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Na opravu Divadelní ulice 
naváÏou dal‰í

Spoleãnost Al Invest otevfiela brány 
pro vefiejnost

Laco Deczi si v R˘mafiovû zahrál 
uÏ poãtvrté

R˘mafiovská Diakonie âCE pfiála 
ke Dni matek

V kvûtnu byl zahájen autokrosov˘ seriál 
Auto Tich˘ Cup R˘mafiov

ročník XX.
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Majáles 2018 – Souboj národÛ

R˘mafiov se stal na jeden den multikulturním kolbi‰tûm – majáles se nesl v duchu souboje národÛ 

Nûmci, Indové, Havajané, Irové, Britové, Rusové, Brazilci, Mexiãani a Nigerijci oblehli radnici a vyÏádali si klíã od mûsta

Vítûzné vavfiíny nakonec ozdobily hlavy HavajanÛ ZN

Ve Flemmichovû zahradû se zástupci národÛ utkali v rÛzn˘ch disciplínách – otestovali svoje vûdomosti, pfiesnou mu‰ku i sílu vzájemného 
povzbuzování
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Pfiesnû na Mezinárodní den muzeí, na pátek 18. kvûtna, pfiipadla leto‰ní
Muzejní noc v R˘mafiovû, kterou se na‰e mûsto pfiipojilo k celostátnímu
Festivalu muzejních nocí. Tfiináctá noc v muzeu s doprovodn˘m programem
pro dûti se nesla v duchu oslav stého v˘roãí vzniku âeskoslovenska a ve sty-
lu první republiky.
Pracovníci r˘mafiovského muzea pro leto‰ní Muzejní noc zvolili té-

ma spojené s oslavami vzniku republiky. Îivot na R˘mafiovsku mûl

ov‰em v dobû jejího zrodu svá specifika, uÏ proto, Ïe zdej‰í obyva-

telstvo v pfieváÏné vût‰inû tvofiili sudet‰tí Nûmci. Muzejníci proto

spojili motivy typické pro nov˘ stát i pro samotné R˘mafiovsko.

Program Muzejní noci zaãal vystoupením ÏákÛ Silvie Jablonãíkové

z literárnû-dramatického oboru ZU·. Nejstar‰í roãníky si pro dûtské

publikum pfiipravily tfii pohádky – stínohru o svérázném ‰evci, netra-

diãní verzi Karkulky a povûst o skfiítcích z jezírek u Bfiidliãné. 

Dûti se pfii divadelních scénkách pohádkovû naladily a pak se pfiesu-

nuly do muzea, kde je ãekalo sedm tematick˘ch úkolÛ. Muzeum pfii

pofiádání této akce kaÏdoroãnû spolupracuje se ‰kolní druÏinou na 

ulici 1. máje, dorazilo ale i dost dûtí v doprovodu rodiãÛ, takÏe úko-

ly nakonec plnilo skoro ãtyfiicet dûtí. Vyzkou‰ely si pfiitom svou pfied-

stavivost a k tomu se je‰tû nûco dozvûdûly. Jejich úkolem bylo tfieba

nakreslit pracovnu prezidenta T. G. Masaryka, navrhnout módní odûv

ãi etiketu pro v˘robek podle vlastní fantazie a uhádnout, k ãemu se

pouÏívaly nûkteré pomÛcky do domácnosti z doby první republiky.

K místním reáliím se pak vztahovaly úkoly vûnované zdej‰í textilní

tradici nebo poznávání mûstsk˘ch ulic a zákoutí z doby tehdy a dnes.

V‰ichni úkoly samozfiejmû zvládli skvûle a za odmûnu si domÛ odne-

sli nejen se‰it pln˘ sv˘ch v˘tvorÛ, ale i nûco dobrého na zub. Ti nej-

odváÏnûj‰í pak skuteãnû strávili noc v muzeu – ve spacácích mohli

snít pod originálními kresbami Josefa âapka, dal‰í v˘razné osobnosti

prvorepublikové kultury, jehoÏ pÛvabné ilustrace k Zahradníkovu ro-
ku Karla âapka byly v Galerii Octopus k vidûní po cel˘ kvûten. ZN

Muzejní noc ve stylu první republiky
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Jarmark volnoãasov˘ch aktivit
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Ve ãtvrtek 24. kvûtna odpoledne se r˘mafiovské námûstí zaplnilo diváky, kte-
fií zavítali na první roãník Jarmarku volnoãasov˘ch aktivit. Akci pofiádaly
Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov, mûsto R˘mafiov, Místní akãní skupina
R˘mafiovsko (MAS), Stfiedisko volného ãasu, mûstské muzeum a knihovna,
Studio Sport a zdraví, Nedûlní ‰kola fiemesel manÏelÛ Kfienkov˘ch ze
Stránského a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z RyÏovi‰tû.
„Hlavní my‰lenkou akce bylo pfiedstavit vefiejnosti moÏnosti smyslu-
plného trávení volného ãasu dûtí i dospûl˘ch. Ukázat, co region v tom-
to smûru nabízí. Vzhledem k tomu, Ïe jde o první roãník, je organiza-
cí zapojen˘ch do akce ménû, abychom se pfiesvûdãili, jak˘ ohlas vÛbec
pfiinese,“ sdûlila manaÏerka projektu Ivana Luke‰ová. Dodala, Ïe na

pfiípravû akce pracoval t˘m lidí zapojen˘ch do projektu Místní akãní

plán rozvoje vzdûlávání na území MAS R˘mafiovsko, o. p. s. 

V hlavním programu se pfiedstavily dûti nav‰tûvující Studio Sport

a zdraví pod vedením trenérek, dále Ïáci základní umûlecké ‰koly

(ZU·) – v˘tvarn˘ obor v kvûtinové módní pfiehlídce, dramatick˘ 

obor v krátk˘ch scénkách a v roli moderátorÛ a hudební obor, jehoÏ

Ïáci zahráli a zazpívali nûkolik skladeb. Prezentace ZU· byla navíc

souãástí probíhající celostátní akce ZU· Open 2018, do které se za-

pojily na ãtyfii stovky základních umûleck˘ch ‰kol z celé republiky. 

Kromû hlavního programu probûhla na námûstí ukázka ãinnosti farmy

manÏelÛ Kfienkov˘ch ze Stránského, ktefií pfiedvedli stfiíhání ovcí a zpra-

cování vlny. Prezentovali se také mladí hasiãi pÛsobící od roku 2000 pfii

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v RyÏovi‰ti, kde se uãí nejen základy poÏár-

ní ochrany, ale také tábornické dovednosti, zdravovûdu, uzlování, práci

s mapou, orientaci v pfiírodû, stfielbu, topografické znaãky a dal‰í.

Kromû programu na r˘mafiovském námûstí Míru uspofiádaly SVâ

R˘mafiov, mûstská knihovna a muzeum Den otevfien˘ch dvefií.

Vefiejnost mohla nahlédnout do uãeben SVâ, ve kter˘ch právû probí-

haly nejrÛznûj‰í zájmové krouÏky, do pÛjãovny knih, kde byly pfii-

praveny ukázky animaãních programÛ, nebo na v˘stavy a do stál˘ch

expozic muzea. JiKo

O Jarmark volnoãasov˘ch aktivit a ZU· Open byl velk˘ zájem

Kvûten je mûsíc, kter˘ proslavil Karel Hynek Mácha svou nesmrtel-

nou poémou a kter˘ je jiÏ více neÏ sto let také dobou, bûhem níÏ v na-

‰ich konãinách usilují desetitisíce stfiedo‰kolákÛ o sloÏení maturitní

zkou‰ky. V rodném jazyce v‰ak „‰tudáci“ za sebou v máji mají jiÏ

jednu její tfietinu – písemnou práci, letos potfietí hodnocenou centrál-

nû, a tak mi tento ãas sk˘tá moÏnost omezit námahu spjatou s psaním

Pár slov a stát se z autora pouh˘m glosátorem kreativních perel, kte-

ré vygravírovala pera a místy i klávesnice budoucí elity národa.

Vydejme se tedy spoleãnû na cestu do hlubin ‰tudákovy du‰e a Ïas-

nûme nad silou její imaginace.

A kde jinde zaãít neÏ u DobrodruÏství s piráty. VÏdyÈ kdo z nás kdy

nepodlehl pfiedstavû dobrodruÏného Ïivota plného rumu a pokladÛ?

Kdo nûkdy nezatouÏil b˘t Sandokanem, svést perlu Labuanu nûÏn˘m

kukem na svÛj otoman, pak si v mofii rozfiíznout pytel a b˘t zachrá-

nûn vûrn˘m pfiítelem, jak o tom zpívalo legendární duo Burian –

Dûdeãek? Na‰tûstí i souãasn˘ lid studentsk˘ má pro romantiku smy-

sl, takÏe po vypravování s touto tematikou sahal velmi ãasto.

Nezastíral si pfiitom ov‰em ani stinné stránky dané profese, jako je

moÏnost ztroskotání: Ostrov uÏ byl v nedohlednu a v tom jeden z po-
sádky zakfiiãel „Pozor balavan“. Skoro na bfiehu na‰e loì nabou-
rala do balvanu a zaãala se pomalu plnit vodou. ·lo tedy zfiejmû

o Bermudsk˘ trojúhelník, kde se ostrovu vzdalujete a zároveÀ jste

skoro na bfiehu u balvanu. Ale stejnû tak mohlo jít o dobrodruÏství b˘-
valého piráta, kter˘ se pi‰nil svou v˘pravou do bermÛnského ãtyfi-
stûnu. Kam se odváÏil jedinû jen on se svoji posadkou. Tam je jistû

moÏné, Ïe námofiník v dáli vidûl ãernou loì, která se pomalu, ale
rychle pfiibliÏuje. O ãlenech její posádky se pak dá napsat, Ïe jich by-
lo veliké mnoÏství. Poskakovali jako opice v dÏunglích, fivali a stfií-
leli. Samozfiejmû dojde i na pocity námofiníkÛ dob˘vané lodû:

Zanedlouho, usly‰eli jsme hukot: „Ba, Ha, Bá“. Mûli jsme strach,
obklopoval nás pot a hrÛza. Obkliãující se pirátská loì kolem nás
zaãala útoãit. A kdyÏ se stfietnou dvû pirátské posádky? Byli to pirá-
ti, stejnû jako my. V tu chvíli jsem vûdûl, Ïe je s námi zle. Nemûli
jsme stûÏeÀ a ani kormidlo. Loì tam stála jako písek v pou‰ti.
Neménû poutavé jsou bojové scény: Skoro to vypadalo, jako by byl
pod vlivem nûjaké posilujicí látky. Jeho oãí by tûhotné vztekem a já
vûdûl, Ïe proti nûmu nemám sebemen‰í ‰anci. Vliv posilujících látek

jako by provázel jiná tvrzení: Luiz musel jít a utkat se s ním, bohu-
Ïel ho kapitán pirátÛ hned nabodnul a usmrtil ‰avlí. Kapitán si 
oãistil meã a znovu fiekl... ·avle jako meã, ãtenáfi si pfiipadá, jako

kdyÏ vafií Jirka Babica – KdyÏ nemáte limetku, dejte tam citrón nebo

ocet, je to taky kysel˘. V takovém prostfiedí je pochopitelná i jiná re-

akce: V‰ichny zdû‰eníc a vystrkávajíc z hlavu z úkrytu si zaãali ule-
vovat a klást otázky proã nestfiílí. (Takové to domácí hromadné ule-

vováníãko – v‰ak to znáte...) V daném kontextu nab˘vá na pikant-

nosti i následující popisná pasáÏ: Posádka se zmen‰ovala. Já stál na
kraji lodi s tím m˘m klackem. Zacpal jsem si u‰i a myslel na svoji
rodinu.

Pár slov... o maturytÀích písemkáh 03

Foto na titulní stranû: 
Danu‰e Kotrlová – Pozdnû jarní námûstí Míru
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Bûda v‰ak, kdyÏ se plavíte s nezku‰enou posádkou. Pak nejste u‰et-

fieni scén vskutku naturalistick˘ch: Na mofii jsme se plavili uÏ dlou-
hé dny. Byl to nespoãet dní, kdy kamarádi zvraceli, psali dopisy ro-
dinû a poãítali dny, kdy uÏ koneãnû doplují na pevninu. Jinde se

v této situaci stfiídá epická ‰ífie s aÏ lidovou gnómiãností: Za malou
chvíli za mnou pfii‰el kapitán a poprosil mû, jestli bych mohl zavést
posádku do podpalubí, protoÏe na lodi to bylo velmi nebezpeãné pro
tak málo zku‰ené, co byla vût‰ina. V podpalubí byla velmi ‰patná
nálada, vût‰ina se modlila k bohÛm, ostatní trpûli mofiskou nemocí
a zvraceli do dfievûn˘ch sudÛ.
Kapitáni lodí jsou také zajímavá stvofiení: Pfiepadli ho v jeho kajutû.
Pfiipoutan˘ ke sloupu zaãal kfiiãet: „Já se vám postím. Tohle není
konec!“ Krásn˘ pfiíklad kfiesÈanské ctnosti, která i tváfií v tváfi vr-

cholnému nebezpeãí myslí na krocení bujnosti tûla, není-liÏ pravda?

I jin˘ kapitán, Barbosa, byl zjevn˘m asketou, protoÏe mûl po boku

obrovského hada, kter˘ ho chránil pfied v‰emi, kdo by se mu jej 
opováÏil postavit. Zanechte tedy v‰í nadûje, Ïeny! Oproti tomu v‰ak

jin˘ kapitán, padouch âernovous, holdoval velmi nehezké zábavû:

Byl znám tím, Ïe jeho zajatce házel sv˘m ochoãen˘m ÏralokÛm v je-
ho osobní kajutû. (Pfiedstavu technického fie‰ení této kratochvíle, kdy

máte v kajutû plachetnice takfika marineland, nechávám na pfiedstavi-

vosti ãtenáfiÛ.)

Jisté je, Ïe ohavné sm˘‰lení se zákonitû promítá i do ohavného vzhle-

du: Na protûj‰í palubû panovaãnû stal nepfiíli‰ poãetn˘ t˘m ‰kare-
d˘ch muÏÛ. Pan uprostfied se ‰iroce usmíval sv˘mi maximálnû dva-
nácti zuby. [...] Jejich hlavní hnilozub˘ kapitán se zasmal jako za-
d˘chan˘ pes a sv˘m lidem prohlásil: „Podívejme se na tu hrstku na-
my‰len˘ch teplou‰Û“! Analogick˘ pfiíklad: „Rohane?“ zvolal jsem
na nûj znovu. „Ano, Marco?“ odpovûdûl star˘m nadmut˘m hlasem.
Pokud mofiskému vlku na lodi dojde stfielivo do kanónu, nemusí jít

o beznadûjnou situaci, pálit na nepfiítele lze kdeãím: ...pfieÏil její útok,

ale pfii‰el pfii tom o nohu. Teì byl rozhodnut˘ Ïe âerná perla kles-
ne ke dnu, tak tedy do dûla nacpal i svoji dfievûnou nohu. Zajímavá

je i sama technika v˘stfielu: „Opûtujte palbu!“ v tom okamÏiku
v‰ichni pfiiloÏili rozÏhaven˘ kus provázku na tyãi na stfieln˘ prach
dûla.
Dlouh˘ pobyt na mofii také mÛÏe nûkdy vést k tomu, Ïe získáte vfie-

l˘ vztah i k samotné lodi a jejím ãástem: Na posádce bylo vidût, Ïe je
znaãnû demoralizovaná spousti dobr˘ch námofiníku si vzala boufie
vãetnû na‰eho hlavního stûÏnû a velkého mnoÏství stfielného prachu
v dÛsledku silného de‰tû se voda dostala do potbalub˘ a prach na-
vlhl. Není se pak co divit, Ïe v takovém okamÏiku námofiníkovi hu-
sí kÛÏe projíÏdûla po tûle a pohnuta b˘vá i celá posádka: „Ne“ po-
sádka vydavala slova z posledním dechem z úst, kdyÏ se jím oãí za-
levali do slz.
Samostatnou kapitolou jsou pak technické vychytávky ála Láìa

Hru‰ka. Pfiíbûh mûl b˘t zasazen do roku 1651, takÏe pfiece jen pÛso-

bí ponûkud podivnû, kdyÏ zjistíte: Na‰tûstí se nám plachty nerozbi-
ly a my jsme stáhly volant na levo bok. Nalezen˘ poklad piráti od-

váÏeli na je‰tûrce (akumulátorovém vozíku, nikoliv pfiedstavitelce fiá-

du ‰upinat˘ch), záchrann˘ ãlun mûl motor, v kajutû visela fotografie,
dokonce na palubû s námi cestovala domácí zvífiata. Mezi nimi by-
lo deset koz, dvacet ovcí, ‰est krav a osm chladnokrevn˘ch koní 
urãen˘ch do tahu koãárÛ (praotec Noe by se tomuto zpÛsobu ustá-

jení asi ponûkud divil). Jeden z pfies palubu vyhozen˘ch muÏÛ nako-

nec ‰Èastnû dojel! do pfiístavu, protoÏe se mu podafiilo udrÏet se na ka-
roseryji lodi. Perliãkou na závûr je zpÛsob ha‰ení poÏáru plachetnice

na mofii – piráti (zfiejmû proto, Ïe nemûli maturitu) nevûdûli, ãím po-

Ïár uhasit, tak noÏíkem rozfiezali kokos a hasili jeho mlékem.

NezapomeÀte proto na zásobu tûchto ofiechÛ, aÏ v dobû (zatím jen

blíÏících se) dovolen˘ch budete plachtit tfieba po vlnách Jadranu,

mÛÏe se hodit! VlaSt

V t˘dnu od 21. kvûtna byly zahájeny práce na opravû komunikace

v Divadelní ulici, kter˘m pfiedcházela v˘mûna vodovodního fiadu (in-

vestor spol. VaK Bruntál, a. s.). Stavební práce budou zahrnovat kom-

pletní opravu obousmûrné místní komunikace délky 283,87 m vãetnû

chodníkÛ a parkovací plochy. Souãástí prací bude i oprava kanalizace

(právû probíhá), odvodnûní sráÏkov˘ch vod nov˘m trubním vedením

de‰Èové kanalizace témûfi v celé délce ulice, kompletní oprava vefiejné-

ho osvûtlení a oprava opûrné zídky u objektu ã. p. 844. Na realizaci 

úprav této ulice bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála spoleãnost

JR STaKR, s. r. o., za nabídkovou cenu 12 905 tisíc korun. Uvedená ce-

na zahrnuje i opravy navazujících ulic – âapkovy, Sadové a Jelínkovy

(pod matefiskou ‰kolou). 

V termínu od 25. kvûtna zaãaly práce v Sadové, âapkovû a Jelínkovû

ulici. Realizaãní firma provádûla frézování vozovky. Na oznaãené sta-

veni‰tû je vjezd zakázán. Prosíme obãany, aby dbali zv˘‰ené bezpeã-

nosti a v pfiípadû nutnosti fie‰ili individuální pfiíjezd se zhotovitelem

stavby.

Popis úprav jednotliv˘ch ulic:
Stavební úpravy âapkovy ulice zahrnou celkovou opravu komunika-

ce vãetnû zpevnûn˘ch ploch a chodníku. Dojde k v˘mûnû konstrukã-

ních vrstev vozovky a chodníku, obrub a fiádnému odvodnûní ploch po-

mocí novû rozmístûn˘ch uliãních vpustí. Souãasnû bude zfiízeno po-

délné stání a opraveno vefiejné osvûtlení.

Stavební úpravy Sadové ulice rovnûÏ zahrnou celkovou opravu komu-

nikace vãetnû zpevnûn˘ch ploch a chodníkÛ. Dojde k v˘mûnû kon-

strukãních vrstev vozovky a chodníkÛ, obrub a fiádnému odvodnûní

ploch pomocí novû rozmístûn˘ch uliãních vpustí. Souãástí bude i ãás-

teãná oprava kanalizace, oprava vefiejného osvûtlení, zfiízení nového

kolmého stání pod budovou ZU· âapkova se ãtrnácti parkovacími

místy (1x pro imobilní) a nového chodníku od parkovi‰tû smûrem

k Divadelní ulici, kter˘ bude ukonãen u objektu ã. p. 1018, kde navá-

Ïe na stávající zpevnûnou plochu.

Stavební úpravy Jelínkovy ulice zahrnou celkovou opravu komunika-

ce v délce 121,37 m. Opût budou vymûnûny konstrukãní vrstvy vo-

Oprava komunikace v Divadelní ulici

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

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í

na útvaru tajemníka – informatik
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Platové zafiazení: 12. platová tfiída (v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû)
PoÏadované vzdûlání: min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon) 
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. ãervence 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 

Pfiedpoklady pro vznik pracovního pomûru úfiedníka dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb. jsou:
• státní obãanství âeské republiky, popfiípadû cizí státní obãanství a trval˘ pobyt v âeské republice, 
• dosaÏení vûku 18 let,
• zpÛsobilost k právním úkonÛm a bezúhonnost, 
• ovládání jednacího jazyka.

Dal‰í kvalifikaãní pfiedpoklady a poÏadavky:
• velmi dobrá znalost práce na PC a informaãních systémÛ vefiejné správy, 
• nejménû 5 let praxe v oblasti správy informaãních systémÛ,
• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu.

Dále v˘hodou:
• vzdûlání v oboru informaãních technologií,
• praxe ve vefiejné správû,
• orientace v nafiízeních Evropského parlamentu a Rady eIDAS a GDPR,
• administraãní znalost IS GINIS a VITA,
• v˘borná znalost operaãních systémÛ na platformû Microsoft (vã. serverov˘ch), znalost ostatních OS (Linux), znalost virtualizaãních

systémÛ (Hyper-V), znalost MS Office na administrátorské úrovni,
• znalost databázov˘ch systémÛ (MS SQL, MySQL, Firebird) a skriptovacího jazyka PHP,
• implementace certifikátÛ v rámci organizace,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• zabezpeãení ve‰ker˘ch ãinností potfiebn˘ch k rozvoji, aktualizaci, odstranûní závad IS a poãítaãové sítû mûstského úfiadu,
• v˘kon dohledu a nezbytn˘ch ãinností souvisejících s provozem CzechPoint,
• zaji‰tûní správy a údrÏby SW mûstského úfiadu a orgánÛ mûsta,
• pravidelné zálohování dat na serverech,
• poskytování konzultací zamûstnancÛm a ãlenÛm orgánÛ mûsta v oblasti pouÏívaného SW.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

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

21. ãervna 2018.
LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 21. ãervna 2018
Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které mu
úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude
pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘-
pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Mgr. Monika
Krykorková, vedoucí odboru Ïivnostensk˘ úfiad, právník mûsta, tel.: 554 254 250. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í

na útvaru tajemníka – povûfienec/informatik
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Platové zafiazení: 12. platová tfiída (v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû)
PoÏadované vzdûlání: min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon) 
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. ãervence 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 

Pfiedpoklady pro vznik pracovního pomûru úfiedníka dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb. jsou:
• státní obãanství âeské republiky, popfiípadû cizí státní obãanství a trval˘ pobyt v âeské republice, 
• dosaÏení vûku 18 let,
• zpÛsobilost k právním úkonÛm a bezúhonnost, 
• ovládání jednacího jazyka.

Dal‰í kvalifikaãní pfiedpoklady a poÏadavky:
• velmi dobrá orientace v právních pfiedpisech, zejména v oblasti ochrany osobních údajÛ,
• orientace v právních pfiedpisech vztahujících se k ãinnosti obcí,
• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu, odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii 

dodrÏování právních pfiedpisÛ, organizaãní schopnosti.

Dále v˘hodou:
• zku‰enosti se správou majetku,
• praxe ve vefiejné správû,
• znalost principÛ a fungování vefiejné správy,
• praxe v oblasti ochrany osobních údajÛ,
• zku‰enosti se zadáváním vefiejn˘ch zakázek na pofiízení HW.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• monitoring souladu ãinnosti správce, zpracovatelÛ, zamûstnancÛ a pfiíspûvkov˘ch organizací (‰kolsk˘ch zafiízení) s Nafiízením EU 

ã. 2016/679 (GDPR) a dal‰ími pfiedpisy v oblasti ochrany osobních údajÛ,
• posuzování návrhÛ v˘znamn˘ch dokumentÛ zamûstnavatele a pfiíspûvkov˘ch organizací (‰kolsk˘ch zafiízení), t˘kajících se ochrany

osobních údajÛ, 
• pfiijímání a vyhodnocování podání subjektÛ údajÛ v záleÏitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajÛ a v˘konem 

jejich práv podle GDPR,
• spolupráce s dozorov˘m úfiadem a kontaktní místo pro dozorov˘ úfiad,
• správa tiskáren, multifunkãních zafiízení a dal‰ích externích zafiízení pouÏívan˘ch zamûstnanci a orgány mûsta,
• správa a nastavení IP telefonÛ a telefonní ústfiedny,
• správa uÏivatelsk˘ch úãtÛ na koncov˘ch stanicích, vãetnû instalace potfiebného SW vybavení bez nastavení pfiístupov˘ch práv,
• správa koncov˘ch stanic, aktivních prvkÛ sítû, routerÛ, switchÛ, Firewallu New Generations,
• správa virtuálního prostfiedí mûstského úfiadu
• a dal‰í ãinnosti v oblasti v˘konu funkce povûfience a informatika v takovém rozsahu, v nûmÏ nedojde ke stfietu zájmÛ.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

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

21. ãervna 2018.
LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 21. ãervna 2018
Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které mu
úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude
pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘-
pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Mgr. Monika
Krykorková, vedoucí odboru Ïivnostensk˘ úfiad, právník mûsta, tel.: 554 254 250. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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zovky, osazeny nové obrubníky a zaji‰tûno odvodnûní pomocí Ïulové

pfiídlaÏby s nov˘mi vpusÈmi. 

Realizace této akce je naplánována na 135 kalendáfiních dnÛ od pfiedá-

ní staveni‰tû, které probûhlo 15. kvûtna.

ZároveÀ probíhají stavební práce na Komenského ulici, které jsou jiÏ

ãásteãnû dokonãeny. Termín pfiedpokládaného kompletního dokonãení

je 6. ãervence. 

V nejbliÏ‰í dobû zahájí spoleãnost VaK Bruntál, a. s., stavební práce na

v˘mûnû vodovodního fiadu v Máchovû ulici, na kterou naváÏe kom-

pletní rekonstrukce komunikace ze strany mûsta.

Ve mûstû a jeho ãástech probíhají také pozimní zástfiiky, které by mûly

b˘t ukonãeny pfií‰tí t˘den.

Opravu Husovy ulice provedou dle podmínek mûsta plynafii, ktefií zde

provádûli opravu plynovodního potrubí. S ohledem na plánovanou

kompletní opravu této ulice v pfií‰tím roce, kdy probûhne v˘mûna 

asfaltového povrchu za dláÏdûn˘, jako je tomu v celém centru mûsta,

jednalo mûsto s plynafii o náhradû za provedení asfaltového povrchu

(v rámci zástfiikÛ by se provedla jen doãasná a levnûj‰í oprava), coÏ se

v‰ak nepodafiilo a z toho dÛvodu do‰lo k posunutí termínu. Termín re-

alizace je podle posledních informací naplánován na pÛlku ãervna.

Lze pfiedpokládat, Ïe uvedené stavby pfiinesou svému okolí doãasné

problémy v podobû zv˘‰ené hluãnosti, pra‰nosti, provozu stavební

techniky a pohybu dûlníkÛ, zhor‰en˘ch podmínek pro docházku, moÏ-

nost dojíÏìky a zásobování, které ale nelze nijak obejít. Odmûnou za

to budou nové komunikace, vefiejná prostranství a Ïivotní prostfiedí,

které zpfiíjemní Ïivot v místû bydli‰tû a celkovû zkvalitní vefiejn˘ pro-

stor na‰eho mûsta. Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Dne 1. ãervence 2018 nabude úãinnosti novela zákona ã. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích, a zákona ã. 247/2000 Sb., o získávání od-
borné zpÛsobilosti fiidiãÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Novela se t˘ká ãásteãného rozvolnûní místní pfiíslu‰nosti fiidiãsk˘ch

prÛkazÛ, profesní zpÛsobilosti fiidiãe a pamûÈov˘ch karet fiidiãe.

Pofiízení fotografie bude provádûno na místû u obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností s v˘jimkou vydání mezinárodního fiidiãského prÛkazu, kdy

musí Ïadatel fotografii donést.

âásteãné rozvolnûní místní pfiíslu‰nosti:
• moÏnost podat Ïádost o udûlení a roz‰ífiení fiidiãského oprávnûní,

o uznání profesní zpÛsobilosti fiidiãe, vydání pamûÈové karty fiidiãe

u kterékoliv obce s roz‰ífienou pÛsobností,

• moÏnost podat Ïádost po uplynutí doby platnosti nebo v pfiípadû, Ïe

je fiidiãsk˘ prÛkaz neplatn˘, pfii zmûnû údajÛ (pfiedev‰ím pfiíjmení),

ztráty, odcizení nebo po‰kození,

• v˘mûny fiidiãského prÛkazu vydaného cizím státem nebo ãlensk˘m

státem,

• vzdání se nûkteré nebo v‰ech skupin fiidiãského oprávnûní,

• vydání v˘pisu z evidenãní karty fiidiãe,

• vydání pamûÈové karty fiidiãe,

• vydání mezinárodního fiidiãského prÛkazu.

Vyzvednutí pouze u obce s roz‰ífienou pÛsobností, u níÏ byla Ïádost

podána.

âásteãné rozvolnûní místní pfiíslu‰nosti se nevztahuje na:
• podmínûní a omezení fiidiãského oprávnûní a s tím spojené náleÏi-

tosti,

• odnûtí, vrácení fiidiãského oprávnûní a s tím spojené náleÏitosti,

• odevzdání fiidiãského prÛkazu – pozbytí fiidiãského oprávnûní, 

napfi. z dÛvodu uloÏeného zákazu fiízení motorov˘ch vozidel, 12 bo-

dÛ apod.,

• vrácení fiidiãského prÛkazu,

• vedení údajÛ v informaãním systému centrálního registru fiidiãÛ 

ohlednû záznamu o pfiestupcích, bodovém hodnocení apod.

Zmûna ve v˘‰i správních poplatkÛ dle zákona ã. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ:
• za vydání fiidiãského prÛkazu (¤P) – 200 Kã,

• za vydání ¤P ve lhÛtû krat‰í, tzv. „blesk“ – 700 Kã,

• za vydání mezinárodního ¤P – správní poplatek beze zmûny 50 Kã.

Bc. Renata Vysly‰elová
vedoucí odboru dopravy a sil. hosp. MûÚ R˘mafiov

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Na Transfuzní sluÏbû v Bruntále se to v pátek 18. kvûtna hemÏilo hasiãsk˘mi
uniformami. DÛvodem na‰tûstí nebyl poÏár ani nácvik evakuace. âlenové
a ãlenky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ z Dolní a Horní Moravice, Vrbna pod
Pradûdem, Horního Bene‰ova, R˘mafiova, Leskovce nad Moravicí, Václavova,
Bruntálu, Mûsta Albrechtic, ·iroké Nivy, Svûtlé Hory a Milotic nad Opavou
pfii‰li darovat nejcennûj‰í tekutinu. 
Hasiãi se rozhodli podpofiit dobrovolné dárcovství krve. ·lo jiÏ o se-

dm˘ roãník spoleãného darování. Letos se jej zúãastnilo 25 hasiãÛ

a hasiãek, o 10 více neÏ vloni.

„Jsem ráda, Ïe ãlenové sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ jdou v záchranû

ÏivotÛ pfiíkladem i v této oblasti. Akci budeme urãitû opakovat a vûfií-
me, Ïe nás bude zase o nûco více,“ podotkla organizátorka akce ·árka

L˘sková. Její slova potvrdil hasiã, kter˘ je pravideln˘m dárcem krve

a krevní plazmy na Transfuzní sluÏbû v Bruntále: „V‰em, ktefií váha-
jí, zda jít darovat, bych chtûl vzkázat jediné – jdûte do toho! Bez kr-
ve a plazmy nemÛÏe zdravotnictví fungovat a vy opravdu nikdy neví-
te, kdy je budou potfiebovat lidé kolem vás,“ uvedl zku‰en˘ dárce.

Akce se zúãastnil spoleãnû s dal‰ími 24 kolegy, z nichÏ dûvet pfii‰lo

darovat krev poprvé.

„Pomoci hasiãÛ si nesmírnû váÏíme. Rozhodli se totiÏ zachraÀovat

Transfuzní sluÏbu v Bruntále obsadili hasiãi

Zdravotnictví
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lidské Ïivoty také touto formou, je to opravdu obdivuhodné a patfií
jim na‰e velké podûkování,“ dodala vedoucí sestra transfuzní sluÏby

Romana Hnilicová.

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve vûku od 18 do 60 let. Pro

darování krve musí b˘t zdraví. Zda je dárce zpÛsobil˘ k odbûru, po-

soudí individuálnû odborn˘ zdravotnick˘ pracovník pfiímo v odbûro-

vém stfiedisku. Den pfied odbûrem by mûl dárce hodnû pít, nejíst tuã-

ná jídla, nepít alkohol a ráno mÛÏe lehce posnídat.

KaÏd˘ dárce krve a plazmy na Transfuzní sluÏbû v Bruntále získává

pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékafiské vy‰et-

fiení, vitamíny od své zdravotní poji‰Èovny, obãerstvení ãi odpoãet ze

základu danû z pfiíjmu. Zájemci se mohou objednávat telefonicky na

ãíslech 724 612 667 a 554 700 660 nebo elektronickou po‰tou na 

adrese evidence.bruntal@tsl.agel.cz. 

Fota a text: Mgr. Radka Milo‰evská
tisková mluvãí, AGEL, a. s.

…kdyÏ se ‰estnáctého dne mûsíce kvûtna v odpoledních hodinách sta-

lo uvnitfi uãeben místní základní ‰koly nûco neobvyklého, snad v‰emi

vítaného. Obnoven˘ Ïákovsk˘ parlament ve spolupráci s Diakonií

âCE zapoãal svoji leto‰ní aktivní ãinnost, ve které se Ïáci rozhodli po-

moci na‰im seniorÛm v nûãem, co je jim samotn˘m velice blízké,

s ãím jsou dennû v kontaktu, bez ãeho si nedovedou pfiedstavit ani ma-

lou chvíli sv˘ch ÏivotÛ. Zpfiístupnit práci s moderními technologiemi

tûm, ktefií ve svém bohatém Ïivotû jistû zaÏili mnohé, ale rozvoj no-

v˘ch v˘dobytkÛ doby pfii‰el aÏ v dobû, kdy se mnozí z nich zaãali od-

dávat zaslouÏenému odpoãinku, a nemûli tedy dostatek pfiíleÏitostí za-

ãít pracovat s tûmi v‰emi maily, googly, facebooky ãi twitry.

A tak se Ïáci a seniofii se‰li v poãítaãové uãebnû, aby se pustili do spo-

leãné práce, která jim souãasnû byla i zábavou. MoÏná jen prvotní os-

tych zapfiíãinil, Ïe se první lekce zúãastnily jen tfii zájemkynû. Tím

cennûj‰í je jejich odvaha a upfiímn˘ zájem o poãítaãové zasvûcení.

Na‰i Ïáci se zmûnili v lektory a seniorky v jejich Ïákynû, které kladly

otázky a nechaly se provést svûtem poãítaãÛ, monitorÛ a klávesnic.

Bylo zajímavé pozorovat Ïáky, s jak˘m zaujetím a trpûlivostí pfiedá-

vají své znalosti, a jejich o nûkolik generací star‰í posluchaãky, jak si

dûlají poznámky a nakonec se tû‰í na dal‰í lekci. Pfií‰tû se dozví, jak

posílat fotky, pustit si písniãky nebo se podívat na oblíbené filmy. Aby

v tu chvíli tfieba opustily svoje kaÏdodenní starosti a byly prostû krás-

nû odváÏné. VÏdyÈ toto setkání nebylo jen o poãítaãích samotn˘ch, ale

pfiedev‰ím o ochotû komunikovat a naslouchat bez ohledu na vûk. 

Na závûr nezb˘vá neÏ v‰em úãastníkÛm podûkovat, smeknout pfied je-

jich nad‰ením a pozvat je na dal‰í setkání nad moderními technologi-

emi. Foto a text: Mgr. Ivo Janou‰ek, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Najednou byla ‰kola tro‰ku jiná…

Îáci Z· R˘mafiov se v pondûlí 21. kvûtna zúãastnili natáãení soutûÏ-

ního pofiadu âT, v nûmÏ pomûfiili své znalosti a dovednosti se soupe-

fii z Ostravy. Pofiad se natáãel v ostravském Svûtû techniky U6. U dû-

tí se od rána stfiídal témûfi cel˘ natáãecí ‰táb: asistentka reÏie, pro-

dukãní, kostymérka, zvukafi, animátorky a spousta dal‰ích.

Klapka, kamera, akce a ‰lo se na vûc: lezlo se, hádalo se, skákalo se,

odpovídalo se, vym˘‰lelo se, rÛzné disciplíny vyÏdímaly z obou t˘-

mÛ opravdu maximum. Atmosféra na place byla velmi pfiátelská, coÏ

jen prohloubilo pozitivní záÏitek z akce. Po témûfi 12hodinovém na-

táãení, kdy se stfiídaly jednotlivé disciplíny s pfiípravou scén, a po

dramatické koncovce se z vítûzství radovali Ïáci na‰í ‰koly. V závû-

reãné disciplínû se cel˘ t˘m Omega snaÏil získat krásné vûcné ceny

a myslím, Ïe byl po zásluze odmûnûn.

Do Ostravy jsme rozhodnû nejeli s úmyslem trhat rekordy, cílem by-

lo okusit nûco nového, uÏít si den a navázat nová pfiátelství. V‰echny

tyto body se naplnily a závûreãné vítûzství bylo tfie‰niãkou na dortu.

Chtûl bych celému t˘mu podûkovat za skvûlé v˘kony, pfiíkladné cho-

vání, vzájemnou podporu, t˘movou spolupráci a smysl pro fair play.

Vûfiím, Ïe se podafiilo udûlat dobré jméno na‰í ‰kole i celému

R˘mafiovu. V‰echny zveme na premiéru pofiadu s na‰í pûtkou, bude

se vysílat 18. ãervna od 15:55 na stanici âT Déãko.

SoutûÏní t˘m na‰í ‰koly: Barbora Bulová (toho dne kapitánka) 

z 8. A, Jan Jablonãík z 8. B, Tomá‰ ¤outil z 8. C, Adam Ospal˘ 

z 9. B a Nela Bruntsvyková z 8. B.

Foto a text: Mgr. Ivo Hofer, Z· R˘mafiov

Klapka, kamera, akce… Aneb úÏasn˘ den v úÏasném Svûtû vûdy

Poãátkem kvûtna se po roce do R˘mafiova vrátilo pofiadatelství okresního
kola Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ, stále se roz‰ifiujícího pro-
jektu pro dûti se zájmem o pohyb a sport. 
Do leto‰ního devátého roãníku soutûÏe se pfiihlásilo pfies 160 dûtí

z osmi ‰kol celého Bruntálska a patronace se opût osobnû zhostila 

olympioniãka a mistrynû svûta v trojskoku ·árka Ka‰párková. Pro

hochy a dívky roãníkÛ 2003–2008 byl na atletickém stadionu pfii-

chystán tradiãní pûtiboj, zahrnující dvouminutové pfieskoky pfies ‰vi-

hadlo a klikování, hod medicinbalem, trojskok a na závûr volitelná

disciplína – bûh na 1000 m nebo driblink s basketbalov˘m míãem.

Poãasí tentokrát soutûÏícím a organizátorÛm pfiálo a v‰ichni mohli

b˘t s prÛbûhem závodu spokojeni.

Velkou radost nám udûlaly v˘sledky a závûreãné vyhla‰ování.

Domácí druÏstvo ve sloÏení Karolína Knapková, Lenka Valá‰ková,

Ivana Hofiínková, Alexandra Glacnerová, Ivan Kotlárik, Jan Kováfi,

Matûj Papaj a Tomá‰ Furik v˘born˘m v˘konem zvítûzilo a zajistilo

si pfiím˘ postup do krajského finále v Havífiovû a spolu s nimi i jed-

notlivci Emma Îáková, Tereza Papajová, Karolína PeÀázová,

Kry‰tof Kovafiík, Jan Baran, Dominika Grussová, Lucie Nebesová,

Lucie ·karupová a Veronika Tihelková. Dále se ve sv˘ch roãnících 

Okresní kolo Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ

·kolství
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Kvûtnov˘m ‰kolním soutûÏím vévodí atletika. Nejvût‰í tradici má u nás Pohár
Rozhlasu, kter˘ letos odstartoval sv˘m jubilejním padesát˘m roãníkem.
Okresní kolo pro jedenáct ‰kol z Bruntálska uspofiádala Z· SmetanÛv 

okruh na krnovském atletickém stadionu. Îáci z Jelínkovy 1 dosáhli fia-

dy individuálních úspûchÛ. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ vyhrál Franti‰ek

Sázel bûh na 1000 m, Kry‰tof Kovafiík byl stfiíbrn˘ ve sprintu na 

60 m a ve skoku dalekém, Ondfiej Kfienek se umístil tfietí ve skoku vy-

sokém. Mlad‰í Ïákynû Veronika ·vehlová vyhrála v˘‰ku i dálku, dru-

h˘mi místy ji v obou skocích následovala Karolína Knapková, druhá

byla ve sprintu Rozálie Cicková a tfietí místo v hodu míãkem pfiidala

Katefiina Malá. Mezi star‰ími hochy vybojoval tfietí místo ve skoku vy-

sokém Ladislav O‰Èádal, star‰í Ïákynû Dominika Jiru‰ová získala zlatou

medaili ve skoku vysokém a Tereza Altmanová zvítûzila v bûhu na 

60 m a skoku dalekém. V bûhu na 4x 60 m zvítûzily v‰echny r˘mafiov-

ské A ‰tafety (Pátík – Sázel – Kfienek – Kovafiík, ·vehlová – Cicková –

Knapková – Pospí‰ilová, LouÏeck˘ – Vyroubal – Kotlár – Tihelka,

Altmanová – Valá‰ková – Tomeãková – Jiru‰ová), ‰tafety B se umístily

na druh˘ch a tfietích místech (Polách – Wenzel – Karvay – Pospí‰il,

âernínová – Malá – Jahodová – Rychlíková, Baran – Hradil – Jablonãík

– Kováfi, Hofiínková – Tomíãková – Ry‰ková – ·karupová). 

Zlaté poháry pro vítûzná druÏstva si ve v‰ech ãtyfiech kategoriích odne-

sli závodníci a závodnice z Jelínkovy a do finále Moravskoslezského

kraje na Tyr‰ovû stadionu v Opavû tak poprvé postoupí ãtyfii sestavy

z jediné ‰koly. Sv˘mi v˘kony podpofiili pohárov˘ úspûch také Pavel

Dudek, Jakub Gorãík, Adam âermák, Katefiina HorÀáãková a Barbora

Gorãíková. Hodnû zdaru a dal‰ích pûkn˘ch v˘konÛ. 

Karel Toman, Z· Jelínkova 1, fota: Lucie Ondráková

Pohár Rozhlasu 2018

umístili na tfietích místech ·imon PeÀáz a Vendula AmbroÏová.

R˘mafiov reprezentovali také Adam âermák, Jifií Palla a Barbora

Tihelková, v‰ichni do desátého místa. V‰em dûkujeme a pfiejeme

hodnû ‰tûstí v krajském kole, které pfiedstavuje kvalifikaci pro pod-

zimní celorepublikové finále. 

Karel Toman, Z· Jelínkova 1, fota: Helena Továrková
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Stfiedisko volného ãasu
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Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo

zÛstává blbé. Vladimír Jiránek

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Bohumil ·véda – R˘mafiov.................................................... 80 let
Herbert Schneider – R˘mafiov ............................................... 80 let
Anna Skokanová – R˘mafiov ................................................. 80 let
Zita ·picerová – R˘mafiov ..................................................... 82 let
Gertruda Polãáková – R˘mafiov............................................. 82 let
Danu‰ka Binderová – R˘mafiov............................................. 83 let
Vladimír Smetana – R˘mafiov ............................................... 83 let
Ladislav Urban – Edrovice .................................................... 83 let
Josef Stacho – Jamartice........................................................ 83 let
Anna Linhartová – R˘mafiov ................................................. 83 let
BoÏena Hájková – R˘mafiov .................................................. 84 let
Vratislav Koneãn˘ – R˘mafiov............................................... 84 let
Ladislav Blahu‰ – R˘mafiov................................................... 84 let
Pavel Vidan – R˘mafiov ......................................................... 85 let
Margita Záhumenská – R˘mafiov .......................................... 87 let
Franti‰ka MartiÀáková – R˘mafiov ........................................ 89 let
Marie Kabeláãová – R˘mafiov ............................................... 93 let
Kvûtoslava Zemanová – R˘mafiov......................................... 96 let

Dne 1. ãervna 2018
si pfiipomínáme 10. v˘roãí dne,

kdy nás navÏdy opustil

manÏel, tatínek, dûdeãek a bratr,

pan Miroslav Ptáãek.

Vzpomíná celá rodina

Rozlouãili jsme se
Jindfiich Chytil – R˘mafiov................................................... 1962

Marie Luká‰ková – R˘mafiov............................................... 1936

Jifií Malú‰ – Tvrdkov............................................................ 1947

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Pfii‰la o mobil a platební kartu
V sobotu 19. kvûtna krátce po pÛlnoci byla

v restauraci na Husovû ulici v R˘mafiovû 

okradena nepozorná majitelka, která nechala

na stole volnû leÏet mobilní telefon.

V pouzdfie mobilu byla uschována i platební

karta, celková ‰koda ãiní 2 tisíce korun.

Pokud policisté pachatele dopadnou, hrozí

mu za neoprávnûné drÏení a padûlání plateb-

ního prostfiedku aÏ dvoulet˘ trest vûzení.

Od nehody ujel

V nedûli 20. kvûtna ráno do‰lo na Husovû ulici

k dopravní nehodû. Neznám˘ fiidiã pfii otáãení

ãi couvání narazil do zaparkovaného vozidla

Hyundai a z místa nehody odjel. Na hyundai

vznikla ‰koda za 10 tisíc korun. Policie Ïádá

pfiípadné svûdky, ktefií nehodu vidûli ãi mohou

sdûlit nûjaké informace k jejímu prÛbûhu a k fii-

diãi, kter˘ ji zpÛsobil, aÈ kontaktují dopravní

policisty na tel. 974 731 259 nebo r˘mafiovské

policisty na místním obvodním oddûlení.

Bourala pfii couvání
Ve stfiedu 23. kvûtna odpoledne oznámil

62let˘ majitel felicie dopravním policistÛm,

Ïe mu nûkdo na Palackého ulici v R˘mafiovû

naboural auto. VÛz zaparkoval pfied budovou

Bytermu, a kdyÏ se k nûmu po chvíli vrátil,

zjistil, Ïe má po‰kozené zadní dvefie. Pfiivolal

policisty a ti od náhodn˘ch svûdkÛ zjistili, Ïe

do ‰kodovky pfii couvání narazila mladá fii-

diãka ve volkswagenu. Z místa poté odjela.

Policisté v evidenci vyhledali majitelku 

automobilu, která jim fiekla, kdo v souãasné

chvíli její auto uÏívá. Následnû byla kontak-

tována 21letá Ïena z R˘mafiova, která se ke

kolizi pfiiznala.

KrádeÏ zahradního náfiadí
·kodu pfies 29 tisíc korun zpÛsobil zlodûj ma-

jitelÛm chaty v Lomnici. Mezi 13. a 19. kvût-

nem se vloupal oknem dovnitfi a z garáÏe od-

cizil motorovou pilu, benzínovou sekaãku,

kfiovinofiez, 40 litrÛ motorové nafty a pánské

jízdní kolo. Pfiípad provûfiují r˘mafiov‰tí poli-

cisté.

Náklaìák srazil srnce
V úter˘ 22. kvûtna kolem pÛl ãtvrté ráno sra-

zil nákladní vÛz srnce na silnici mezi

Val‰ovsk˘m Dolem a Ondfiejovem. 55let˘ fii-

diã z Olomoucka se snaÏil zabrzdit, ale stfie-

tu se zvífietem zabránit nedokázal. Srnec po

nárazu odbûhl. ·koda na vozidle byla vyãís-

lena na 50 tisíc korun.

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

1. 6.  Mezinárodní den dûtí – slaví se od roku 1950
1. 6. 1928  nar. Anna Fárová, historiãka umûní a teoretiãka foto-

grafie (zemfi. 27. 2. 2010) – 90. v˘roãí narození 

1. 6. 1928  nar. Vladimír Souãek, historik, asyriolog, chetitolog

(zemfi. 9. 6. 1990) – 90. v˘roãí narození 

5. 6.  Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí – slaví se od roku 1972
5. 6. 1898  nar. Federico García Lorca, ‰panûlsk˘ spisovatel (za-

stfielen 19. 8. 1936) – 120. v˘roãí narození

6. 6. 1858  nar. Viktor Ponrepo, vl. jm. Dismas ·lambor, prÛkop-

ník ãeské kinematografie (zemfi. 4. 12. 1926) – 160. v˘-

roãí narození

6. 6. 1938  nar. Vladimír Jiránek, kreslífi, karikaturista, tvÛrce 

animovan˘ch filmÛ (zemfi. 6. 11. 2012) – 80. v˘r. nar.

7. 6. 1848  nar. Paul Gauguin, francouzsk˘ malífi (zemfi. 

8. 5. 1903) – 170. v˘roãí narození 

8. 6.  Svûtov˘ den oceánÛ – vyhlá‰en na Konferenci o Ïi-
votním prostfiedí v Rio de Janeiru v roce 1992 

8. 6. 1893  nar. Marie Pujmanová, spisovatelka (zemfi. 19. 5. 1958)

– 125. v˘roãí narození 

9. 6. 1843  nar. Bertha von Suttner, roz. hrabûnka Kinská, rakous-

ká spisovatelka, první nositelka Nobelovy ceny za mír

(zemfi. 21. 6. 1914) – 175. v˘roãí narození 

10. 6. 1958  nar. Vladimír Dlouh˘, herec (zemfi. 20. 6. 2010)

– 60. v˘roãí narození

10. 6. 2008  zemfi. âingiz Ajtmatov, kyrgyzsk˘ spisovatel (nar. 

12. 12. 1928) – 10. v˘roãí úmrtí 

11. 6. 1888  ustaven Klub ãesk˘ch turistÛ, poãátek organizované

turistiky v âechách – 130. v˘roãí

14. 6.  Svûtov˘ den dárcÛ krve – vyhlá‰en Svûtovou zdra-
votnickou organizací (WHO) a dal‰ími zdravotnic-
k˘mi federacemi

14. 6. 1798  nar. Franti‰ek Palack˘, politik a historik (zemfi. 

26. 5. 1876) – 220. v˘roãí narození

Foto: PâR 
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Kvûtnovou v˘stavu v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea vûnovanou
Josefu âapkovi doprovodila v sobotu 19. kvûtna pfiedná‰ka nejvût‰í souãas-
né znalkynû jeho díla PhDr. Pavly Peãinkové, CSc., z Vysoké ‰koly umûlecko-
prÛmyslové v Praze.
Brnûnská rodaãka Pavla Peãinková, absolventka Stfiední umûlecko-

prÛmyslové ‰koly v Brnû, Filosofické fakulty Palackého univerzity

v Olomouci a postgraduálního studia estetiky na Karlovû univerzitû

v Praze, po pÛsobení v nakladatelstvích Mladá fronta a Odeon

a v Národní galerii v roce 1990 zakotvila na Katedfie dûjin umûní

a estetiky V·UP v Praze. Kromû pfiedná‰ení a publikování odborn˘ch

textÛ (v Revolver Revue, Literárních novinách, ãasopise Ateliér ad.)

se vûnuje i kurátorské ãinnosti, soudnímu znalectví a pfiípravû kniÏ-

ních monografií o v˘znamn˘ch ãesk˘ch umûlcích, pfiedev‰ím moder-

ních. V souãasnosti chystá k vydání nûkolikasvazkov˘ soubor v˘-

tvarného díla Josefa âapka. 

Pfied deseti lety Pavla Peãinková jako kurátorka pfiedstavila v Galerii

Octopus r˘mafiovského muzea ilustraãní grafiky Josefa âapka a nyní

pfiijela na pozvání sdruÏení Octopus znovu, pfii pfiíleÏitosti dal‰í ãap-

kovské v˘stavy. Pro posluchaãe v R˘mafiovû pfiipravila „na míru“

pfiedná‰ku o námûtech krajiny a zahrady v díle Josefa âapka.

Publikum si vyslechlo nejen poutavé vyprávûní o tom, jakou úlohu

pfiírodní námûty v âapkovû díle zaujímaly a jakou roli pfiíroda (kraji-

na, zahrada i sám vesmír) hrála v jeho úvahách o ãlovûku, ale rovnûÏ

zhlédlo fiadu ukázek, kreseb, maleb i grafik z âapkovy pozÛstalosti,

nûkteré z nich vefiejnû vÛbec poprvé. MnoÏství dûl Josefa âapka totiÏ

dosud nebylo vystaveno ani publikováno, zvlá‰tû pak z oblasti pfiírod-

ních námûtÛ, které byly pokládány za vedlej‰í ãi ménû v˘znamné neÏ

jeho námûty figurální. Pavla Peãinková nicménû ukázala, Ïe pfiíroda

byla pro Josefa âapka velmi dÛleÏitá – jako místo odpoãinku, rozjí-

mání i inspirace bûhem celého jeho stylového zrání (od secese pfies

expresionismus aÏ k osobitému pojetí kubo-expresionismu), ale téÏ ve

vztahu k jeho dominantnímu námûtu ãlovûka, zvlá‰tû dítûte.

Setkání s jedineãn˘m dílem Josefa âapka prostfiednictvím v˘stavy

V krajinû a v zahradû a pfiedná‰ky Pavly Peãinkové na totéÏ téma by-

lo souãástí projektu muzea na téma Kvûty a kytice a zároveÀ pfiíspûv-

kem k oslavám stého v˘roãí vzniku âeskoslovenska. ZN

Povídání s Pavlou Peãinkovou o Josefu âapkovi

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Newyorská „buÀka“ Laca Decziho, kter˘ nedávno oslavil osmdesáti-

ny, dorazila bûhem jarního evropského turné i do R˘mafiova. âesko-

slovensko-americk˘ trumpetista si vûk evidentnû nepfiipou‰tí – vypa-

dá a hraje pofiád stejnû skvûle, vypráví pfiisprostlé historky a rozdává

úsmûvy i navzdory vyãerpávajícímu tempu turné (Celula vystupuje

dva mûsíce v kuse prakticky kaÏd˘ veãer a sjezdí celé âesko a kus

Slovenska). Není divu, Ïe se obklopuje mlad˘mi muzikanty. Nikdo

star‰í by s ním nejspí‰ neudrÏel krok.

Laco Deczi si v R˘mafiovû zahrál uÏ poãtvrté a jako pokaÏdé to byl

záÏitek. UÏ jeho první koncert v r˘mafiovském SVâ na podzim roku

2006 se dá oznaãit za památn˘. Dal totiÏ podnût k zaloÏení místního

jazzclubu, kter˘ od té doby uÏ dvanáct˘ rok úspû‰nû funguje a pfiivá-

dí do malého mûsta na periferii republiky jednu jazzovou lahÛdku za

druhou. Kromû toho se Deczi tehdy pfii koncertû poprvé vefiejnû pfied-

stavil jako malífi malou improvizovanou v˘stavou. Na turné teì pfii-

vezl nejen nové album se záznamem Ïivého vystoupení aktuálního

repertoáru, ale i kníÏku, v níÏ své obrazy doprovází komentáfiem.

V roce 2008 se Deczi do R˘ma-

fiova vrátil a hrál uÏ jako host

jazzclubu, dal‰í koncert následoval

v létû 2014 na nádvofií zámku

v Janovicích. Ten zatím poslední,

ve stfiedu 23. kvûtna, byl plánován

jako garden party v zahradû

Mûstského divadla, ale pod tlakem

popla‰né pfiedpovûdi poãasí (která

se nevyplnila) se nakonec konal

uvnitfi.

Souãasná sestava Celuly New

York zaznamenala jedinou zmû-

nu, a to na postu klávesisty. Za bi-

cími vytrvale sedí Decziho syn

Vaico, baskytaru, pfiípadnû vokál

ovládá Michael Krásn˘ a nov˘m ãlenem kapely se tûsnû pfied jarním

turné stal klavírista Jan Uvira, o nûmÏ Deczi prozradil, Ïe mu staãilo

ukázat noty a na pfií‰tí zkou‰ce uÏ hrál v‰echno zpamûti. Mlad˘ pia-

nista bûhem koncertu pfiedvedl strhující v˘kon, není divu, Ïe mu

frontman Deczi stejnû jako ostatním spoluhráãÛm nûkolikrát pfiedal

slovo. To, co by na první pohled mohlo pÛsobit jako potfieba odpo-

ãinku, je pro Decziho typické – nestrhává pozornost na sebe, bûhem

skladeb ãastokrát ustoupí do pozadí a nechává hrát ostatní.

Ani z toho, co Celula aktuálnû hraje, by Deczimu osmdesátku nikdo

nehádal. Repertoár neztratil nic ze své energiãnosti, na kterou jsou

Decziho fanou‰ci zvyklí. Pomalej‰í skladby zaznûly za cel˘ veãer jen

dvû, zbytek byl nadupan˘ taneãními rytmy a skvûl˘mi sólov˘mi im-

provizacemi. V tom smyslu bylo skosené hledi‰tû a sedavé uspofiá-

dání divadelního auditoria spí‰ na ‰kodu; Decziho skladby prostû vy-

bízejí k tanci.

Poslední jazzov˘ koncert jarní sezóny v R˘mafiovû byl jednoznaãnû

jejím zlat˘m hfiebem. V ãervnu nastoupí pravé léto a ke slovu se do-

stanou open air festivaly – jako první multiÏánrov˘ Prestigefest. ZN

Nezdoln˘ Laco Deczi oslavil osmdesátku

Jazzclub
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Pod hlaviãkou SdruÏení pfiátel ZU· R˘mafiov pofiádá umûlecká ‰kola

kurz pfiípravy na talentové zkou‰ky. V̆ uka probíhá jako v klasick˘ch

tfiídách v˘tvarného oboru ZU· od záfií do ãervna vÏdy jedou t˘dnû a je

urãena pfiedev‰ím zájemcÛm o studium na stfiedních ãi vysok˘ch v˘-

tvarn˘ch ‰kolách. Îáci nav‰tûvující kurz – Anna Cimbotová, Viktorie

Ga‰peráková, Adam KomÛrka, Barbora Kyjáková a Klára Václavková

– nyní vystavují své práce v galerii U Stromu poznání r˘mafiovské

knihovny.

„Vystavujeme v˘bûr prací za poslední dva roky – portrét, postavu, zá-
ti‰í, studijní modelování, architekturu i volnou malbu,“ shrnuje vedou-

cí kurzu Kamila Pánková. Její studenti si bûhem kurzu vyzkou‰ejí rÛz-

né techniky a soustfiedí se pfiitom na perspektivu, stínování ãi proporce

tak, aby byli pfiipravení na talentové zkou‰ky podle poÏadavkÛ v˘tvar-

n˘ch ‰kol.

Absolvování kurzu podle ní není dobré odkládat na poslední chvíli, na-

opak je vhodné zaãít alespoÀ dva roky pfied pfiijímacími zkou‰kami.

Zájemci o pfiihlá‰ku do kurzu pro pfií‰tí ‰kolní rok se mohou uÏ teì in-

formovat v kanceláfii ZU· R˘mafiov. ZN

Îáci kurzu pfiípravy na talentové zkou‰ky vystavují v knihovnû

Knihu jsem dostala k pochvale fieditele ‰koly, kterou lze získat za úãast

v soutûÏích, olympiádách, pomoc pfii organizování ‰kolních akcí a dal-

‰í ãinnosti. Je vûnována stfielci Damianu McLaughlinovi (1971–2001)

a muÏÛm z pluku Královsk˘ch zelenokabátníkÛ (Royal Green Jackets).

Po tragické smrti svého mlad‰ího bratra Damiana a v temn˘ch dnech

po útocích 11. záfií byl McLaughlin hnán my‰lenkou naplnit svou Ïi-

votní ambici – slouÏit v armádû. Následoval svého zesnulého bratra do

elitního pluku Královsk˘ch zelenokabátníkÛ ve vûku 31 let a pro‰el

tvrd˘m bojov˘m kurzem. Poté se ponofiil do svûta pûchoty, kde se od-

hazují pravidla zdvofiilé spoleãnosti a nahrazují se ledabyl˘m násilím.

Kniha je pohledem do pûchotního vojákování ve 21. století. Zavádí

nás do srdce starobylé instituce, která zápasí, aby si udrÏela své tvr-

dé tradice v rychle se mûnícím svûtû. Jsou zde odhaleny obavy, sta-

rosti a úzkosti, které si moderní voják nese jako bfiímû, stejnû jako je-

ho obãasné radosti a triumfy, jeÏ mu mohou dát pocit, Ïe má to nej-

lep‰í zamûstnání na svûtû.

Tuto knihu bych doporuãila pfiedev‰ím lidem, ktefií se zajímají o armádu,

zájemcÛm o vstup do armády dá obrázek o jednom z jejích zamûfiení.

Zatímco jsme si v roce 2003 uÏívali letní volno a blíÏil se konec na‰e-
ho závazku Spearhead, dostali jsme naléhav˘ telefonick˘ hovor, které-
ho jsme se tajnû obávali – pojedeme do Iráku. NapÛl jsem tu zprávu
oãekával, protoÏe jsem vidûl v televizi, jak se ta zemû rozpadá, ale
kdyÏ zpráva pfii‰la, byl to pfiece jen ‰ok a bylo mi nevolno od Ïaludku.
Náhle tato „armádní legrace“ byla dûsivû skuteãná. Ano, cviãili jsme
dlouho a tvrdû pro tento okamÏik a ano, ãekal jsem, Ïe to nakonec pfii-
jde, ale ne, nebyl jsem citovû pfiipraven na to, ãemu asi budeme ãelit.
Mnoho let jsem hltal knihy a filmy, celou tu dobu jsem si myslel, jak

to musí b˘t vzru‰ující a bá-
jeãné b˘t souãástí dobro-
druÏné vojenské síly. Prob-
lém byl v tom, Ïe v‰echny ty
skvûlé pfiedstavy a vzne‰ené
my‰lenky vznikaly v pohod-
lí mého oblíbeného kfiesla.
Ale tentokrát to nebyla jen
ne‰kodná fantazie a mé na-
pravování svûta nad nûkoli-
ka pintami piva – toto byl
skuteãn˘ konflikt a já jsem
byl jeho souãástí. Na krátk˘
okamÏik jsem si pfiál b˘t za-
se civilistou, a i kdyÏ jsem
vûdûl, Ïe bych se k tomu ni-
kdy nevrátil, mûl jsem
strach. Pak jsem se rozhlédl
po tábofie a vûdûl jsem, Ïe
nejsem sám.

Helena Továrková, 9. B 
Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

(McLaughlin, Steven: Pro-
fesionální voják. Praha:

Na‰e vojsko, 2009. 280 s.)

Steven McLaughlin: Profesionální voják

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

S diplomem ãerného pásu v 33 letech mám stále svaly –
ale vlasy jsou pryã.
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14. 5. – 11. 6. M. knihovna R˘mafiov
V˘stava studentsk˘ch prací

31. 5. – 31. 8. SVâ R˘mafiov
V˘stava: SoutûÏ o Cenu Karla Schinzela

1. 6. 16:00 zahrada M· RyÏovi‰tû, Den dûtí
1. 6. 18:00 SVâ R˘mafiov, Podveãer nejen v Orientu
2. 6. 9:00 hfii‰tû Jesenická ul., R˘mafiov, Den dûtí
2. 6. 13:30 OÚ Dolní Moravice, Den dûtí, kácení májky
2. 6. 14:00 obecní park M. Morávka

Den dûtí, kácení májky
2. 6. 15:00 hfii‰tû Velká ·táhle, Den dûtí, kácení májky
2. 6. 15:00 Tvrdkov, Den dûtí, kácení májky
2. 6. 16:00 M. muzeum R˘mafiov

VernisáÏ: Vûra Nováková a Pavel Brázda
7. 6. 17:00 M. muzeum R˘mafiov

VernisáÏ: Marie von Ebner-Eschenbach

9. 6. 11:00 zámek Janovice, Zahájení zámecké sezóny
12. 6. 15:30 M. knihovna R˘mafiov

VernisáÏ: v˘stava absolventÛ ZU·
12. 6. 16:00 radnice R˘mafiov

VernisáÏ: v˘stava absolventÛ ZU·
12. 6. 17:00 ZU· âapkova ul.

VernisáÏ: Akademie pro seniory
15. 6. hrad Sovinec, Projekce: Poslední útûk 

Jeron˘ma PraÏského 
15. 6. – 22. 8. hrad Sovinec, V˘stava: Príbeh jednej 

fotografie – MuÏ s odhalenou hruìou 
16. 6. 14:00 fotb. hfii‰tû Bfiidliãná

Slavnosti mûsta Bfiidliãné
16. 6. – 30. 9. hrad Sovinec, V˘stava: Kurt Gebauer

a Martina Klouzová – Niubo
16.–17. 6. hrad Sovinec, Myslivecké letní slavnosti

Servis sluÏeb

Pfiehled kulturních akcí – ãerven 2018

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. Termíny kavárniãek (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

5. 6., 19. 6., 11. 9., 

25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v ãervnu

Bazén v sobotu otevfien jiÏ od 9:00

pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00

úter˘ 14:00–20:00 sobota 9:00–20:00

stfieda 14:00–20:00 nedûle 13:00–20:00

ãtvrtek 14:00–20:00

V pondûlí a stfiedu 17:00–18:30 – plaveck˘ oddíl
Sauna je v provozu kaÏd˘ den a vstup do ní je zahrnut 

v základním vstupném.

Klub ãesk˘ch turistÛ 
zve na vycházky

Klub ãesk˘ch turistÛ v R˘mafiovû bude pofiádat sobotní vycházky

pro vefiejnost (rodiãe s dûtmi a mládeÏ), která má zájem o bliÏ‰í

poznání pfiírody R˘mafiovska.

Sraz bude vÏdy v 9:00 u budovy Mûstského muzea na námûstí

Míru. Jednotlivé vycházky potrvají asi dvû hodiny.

Na setkání s vámi se tû‰í ãlenové Klubu ãesk˘ch turistÛ

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Od kvûtna je expozice znovu otevfiena:
Úter˘, ãtvrtek, sobota   9:00–12:00    13:00–16:00

Nedá mi to, abych se nevrátila k bezvadnû strávenému odpoledni

k Svátku matek ve Stfiedisku volného ãasu v R˘mafiovû a nepodûkovala

za nûj Diakonii âCE.

Bavili jsme se kulturními scénkami dûtí z matefiské ‰koly pod vedením

paní EvÏenie Resnerové, potû‰ili jejich westernov˘m tancem v pûkn˘ch

kost˘mech. Neménû hezk˘ záÏitek nám pfiichystali hudebníci pod vede-

ním pana Karla Cvrka. Mezi úãinkujícími nedávno vzniklé skupiny jsem

poznala manÏele Pipovy. Moje sympatie ale patfií i ostatním úãinkujícím.

Av‰ak pfii prvních tónech pana Vladimíra Bulka a zpûvaãky paní

Ludmily Sigmundové, která má hlas na skvûlé úrovni, zaãala diskotéka.

Zbavila nás chmur i pár let.

K dobré náladû samozfiejmû pfiispûlo i obãerstvení, bezvadná obsluha

a mal˘ dáreãek, kter˘ si jako kaÏd˘ rok doma vystavíme.

Je‰tû jednou díky pofiadatelÛm. Dojmy popsala R. Wnenková

Jak jsem to vidûla já
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Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 jsme zahá-

jili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch po-
mocníkÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku bude-

me uvefiejÀovat snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského

muzea R˘mafiov, které slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke

kaÏdodenní práci, mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nû-

kterého fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících bude urãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãemu se pouÏí-

val, pfiípadnû ze kterého období pochází.

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. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

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

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

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

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 4
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

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

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

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

✃

Akce Noc kostelÛ, nabízející jedineãnou pfiíleÏitost nav‰tívit sva-

tostánky v netypickou dobu a s netradiãním programem, vznikla ná-

hodou a spontánnû, kdyÏ kostelník jednoho z vídeÀsk˘ch kostelÛ za-

pomnûl pfii veãerním úklidu zamknout. Kolemjdoucí zvlá‰tní atmo-

sféfie z‰efielého chrámu neodolali a vstoupili dovnitfi. O rok pozdûji

zÛstaly dvefie kostela veãer otevfieny zámûrnû. Bûhem nûkolika let se

nápad zpfiístupnit chrámy po setmûní Ïivelnû roz‰ífiil po celé Evropû.

V âesku se tradice Noci kostelÛ udrÏuje uÏ deset let. Úplnû poprvé

byla uspofiádána v roce 2009 v Brnû a letos uÏ se k ní pfiipojilo pfies

1200 ãesk˘ch, moravsk˘ch a slezsk˘ch kostelÛ a modliteben. Vût‰ina

z nich pfiitom nebyla v pátek 25. kvûtna veãer pouze otevfiena ná-

v‰tûvníkÛm, ale nabízela i rozmanit˘ program, bohosluÏby, komen-

tované prohlídky jindy nepfiístupn˘ch prostor, koncerty, v˘stavy,

pfiedná‰ky ãi workshopy.

K Noci kostelÛ se opût pfiipojily i farnosti v R˘mafiovû, Bfiidliãné

a Malé Morávce. Do r˘mafiovského farního kostela sv. archandûla

Michaela zavítalo témûfi dvû stû náv‰tûvníkÛ. Vûfiící se zúãastnili ve-

ãerní bohosluÏby, poté aÏ do pÛl desáté probíhaly komentované pro-

hlídky a velk˘ zájem byl o mimofiádnou moÏnost vystoupat do kos-

telní vûÏe a vychutnat si v˘hled na mûsto. Lákadlem pro náv‰tûvníky

kostela sv. Tfií králÛ v Bfiidliãné, kter˘ch v pátek veãer pfii‰lo pfies sto

‰edesát, bylo vystoupení místního pûveckého sboru Bernardini.

Hudbou v podobû duchovních písní, spirituálÛ, moravsk˘ch a ães-

k˘ch lidovek se rozeznûla také kaple V Lipkách. Její skvostn˘ inte-

riér tvofiil kulisu koncertu skupiny Variace, která pfiipravila náv‰tûv-

níkÛm skuteãnû povzná‰ející záÏitek. Na koncert i následnou komen-

tovanou prohlídku do kaple pfii‰lo bezmála sto lidí a podobné ãíslo

zaznamenali pofiadatelé Noci kostelÛ v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice

v Malé Morávce. Zde si mohli náv‰tûvníci prohlédnout napfi. v˘stavu

biblí. Otevfien byl v pátek veãer i kostel sv. Jifií v Lomnici, kter˘ nav-

‰tívilo témûfi padesát zájemcÛ.

Noc kostelÛ je podle slov pofiadatelÛ pfiedev‰ím jedineãnou pfiíleÏitos-

tí poznat rozmanitost svatostánkÛ i Ïivot a hodnoty lidí kolem nich.

V‰em, ktefií kostel bûÏnû vnímají pouze jako zajímavou historickou ãi

architektonickou památku, nabízí duchovní záÏitek a moÏnost zklid-

nûní, které jsme si odvykli pûstovat, ale nepfiestali potfiebovat. ZN

Noc kostelÛ pfiilákala do chrámÛ R˘mafiovska nûkolik set náv‰tûvníkÛ
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KaÏdoroãnû pfiipravuje Diakonie âeskobratrské církve evangelické – stfie-
disko v R˘mafiovû pro seniorky spoleãenské odpoledne k Svátku matek.
Leto‰ní oslava probûhla v úter˘ 15. kvûtna ve velkém sále Stfiediska volné-
ho ãasu. Zúãastnilo se jí více neÏ osmdesát klientek Diakonie âCE a obyvate-
lek R˘mafiova a blízkého okolí.
„Vzdálenost, na kterou pr˘ dovede dítû v nejranûj‰ím vûku zaostfiit,
odpovídá pfiesnû vzdálenosti mezi matãin˘m prsem a jejíma oãima.
Urãitû uÏ jste vidûli, s jakou naprostou blaÏeností na sebe matka s dí-
tûtem vzájemnû upírají oãi pfii kojení. PÛsobí to témûfi mysticky. Ve
skuteãnosti tento pohled hledáme po cel˘ zbytek Ïivota; touÏíme najít
nûkoho, kdo by s námi zaÏíval blaÏenost. Je to pohled nekoneãné lás-
ky, která nás nikdy nepfiestane naplÀovat. A kdykoliv nám nûkdo po-
Ïehná oãima, vÏdycky nás to rozechvûje. Za to v‰em maminkám a ba-
biãkám dûkujeme. Dûkujeme za jejich lásku, odvahu a nasazení
a pfiejeme jim v‰e dobré,“ fiekla v úvodu slavnostního setkání mí-

stostarostka Marcela StaÀková. Po jejích slovech dostaly prostor dû-

ti z Matefiské ‰koly R˘mafiov na ulici 1. máje pod vedením uãitelÛ

EvÏenie Resnerové a Petra Andr‰e v krátkém taneãním vystoupení ve

stylu country. Dûti navíc maminkám a babiãkám vyrobily dárky, kte-

ré jim pak zamûstnanci Diakonie pfiedali. 

Kulturní program pokraãoval premiérov˘m vystoupením seniorÛ,

ktefií nav‰tûvují Hudební akademii tfietího vûku pfii Základní umûlec-

ké ‰kole R˘mafiov. Nûkolik skladeb s nimi pfiipravil uãitel Karel

Cvrk. Za vystoupení sklidili muzikanti od publika velké ovace a se-

niorky v hledi‰ti na oplátku dostaly pozvání do hudebního oboru

ZU·. Oficiální ãást odpoledne zavr‰ili zamûstnanci Diakonie pfiedá-

ním kvûtin a blahopfiáním k Svátku matek. Zb˘vající ãást slavnostní-

ho setkání patfiila duu Akord Ludmily Sigmundové a Vladimíra

Bulka, které pfiítomn˘m seniorkám zahrálo k tanci a poslechu sklad-

by jejich mládí. JiKo

Diakonie pfiála k Svátku matek

V sobotu 12. kvûtna se ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov konala dal‰í
z volnû pfiístupn˘ch pfiedná‰ek urãen˘ch pro pedagogy, rodiãe a ‰ir‰í vefiej-
nost z R˘mafiovska a okolí.
Akce byla realizována díky projektu Místní akãní plán rozvoje vzdû-

lávání na území MAS R˘mafiovsko (zkrácenû MAP). Název pfiedná‰-

ky znûl Nejãastûj‰í bariéry spolupráce rodiny a ‰koly a jejich od-
straÀování. Semináfi se skuteãnû zaobíral pfiedev‰ím problematikou

komunikace, kdy na jedné stranû stojí rodiã a na druhé tzv. pomáha-

jící profesionál, tedy pedagog, fieditel, sociální pracovník… 

Mnozí z nás se domnívají, Ïe vést rozhovor je snadné a není tfieba se

nad tím více zam˘‰let, ale opak je pravdou. Kolikrát jsme nuceni fie-

‰it i vûci, která nám nejsou milé, a pak do rozhovorÛ vstupují emoce,

v˘tky a my zapomínáme, co jsme vlastnû potfiebovali s protistranou

komunikovat.

Málokdo si také v dne‰ním uspûchaném Ïivotû uvûdomuje, jak dÛle-

Ïité je peãovat o sebe samého a b˘t schopen porozumût svému jed-

nání, sv˘m my‰lenkám. A vûfite, není to schopnost, se kterou se rodí-

me. Je to um, kter˘ si musíme stále osvojovat a pfiipomínat.

Cítím se já sám/sama dobfie? Jsem v pofiádku a znám své já? Pokud

ano, jsem pfiipraven˘/á ãelit nástrahám kaÏdodenního profesního 

a osobního Ïivota. Jsem schopn˘/á pomáhat, ale zároveÀ bránit své já.

A co kdyÏ není chyba jen na té druhé stranû? Co kdyÏ jsem to vlastnû

jen ‰patnû pochopil(a) a zbyteãnû zv˘‰il(a) hlas? Nejen o tom pojed-

nával semináfi, kter˘ vedla lektorka, v˘chovná poradkynû, kouãka, pe-

dagoÏka a psychoterapeutka v jedné osobû, paní Mgr. Karla Mafiíková.

Od 1. záfií 2018 bude projekt MAP pokraãovat s cílem nadále rozví-

jet spolupráci mezi vzdûlávacími organizacemi, vefiejn˘m sektorem,

rodiãi a vefiejností. Plánujeme uspofiádat dal‰í akce podobného typu,

jako byl semináfi dr. Lidmily Pekafiové na podzim roku 2017 ãi Mgr.

Karly Mafiíkové na jafie 2018. Budete-li mít do budoucna sami jaké-

koliv návrhy na témata ãi odborné lektory, budeme rádi za spoluprá-

ci a podnûty. Kontaktujte nás na mailu lukesova.ivana@rymarov-

sko.cz nebo telefonu 554 254 308. Foto a text: Ing. Ivana Luke‰ová
Za realizaãní t˘m MAP a organizaci MAS, o. p. s.

Semináfi o komunikaci mezi rodiãi a ‰kolou

Organizace a spolky
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Lidé uÏ mohou nominovat kandidáty do osmého roãníku soutûÏe o nejoblí-
benûj‰í alej roku pofiádané spolkem Arnika, a to aÏ do konce fiíjna leto‰ní-
ho roku. Zájemci mohou nominovat stromofiadí na webu www.alejroku.cz
zasláním fotografie a krátkého pfiíbûhu nebo popisu. O vítûzné aleji pak bu-
de hlasovat vefiejnost.
Letos poprvé mÛÏe skuteãnû kaÏd˘ fotit a nominovat aleje bûhem

v˘letÛ nebo dovolen˘ch po celé âeské republice uÏ od kvûtna, kdy

se koruny stromÛ krásnû zelenají, a to aÏ do 31. fiíjna 2018.

NezáleÏí, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve

mûstech, v krajinû, kolem silnic nebo turistick˘ch tras. Stejnû jako

v minul˘ch letech mÛÏe o vítûzství aleje rozhodnout mimofiádná

krása, siln˘ pfiíbûh, snaha místních lidí o záchranu nebo odhodlání

lokálních patriotÛ uspût v konkurenci z celé republiky. 

Na autory prvních ãtyfi nominací ãeká odmûna – poukaz od firmy

Foto ·koda na sluÏby v hodnotû 500 korun. Na autora vítûzné no-

minace pak ãeká jako hlavní cena let balonem od Lucky Balon

a exkurze do v˘robny bioãajÛ Sonnentor, pro autora nejkrásnûj‰í

fotografie máme zrcadlovku znaãky Canon.

„AÈ uÏ alej roku 2018 roste kdekoli a aÈ uÏ zvítûzí díky své kráse
nebo díky silnému pfiíbûhu, tû‰íme se, aÏ se s ní seznámíme. Snad
jí titul pomÛÏe, aby na‰i krajinu zdobila je‰tû dlouho,“ uvedla

Marcela Klemensová z Arniky.

Nov˘mi patronkami ankety se letos staly malífika Iva Hüttnerová

a pûvecké trio Sestry Havelkovy.

Loni lidé nominovali 62 alejí z celé âeské republiky. V minulém

roãníku ankety triumfovalo teprve tfiíleté stromofiadí ovocn˘ch

stromÛ Stará Husí cesta v Dfievãicích, které vysázeli místní tram-

pové Rover‰tí patrioti. V roãníku, ve kterém hlasovaly necelé 4 ti-

síce lidí, získala 408 hlasÛ. Alejí roku v Moravskoslezském kraji

se stala lipová alej v Komenského sadech v Ostravû.

Cílem ankety Alej roku je pfiitáhnout pozornost lidí k alejím, které

patfií ke zdravé a fungující krajinû. Hledejte s námi nejkrásnûj‰í

vznosná stromofiadí, upozornûte na ta, kter˘m hrozí zánik, a pfied-

stavte nám mladé aleje, které jste vysadili a o nûÏ budete peãovat

i v pfií‰tích letech.

„Mám velkou radost, Ïe na‰e krajina je bohat‰í o velké mnoÏství
novû vysázen˘ch stromÛ. Lidé se rádi pohybují v prostfiedí, kde je-
jich oãím lahodí pfiirozená zelená barva, kde není pfiíli‰ velké hor-
ko a dá se schovat pod stromy a poslouchat zpûv ptákÛ. Krásn˘ch
tepl˘ch dnÛ pfiib˘vá, ale ne ve mûstû na rozpáleném asfaltu. KdyÏ
se projdete po ulici se zelen˘mi korunami nad hlavou, jistû se cítí-
te lépe neÏ na parkovi‰ti u obchodního centra bez zastínûní. Úplnû
stejné je to v pfiírodû pfii v˘letech, procházkách ãi jen tak pob˘vá-
ní venku. Pevnû vûfiím, Ïe i my jsme s Arnikou pfiispûli k dobrému
v˘voji,” fiíká Ing. Jana Mouãková, fieditelka spoleãnosti Audit

Danû CZ, generálního partnera ankety.

„Podnikovou filosofií spoleãnosti Canon je Kyosei – spoleãnû Ïít
a pracovat pro obecné blaho. Spojením na‰ich technologií a filo-
sofie je spousta aktivit podporujících udrÏiteln˘ rozvoj. I proto
jsme se rozhodli podpofiit soutûÏ o nejkrásnûj‰í fotografii v anketû
Alej roku. Vítûzi darujeme základní model zrcadlovky Canon, aby
i nadále mohl kvalitnû zachycovat koruny majestátních i mlad˘ch
stromÛ. Stfiíbrn˘ vítûz si odnese kompaktní fototiskárnu, skvûlou
pro letní pikniky ãi domácí party. Bronzov˘ soutûÏící se bude moci
potû‰it z v˘tiskÛ na domácí stolní tiskárnû PIXMA,“ fiíká Helena

Indráková, Sustainability manager Canon CZ.

Generálním sponzorem ankety je Audit Danû CZ. Více o anketû

Alej roku: www.alejroku.cz. Jifií KaÀa, tiskov˘ mluvãí Arniky

Anketa Alej roku startuje letos poosmé

Alej ke svatému Floriánu u Hrotovic – kraj Vysoãina
Fota: Arnika/alejroku.cz

Alej Ka‰tanka v Hradci Králové, vítûzná alej roku 2016
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Druh˘ kvûtnov˘ t˘den strávilo dvanáct na‰ich ÏákÛ ze 4. a 5. roãníku

v mezinárodní jazykové ‰kole Embassy CES v jihoanglickém pfiímofi-

ském letovisku Hastings. Zavítali jsme sem jiÏ jednou, v dobû konání

projektÛ OP VK 2015, za podpory Ministerstva ‰kolství âR. Navázali

jsme tehdy pfiátelské vztahy s fieditelem ‰koly Mr. Regem Vealem, kte-

r˘ nás nyní pozval na dal‰í jazykov˘ pobyt a zároveÀ nás ubytoval u se-

be doma. Dopravní a organizaãní servis nám zaji‰Èovala CK Albion

Brno a v jejich reÏii byly pfiipraveny i zajímavé odpolední v˘lety.

Po vydatné anglické snídani jsme spûchali do ‰koly, kde na‰i Ïáci pod

vedením zku‰en˘ch rodil˘ch mluvãích procviãovali angliãtinu.

Anglické bylo úplnû v‰e: obûd v místní jídelnû, nákupy v obchodû,

komunikace s hostitelskou rodinou, s lidmi na ulici. Nûkteré dûti do-

konce zaãaly po t˘dnu mluvit anglicky i mezi sebou. V̆ lety byly pl-

né poznání a nev‰edních záÏitkÛ: mofiské akvárium v Brightonu, vo-

jenská pevnost a pfiístav Newhaven Fort, kfiídové útesy Seven Sisters

s majáky a rozboufien˘m pfiíbojem, pa‰erácké jeskynû a hrad

v Hastings, oslavy svátku Zelen˘ch a samozfiejmû nezapomenuteln˘

Lond˘n. Plavili jsme se po TemÏi, nav‰tívili proslul˘ Tower, pro-

hlédli si mûsto z ptaãí perspektivy v kabinkách Lond˘nského oka.

Pak je‰tû trochu historie, Westminster, královsk˘ palác, ruch velko-

mûsta a cesta metrem. A poté jsme uÏ uhánûli autobusem do Doveru,

kde nás ãekal trajekt pfies La Manche na zpáteãní cestû domÛ. 

Tento v˘let na‰ich ÏákÛ by se nemohl konat bez pfiispûní na‰ich vstfiíc-

n˘ch sponzorÛ, kter˘m vdûãíme za mnohé: Katr Stará Ves, Activity

Partners R˘mafiov, Mr. Reg Veale, LKT ·umperk, Chata Kolovna

Hynãice, Divize North Face Praha, fieditelka ‰koly. âást nákladÛ byla

kryta ze spoleãn˘ch aktivit ÏákÛ – sbûru papíru a plastÛ, koncertÛ pro

vefiejnost, organizace karnevalu a dal‰ích. Fota a text: Eva StaÀková

Studijní pobyt ÏákÛ ze Staré Vsi v Anglii

V kvûtnu 2018 se Ïáci Základní ‰koly Dolní Moravice zúãastnili 

okresního kola sportovní soutûÏe Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch

vítûzÛ, urãené pro dûti narozené od roku 2008. Po loÀsk˘ch úspû‰ích

jsme si dûlali tajné nadûje, Ïe i letos by na‰im dûtem mohlo nûco „cink-

nout“. Konkurence v‰ak byla veliká a na‰e reprezentaãní v˘prava vel-

mi skromná. Zatímco ostatní ‰koly pfiiváÏely svá druÏstva ke sportov-

nímu areálu pln˘mi autobusy, za na‰i malou ‰kolu bojovaly pouhé ãty-

fii dûti. Z tohoto dÛvodu jsme se úãastnili pouze soutûÏí nejmlad‰ích

jednotlivcÛ, postavit ‰kolní druÏstvo je pro nás nemoÏné. Jsme také je-

dinou malotfiídní ‰kolou na okrese, která se této soutûÏe úãastní.

O co ménû jsme byli vidût pfii nástupu, o to více nás bylo vidût pfii vy-

hla‰ování v˘sledkÛ. Na‰i ãtyfii zástupci vybojovali ve sv˘ch katego-

riích neuvûfiitelná umístûní – první, druhé, tfietí a ãtvrté místo! V ka-

tegorii nejmlad‰ích klukÛ s pfiehledem zvítûzil Jan Vinohradník, kte-

r˘ tak navázal na loÀské vítûzství své sestry Amálky. Vedle Honzíka

se na druhou pfiíãku stupÀÛ vítûzÛ postavil Ivan Holub, ãímÏ si oba

zajistili postup do krajského kola. V kategorii nejmlad‰ích dívek

bronz vybojovala Natálka Pohanûlová. Tato trojice medailistÛ nám

dává nadûji, Ïe i pfií‰tí rok budeme mít na OVOV svá Ïelízka v ohni.

V̆ borná letos byla i Romana Riedlová, obhájkynû loÀského bronzu.

Po vydafieném závûreãném bûhu na 1000 m se posunula o nûkolik

pfiíãek na v˘sledné ãtvrté místo.

Opakované úspûchy nám dávají motivaci do dal‰í práce a uÏ teì mÛ-

Ïeme slíbit, Ïe i pfií‰tí rok na‰e malá ‰kola vy‰le své zástupce, aby

zkusili trochu potrápit poãetnûj‰í soupefie. OrganizátorÛm ze Z·

R˘mafiov dûkujeme za pfiíleÏitost úãastnit se skvûle pfiipravené spor-

tovní akce. Eva Holubová, tfiídní uãitelka, foto: D. Kuãerová

Z· Dolní Moravice opût úspû‰ná na OVOV

Kvûten je pro malé pfiírodovûdce pln˘ soutûÏí a pfiehlídek. V‰e odstartuje 
okresní kolo biologické olympiády, pak pfiijde na fiadu krajské kolo soutûÏe
Zlat˘ list a nakonec soutûÏ Vûda je zábava. Leto‰ní 12. roãník studentské
soutûÏe pofiádané Pfiírodovûdeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
se uskuteãnil ve ãtvrtek 17. kvûtna. 

Opût se do ní pfiihlásili i ãlenové pfiírodovûdného krouÏku SK

ASK âR Bfiidliãná. Leto‰ní téma znûlo âlovûk a zdraví – V˘Ïiva
lidstva a na‰i Ïáci prezentovali hned dvû odborné práce. První

s názvem Plísnû v Z· Bfiidliãná pfiedstavila dûvãata Anna

Sedláãková a Tereza Krejãová ze 7. A. Zaujala odbornou porotu

Vûda je zábava

Z okolních obcí a mûst
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Po Ïelezniãní trati do Malé Morávky snad opût budou jezdit vlaky. O oÏivení 
usiluje Slezsk˘ Ïelezniãní spolek, kterému se podafiilo najít podporu u vedení
Moravskoslezského kraje.
„Na dne‰ním jednání jsme se dohodli se Slezsk˘m Ïelezniãním spol-
kem na provozu vlakÛ a návazn˘ch autobusÛ,“ citoval v pátek 

18. kvûtna dopravní web zdopravy.cz námûstka hejtmana pro dopra-

vu Jakuba Unucku.

Definitivní slovo fiekne Rada Moravskoslezského kraje. Pokud pro-

jekt podpofií, budou na lokálce do Malé Morávky opût houkat a supût

vlaky. Zatím se poãítá pouze s provozem o prázdninov˘ch víkendech.

Zámûr spoléhá pfiedev‰ím na zájem turistÛ. 

Slezsk˘ Ïelezniãní spolek si uÏ provoz na lokálce do Malé Morávky

vyzkou‰el, vypravil mimofiádné vlaky na BorÛvkové hody anebo na

leto‰ní zimní Olympijsk˘ festival.

„Pokud se ná‰ zámûr chytí, budeme usilovat o roz‰ífiení provozu i na
zimní období a v dal‰í vlnû budeme hledat moÏnosti, jak do Morávky
dostat pfiímé vlaky z Ostravy. Technicky a provoznû to moÏné je, jak
máme ovûfieno z loÀsk˘ch BorÛvkov˘ch hodÛ a leto‰ního

Nová ‰ance pro Ïeleznici

V úter˘ 22. kvûtna se malí ornitologové z pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ SK ASK âR
Bfiidliãná vydali na cestu do Prahy na konferenci, kterou uspofiádala âeská
spoleãnost ornitologická pro Ïáky 2. stupnû základních ‰kol a studenty
stfiedních ‰kol z celé âR.
Pfiíspûvky studentÛ byly proloÏeny pfiedná‰kami odborníkÛ – Terezy

Petruskové z Univerzity Karlovy a Tomá‰e Grima z Univerzity

Palackého. Po skonãení konference byla pfiipravena terénní exkurze

spojená s ukázkou krouÏkování ptákÛ, kterou vedl ornitolog Martin

Sládeãek. 

Na‰i Ïáci Katefiina Barto-

zelová, Petr Oli‰, Miro-

slav Loukota, Jan Louko-

ta, Michaela Bartozelová

a Ema Luãanová prezento-

vali projekt Vla‰tovky, ji-
fiiãky a ror˘si v Bfiidliãné
a okolí. Konkurence byla

veliká a soutûÏní pfiíspûvky

na vysoké úrovni. Odborná

porota nicménû vyhodnoti-

la na‰i práci jako komplex-

ní a dobfie prezentovanou,

a tak na‰i ornitologové zís-

kali 1. místo! Velká gratu-

lace patfií v‰em.

OrganizátorÛm dûkujeme

za skvûl˘ nápad a realizaci

celé akce. Vûfiíme, Ïe bude probíhat i v dal‰ích letech. Podûkování si

zaslouÏí i SK ASK âR Bfiidliãná, kter˘ celou cestu financoval.

Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏku

Îákovská ornitologická konference

natolik, Ïe v kategorii prezentací prací obsadila 1. místo.

Druhou práci na téma Stres rostlin prezentovali Ïáci 6. A Katefiina

Bartozelová, Miroslav Loukota, Petr Oli‰, Jan RepáÀ a David Marek.

Tímto tématem se malí pfiírodovûdci zab˘vají jiÏ druh˘m rokem.

V̆ sledky jejich práce byly hodnoceny velice kladnû. V kategorii od-

born˘ch prací získali 2. místo a porazili tak nejedno gymnázium. „Rok
od roku stoupá úroveÀ prací. Letos mû nejvíce zaujala práce Stres rost-
lin, kde se ÏákÛm Základní ‰koly v Bfiidliãné podafiilo prokázat, Ïe rost-
lina dokáÏe identifikovat ãlovûka, kter˘ jí ubliÏoval plamenem. Poté, co

se k ní pfiiblíÏil, reagovala tím, Ïe zaãala vysílat akãní potenciály,“ uve-

dl koordinátor sekce Vûda je zábava PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.

Dûkujeme kolektivu pedagogÛ PfiF UP Olomouc, ktefií pro mladé ta-

lenty konferenci Vûda je zábava pofiádají, a tû‰íme se na dal‰í roãní-

ky! RovnûÏ dûkujeme Nadaci Agrofert za finanãní podporu na‰eho

krouÏku a samotn˘m soutûÏícím za opravdu perfektní prezentaci své

práce. Blahopfiejeme a drÏíme palce v dal‰ích kolech pfiírodovûdn˘ch

soutûÏí. Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏku
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Olympijského festivalu, je jen tfieba najít vhodn˘ model
financování. Podle na‰eho mínûní má lokálka obrovsk˘ potenciál
k rozvoji, kter˘ hodláme naprosto maximálnû vyuÏít,“ je pfiesvûdãen

Ladislav Antalec ze Slezského Ïelezniãního spolku. 

Pokud v‰e vyjde, provoz zaãne hned první prázdninov˘ víkend 30. 6.

a 1. 7. a potrvá aÏ do nedûle 2. záfií o v‰ech prázdninov˘ch víkendech

i o svátcích 5. a 6. ãervence. KaÏd˘ den by mûlo jít o pût párÛ vlakÛ

a návazné autobusy od vlakÛ do Karlova a Karlovy Studánky. Vlaky

budou zastavovat na znamení ve v‰ech zastávkách mezi Bruntálem

a Malou Morávkou. Dospûl˘ zaplatí sedmdesát korun, dûti a seniofii

polovic. V cenû jízdenky je zahrnuta i návazná autobusová doprava

do Karlova a Karlovy Studánky.

„Zatím pÛjde o zku‰ební provoz, na jehoÏ základû budeme vyhodno-
covat, co s tratí dál. Pokud se to povede, máme pfiislíbeno dal‰í roz-
‰ifiování provozu. Pokud ne, lokálka pfiijde pfieasfaltovat na cyklo-
stezku,“ uvedl Ladislav Antalec, kter˘ v‰ak doufá v oÏivení lokálky

a má v hlavû spoustu dal‰ích plánÛ spojen˘ch s jejím provozem. 

Dalibor Otáhal

Pro leto‰ní sezónu má Slezsk˘ Ïelezniãní spolek pfiipraven na lokálku
do Morávky v˘letní vláãek v sestavû: ma‰inka T211 a pfiívûsn˘ dfievû-
n˘ vagónek Clm. Foto: Slezsk˘ Ïelezniãní spolek

Na fotbalovém hfii‰ti v RyÏovi‰ti to v sobotu 

26. kvûtna odpoledne vypadalo jako v polní kuchy-

ni. Pût t˘mÛ se zúãastnilo soutûÏe o nejchutnûj‰í kot-

líkov˘ gulá‰. Ten museli kuchafii zvládnout pfiipravit

za tfii hodiny. Maso a ingredience nebyly pfiedepsá-

ny, záleÏelo pouze na zku‰enostech soutûÏních t -̆

mÛ. KaÏd˘ gulá‰ byl jin˘, protoÏe chuÈ ovlivÀují ne-

jen suroviny, ale pfiedev‰ím pfiístup kuchafiÛ.

Pokrmy hodnotila porota, která to nemûla vÛbec

jednoduché. „Îádn˘ t˘m pfiípravu gulá‰e nepod-
cenil a v‰echny byly vafieny poctivû,“ zhodnotil

jeden z ãlenÛ poroty Franti‰ek Rechtorik.

Vítûzem ale mohl b˘t jen jeden – nejlep‰í ohod-

nocení nakonec získal gulá‰ t˘mu zastupitelÛ ob-

ce RyÏovi‰tû.

Nálada i atmosféra odpoledne byla úÏasná, poãa-

sí pfiálo, a tak nechybûlo nic k tomu, aby tato ak-

ce byla úspû‰ná. Fota a text: Katefiina Uliãná

VÛnû gulá‰e pfiímo z ohnû

V˘stava:
Príbeh jednej fotografie 

– MuÏ s odhalenou hruìou 
15. ãervna – 22. srpna

V˘stava fotografií Ladislava Bielika k v˘roãí roku 1968
Slovensk˘ fotograf Ladislav Bielik (1939–1984) proslul snímky 

z ulic Bratislavy, pofiízen˘mi v srpnu 1968 bûhem prvních dnÛ inter-

vence státÛ Var‰avské smlouvy. Fotografie MuÏ s odhalenou
hruìou byla v roce 1968 zafiazena do v˘stavní kolekce World Press

Photo a ãasto je pfiirovnávána k fotografii Tank Man. Pozdûji byl sní-

mek opakovanû vybírán do renomovan˘ch souborÛ nejlep‰ích foto-

grafií 20. století. V̆ stava na Sovinci pfiipomínající rok 1968 pfiedsta-

ví nejen tuto fotografii.

Projekce filmu 
Poslední útûk Jeron˘ma PraÏského

15. ãervna
Hran˘ film Poslední útûk Jeron˘ma PraÏského je voln˘m pokraãová-

ním dokudramatu Jan Hus – cesta bez návratu (2015), za které reÏi-

sér v roce 2016 obdrÏel Cenu Olomouckého kraje za pfiínos pro kul-

turu. TvÛrci chtûjí oslovit pfiedev‰ím mlad‰í generaci a zdÛraznit, Ïe

máme „zapomenuté“ hrdiny, na které mÛÏe b˘t ná‰ národ

py‰n˘. Film se natáãel i na Sovinci.

Kromû projekce bude pro náv‰tûvníky pfiipravena v˘stava o filmu

a beseda s herci.

V˘stava: Kurt Gebauer a Martina Klouzová – Niubo
16. ãervna – 30. záfií

V˘stava v˘znamného ãeského sochafie a profesora V·UP
Kurta Gebauera a jeho studentky, malífiky, restaurátorky 

a pedagoÏky Martiny Klouzové – Niubo
Kurt Gebauer studoval na Stfiední ‰kole umûleck˘ch fiemesel

v Brnû, Stfiední prÛmyslové ‰kole kamenické a sochafiské v Hofiicích

a na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze. Jako sochafi ve svobodném

povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem

na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové v Praze, v roce 1992 profeso-

rem Ateliéru ve‰kerého sochafiství. Je ãlenem Volného seskupení

12/15 Pozdû, ale pfiece, zakládajícím ãlenem Nové skupiny a skupi-

ny Wlastenci – pfiátelé Penklubu.

Martina Klouzová – Niubo studovala na Vysoké ‰kole umûlecko-

prÛmyslové a Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze. Od roku 1992 vy-

stavuje obrazy, projekce, instalace a performance zab˘vající se prolí-

náním dvou svûtÛ, iluze a skuteãnosti, venkova a mûsta.

Myslivecké letní slavnosti
16.–17. ãervna

Náv‰tûvníci uvidí ukázky myslivosti, kynologie, v˘cviku dravcÛ atd.

V sobotu veãer probûhne myslivecká zábava s tombolou, v nedûli

v 11 hodin na horním hradû myslivecká m‰e.

Akce se pofiádá ve spolupráci s mysliveck˘m sdruÏením Sovinec

a Lesy âR. Ve ãtvrtek a pátek pfied probûhne na Sovinci doprovodn˘

program pro ‰koly zamûfien˘ na myslivost a ochranu pfiírody ve spo-

lupráci se spolkem Myslivost, z. s.

Akce hradu Sovince
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Opulentní konzumování potravin se odehrávalo pfiedev‰ím na krá-

lovském ãi ‰lechtick˘ch dvorech pfii v˘znamn˘ch pfiíleÏitostech, jako

byly svatby, kfity, nikdy jen jednodenní náv‰tûvy pfiátel, pfiíbuzn˘ch

a dal‰í oslavy. Tím netvrdíme, Ïe v‰ední jídla byla o mnoho prost‰í.

PÛst v‰ak dodrÏovali aristokraté jako v‰ichni ostatní striktnû, neboÈ

tak pfiedepisovala církev.

Ukázkou, co se mohlo sníst pfii velkém hodování velmoÏe, je tfiídenní

svatba Viléma z RoÏmberka s mladiãkou Annou Marií Bádenskou

v lednu 1578. Událost se odehrávala na rozsáhlém zámku v âeském

Krumlovû a stála Ïivot 40 jelenÛ, 50 kusÛ srnãí zvûfie, 20 divoãákÛ,

2 130 zajícÛ a k tomu se podávala je‰tû dal‰í zvûfiina naloÏená v láku

(50 beãek). Snûdlo se 250 baÏantÛ, téÏ 4 dropi „vzácní pfievelicí“,

30 tetfievÛ, 2 050 koroptví, 20 688 drozdÛ, kvíãal (druh drozdÛ) a hrd-

liãek i 350 pávÛ. Zkonzumovalo se rovnûÏ 150 vykrmen˘ch volÛ, 

15 krav, 40 uzen˘ch volÛ, 450 vepfiÛ a 504 selat, 450 skopcÛ a 395 jeh-

Àat, 5 135 hus, 2 656 kapounÛ a slepic. Masitá jídla pfiedstavovalo téÏ

456 jelit a 356 uzenek. NovomanÏelé se vzne‰en˘mi svatebãany, jejich

druÏinami, roÏmbersk˘mi úfiedníky a celou ãeledí snûdli také 8 120 ka-

prÛ, 10 209 ‰tik, k tomu 450 uzen˘ch, 6 380 pstruhÛ, 675 ãerstv˘ch

a 2 309 uzen˘ch, 200 lipanÛ a 3 400 kusÛ dal‰ích ryb, 350 úhofiÛ, 

150 velk˘ch a 350 men‰ích sumcÛ, 1 200 candátÛ, 2 309 uzen˘ch mofi-

sk˘ch ryb, 3 500 „‰tokvi‰Û“ (Stockfisch – su‰ená treska) a 5 200 rakÛ.

K pfiípravû krmû byly tfieba i 4 beãky kaviáru „a jin˘ch ryb mnoho“.

ZároveÀ kuchafii upotfiebili 30 947 vajec, 35 q pfie‰kvafieného a 7 q ãer-

stvého másla, 28 q sádla a 13 q medu. Nádhernû pfiipravenou tabuli

zdobily pfiedmûty z 13 q zlaceného vosku. S˘ra se snûdlo 2 q a spotfie-

bovalo je‰tû 50 q loje. Na prázdno nevy‰la ani chudina. Samozfiejmû

téÏ vzalo za své 110 sudÛ (53 790 l) vína uherského, tyrolského, ra-

kouského a r˘nského, 40 beãek (4 480 l) vína krétského, kyperského

a ‰panûlského a 903 sudÛ (204 404 l) piva p‰eniãného a ovesného. 

Na chleba se spotfiebovalo 490 mûfiic (401 180 l) mouky. 

Lze fiíci, Ïe stfiedovûká strava byla v zemích Království ãeského roz-

manitá, zajímavá a zfiejmû i docela dobrá, aãkoli chutû byly ponûkud

odli‰né od dne‰ních a ingredience místy podivné. Nûmeck˘ huma-

nista a znalec ãeské kuchynû Butzbach pravil roku 1488: „âesk˘ lid
(v‰ichni obyvatelé Království ãeského bez rozdílu národnosti) je od
pfiirozenosti hfimotn˘; jí hodnû a rád pokrmy silnû kofienûné. Z toho
povstalo (…) rãení, Ïe v âechách vepfi za rok spotfiebuje víc ‰afránu
neÏ v Nûmecku ãlovûk za cel˘ Ïivot. I sprostí lidé mívají k obûdu ãi ve-
ãefii zfiídkakdy ménû neÏ ãtyfii chody; letního ãasu k tomu ráno snídají
‰i‰ky (knedlíky) s vejci osmaÏen˘mi na másle a s˘r, mezi obûdem a ve-
ãefií pak svaãí s˘r s chlebem a mlékem…“
Jen hladomory nutily stûÏí pfieÏívající lidi na R˘mafiovsku k pojídání

pokrmÛ z otrub, stromové kÛry, ale i psÛ, koãek a krys ãi zdechlin,

jimÏ se jinak vyh˘bali a o‰klivili si je.

Pfiidejme nûkolik receptÛ z pfielomu 16. a 17. století. Nûkteré jsou ku-

riózní, jiné velmi podobné na‰emu menu éry hamburgerové. Medvûdí
paznehty: „Opal je ãistû a umej v teplé vodû, usekej pazoury a nech
je vafiit v horké vodû. Udûlej na nû tuto omáãku: Rozetfii v pánvi hofi-
ãici, rozpusÈ ji dobr˘m vínem, v‰e nalej na rozetfiené mandle, pfiislaì
cukrem (dovoz z Orientu) nebo medem, pfiidej vodu z medvûdích noh
a okofieÀ hfiebíãky a zázvorem. MÛÏe‰ podávat teplé i studené.“
Polévka ze sladké smetany s pivem: „Pivo nalej na smaÏenou cibu-

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci
II. Kuchynû stfiedovûku a renesance (2)

Z historie

Pfiíprava jídla v leÏení lancknechtÛ (16. stol.)

Otec dûlí perník ãlenÛm rodiny (1514)

Veãefie ve dvou, v pozadí kachlová kamna na sloupcích (kalendáfi, 
16. stol.)

âerná kuchynû s d˘mníkem (ku-
chafiská kniha, P. Severín z Kapí
Hory, 1535)

âerná kuchynû s d˘mníkem
(Kuchafiství…, J. Kantor, Praha,
1545)
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li a povafi. Smíchej obé (se smetanou) a povafi.“ Zadu‰enina králov-
ská: „Upeã koroptve a vloÏ je do pivního octa na mûsíc, potom je vy-
mej pivem a zase dej do pivního octa opût na mûsíc. Omáãku udûlej
z bílého vína a vinného octa, dej v‰echno kofiení kromû ‰afránu. KdyÏ
v‰echno nespotfiebuje‰, vezmi víno, ocet, hfiebíãky, skofiici a trochu
cukru a nech to osm t˘dnÛ stát.“ Zelená ‰al‰e (omáãka): „Vezmi petr-
Ïele dosti a k tomu bílého chleba, roztluã to a propasíruj. Pfiidej loci-
ku, hlávkov˘ salát nebo jinou dobrou zeleninu listovou. RozpusÈ to oc-
tem.“ Houby s vejci nejsou neznámé ani dnes: „Uvafi houby, ale nej-
dfiíve je vyper a usekej. Potom je dej na sítko, aby z nich v‰echna vo-
dy vysákla. Nech je podusit na másle, roztluã na nû ãerstvá vejce, pfii-
dej zelenou petrÏelku, maliãko pfiisol, a kdyÏ to zhoustne, dávej na
stÛl.“ Pulment: „Utfii nebo nastrouhej perník, rozdûlej ho s vínem
a dej vafiit. OkofieÀ. Kdyby to bylo pfiíli‰ husté, pfiilej víno.“ Vepfiové
s ovocnou omáãkou: „K vafienému vepfiovému podávej omáãku ze
‰vestek nebo vi‰ní, rozetfien˘ch kÛrek Ïitného chleba, pepfie a hfiebíã-
kÛ. To povafi v polévce nebo ‰Èávû z vepfiového a trochu oslaì.“ Mohli

jste si ov‰em dát i dal‰í speciality: ‰tiku nebo úhofie nadívané zelím,

‰ípkovou omáãku, kyselici z rybích ‰upin, ‰i‰ky nebo klobásy kapro-

vé, nejnoky (marény) na studeno, ka‰i brunátnou, kufiata peãená s r˘-

Ïí, spánevné postní, husu peãenou v dobrém kondymentu (pikantní

pfiíloha), dobré varmuÏe z bezového kvûtu, ka‰i z fíkÛ i malinovou,

broskvovou ãi vi‰Àovou, ka‰i z ãerstvé rÛÏe, bábu mandlovou, páva

pfiipraveného v kyselici, maz (marmeládu) z mrkve a desítky dal‰ích

jídel. Sladk˘ch b˘valo víc neÏ dnes.

U stolu také platila pravidla, jeÏ nebylo radno pfiekroãit. Známe je

z 15. století dokonce ve ver‰ích a nejedna ze zásad není zas tak od-

li‰ná od dne‰ních: „UdaliÈ sû kdy siesti (sedût) / s poctiv˘mi lidmi 
jiesti / prve toto radím tobie /… nehyzì nikdy jídla sobû niÏádného / 
aniÏ pou‰tûj v usta noÏe svého / ale buì obliãeje veselého… / Ubrus
ov‰em má‰ ãistie míti, / zvlá‰È nosa jím netfiíti / suol má‰ noÏíkem
bráti / a nemá‰ mnoho plvati (plivati) / na stole nikdy nespoléhaj (ne-

leÏ) / fiiedko ãi nikdy nezpievaj / Také o to se pilnû snaÏ / hrachem,
krup, jáhel nemaÏ (neumaÏ se) /…
a noÏe mastného neolizuj / Dále se
o to snaÏnie postaraj / a v zubech
sie pfii stole nepáraj / Viece tû na-
pomínám z toho / nedrbaj se pfii
stole mnoho / a také nepí / dokud
v ústech krmie (strava) pní /…

Pakli sie udá k stolu slúÏiti, / musí‰ mnoho umûti: / nuoÏ, lÏíce také
suol / má mieti na sobû stuol. / Sluha, ãie‰e a konvice, / ruãník, ubrus,
medenice (mûdûné nádoby). / Na stuol klaì taléfie ãisté, / ãest jest:
mûj sie na v‰em ãistû. / Viz, by ãie‰e netekla / a stuol aÈ sie nevikla, /
drobty hned sbierej s stolu, / nádobie neãistého nenos k stolu, / je‰to
by neãisté bylo, / aÈ by tebe nezahanbilo. / Na stuol jedné krmí nos
/… âasto piva nalévaj / hojnost chleba vÏdy mievaj / A vesele zpuo-
sob v‰ecko vÏdy / a tak dojde‰ veliké cti …“ K tomu se nedoporuão-

valo jíst maso rukama ze spoleãné mísy, a kdyÏ bylo tfieba uÏít ruku,

musela b˘t pravá a pokrm se uchopil jen tfiemi prsty do ‰tipce.

Odsuzovalo se i otírání mastn˘ch rukou do odûvu. Dodejme, Ïe prv-

ní cel˘ pfiíbor (lÏíce, nÛÏ a dvouhrotá vidliãka) se u nás sice objevil

na konci 16. století, ale jen v aristokratick˘ch kruzích. 

Mgr. Jifií Karel, repro: archiv autora
(Winter, Z. Zlatá doba mûst ãesk˘ch. Praha, 1991; âermák, M. Slasti
a strasti olomouck˘ch mû‰ÈanÛ v období gotiky, renesance a baroka.
Olomouc, 2013; Hoffmann, F. âeské mûsto ve stfiedovûku. Praha,
1992; PetráÀ, J. a kol. Dûjiny hmotné kultury. Praha, 1981;
Beranová, M. Jídlo a pití za Rudolfa II. VídeÀ, 1997.)

Kuchafi s kuchafikou (RumpoltÛv Kochbuch, J. Amman, Frankfurt,
1582) 

Malé hodování v renesanci (16. stol.)

Titulní list Kuchafiství (Bavor
Radovsk˘ z Hustifian, Praha, 1591)

Rychloobrátkov˘ noÏní hrnãífi-
sk˘ kruh, „‰pru‰lák“

TuristÛ na âervenohorském sedle po dostavbû nové cesty opravdu

pfiib˘valo. A tak v roce 1903 vykoupil zájezdní hostinec

Moravskoslezsk˘ sudetsk˘ horsk˘ spolek, aby z nûj vytvofiil centrum

lyÏování a turistiky. Stará hospoda v‰ak brzy pfiestala staãit vzrÛsta-

jícímu zájmu, a proto se spolek v letech 1908–1910 pustil do v˘stav-

by nové ubytovny pro 150 osob. Zajímavé je, Ïe hostinec zÛstal za-

chován a stojí zde do dne‰ních dnÛ. Nadále obãas slouÏil jako po-

mocná ubytovna. Chata byla dobudována v roce 1917 a vznikl tak

rozsáhl˘ komplex ubytovacích zafiízení, kter˘ se stal základem pro

dne‰ní horsk˘ hotel, kter˘ patfií k nejvût‰ím v Jeseníkách.

Ve 30. letech 20. století zaãali Jeseníky stále více nav‰tûvovat také

ãesky mluvící turisté. Vlivem nacionálních tfienic se ãasto setkávali

v ryze nûmeck˘ch podnicích s ústrky, a tak Klub ãeskoslovensk˘ch

turistÛ chtûl v tûchto horách vybudovat také vlastní turistickou zá-

kladnu. V roce 1929 získal do pronájmu ãást starého cestáfiského

domku v blízkosti pÛvodního nûmeckého hostince, kter˘ adaptoval

na turistickou noclehárnu. Ta pfiestala staãit zájmu témûfi okamÏitû po

dokonãení, a tak padlo rozhodnutí o vybudování vlastní chaty. V ro-

ce 1932 koupil KâST od lichten‰tejnského velkostatku tfiíhektarov˘

pozemek a vítûz vefiejné soutûÏe Ing. arch. Alexandr Hanu‰ vypraco-

val projekt chaty. Stavba byla dokonãena v roce 1935. Byla to první

horská bouda, kterou se ãesk˘m turistÛm podafiilo v Jeseníkách po-

âervenohorské sedlo je nejstar‰ím lyÏafisk˘m stfiediskem JeseníkÛ

Kam na v˘let

-11-2018  30.5.2018 13:06  Stránka 26



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2018

27

stavit. I proto dostala název Chata KâST a pod tímto jménem slouÏí

dodnes a je druh˘m nejvût‰ím ubytovacím centrem na tomto místû.

Pfii v˘ãtu staveb na sedle bychom nemûli zapomenout na jiÏ zmínû-

n˘ cestáfisk˘ domek. Ten se zde zachoval do dne‰ních dnÛ a je patr-

nû nejstar‰í pÛvodní stavbou v této oblasti. Poskytuje ubytování ze-

jména zamûstnancÛm správy silnic.

Rozvoj ubytovacích kapacit vedl na âervenohorském sedle také k ne-

b˘valému rozvoji lyÏování. Právû toto místo je nejstar‰ím lyÏafisk˘m

stfiediskem JeseníkÛ, i kdyÏ první lyÏafii v nejvy‰‰ích moravsk˘ch ho-

rách pocházeli z bruntálské strany hor. Prvním písemnû doloÏen˘m ly-

Ïafiem JeseníkÛ byl uãitel a spisovatel, slezsk˘ bard Viktor Emanuel

Heeger. Tento rodák ze Zlat˘ch Hor tehdy pÛsobil v Bruntálu. Podle

dochovan˘ch zpráv si z norského Osla objednal za 11 zlat˘ch lyÏe

a uÏ v zimû roku 1887 tyto prvnû zkou‰el v bruntálském parku. Byl

pr˘ zdrojem posmûchu i obdivu. LyÏování hodnû propagoval i jako re-

daktor lesnického ãasopisu, zvlá‰tû mezi lesníky a horaly. K prÛkop-

níkÛm lyÏování v Jeseníkách koncem 80. let 19. století patfiil také

vrchní lesmistr Dr. Otto Grohmann, kter˘ lyÏe pfiivezené z Vídnû

pfiedvedl, k velkému zájmu pfiihlíÏejících, zase ve Vrbnû pod

Pradûdem. Z nad‰encÛ té pion˘rské doby je moÏno je‰tû jmenovat na-

pfiíklad nadlesního Hugo Pekarka z Videl nebo lesmistra Dresslera

v Karlovû Studánce. Mezi první lyÏafiské spoleãnosti patfiila roku

1893 skupina pod vedením továrníka Maxe Springera z R˘mafiova.

Na âervenohorském sedle se lyÏovalo jiÏ na pfielomu 19. a 20. stole-

tí. První lyÏafii pouÏívali zahnutá prkénka hlavnû k pohybu po horách

a byli jak˘misi pfiedchÛdci dne‰ních bûÏkafiÛ. Právû zde v‰ak brzy na-

‰li místa pro svÛj sport i pfiíznivci lyÏování sjezdového a objevily se

první sjezdovky – zatím samozfiejmû bez vlekÛ. V roce 1937 byl na

svazích Velkého Klínovce postaven také skokansk˘ mÛstek. První

závody, dokonce mezinárodní, se zde konaly v roce 1938, poté ale

válka soutûÏe skokanÛ pfiervala.

V 50. letech 20. století se sem lyÏafii vracejí. âervenohorské sedlo se

stalo domácím kolbi‰tûm pro ‰umpersk˘ ski klub, kter˘ zde postupnû

vybudoval jedno z nejvût‰ích lyÏafisk˘ch center na Moravû. K jeho ‰ko-

dû v‰ak na „Sedle“ chybí dostateãn˘ zdroj vody, kter˘ by umoÏÀoval 

umûlé zasnûÏování vût‰ího mnoÏství sjezdovek. V poslední dobû tak je-

ho sláva i pod vlivem stavby dal‰ích stfiedisek v údolí ponûkud upadá.

I díky rozvoji lyÏování mûla na âervenohorském sedle brzy jednu

z prvních stanic také jesenická horská sluÏba. Její základy byly polo-

Ïeny jiÏ pfied válkou. Po ní se o ustavení fiádné organizace zasadil ze-

jména správce chaty Barborky Václav My‰ák, kter˘ ustavil za pomo-

ci dobrovolníkÛ v roce 1948 základ dobrovolné horské sluÏby. V ro-

ce 1977 zaãala sluÏba budovat svou novou chatu právû na

âervenohorském sedle. PÛvodnû zde slouÏila v provizorním domku.

Chata byla dokonãena v roce 1988 a dnes v ní sídlí ústfiedí jesenické

horské sluÏby a ve‰keré technické zázemí.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

1903

1916 1933

60.–70. léta 1994 Fota: archiv redakce
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Slivonû jsou díky svému pÛvodu, jak jste se mohli doãíst v minulém

ãísle, znaãnû variabilní ovocnou skupinou. Vzájemn˘m kfiíÏením bo-

tanick˘ch druhÛ vznikla bohatá plejáda odrÛd v celé ‰kále barev

i tvarÛ. Pomologové rozli‰ují nûkolik základních skupin:

Slívy – mají men‰í kompaktní korunu, vûtévky s kolci (trny), men‰í

plody kulovitého tvaru a mûkké nakyslé konzistence (napfi. Opál,

Malvazinka).

·pendlíky – men‰í stromy ãi kefie, plod je protáhl˘, na povrchu ojí-

nûn˘, uvnitfi se ‰ídlovitou peckou, duÏnina plodu je zlatavá, medovû

sladká, velmi chutná (·pendlík Ïlut˘; pozn.: nezamûÀovat s prapfied-

kem kulturních slivoní, tzv. myrobalánem tfie‰Àov˘m).

Mirabelky – jsou slab‰ího rÛstu, s kolci na vûtvích, mají drobné bílé

kvûty, plody jsou ãasto drobné, oválného tvaru se sladkou duÏninou

(napfi. Mirabelka nancyská).

Renklódy – stromy bujného vzrÛstu, bez kolcÛ, plody jsou kulovité ãi

vejãité, duÏnina tuhé konzistence (napfi. Althanova, Zelená renklóda).

Polo‰vestky – vût‰inou jde o kfiíÏence prav˘ch ‰vestek s ostatními

skupinami (napfi. renklódami ãi slívami), plody jsou vût‰í velikosti,

duÏnina není tak tuhá a chuÈ koncentrovaná jako u prav˘ch ‰vestek

(âaãanská lepotica, Hanita).

Pravé ‰vestky – rostou velmi bujnû, v mládí mohou mít kolce, kvût je

zelenkav˘, plody protáhlé, stfiední velikosti, typicky silnû aromatic-

ké, s tuhou duÏninou a plnou chutí (Hamanova, Gabrovska).

Jednou z velmi star˘ch plastick˘ch polo‰vestek roz‰ífien˘ch na

R˘mafiovsku je odrÛda Wangenheimova. Jasn˘m poznávacím zna-

kem je stfiednû velk˘ elipsovit˘ plod a „boule“ na mohutn˘ch kme-

nech. Za pár let bude k ochutnání z nûkolika exempláfiÛ v aleji

v Bfiidliãné, smûrem na zatopené bfiidlicové lomy.

14) Wangenheimova
PÛvod: v Brieheimu v Nûmecku, kde byla nalezena roku 1837. 

Strom: roste dosti bujnû a vytváfií ‰iroce kulovité koruny.

Plodnost: brzká, pravidelná a bohatá.

PoÏadavky: velmi dobfie mrazuodolná, celkovû nenároãná.

Plod: stfiednû velk˘, elipsovit˘, pfii pohledu ze strany s vydut˘m bfií‰-

kem (polo‰vestka). DuÏnina zelenoÏlutá aÏ oranÏová, sladce navinu-

lá, dobrá, pfii nadúrodû fádnûj‰í. Dozrává na zaãátku záfií.

·patné vlastnosti: pfii napadení ‰arkou se mÛÏe sniÏovat plodnost,

pfii nadúrodách prÛmûrná chuÈ.

Dobré vlastnosti: nenároãnost, mrazuodolnost, bohatá plodnost.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Vávra, M. a kol. Malá pomologie III – ·vestky a tfie‰nû. SZN,
1965, s. 140; Jan, Tomá‰. Peckoviny. Ba‰tan, 2011, s. 119–120;
https://izahradkar.cz/zahrada/ovoce/peckoviny/svestka-polosvestka-
sliva-jine-odrudy-slivoni-vhodne-zahrady/.)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

V nedûli 20. kvûtna probûhlo v Praze 26. oficiální Mistrovství âR v SoutûÏním
Aerobic Master Class. Pofiadatelem akce byl jiÏ tradiãnû âesk˘ svaz aerobi-
ku a fitness – FISAF.cz.
O mistrovské tituly bojovalo v pûti vûkov˘ch kategoriích celkem 

223 finalistek jarních postupov˘ch kol. Ze Studia Sport a zdraví

R˘mafiov se na mistrovství nominovaly tfii závodnice: Tereza

âloveãková v kategorii 14–16 let, Klára Vlãková v kategorii 

11–13 let a Viktorie Hrudníková v kategorii 8–10 let. 

Program mistrovství byl zahájen soutûÏí vûkové kategorie 11–13 let.

Kategorie byla velmi silnû obsa-

zená, celkem 61 závodnic. V zá-

vodním poli jsme mûli velkou

kandidátku na medaili Kláru

Vlãkovou. Kláfie se v jarních sou-

tûÏích dafiilo a na mistrovství âR

se nominovala vítûzstvím v pl-

zeÀském závodû. Bylo vidût, Ïe

i tentokrát má svÛj dobr˘ den.

S lehkostí a úsmûvem na tváfii se

probojovala do finálové patnáct-

ky. Ani ve finále se v˘born˘ch

soupefiek nezalekla a stále usmû-

vavá se probojovala aÏ na stupnû

vítûzÛ. Nad‰ení trenérek, rodiãÛ

a celé r˘mafiovské v˘pravy bylo

obrovské, ukáplo i pár slziãek,

kdyÏ Klára vystupovala na stupnû vítûzÛ pro bronzovou medaili a ti-

tul II. vicemistrynû âR.

Potom na závodní plochu nastoupilo 32 závodnic ve vûkové katego-

rii 14–16 let. V této kategorii mûl R˘mafiov také horké Ïelízko v oh-

ni, Terezu âloveãkovou, která se na mistrovství âR nominovala ví-

tûzstvím v âesk˘ch Budûjovicích. Tereza byla velmi nervózní, pro-

toÏe obhajovala titul mistrynû âR z minulého roku, a to byl velk˘ zá-

vazek. Také dobfie znala svoje soupefiky a vûdûla, Ïe jsou v˘borné,

proto nesmí udûlat Ïádnou chybu. Základní kolo zvládla s lehkostí

a suverénnû postoupila do finále. Top patnáct závodnic na MâR je 

Bronzová medaile a 4. místo z mistrovství âR v soutûÏním aerobiku

Sport
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opravdu elitní tfiída, oko laika nezachytí u tûchto závodnic Ïádnou

chybu. Rozhodãím v‰ak neuniklo pár mal˘ch chybiãek, které Tereza

ve finále udûlala, a to ji posunulo tûsnû za stupnû vítûzÛ na krásné,

ale pro závodníky úplnû nejhor‰í 4. místo.

Odpoledne nastoupila na závodní plochu nejmlad‰í r˘mafiovská závod-

nice Viktorie Hrudníková v kategorii 8–10 let. V této kategorii soutûÏilo

78 závodnic. Viktorka je velká bojovnice, trénuje druh˘m rokem a hned

napoprvé si v Ostravû vybojovala postup na mistrovství âR. K dovr‰ení

na‰í radosti se jí podafiilo na mistrovství probojovat aÏ do semifinále, me-

zi top 30 závodnic âR. Byla to pûkná teãka za úspû‰n˘m dnem. 

Mistrovství âR SAMC 2018 bylo pro ná‰ klub opût úspû‰né: bron-

zová medaile, 4. místo a semifinále. Jsem jako pfiedsedkynû klubu

velmi spokojená. Gratuluji závodnicím a dûkuji jim za v˘bornou re-

prezentaci klubu i mûsta R˘mafiova. Dûkuji trenérkám Olze

âloveãkové a Lydii Mihálové za v˘bornou pfiípravu dûvãat na soutû-

Ïe. Dûkuji rodiãÛm za v˘bornou spolupráci a mûstu R˘mafiovu za fi-

nanãní podporu. Více na www.studiosportazdravi.cz 

Fota a text: Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK

V nedûli 20. kvûtna se v tû-

locviãnû Gymnázia a SO·

R˘mafiov uskuteãnilo tfietí ko-

lo badmintonové Ryo ligy dû-

tí v singlech. Celkem se ho

zúãastnilo 23 dûtí z R˘mafio-

va, Bfiidliãné a Bruntálu. Dûti

byly rozdûleny do dvou kategorií dle v˘konnosti. Hrálo se ‰v˘carsk˘m

systémem na pût kol, na dva sety do 15 bodÛ.

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích:

Dívky Hard: 1. místo Petra Motalová, 2. místo Anna Chlachulová, 

3. místo Natálie Pinìáková

Ho‰i Hard: 1. místo Tomá‰ Petrek, 2. místo Jan Hanu‰, 3. místo Jan Bátla

Dívky Easy: 1. místo Hana Koniarzová, 2. místo AneÏka Poláková, 

3. místo Barbora Egidová

Ho‰i Easy: 1. místo Martin Valá‰ek, 2. místo Jan Vinohradník, 3. mís-

to Jakub Ludvar

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec Ryo

za podpory mûsta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû Amin, spol.

s r. o. Michal Kaláb, foto: Simona Ptáãková

Tfietí kolo badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech
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V sobotu 12. kvûtna byl zahájen autokrosov˘ seriál pod názvem Auto Tich˘ Cup R˘mafiov 2018. Na start závodu se postavilo dvaadvacet

jezdcÛ ve tfiech divizích. Umístûní prvních tfií jezdcÛ z kaÏdé divize je následující:

Autokrosafii zahájili závodní sezónu

Sponzorem prvního závodu byla firma JASFRESCH ·umperk – pofiadatelé dûkují za ceny pro vítûze. Podûkování patfií také divákÛm, ktefií

v hojném poãtu nav‰tívili úvodní závod. Druh˘ díl seriálu Auto Tich˘ Cup R˘mafiov 2018 je naplánován na 16. ãervna. Zveme na nûj v‰ech-

ny pfiíznivce autokrosu. Jan Dohnal

Oslavenci – zleva startér Ivo Purkert (50 let) a nestor r˘mafiovsk˘ch
závodÛ Jifií Rotter (65 let) Fota: Josef Litvík

Divize N
1. místo: Ale‰ Tich˘ – R˘mafiov

2. místo: Bohumil Bernátek – R˘mafiov

3. místo: Josef Kaláb – V̆ prachtice

Divize Open
1. místo: Martin Harasim – ·tûpánkovice

2. místo: Martin Navrátil – Zlaté Hory

3. místo: Franti‰ek Zachara – Horní Mûsto

Divize ·koda
1. místo: Luká‰ Kvapil – Val‰ov

2. místo: Martin Novák – Val‰ov

3. místo: Pavel Skoumal – R˘mafiov

V dobû nízké nezamûstnanosti firmy trápí nedostatek kvalifikovan˘ch pracovní-
kÛ, vedení firem se proto snaÏí získat nové zamûstnance prostfiednictvím rekla-
my, atraktivních mzdov˘ch pobídek ãi nabídkou rÛzn˘ch benefitÛ. Firmy se pfied-
stavují i bûhem dnÛ otevfien˘ch dvefií. Jeden takov˘ probûhl v sobotu 26. kvût-
na v bfiidliãenské firmû Al Invest a zaznamenal neb˘val˘ zájem vefiejnosti. 
O tom, jak ‰irokou ‰kálu produktÛ spoleãnost Al Invest nabízí, se moh-

li pfiesvûdãit náv‰tûvníci provozu, kam mûli v rámci dne otevfien˘ch

dvefií voln˘ pfiístup. Do závodu proudily davy lidí. V sobotu ho nav‰tí-

vilo víc neÏ dvanáct stovek pfiíchozích. Nûktefií z nich zde strávili fiadu

let jako zamûstnanci, dal‰í pfii‰li ze zvûdavosti, aby se podívali, co se

dnes v „kovohutích“ vyrábí.

K vidûní byla nejen v˘roba hliníkov˘ch fólií a pásÛ lisovan˘ch za tep-

la i za studena, ale zejména atraktivní obaly na nejrÛznûj‰í potravino-

vé produkty. A tûch bylo opravdu bezpoãet, snad stovky. Lidé si pro-

hlédli v˘robu obalÛ potravin, které bûÏnû nakupují v prodejnách, ba-

revn˘ch fólií na cukrovinky, mraÏené ãi mléãné v˘robky, ãokolády ne-

bo tabákové v˘robky. Za obal na znám˘ s˘r Romadur obdrÏela firma

ocenûní Obal roku.

Za odborného v˘kladu prÛvodcÛ se náv‰tûvníci seznámili s jednotliv˘-

mi sekcemi v˘roby. VIP hosty a zástupce médií provázeli provozem

v˘konn˘ fieditel Jifií VítÛ a manaÏefii firmy Pavel Kamler a Jifií PetruÀo.

Firma má tfii divize v˘roby v Bfiidliãné a jednu v Tábofie (Tapa Tábor).

Nedostatek kvalifikovan˘ch zamûstnancÛ ji vede k pofiádání dne otev-

fien˘ch dvefií, propagaci v médiích, na ‰kolách, ale i v obcích.

Spoleãnost Al Invest otevfiela brány pro vefiejnost

Prostor pro firmy a podnikatele

-11-2018  30.5.2018 13:06  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2018

31

UvaÏujete-li o pofiízení bydlení, narazíte vedle na-
bídky bytÛ v osobním vlastnictví i na nabídku tûch
druÏstevních. V inzerátech b˘vá u druÏstevních
bytÛ nûkdy poznámka, Ïe je moÏn˘ brzk˘ pfievod
do osobního vlastnictví. To v‰ak ãasto neb˘vá
pravda. Poãítejte proto s tím, Ïe byt zÛstane ve
vlastnictví druÏstva, a seznamte se s tím, co to
obná‰í.
Je tfieba zdÛraznit, Ïe jednotlivé byty nejsou

v osobním vlastnictví ãlena druÏstva, ale

v nájmu, kter˘ vzniká na základû vlastnictví

ãlenského podílu v druÏstvu. Podmínkou 

úãasti v druÏstvu i vzniku nájmu je sloÏení

ãlenského vkladu ãlenem druÏstva nebo jeho

pfiedchÛdcem. Za pfievod ãlenského podílu

na nového ãlena v‰ak mÛÏe druÏstvo poÏa-

dovat administrativní poplatek.

V̆ hodou pofiízení druÏstevního bytu je sku-

teãnost, Ïe jeho pfievod nepodléhá dani z na-

bytí nemovité vûci. „Pokud nemáte k dispo-
zici celou ãástku na pofiízení bytu, mÛÏete mít
problém se získáním hypotéky. Nûkteré banky
na druhou stranu financování druÏstevních
bytÛ nabízejí. U nûkter˘ch druÏstevních bytÛ
je v‰ak moÏné jejich cenu hradit ve splátkách
pfiímo druÏstvu. JelikoÏ vlastníkem druÏstev-
ního bytu je druÏstvo, pro nûkteré zájemce
o druÏstevní byt mÛÏe b˘t v˘hodou i skuteã-
nost, Ïe nebudou evidováni v katastru nemo-

vitostí,“ uvádí Luká‰ Zelen˘, vedoucí práv-

ního oddûlení dTestu.

V inzerátech nabízejících druÏstevní byty se

lze setkat i s údaji o nesplacené anuitû, coÏ je

splátka dlouhodobého úvûru poskytnutého

druÏstvu. „V̆ ‰i anuity pfiipoãítejte k pofiizo-
vací cenû. Navíc je tfieba pamatovat na to, Ïe
pfii pfievodu druÏstevního podílu pfiecházejí
na nového ãlena druÏstva spolu s ãlensk˘m
podílem i dluhy. Pfied pofiízením druÏstevní-
ho bytu si tak vyÏádejte od druÏstva potvrze-
ní o v˘‰i závazkÛ, které se k bytu váÏou,“ ra-

dí Luká‰ Zelen˘.

âlenové druÏstva uÏívající byt platí v nájem-

ném pouze úãelnû vynaloÏené náklady druÏ-

stva, tedy náklady na opravy, modernizaci

a rekonstrukci domu a pfiíspûvky na tvorbu

finanãních rezerv pro opravy a investice.

V nájemném mÛÏe b˘t placena také anuita.

Vedle zákona upravují práva a povinnosti

ãlenÛ bytového druÏstva jeho stanovy. Podle

nich b˘vá ãasto vyÏadován souhlas druÏstva

s dáním bytu do podnájmu. Podnájem b˘vá

zpoplatnûn, ãasto v‰ak spí‰e symbolicky.

Pro zmûnu stanov se vyÏaduje souhlas v‰ech

ãlenÛ bytového druÏstva. Podle zákona o ob-

chodních korporacích je souhlas v‰ech ãlenÛ

zapotfiebí také pro pfievod vlastnického práva

k druÏstevním bytÛm, budovû nebo pozem-

kÛm, na kter˘ch se nacházejí byty, jin˘m 

osobám neÏ ãlenÛm. To neplatí pro pfievod

bytÛ do vlastnictví ãlenÛ bytového druÏstva.

„Stanovy druÏstva v‰ak mohou urãit zvlá‰tní
podmínky pfievodu do osobního vlastnictví.
Nûkterá bytová druÏstva se tak pfievodÛm by-
tÛ do osobního vlastnictví brání. Pfii pofiizo-
vání druÏstevního bytu tedy nevûfite nepodlo-
Ïen˘m tvrzením, Ïe byt bude brzy pfievádûn do
osobního vlastnictví,“ varuje Luká‰ Zelen˘.

DruÏstevní podíl pfiechází v rámci dûdictví

na dûdice. Byl-li druÏstevní podíl ve spoleã-

ném vlastnictví manÏelÛ, pfiechází po smrti

jednoho z nich na pozÛstalého manÏela. Jiná

situace nastává v pfiípadû, Ïe je jeden z man-

ÏelÛ v˘luãn˘m ãlenem bytového druÏstva.

V takovém pfiípadû jejich spoleãn˘ nájem za-

niká, zanikne-li ãlenství toho manÏela, kter˘

je v˘luãn˘m ãlenem bytového druÏstva.

Podle zákona nelze pfievod podílu nijak ome-

zit ãi úplnû vylouãit, pokud tedy potenciální

ãlen pfiistoupí na podmínky dané zákonem

i stanovami druÏstva a splní je. 

Krist˘na Kuncová, dTest

UÏiteãná informace

Na co si dát pozor pfii pofiízení druÏstevního bytu

Sehnat knihu, která je jiÏ v knihkupectvích vypro-
daná, znaãkovou kabelku za zlomek ceny nebo zbo-
Ïí, které bylo pouze nûk˘m rozbaleno, a je tudíÏ
levnûj‰í – to jsou nûkteré z dÛvodÛ, proã lidé na-
kupují na e-shopech s pouÏit˘m zboÏím. A Ïe je je-
jich ‰kála na internetu skuteãnû ‰iroká. Ale co
kdyÏ pozdûji zjistíte, Ïe je v˘robek vadn˘? Dá se
pouÏité zboÏí reklamovat stejnû jako to nové?
Máte v plánu objednat si pouÏit˘ v˘robek?

Pak je na místû nejen proãíst dostupné recen-

ze na dan˘ e-shop, ale také zváÏit, zda zboÏí

koupit od podnikatele, nebo od soukromé 

osoby. „V pfiípadû nákupu pouÏitého zboÏí
od podnikatele jste jako kupující mnohem ‰í-

fieji chránûni a zboÏí mÛÏete reklamovat té-
mûfi ve stejném reÏimu a se stejnou vymaha-
telností, jako kdyÏ kupujete nové zboÏí,“ vy-

svûtluje Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního od-

dûlení dTestu. A dodává: „Pokud koupíte
zboÏí od soukromé osoby, tak vám sice rov-
nûÏ odpovídá za vady vûci, není tu ale stano-
vena lhÛta pro vyfiízení reklamace. V pfiípa-
dû, kdy prodávající soukromá osoba svoji
odpovûdnost neuzná, budete muset nárok 
uplatÀovat u soudu.“
Rozhodnete-li se koupit si pouÏité zboÏí od

podnikatele, platí následující pravidla. KaÏd˘

prodávající je povinen vás informovat o sku-

teãnosti, Ïe zboÏí jiÏ bylo pouÏito. Musí vás

také upozornit na vady zboÏí a na míru jeho

opotfiebení, tedy jak dlouho a jak˘m zpÛso-

bem bylo pouÏíváno. Pokud napfiíklad kupu-

jete ojet˘ automobil, mûli byste kromû infor-

mace o datu koupû pfiedchozím majitelem do-

stat také údaj o poãtu najet˘ch kilometrÛ,

protoÏe to má vliv na míru opotfiebení jedno-

tliv˘ch ãástí vozu. V jin˘ch pfiípadech mÛÏe

b˘t odhad opotfiebení a budoucí Ïivotnosti

obtíÏnûj‰í. Tfieba pfii koupi kuchyÀského spo-

tfiebiãe vám nezbude neÏ se zamûfiit na mate-

riál v˘robku, jeho provedení nebo cenu.

A jak je to s pfiípadn˘mi vadami pouÏitého zbo-

Kupujete na internetu pouÏité zboÏí? A víte, jak je pfiípadnû reklamovat?

Ve firmû je zamûstnáno 780 pracovníkÛ. Zanedlouho by se mûl provoz

roz‰ífiit o v˘robu náhradních dílÛ na vozy Mercedes a Daimler.

Spoleãnost vyrábí 56 % produktÛ pro domácí trh, 35 % putuje do ze-

mí Evropské unie a zbytek do ostatních státÛ svûta. JiKo
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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
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Soukromá fiádková inzerce
• Hledáme dlouhodob˘, celoroãní pronájem pokoje ãi ãásti domku

pro rekreaci v lokalitû R˘mafiov, Janovice, Stará Ves, Îìársk˘ Potok

pro 3 osoby. Jsme rodina 52, 46 a 13 let.

Nabízíme kromû finanãního pfiilep‰ení i v˘pomoc s prací na zahradû. 

Tel. 606 043 320 – odpoledne.

Ïí? „Vadou se v fieãi zákona rozumí kaÏd˘ ne-
soulad skuteãn˘ch vlastností zboÏí s vlastnost-
mi deklarovan˘mi nebo spravedlivû oãekáva-
n˘mi. Za vadu se tedy nepovaÏují nedostatky,
o kter˘ch jste jako kupující pfiedem vûdûli nebo
které plynou z míry opotfiebení zboÏí, tedy doby
a zpÛsobu jeho pouÏívání,“ uvádí Luká‰

Zelen˘. Pokud si koupíte rok star˘ notebook,

jehoÏ baterie se bude vybíjet o tfietinu rychleji

neÏ nová, jedná se o standardní sníÏení v˘kon-

nosti, které vám potvrdí vût‰ina odborníkÛ

v dané oblasti. Pokud by v‰ak baterie mûla nu-

lovou kapacitu, jednalo by se o vlastnost, kte-

rou jste nemohli oãekávat, a tedy o vadu, jejíÏ

odstranûní mÛÏete po prodávajícím Ïádat. 

Reklamovat vadu pouÏitého zboÏí mÛÏete

stejnû jako vadu zboÏí nového. Prodávající

má ale moÏnost smluvnû zkrátit dobu svojí

odpovûdnosti za vady a tím také lhÛtu pro 

uplatnûní reklamace. „Toto zkrácení v‰ak ni-
kdy nesmí pfiekroãit polovinu zákonné doby,
tedy 12 mûsícÛ,“ upozorÀuje Zelen˘. 

Zákon stanovuje, jak˘mi zpÛsoby je prodá-

vající povinen odstranit pfiípadnou vadu. Jde

o opravu, která nijak nesníÏí hodnotu zboÏí,

v˘mûnu za zcela stejn˘ bezvadn˘ kus, od-

stoupení od kupní smlouvy ãi slevu v pfiípa-

dû, Ïe vada nebrání dal‰ímu uÏívání. V pfií-

padû pouÏitého zboÏí v‰ak není dost dobfie

moÏné, aby prodávající sehnal zcela stejnû 

opotfiebovan˘ jin˘ kus. Zákon tedy v tomto

pfiípadû namísto v˘mûny zboÏí pfiiznává ku-

pujícímu právo na pfiimûfienou slevu z ceny. 

Krist˘na Kuncová, dTest

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 15. 6. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

7. 6. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

12/2018

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu
S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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