta pfied 1. svûtovou válkou. Objekt je souãástí dal‰ích architek-

tonick˘ch prvkÛ uvnitfi závodu, jimÏ dominuje zajímav˘ secesní ‰tít
kotelny a budova vrátnice, která byla podnikem donedávna chránû-

na. Vûfiíme, Ïe vlastnictví nikoho neopravÀuje k likvidaci v˘znam-

n˘ch dokladÛ minulosti mûsta i podniku, tfiebaÏe jim z nám nezná-

m˘ch dÛvodÛ neposkytl stát ochrann˘ statut. DÛkazem, Ïe ani páni

Tfiebov‰tí nemusí jednat v neprospûch na‰eho mûsta, je dokonale re-

konstruovaná budova v továrním areálu FlemmichÛ patfiící panu

Lachnitovi ãi díl téÏe továrny s vodní vûÏí.

Na tfiináctileté zdrÏení krajnû odsouzeníhodné akce jsme samozfiejmû

nemûli Ïádn˘ vliv. Nedo‰lo k ní tehdy jen dík shodû náhod a nezájmu

supermarketu o pozemek. V nûãem to v‰ak bylo jiné. Vefiejnost se

tehdy cítila postupem fie-

ditelství Hedvy zaskoãe-

na, mnozí se ztotoÏnili

s na‰imi argumenty

a podpofiili nás. Dnes se

vûc jen konstatuje za 

obecného nezájmu. Je mi

trapné pfiipomenout, Ïe

jinde by se uÏ protesto-

valo. Kde je stfiedovûká

Horní OkruÏní ulice,

dvorky, kostel sv. Panny

Marie Lourdské ãi gotic-

ké domy? To nám nevadí

niãení jedné z posledních

dochovan˘ch historic-

k˘ch staveb? VÏdyÈ uÏ

v R˘mafiovû témûfi není

co chránit. Vzbuìme se,

vítûzící (asanaãní) bestie

je znovu pfied branami! 

Jifií Karel

Secesní ‰tít kotelny (po roce 1900)

âísly oznaãeny objekty tvofiící uchované tváfie r˘mafiovské éry Belle
Epoque

Panem Lachnitem skvûle rekonstruovaná budova FlemmichÛ 
ze 70. let 19. stol. Fota: archiv autora

Secesní hospoda Na RÛÏku (1913), stav z roku 2004

Dobfie dochovaná vila SchielÛ (1907)

Zadní sály b˘valé Hedvy 02, za dobfie 
uchovanou vodní vûÏí areál stavební firmy
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MÛj oblíben˘ ãasopis, ãtrnáctideník R˘mafiovsk˘ horizont, musí b˘t vÏdy

u mû doma, pokaÏdé v nûm najdu nûco nového. Jedno ãíslo jsem mûla

dlouho na noãním stolku, to s vyprávûním mé milé kamarádky, paní Jifiinky

Grobarové. Pofiád jsem je proãítala a vzpomínala.

S Jifiinkou a její milou rodinou ve Stránském jsme

se pfiátelili, spojovala nás hlavnû hluboká víra.

Do Stránského jsem jezdila za paní Eli‰kou

Kienzlovou, s níÏ jsem kdysi pracovala v Brokátû.

Pfii pouti sv. Katefiiny nám kostel ve Stránském 

otevírala právû Jifiinka. Její rodina se o kostelík

starala. Potkávaly jsme se také u nás v kostele 

sv. Michaela, ve Staré Vsi v kostele Pov˘‰ení 

sv. KfiíÏe nebo v Jamarticích, odkud Jifiinka vozila

sv˘m autem na kaÏdou m‰i svatou i na poutû jednu babiãku, která by se ji-

nak nikam nedostala. Byla Jifiince za její obûtavost vdûãná. Na del‰í poutû

autobusem uÏ jsme jely s kamarádkou Jifiinkou vedle sebe na sedadle, mod-

lily se spoleãnû rÛÏenec a zpívaly mariánské pís-

nû, Jifiinka s sebou vezla koláãe se ‰vestkami

z vlastní zahrádky.

Jen ‰koda Ïe jsme nikdy o na‰í minulosti, národ-

nosti nemluvily. Byly jsme kamarádky stejného

vyznání, ‰Èastné, Ïe nás Pán Ïivota a smrti dal do-

hromady, a víc jsme neÏádaly.

Moje milá Jifiinko, dûkuji Ti za pfiátelství, které

pfietrvá do konce na‰eho Ïivota.

Tvá kamarádka Olga Schreiberová

Pozdrav Jifiince Grobarové

UÏiteãná informace

Vyplatí se pojistit si odpovûdnost za újmu?
Za své jednání neseme odpovûdnost. KdyÏ na na‰i chybu
doplatí nûkdo jin˘, dostaneme se do nepfiíjemné situace,
ze které mÛÏe pomoci poji‰tûní odpovûdnosti za újmu.
Jaké formy této pojistky existují, co pfii jejím v˘bûru zvá-
Ïit a kdy ji mÛÏeme vypovûdût? 
Prasklá hadiãka pfiívodu vody k umyvadlu, ne‰i-

kovná otoãka s batohem na zádech v obchodû ne-

bo pád na kfiehkou dámu pfii bûhu po eskalátoru 

– a je „vydûláno“. V‰echny tyto pfiípady by mûlo

kr˘t poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu, kterému se

lidovû pfiezdívá „pojistka na blbost“. Odpovûdní

nejsme jen za sebe, ale i za své nezletilé dûti ãi do-

mácí mazlíãky. Nûkterá poji‰tûní se musejí sjedná-

vat povinnû ze zákona, zbytek je ãistû na nás.

Napfiíklad fiidiãi nesmûjí vyjet na silnici bez povin-

ného ruãení, tedy poji‰tûní odpovûdnosti z provozu

vozidla. Nehoda na jízdním kole nebo na lyÏích

mÛÏe také zpÛsobit vysokou újmu, ale poji‰tûni na

ni b˘t nemusíme.

„Nejãastûj‰í formou této pojistky je poji‰tûní odpo-
vûdnosti za ‰kodu v bûÏném obãanském Ïivotû.
DoplÀkem mÛÏe b˘t poji‰tûní ‰kody, kterou zpÛso-

bíme zamûstnavateli. To je vhodné, pokud má za-
mûstnanec hmotnou odpovûdnost za svûfiené vûci
nebo za pokladní zÛstatek,“ fiíká Luká‰ Zelen˘, ve-

doucí právního oddûlení dTestu, a vysvûtluje:

„KaÏdá smlouva rozdílnû vymezuje rozsah své pÛ-
sobnosti i situace, kde se neuplatní. Pfii v˘bûru po-
jistky je tfieba pfiedev‰ím zváÏit, jaké riziko je pro
nás dÛleÏité a ãeho se obáváme. Pojistky se obvy-
kle prodávají ve standardizovan˘ch balíãcích, 
v nichÏ jsou stanovena jednotlivá rizika a pojistné
ãástky. Flexibilní ãi málo ãastá rizika se samozfiej-
mû pfiiplácejí.“
Dojde-li na plnûní, máme povinnost spolupracovat

na vy‰etfiování pojistné události. Pokud se nám vy-

hnou rÛzné v˘luky, poji‰Èovna vyplatí nám nebo

po‰kozenému patfiiãné plnûní. Nejsme-li spokojeni

s prÛbûhem likvidace pojistné události nebo s ãást-

kou, kterou nakonec poji‰Èovna vyplatila, do tfií

mûsícÛ od oznámení vzniku pojistné události mÛ-

Ïeme smlouvu vypovûdût. „Po pojistné události
mÛÏeme poãítat s v˘povûdí smlouvy i z druhé stra-
ny. Bude-li k tomu mít poji‰Èovna smluvní ãi zákon-

n˘ dÛvod, ráda nám pojistku zdraÏí, protoÏe muse-
la platit,“ upozorÀuje Zelen˘.

Trochu jin˘m typem je poji‰tûní právní ochrany. To

nás neochrání ani tak v pfiípadech, kdy nûco zpÛ-

sobíme, ale spí‰e v situacích, kdy se viník kroutí

a bez soudního pfiíkazu nechce nic zaplatit nebo vi-

nu neprávem hází na nás. Napfiíklad pfii vy‰etfiová-

ní dopravní nehody se leckdy z po‰kozeného stává

viník a naopak. Ne kaÏd˘ si ale mÛÏe dovolit za-

platit nejlep‰ího advokáta, kter˘ pomÛÏe domoci

se práv v pfiípadném soudním sporu. Z poji‰tûní

právní odpovûdnosti poji‰Èovna platí své nebo ex-

terní právníky, znalecké posudky a zmírÀuje riziko

vznikajících nákladÛ tím, Ïe hradí poplatky a ná-

klady fiízení. Opût platí, Ïe i v právní ochranû lze

pojistit nejrÛznûj‰í rizika a podle nich se vybírá pat-

fiiãn˘ produkt. Vanda Jaro‰ová, dTest

Poji‰tûní na blbost, nebo poji‰tûní pro blbce?
Poji‰Èovny jiÏ standardnû nabízejí také poji‰tûní obãan-
ské odpovûdnosti, lidovû fieãeno pojistku na blbost, tedy
poji‰tûní, které by mûlo kr˘t ve‰keré ‰kody, jeÏ zpÛso-
bíte v bûÏném Ïivotû. Nûkteré poji‰Èovny si ale zfiejmû
pletou pojem „poji‰tûní na blbost“ s pojmem „poji‰tûní
pro blbce“. Vzhledem ke svéráznému v˘kladu pojistn˘ch
podmínek a ãetn˘m v˘lukám se mÛÏe stát, Ïe aãkoliv
pravidelnû platíte pojistné, plnûní od poji‰Èovny se nikdy
nedoãkáte. 
Paní Irenû se stalo, Ïe její pûtilet˘ syn nedopatfie-

ním polil kakaem telefon její kamarádky, která u ní

byla na náv‰tûvû. Ihned vzniklou ‰kodu nahlásila

své poji‰Èovnû a pravdivû vylíãila v‰echny okol-

nosti pojistné události. Poji‰Èovna se nicménû roz-

hodla ‰kodu neuhradit, aãkoliv pfiesnû na tyto pfií-

pady se má pojistka vztahovat. Hlavním argumen-

tem poji‰Èovny bylo, Ïe podle obãanského zákoní-

ku neodpovídá matka za ‰kody zpÛsobené sv˘m

nezletil˘m dítûtem, nezanedbá-li nad ním náleÏit˘

dohled. Podle tohoto v˘kladu poji‰Èovny tedy ne-

vznikla Ïádná odpovûdnost za ‰kodu, a není tudíÏ

dÛvod vyplácet pojistné plnûní. Své kamarádce tak

paní Irena, která se fiídí pfiedev‰ím pravidly lidské

slu‰nosti, musela ‰kodu uhradit z vlastní kapsy.

Pokud by ale paní Irena dohled nad synem zane-

dbala, poji‰Èovna by se mohla chytit pojistn˘ch

podmínek, v nichÏ stojí, Ïe pokud poji‰tûn˘ poru-

‰í povinnost pfiedcházet vzniku ‰kody, nemusí mu

plnûní vyplatit. „Pfiistoupí-li poji‰Èovna k podobnû
absurdnímu v˘kladu pojistn˘ch podmínek, stane
se z celého poji‰tûní odpovûdnosti prázdn˘ pro-
dukt, kter˘ nelze vyuÏít v Ïádné Ïivotní situaci,“
konstatuje Luká‰ Zelen˘ z právního oddûlení

dTestu. V takovém pfiípadû lze namítat, Ïe ustano-

vení pojistn˘ch podmínek zakládají v˘znamnou

nerovnováhu práv v neprospûch spotfiebitele, pro-

toÏe se oproti pravidelné úhradû pojistného nikdy

nemÛÏete doãkat v˘platy pojistného plnûní od po-

ji‰Èovny. K nepfiimûfien˘m smluvním ujednáním

se podle zákona vÛbec nemá pfiihlíÏet.

Také seznam v˘luk b˘vá pomûrnû obsáhl˘.

Poji‰Èovny zpravidla nevyplácí pojistné plnûní za

‰kody zpÛsobené pfiíbuzn˘mi a poji‰tûní nekryje

ani odpovûdnost, kterou na sebe vezmete nad rá-

mec právních pfiedpisÛ. Pokud tedy napfiíklad má-

te v úschovû cizí majetek, kter˘ nedopatfiením po-

‰kodíte, pojistného plnûní se nedoãkáte. Co se t˘-

ãe poji‰tûní odpovûdnosti za dítû, obvykle se ne-

vztahuje na situace, kdy va‰e dítû rozbije vá‰ vlast-

ní majetek. Prostor pro vyplacení pojistného plnû-

ní je jak vidno ãasto velmi úzk˘. „Ve smlouvû kro-
mû toho mÛÏete mít sjednanou spoluúãast, o niÏ se
pojistné plnûní vÏdy sniÏuje. Spoluúãast je urãena
fixní ãástkou nebo jako procentuální podíl z po-

jistného plnûní,“ vysvûtluje Luká‰ Zelen˘.

Poji‰Èovny také málokdy uhradí celkovou ‰kodu,

zpravidla si odeãtou alespoÀ vlastní odhad amorti-

zace po‰kozeného majetku.

Budete-li se chtít s poji‰Èovnou dohadovat 

o oprávnûnosti svého nároku, bude to pravdûpo-

dobnû bûh na dlouhou traÈ s velmi nejist˘m v˘-

sledkem. „Vzhledem k tomu, Ïe neexistuje Ïádn˘
správní orgán oprávnûn˘ závaznû rozhodovat spo-
ry mezi poji‰Èovnami a jejich klienty, je jedinou au-
toritou, na niÏ se mohou spotfiebitelé obrátit, soud.
Soudní fiízení jsou v‰ak dlouhá a nákladná a jejich
v˘sledek je vÏdy nejist˘. SluÏby finanãního arbitra
je zase moÏné vyuÏít jen v pfiípadû sporu ohlednû
Ïivotního poji‰tûní,“ dodává Luká‰ Zelen˘. 

Spotfiebitelé se mohou pokusit dosáhnout dohody

s poji‰Èovnou prostfiednictvím stíÏnostního portálu

Va‰eStíÏnosti.cz provozovaného dTestem nebo

sluÏby mimosoudního fie‰ení sporÛ, která funguje

pfii âeské obchodní inspekci. âeská obchodní in-

spekce ani dTest ale nemohou v tûchto sporech vy-

dávat závazná rozhodnutí. Vanda Jaro‰ová, dTest

Foto: archiv O. Schreiberové
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Po mûsících snûní a pfiíprav na v˘jezd za lezením do francouzského

Chamonix finální lezecké druÏstvo, sloÏené z na‰eho Senseie Petra, hor-

ského bûÏce a osvûdãeného parÈáka Vladimírka a mé maliãkosti, zmûni-

lo plány a vydalo se 23. srpna do regionu Südtirol v severní Itálii, 

k vrcholÛm, jejichÏ fotografie zdobí stûny pokojÛ lezeck˘ch pubescentÛ

i zaslouÏil˘ch skalních matadorÛ.

Kolem tfií gigantick˘ch skalních zubÛ Tre Cime (Drei Zinnen) jsem v po-

sledních letech nûkolikrát mlsnû obcházel s vûdomím, Ïe lezecky budu

mít v této arénû svûtové ‰piãky jen na nûkolik málo cest a napoprvé jis-

tû ne v legendárních severních stûnách. Jako pfiijatelná volba se jevila

hrana mezi v˘chodní a severní stûnou 2 999 metrÛ vysoké Cimy Grande,

pojmenovaná po Angelu Dibonovi, kter˘ ji jako první zdolal v roce

1909. Cesta dosahuje maxima obtíÏnosti stupnû IV+ a díky jejímu smû-

ru lze místy se zatajen˘m dechem nahlíÏet do mytické pfievislé severní

stûny. Cesta zdolává pfiev˘‰ení 500 m a nabízí 650 lezeck˘ch metrÛ roz-

dûlen˘ch do cca dvaceti lanov˘ch délek. Pfii chystání podkladÛ jsem z in-

ternetu stáhnul topa (detailní plánky v˘stupu) ze ãtyfi rÛzn˘ch zdrojÛ. JiÏ

pfii zbûÏném prohlédnutí jsem v‰ak mezi nimi nacházel „drobné“ rozdí-

ly, dle jednoho napfi. mûla cesta aÏ na vrchol pouze tfiináct délek.

Mnohoznaãnost podkladÛ mûla pozdûji sehrát roli ve v˘voji událostí.

Po dni plouÏení se ãesk˘mi „silnicemi“ a pfiízemním letu po rakousk˘ch

dálnicích se v podveãer bílé mitsubishi prodírá strm˘mi serpentinami do

v˘‰ky 2 300 m n. m. a parkuje poblíÏ chaty Auronzo. Zbytek dne je ve

znamení neukojitelného fotografování, pfiebalování materiálu pro v˘stup

a hledání klidného místa, kde ráno ulevit nervózním útrobám. Noc na

parkovi‰ti je krátká, zato plná hvûzd táhnoucích oblohou zpoza skalních

obrÛ pov˘‰enû stojících nad námi.

Spánek je podivnû nervózní, prvnû pfieru‰en˘ k pÛlnoci skupinou NûmcÛ

vyráÏejících s pfiedstihem a velk˘mi batohy a nakonec budíkem ve 3:30,

nemilosrdnû ohla‰ujícím ráno. Pfii zastávce na Auronzu potkáváme nû-

kolik lezeck˘ch skupin, a tak, jak b˘vá zvykem, se vzájemnû oÈukává-

me, kdo kam mífií a kdo komu pfiípadnû vyfoukne vytouÏen˘ smûr.

Zji‰Èujeme, Ïe z dotazovan˘ch se do Dibony nikdo nechystá, ale i tak

rychle vyráÏíme k nástupu cesty vzdálenému hodinu chÛze.

Parkovi‰tû je plné aut a pfiedpovûì poãasí v˘teãná. V hlavû mám rok sta-

r˘ obrázek, kdy jsem v této cestû sledoval dalekohledem postup ‰esti

druÏstev nad sebou, coÏ v rozlámaném terénu Dolomit znamená neustá-

lé nálety kamenÛ uvolnûn˘ch horními druÏstvy. Po pfiíchodu pod stûnu

s úlevou zji‰Èujeme, Ïe jsme zde opravdu první, a tak po chvíli hledání

nástupu a ovû‰eni lezeck˘m harampádím vyráÏíme do první délky. Je

pomûrnû lehká, krátká a zakonãená jasnû viditeln˘m ‰tandem na sko-

bách provázan˘ch vybledlou smyãkou (pevn˘m stanovi‰tûm, kde prvo-

lezec k sobû dobírá druholezce).

Druhá délka jiÏ zaãíná naznaãovat charakter dal‰ího lezení. ObtíÏnost

mírnû narÛstá a ji‰tûní se mi dafií zaloÏit aÏ po deseti odlezen˘ch metrech,

smûr postupu v‰ak odpovídá nejpodrobnûj‰ímu topu z polského webu

a je v délkách obtíÏnosti IV a v˘‰e naznaãen jednou nebo dvûma skoba-

mi roztaÏen˘mi na prÛmûrnû tfiiceti metrov˘ch lanov˘ch délkách na „do-

hled“ od sebe. Pouze nûkolik klíãov˘ch krokÛ je ji‰tûno skobou navíc.

Skála je pomûrnû kompaktní, chudá na spáry, a tak je moÏností vlastní-

ho ji‰tûní málo. Po pár délkách si v‰ak hlava pomalu zvyká a postupuje-

me bez vût‰ích zádrhelÛ. Se Senseiem máme jiÏ nacviãen˘ postup tfií-

ãlenného lanového druÏstva, pokud jsem já na prvním konci, tak tfietího

s námi dobírám jako prvního druholezce a vzápûtí za ním vyráÏí Sensei,

kter˘ ho díky své rychlosti brzy dohání a radami, pfiípadnû jin˘mi pro-

stfiedky, dostrká ke mnû na ‰tand. Tímto stylem lezeme ve tfiech rychlo-

stí dvouãlenného druÏstva a nejednou stûnou jsme protáhli i v˘raznû

slab‰ího spolulezce. V tomto pfiípadû jsme v‰ak v‰ichni tfii pomûrnû vy-

rovnaní a navíc Vladimírek díky své Ïelezné konstituci utáhne náklad

hodn˘ dvou himalájsk˘ch nosiãÛ nebo stfiednû velké muly.

S pfiib˘vajícím svûtlem

nám cestu zpestfiuje ‰tand

na dvou skobách prováza-

n˘ch s dfievûn˘m klínkem.

S dÛvûrou cvakám jednu

ze skob, abych ji vzápûtí

opatrnû rukou tlaãil zpût

do spáry a zjistil, Ïe cel˘

systém funguje pouze jako

celek. SuÈ pod stûnou se 

utû‰enû vzdaluje a hranice

slunce a stínu ve stûnû nad

námi se jásavû blíÏí s pfií-

slibem tepla prokfiehl˘m

prstÛm. Pod sebou vidíme

dvojku, která nastupuje do

cesty hodinu a pÛl za ná-

mi. Jsme rychlí, a tak se

tû‰íme, aÏ je na vrcholu

potkáme. O to je vût‰í pfie-

kvapení, kdyÏ se po dvou

hodinách první z lezcÛ pfii-

píná k nám na ‰tand. Nûkolik délek je máme v tûsném závûsu a na poli-

ci vyznaãující v topu moÏn˘ konec lezení po hranû se v‰ichni slézáme

dohromady. Délku pod policí volím ne zcela správn˘ smûr a po 40 met-

rech stavím ‰tand „na vlastním“. Slunce svítí na celou oblohu, Sensei ult-

razoomem fotí turisty srkající kávu na terase chaty Drei Zinnen, obzor se

bûlá vrcholy rakouského pohofií Hohe Tauern a topo slibuje jiÏ jen jednu

délku po hranû, pak traverz po ‰iroké polici do Normální cesty a tou tfie-

mi délkami lehkého lezení na vrchol Cimy Grande. BlaÏen˘mi pohledy

zíráme do objektivÛ.

Dolezáme na polici a chvíli za námi i dvojice sloÏená ze spí‰e star‰ího

Itala a spí‰e mlad‰í Italky. Na‰e angliãtina si s tou jejich pfiíli‰ nerozu-

mí, shodujeme se pouze na tom, Ïe my dojdeme pohodlnou rampou

k Normální cestû na vrchol a oni budou pokraãovat posledními délkami

Dibony, které jiÏ v prÛvodcích nejsou pro rozlámanost k dokonãení v˘-

stupu doporuãovány. Velmi se divíme jejich odvaze. Rampa je ‰iroká,

proto navrhuji sólov˘ pochod bez navázání, jsem v‰ak pfiehlasován,

a tak postupujeme v lanovém druÏstvu s prÛbûÏn˘m zakládáním a ‰tan-

dy. Po 60 metrech se objevuje pfiekáÏka ve formû skalního v˘bûÏku za-

sahujícího do rampy tak, Ïe je nutno jej nûkolika kroky nad stovkami

metrÛ v˘chodní stûny oblézt. Kolegy s batohy upfiímnû lituji a pro pfií-

pad zakolísání zfiizuji fiádn˘ ‰tand. Oblohou pfiiplula skupinka mrakÛ

a na skálu dopadla série kapek.

Rampa se proti pfiedpokladu zuÏuje na sutí pokryt˘ chodníãek, v duchu

oceÀuji prozíravost názoru zÛstat navázáni. Jako první se dostávám za

hranu mezi v˘chodní a jiÏní stûnou, to, co vidím, mû posílá do kolen,

rampa je pfieru‰ena stûnou, která se tyãí dal‰ích více jak sto metrÛ na-

de mnou a padá stovky metrÛ pode mû. Stojím sám na skalním para-

Dibona Kante – Cima Grande di Lavaredo
„Hotel Ten thousands stars“

Cima Piccola, Grande a Ovest ze severu

·tand jednu délku pod policí
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petu ‰ífiky chodidla, za sebou vymotáno 60 metrÛ lan, ukotven˘ch na

druhém konci do ‰tandu. Ji‰tûní v lep‰ím pfiípadû zajistí monumentál-

ní kyvadlov˘ pád stûnou s otoãkou kolem skalní hrany. Marnû volám

o zpûtné dobírání lan, vítr slova nemilosrdnû odná‰í. Musím zpût, vol-

ná lana ve smyãkách házím kolem krku a se zatajen˘m dechem se vra-

cím mezi Ïivé. 

Teì víme, Ïe nûco nesedí a Ïe nás to zji‰tûní stálo hodinu drahocenného

ãasu, dal‰í hodinu ztrácíme pfii zpûtném traverzu rampou. Do tmy chybí

ãtyfii hodiny, nad námi dle prÛvodce ãtyfii nejisté délky a hledání sestu-

pové cesty. Slanûní je vzhledem ke stavu ‰tandÛ moÏné pouze za cenu

postupného zanechání vût‰iny drahocenného materiálu. Jak to v horách

b˘vá, cesta dolÛ vede pouze pfies vrchol.

Pou‰tíme se do délek nad rampou, na‰tûstí skála není o moc víc rozlá-

maná a cestou nacházíme skoby i zfiízené ‰tandy. Hlava v‰ak hlásí, Ïe

dnes uÏ bylo pfiíli‰ mnoho metrÛ odlezeno s minimálním ji‰tûním, a za-

ãíná pomalu protestovat. Tûlo stále cítí pfievahu nad skálou, hlava ho

v‰ak pou‰tí jen s velkou nevolí. Jeden z posledních ‰tandÛ je na hranû se-

verní stûny. V‰ichni tfii stojíme na úzké polici, ji‰tûni nejist˘mi skobami

bázlivû hledíme na pÛl kilometru volného prostoru pod sebou. Topo ko-

neãnû hlásí poslední délku, 40 metrÛ doprava ‰ikmo spárou. Na jejím

konci dle kniÏního prÛvodce vrchol, dle polského topa skromnûji „przed-

wierzcholek“. 

Stojíme na posledním ‰tandu cesty. Místo vrcholového kfiíÏe na nás tem-

nû ‰edou tváfií zírá stûna zapíchnutá do mrakÛ. Zaãíná silnû pr‰et. Kdesi

nad sebou sly‰íme hrom. Vydávám se tam, kde tu‰íme vrchol. Po 40 met-

rech pfiichází krupobití, nutí mû zastavit, vytáhnout plá‰tûnku a zfiídit

‰tand na dvou pochybn˘ch mikrofriendech (mechanické ji‰tûní zakláda-

né do spár). Hodinu stojím sám, s kolegy spojen dvojicí mokr˘ch lan mi-

zících za skalní hranou. Pod sebou vidím vrcholek sousední 2 857 met-

rÛ vysoké Cimy Piccola. âas krátí marné hledání stabilnûj‰í pozice, sle-

dování rostoucí hromady krup na hromadû dobran˘ch lan a proud mod-

liteb poskládan˘ch ze v‰ech koutÛ pamûti.

Obzor zdobí duha. Pfiilehlé údolí zalívá slunce. Koneãnû i Cima se do-

káÏe vymanit ze zajetí mrakÛ. Napnutá lana povolují, dobírám a po chví-

li vidím tváfie kolegÛ. Poãítáme ‰kody, Petrova bunda do pasu ochránila

trup, kalhoty a nohy v lezeãkách je moÏné Ïdímat. Vladimírek má plá‰-

tûnku do pasu nekryjící rukávy. I péfiové bundy v batozích dostaly svou

dávku vody. Scénu dokresluje teplota mírnû atakující plusové hodnoty.

Není ãas na rozjímání, mokr˘ vápenec schne pfied oãima. Odlézám dal-

‰ích 20 metrÛ a stojím na pohodlné, ‰iroké rampû. Po dobrání se po ní

vydáváme, nejdfiíve navázáni, coÏ Vladimírkovi u‰etfií pád do strÏe, kdyÏ

u‰lápne kámen, po kterém jsme s Petrem pfied chvílí pfie‰li. Pozdûji se

odvazujeme a pohodlnou cestou traverzujeme jiÏní stûnu pod vrcholem.

Budík hlásí poslední pÛlhodinu svûtla. Sestupovou cestu spí‰e tipujeme.

Smráká se, ‰eì skály spl˘vá se ‰edí oblohy. Poprvé v‰ichni vyslovujeme

to, na co jsme cel˘ den s obavou mysleli. Bivak.

Na ochozu v závûtfií, ve stûnû pfiivrácené k sousední Cimû Ovest, na-

cházíme skalní dutinu obeskládanou do pÛl metru v˘‰ky kamennou zíd-

kou. Plochu 2 x 1,2 m vyst˘láme lany, studené nohy balíme do alufolií

a zasouváme do batohÛ, mokré ponoÏky pod bundu na bfiicho. Mokré

vrstvy obleãení nahoru na péfiové bundy a celí se soukáme do bivako-

vacích pytlÛ. Vzpomínám na v‰e, co jsem o nouzov˘ch bivacích ãetl,

noc prosezená zády k sobû, krácená jídlem a vyprávûním historek.

Uléhám, v místû ledvin kousek karimatky, pod zády lezeãky a pod hla-

vou helmu. Po chvíli v‰ichni spíme. Ráno si sdûlujeme záÏitky, nûkoli-

krát protaÏené nohy zasaÏené kfieãí, jedna toaletní vycházka po ochozu

a my‰í snûdená pÛlka energetické tyãinky. Fotíme chatu i parkovi‰tû.

Fotíme vyhlídku Drei Zinnen v údolí, na které nám urputn˘ v˘bûrãí par-

kovného nedovolil zastavit.

KniÏní prÛvodce dává jen mlhavou pfiedstavu o poãátku sestupové ces-

ty, kaÏd˘ má svého kandidáta a nemÛÏeme se shodnout. Po rampû zpût

traverzujeme jiÏní stûnou. Zpoza hrany skály se vynofiuje postava, za se-

bou dobírá lano a s ním dal‰í pfiíchozí. Hor‰tí vÛdci vyvádûjí klienty

Normální cestou na vrchol Cimy Grande. Podsadit˘ chlapík s kulatou

tváfií a ‰irok˘m úsmûvem se ptá, zda jsme zde pfiespali. Po pfiitakání se

zubí se slovy: „Hotel Ten thousands stars.“

âekáme, aÏ prÛvod vÛdcÛ uvolní cestu, a hledáme slaÀovací kruhy.

Zvyklí z Tater poctivû slaÀujeme na dvou svázan˘ch 60metrov˘ch la-

nech. Po nûkolika délkách slanûní v‰ak zji‰Èujeme, Ïe vÛdci nosí pou-

ze jednoduché 60metrové lano a slaÀovací kruhy mají rozmístûny do

30 metrÛ. Nekoneãn˘m pfiemotáváním dlouh˘ch lan ztrácíme spoustu

ãasu. Po tfiech slanûních vidíme první klienty spou‰tûné pfies kruhy ces-

tou z vrcholu. Ochotn˘ vÛdce nám potvrzuje vzdálenosti slanûní 

a ukazuje smûr následného slézání. Cestu dolÛ potkáváme chlapíka,

kter˘ se evidentnû vydal sám nahoru za skupinou klientÛ bez lana a ne-

ji‰tûn a teì marnû hledá cestu zpût. PovaÏuje mû za jednoho z vÛdcÛ

a doptává se smûru cesty.

V sestupu jsme velmi pomalí, v jednom místû nás vÛdci i s klienty pfied-

bíhají, mizí kdesi za hranou skály a po 30 minutách je vidíme dole v zá-

stupu pochodovat sutí. Pod námi je stále nûkolik slanûní a 100metrov˘

skalní práh, pfies kter˘ neznáme cestu. Je‰tû jednou potkáváme chlapí-

ka, nûco nesouvislého pronese a definitivnû mizí za skálou, na rozdíl od

nás v‰ak zná první délky „Normálky“. Vydáváme se cestou traverzující

stûnu. Sensei nachází slaÀák, dvakrát 30 metrÛ dolÛ pfievislou stûnou,

pak dal‰ích 50 metrÛ a po dni a pÛl pfiistáváme na zemi. Je po poledni

a Cimy se halí do mrakÛ.

Telefonáty, nezbytné pivo a nûkolik chodÛ jídla, krátk˘ spánek na se-

dadle vozu a cesta za dal‰ím cílem. Sedlo Falzarego, boji‰tû 1. svûtové

války a v˘bûr z pÛlkilometrov˘ch stûn. Po zralé úvaze si s Vladimírkem

vybíráme pouze ‰estidélkovou cestu na 2 477 metrÛ vysok˘ Hexenstein,

Petr lezení vynechává. Ráno si pfiispíme a na nástupu zji‰Èujeme, Ïe ces-

ta je opravdu populární. Nad sebou vidíme ãtyfii druÏstva, z toho dvû kla-

sick˘ch „tragédÛ“. Volíme vyãkávací taktiku a poslednímu druÏstvu dá-

váme dvouhodinov˘ náskok. Stejnû ov‰em neuvaÏuje postar‰í pár nû-

meck˘ch lezcÛ, uÏ na první pohled sask˘ch pískafiÛ. VyráÏí za námi po

odlezení první délky a uÏ od té druhé Vladimírkovi se slovy: „It’s oukej,

oukej,“ soustavnû „pomáhají“ rozebírat ‰tandy. Po ãtyfiech délkách, hná-

ni nûmeck˘mi dÛchodci, dolézáme druÏstvo nad námi a opût stojíme ve

frontû na poslední metry skály. Na vrcholu stojí znaãnû znudûn˘ Petr se

slovy, Ïe to uÏ chtûl vzdát a jít fotit na jin˘ ‰tít. 

Po sestupu odpolední konsolidace sil, pfiebalování a skok po hlavû do vo-

zu s prvními kapkami lijáku. Noãní cesta domÛ.

Tomá‰ Neset, TJ Horal R˘mafiov, z. s. 
Fota: archiv Horalu (horalrymarov.cz)

Ráno z bivaku

Na vrcholu Hexensteinu
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Dvaaãtyfiicát˘ roãník R˘mafiovského desetiboje pokraãoval 6. fiíjna

druhou disciplínou, kterou byly bûÏecké závody. I kdyÏ mnohé spor-

tovce odradilo de‰tivé poãasí, pfii‰lo celkem 51 úãastníkÛ. Ukázalo se,

Ïe tam nahofie máme spfiíznûnou du‰i, a tak v okamÏiku, kdy se na start

postavili první závodníci, pfiestalo pr‰et. Pro leto‰ní roãník jsme do

programu zafiadili novinku – kategorii dûtí. Ty následují záfin˘ pfiíklad

sv˘ch rodiãÛ a mohou si na vlastní kÛÏi vyzkou‰et, co R˘mafiovsk˘ de-

setiboj obná‰í. A Ïe zájem je mezi nimi velk˘, dokládá, Ïe se jich na-

vzdory nepfiíjemnému poãasí na start postavilo jedenáct.

V nejmlad‰í kategorii do 9 let na trati dlouhé 300 m zvítûzil Jakub

Kastner pfied ·tûpánem Tkadleãkem. Jako tfietí se umístil teprve tfiílet˘

Vojtûch Metelka, kter˘ pfiemluvil tatínka, aby s ním absolvoval bûh ru-

ku v ruce. Pro Vojtu záÏitek, pro vytáhlého tatínka bûh v mírnû naklo-

nûné pozici, kter˘ snad moc neovlivnil umístûní v jeho kategorii.

Kategorie dûtí nad 9 let mûla pfied sebou 600 m. Tento rozbûh ovládli

sourozenci Vinohradníkovi. Zvítûzila Amálie pfied mlad‰ím bratrem

Janem. Zdatnû jim sekundovala Ema Îáková, která skonãila tfietí.

Na stejné trati se utkaly i Ïeny kategorie C. Pro vítûzství si dobûhla

Alena Jurá‰ová pfied druhou Helenou Sikorovou a tfietí Janou

·rámkovou. Do tfietice stejná traÈ ãekala i na nezniãitelné matadory ka-

tegorie C. Zde zvítûzil Jifií ·tanglica pfied Josefem Svedoníkem

a Jaroslavem Hofmanem.

Bûh na 800 m krásn˘m bûÏeck˘m stylem suverénnû ovládla Andrea

Továrková, následována Irenou AmbroÏovou a Lucií Vinohradníko-

vou. Îeny A bojovaly na trati 1000 m a mezi nimi s pfievahou jako prv-

ní probûhla cílem Eva Holubová, druhé místo patfií Barbofie

Gromusové a tfietí vybojovala ·árka Kutová. Stejnou traÈ absolvovali

i muÏi B. Cílovou pásku proÈali v tomto sledu: Ivo Sovi‰, Pavel Holub,

Jifií Jaro‰.

JiÏ del‰í dobu prokazuje svou neporazitelnost v kategorii muÏÛ

Dûtská kategorie desetiboje oÏivila závod v bûhu
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Soukromá fiádková inzerce
Prodám mláìata andulek rÛzného zbarvení. Cena: 100 korun za

kus. BliÏ‰í informace na tel.: 608 830 881.

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 3. 11. 2017

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

3. 11. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

20/2017

A Tomá‰ Gromus, kter˘ krátce po startu ukáÏe sv˘m soupefiÛm záda

a bûÏí si svÛj vlastní závod. O dal‰í dvû místa na stupních vítûzÛ se po-

prali vûãní rivalové Karel Toman a Jan Hnilo. Jejich krásn˘ souboj na

trati skonãil lépe pro prvnû jmenovaného.

Organizátory potû‰ilo odhodlání otuÏil˘ch bûÏcÛ, ktefií se nedali za-

stra‰it nepfiízní poãasí, parádní v˘kony a hlavnû zapojení dûtí, které

soutûÏ obohatily nejen sv˘mi v˘kony, ale také povzbuzováním ostat-

ních kategorií. Byly prostû úÏasné a sv˘m vystoupením pfiesvûdãily 

organizátory, Ïe jejich zafiazení do soutûÏe byl dobr˘ tah.

V hojném poãtu na vidûnou u tfietí disciplíny – stfielby ze vzduchovky.

Ta se koná 4. listopadu od 8:00 do 12:00 v tûlocviãnû Z· R˘mafiov na

Jelínkovû ulici. Stále jsou otevfiené dvefie i pro dal‰í zájemce, ktefií

chtûjí zasáhnout do desetibojafiského klání (poãítají se nejlep‰í v˘sled-

ky sedmi disciplín). Alena Jurá‰ová, fota: Zdenûk Tkadleãek
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Nastala topná sezóna a v‰ichni provozovatelé spalinov˘ch cest by ne-

mûli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které

jsou stanoveny vyhlá‰kou ã. 34/2016 Sb., o ãi‰tûní, kontrole a revizi

spalinové cesty, která nabyla úãinnosti 29. ledna 2016. Abyste se ne-

stali smutn˘m ãíslem ve statistice poÏárÛ zpÛsoben˘ch zanedbáním

ãi‰tûní a kontroly spalinov˘ch cest, je dobré si opûtovnû pfiipomenout

hlavní zásady jejich provozování.

Kdy a v jak˘ch lhÛtách se kontroly, revize a ãi‰tûní spalinov˘ch
cest musí provádût a kdo je mÛÏe provádût?

Kontrola spalinov˘ch cest se provádí po jejich vyãi‰tûní posouze-

ním:

• zda stav a provedení spalinové cesty v dobû kontroly odpovídá

technick˘m poÏadavkÛm, podle kter˘ch byla navrÏena a provede-

na a bylo zahájeno její uÏívání,

• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpeãnû od-

vedeny a rozpt˘leny do volného ovzdu‰í spaliny od v‰ech pfiipoje-

n˘ch spotfiebiãÛ,

• zda je zaji‰tûn voln˘ a bezpeãn˘ pfiístup ke spalinové cestû a k je-

jím vybíracím, vymetacím, kontrolním, mûfiicím a ãisticím otvo-

rÛm,

• zda je dodrÏena bezpeãná vzdálenost spalinové cesty od hofilav˘ch

pfiedmûtÛ a stavebních hmot tfiídy reakce na oheÀ B aÏ F,

• zaji‰tûní poÏární bezpeãnosti stavby, zvlá‰tû pfii prostupu spalino-

vé cesty vodorovn˘mi a svisl˘mi stavebními konstrukcemi, pÛd-

ním prostorem nebo stfiechou a v˘vodÛ spalin obvodovou stûnou,

• zda nedo‰lo k zásadním zmûnám oproti stavu zji‰tûnému pfii mi-

nulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávnûná osoba, kterou je 
drÏitel Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí:

• pfied jejím uvedením do provozu,

• pfii kaÏdé stavební úpravû komína,

• pfii zmûnû druhu paliva pfiipojeného spotfiebiãe,

• pfied pfiipojením spotfiebiãe do nepouÏívané spalinové cesty,

• pfied v˘mûnou spotfiebiãe paliv s v˘jimkou v˘mûny spotfiebiãe stej-

ného druhu, typu, provedení a v˘konu za podmínky, Ïe zpÛsobilost

spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení ãi‰tûní a kontro-

ly spalinové cesty,

• po komínovém poÏáru,

• pfii vzniku trhlin ve spalinové cestû, popfi. pfii dÛvodném podezfiení

na v˘skyt trhlin ve spalinové cestû.

Revizi spalinov˘ch cest mÛÏe provádût oprávnûná osoba, která je
zároveÀ drÏitelem osvûdãení revizního technika spalinov˘ch cest.

âi‰tûním spalinové cesty se rozumí ãistící práce, zejména odstranû-

ní pevn˘ch usazenin a neãistot ve spalinové cestû a na lapaãi jisker

a vybrání pevn˘ch zneãisÈujících ãástí nahromadûn˘ch v neúãinné

v˘‰ce komínového prÛchodu nebo kondenzátÛ ze spalinové cesty. 

âi‰tûní spalinové cesty provádí oprávnûná osoba, kterou je drÏi-
tel Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví.
Aãkoli lze ãi‰tûní komínÛ u spotfiebiãÛ s v˘konem do 50 kW vãet-
nû provádût svépomocí, je lep‰í se spolehnout na odborníky.

V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v komínû se snaÏte jednat v klidu

a s rozvahou. Ihned volejte hasiãe na tísÀovou linku 150, pfiípad-
nû 112. PoÏár v komínû nikdy nehaste vodou. Komín by mohl po-

praskat, nebo by dokonce mohlo dojít k v˘buchu. Do pfiíjezdu hasiãÛ

je moÏné hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvífi-

ky nebo ze stfiechy do komína. Místo písku lze pouÏít i hasicí pfiístroj

snûhov˘ nebo prá‰kov˘. Pokud je to moÏné, omezte pfiístup vzduchu

do komína (napfi. uzavfiením vzduchové klapky u kotle, odstranûním

koufiovodu a utûsnûním sopouchu tfieba star˘mi montérkami).

Hasební práce provádûjte pouze v pfiípadû, Ïe nemÛÏe dojít
k ohroÏení zdraví nebo Ïivota zasahující osoby!
Závûrem pár základních zásad pfii uÏívání tepeln˘ch spotfiebiãÛ.

VÏdy je nutné dodrÏovat návod v˘robce ke konkrétnímu spotfiebiãi.

Spalovat lze pouze palivo, pro které je konkrétní spotfiebiã urãen. Pfii

uÏívání spotfiebiãÛ na tuhá paliva pouÏívejte suché palivo, zabráníte

tím nedokonalému spalování a vzniku nadmûrn˘ch usazenin ve spa-

linové cestû. por. Mgr. Petr KÛdela, HZS MSK

Topení a komíny

Hasiãi radí obãanÛm

Poznámka: Za sezónní provoz se povaÏuje provoz spalinové cesty nepfiesahující v souãtu 6 mûsícÛ v kalendáfiním roce.

Foto: www.pozary.cz
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