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Kam na v˘let

Jelení studánka je místem, kde se setkává hned nûkolik cest vedoucích

z hfiebene do údolí. âervenû znaãená stezka, která turisty spolehlivû

provází cel˘m hfiebenem JeseníkÛ, zde najednou opou‰tí linii nejvy‰-

‰ích vrcholÛ a mizí dolÛ do podrostu kleãe na v˘chodní stranû jiÏního

hfiebene.

AlespoÀ na chvíli ji budeme sledovat a zabloudíme do pozoruhodného

kraje drobounk˘ch obyvatel hor – mravencÛ. Hlavním místem jejich

v˘skytu, a také ochrany, je pfiírodní rezervace Pod Jelení studánkou,

kam ãervená znaãka neomylnû mífií. Na území o rozloze necel˘ch 

140 hektarÛ vybudovali mravenci skuteãné velkomûsto. Poãet mra-

venãích hromad a hromádek je zde odhadován asi na 2000 a také hus-

tota hmyzího obyvatelstva je úctyhodná. Pfiedstavuje 21 hnízd na jeden

hektar. Podle vûdcÛ mÛÏe v jednom mraveni‰ti Ïít aÏ milion jedincÛ.

To sice není úplnû pravidlem, ale i tak zde Ïije obrovské mnoÏství tûch-

to pracovit˘ch lesních obyvatel.

Na cestû z hfiebene zaãne pomalu z bujného borÛvãí vykukovat stále

více mohutn˘ch kup mraveni‰È a o kus dále, na trase obcházející nû-

kdej‰í sjezdovku nad b˘valou chatou Alfrédkou, si uÏ mravencÛ ne-

mÛÏete nev‰imnout. Jejich hemÏení je v‰udypfiítomné. Pro slab‰í po-

vahy to mÛÏe b˘t aÏ nepfiíjemné, ale mravenci si lidí vût‰inou nev‰í-

mají. Pfiesto, posadit se zde na pafiez a kochat se okolím není asi úplnû

nejlep‰í nápad.

Mravenci jsou zde v‰ak druhem nejen chránûn˘m, ale i váÏen˘m.

Jejich kolonie spotfiebovávají velké mnoÏství potravy, pfieváÏnû larev

lesních ‰kÛdcÛ. V̆ znamná je rovnûÏ pÛdotvorná ãinnost mravencÛ.

Prostfiednictvím mravenãího souÏití se m‰icemi se podle odborníkÛ v˘-

raznû zvy‰uje nabídka medovice v lesích a tím pfiispívají k rozvoji dal-

‰ích druhÛ parazitického a dravého hmyzu. Pozoruhodná je také vût‰í

produkce medu u lesních vãel v této oblasti.

Pokud se pfiece jen rozhodnete vyzkoumat, k jakému druhu patfií jedin-

ci, ktefií se vám právû snaÏí vy‰plhat po ponoÏkách do nohavice, asi bu-

dete mít smÛlu. Rozeznávání mravencÛ, zejména nûkter˘ch druhÛ, je

totiÏ sloÏité i pro odborníky. Tak napfiíklad mravenec podhorní, kter˘ se

mimochodem u nás vyskytuje jen na nûkolika místech, se donedávna

maskoval i pfied vûdci jako jin˘ druh mravence lesního. Kromû tohoto

druhu zde Ïijí i mravenci hor‰tí, Lémanovi a také mravenec dfievokaz.

Pfiírodní rezervace pod Jelení studánkou je unikátní pfiírodní lokalitou

evropského v˘znamu s pozoruhodn˘m lesním porostem. Lesy jsou v˘-

‰e tvofieny jefiábovou smrãinou. Nûkteré smrky jsou zde zdrojem osiva

pro horské oblasti. Obãas se tu objeví i zástupci horsk˘ch bukÛ, jinak

listnaté stromy reprezentuje zejména jefiáb. V horní ãásti hfiebene na re-

zervaci navazuje umûle vysazená borovice kleã. Její import sem inici-

ovali lesníci fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ z obav pfied nebezpeãnou erozí,

kterou zpÛsobovala vrtkavá jesenická pfiíroda. Na druhé stranû hfiebe-

ne tehdy hospodafiili lesníci podnikatelské rodiny KleinÛ, ktefií zastá-

vali názor, Ïe pfiíroda sama nejlépe ví, co je pro ni dobré. Proto dnes

kleã najdeme jen na v˘chodních svazích hfiebene. I tam by ale podle 

ochranáfiÛ mûla postupnû zmizet, protoÏe není pÛvodním rostlinn˘m

druhem. S odstraÀováním borovice kleãe v této oblasti lesníci uÏ zaãa-

li, k velké nevoli nûkter˘ch náv‰tûvníkÛ.

Hospodafiení v lesích je uzpÛsobeno potfiebám mravenãích kolonií.

Pfiesto tuto oblast postihla kalamita v podobû polomu, kter˘ vytvofiil

v lese ‰irok˘ prÛsek. Bude tedy moÏné sledovat i to, jak se tato v˘raz-

ná promûna prostfiedí podepí‰e na mravenãích koloniích. Ty se objevují

i v okolí b˘valé chaty Alfrédky ve smûru do Îìárského Potoka ãi

Karlova. Jména zdej‰ích lokalit, jako Mravenãí sedlo ãi Mravencovka,

se jeví jako více neÏ pfiiléhavá.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za Tajemstvím Hrubého Jeseníku

Mravenci a hory, aneb malá exkurze do svûta pod lesní hrabankou

Nûkolik mraveni‰È mravence lesního
Foto: Adam Hauner na projektu Wikipedie v jazyce ãe‰tina

Mravenec Ïahav˘ - Ruda Stanislav Krejãík, www.meloidae.com

Mravenec lesní - Ruda Stanislav Krejãík, www.meloidae.com

Mravenec Ïahav˘ - Ruda Stanislav Krejãík, www.meloidae.com
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Pfied pár t˘dny jsem kvÛli jednomu rodinnému v˘roãí procházel sta-

rá fotoalba a vyhledával v nich snímky z dûtsk˘ch let. Na mnoha

z nich byla i jedna z nejdÛleÏitûj‰ích Ïen mého Ïivota – babiãka.

Mohl jsem si tak pfiipomenout její podobu z mlad‰ích let, jinou, neÏ

jakou mám fixovánu v pamûti, a pfii prohlíÏení je‰tû ãernobíl˘ch fo-

tografií mû zaplavily intenzivní vzpomínky na tuto v˘jimeãnou Ïenu,

jejíÏ pozemská pouÈ jiÏ bohuÏel skonãila pfied více neÏ dvaceti lety.

Pocházela z chud˘ch pomûrÛ, takÏe její vzdûlání se zastavilo na

stfiední úrovni, aãkoliv byla velmi inteligentní a mûla v‰echny pfied-

poklady pro úspû‰né studium na ‰kole vysoké. Svou roli v tom po-

chopitelnû sehrála i nacistická okupace se sv˘mi dÛsledky a poté dû-

deãek, se kter˘m se v té dobû seznámila a s nímÏ pfiivedla na svût

(a úspû‰nû vychovala) sedm dûtí. Pracovala jako úfiednice, skvûle

zpívala a do doby, neÏ si poranila ‰lachy na levé ruce, i skvûle hrála

na housle. Byla velmi otevfienou posluchaãkou a jiskrnou vypravûã-

kou, která dokázala zcela nepateticky podat i svÛj v podstatû hrdin-

sk˘ ãin (pokud za hrdinství nebudu povaÏovat jiÏ zmínûn˘ch sedm

dûtí a také to, Ïe v jediném manÏelství vydrÏela pfies padesát let) – za

2. svûtové války ji Nûmci donutili hrát jim na housle, a tak zaprelu-

dovala i ·kroupovu vlasteneckou píseÀ Kde domov mÛj, souãást

hymny tehdy jiÏ neexistující republiky âeskoslovenské. Sklidila za

ni kupodivu nejvût‰í aplaus.

Také její kuchafiské umûní bylo legendární – saláty, domácí tûstovi-

ny, mléãné i „normální“ polévky, kaãena se zelím a chlupat˘mi kne-

dlíky ãi kulemi, to byly koncerty chutí a vÛní, doslova „nebe v hubû“.

Zruãnû ovládala i ‰icí stroj, takÏe v‰em rodinám ‰etfiila nemalé ãást-

ky rozpoãtÛ tím, Ïe zalátala, za‰ila, pfie‰ila, oentlovala, co bylo zapo-

tfiebí. A pfii tom v‰em je‰tû chodila pomáhat dûdeãkovi do zahradnic-

tví, kdyÏ to bylo potfieba, sv˘m bolav˘m nohám navzdory. My vnou-

ãata jsme ji milovali, protoÏe byla spravedlivá a nemûla oblíbence,

které by proteÏovala. Tam, kde dûdeãek rámusil a hartusil, mûla po-

chopení, vlídné slovo a otevfienou náruã. AniÏ by o tom mluvila, na-

uãila nás o správném fungování rodiny a mezilidsk˘ch vztazích vel-

mi mnoho. KdyÏ o tom pfiem˘‰lím, intenzivnû si uvûdomuji, jaké

‰tûstí jsem mûl, kdyÏ jsem jí mohl b˘t nablízku skoro ãtvrt století.

BoÏena Nûmcová si v nejtûÏ‰ích Ïivotních chvílích svou babiãku vy-

snila, já nemusel. MÛÏete namítnout, Ïe si ji idealizuji, Ïe také urãitû

mûla nûjaké temné stránky. Pravdûpodobnû ano, ale ve vztahu k nám

vnouãatÛm ne. Pro nás to zkrátka byla Babiãka s velk˘m B.

A proã o tom v‰em pí‰u? ProtoÏe mi s ohledem na to, jak dÛleÏité je

v lidském Ïivotû setkání se stáfiím a jeho „nositeli“, ãím dál tím víc

vadí, jak souãasná spoleãnost na staré lidi nahlíÏí. MoÏná je to tím,

Ïe se i mnû senium nezadrÏitelnû blíÏí a Ïe je zvolna na dohled doba,

kdy budu také ocejchován nálepkou „obãan v postproduktivním vû-

ku“. Ten, kter˘ se tak nûjak nehodí do nabl˘skaného, sterilního, kon-

zumního svûta reklam (maximálnû jako smû‰ná figura), kde jsou

v‰ichni lidé mladí, zdraví, bohatí a krásní. Stanu se jedním z tûch

zoufale nemoderních lidí, na jejichÏ pfiíjezd podle reklamních imago-

logÛ rodina pfied Vánoci zapomene a pro nûÏ má vût‰ina jejích ãlenÛ

nejãastûji soustrastn˘ pohled a slova „Ale babi (dûdo)!“ Tûch, kter˘m

je vûnována facebooková stránka „Jejich revírem je Kaufland jejich

tempo je vraÏedné – dÛchodci“. Tûch, ktefií si musejí ãím dál tím víc

pfiipadat, Ïe jsou na obtíÏ – bez ohledu na to, jak velké hodnoty dfií-

ve vytvofiili.

Mezigeneraãní soudrÏnost rodin je dnes silnû naru‰ená a hlavnû ti

nejmlad‰í si nerozumûjí s tûmi nejstar‰ími (a naopak), zãásti proto, Ïe

v podstatû mluví jin˘m jazykem, jin˘m kódem a nemûli moc moÏ-

ností, jak si k sobû budovat cestu. Zdá se, Ïe doba, kdy se dûdeãek,

babiãka a obecnû stafií lidé tû‰ili úctû a respektu, je nenávratnû pryã.

Místo toho, abychom seniorÛm naslouchali, zvaÏovali postoje,

k nimÏ dospûli dlouhou Ïivotní cestou, brali je jako dÛleÏitou spole-

ãenskou vrstvu, vytûsÀujeme je kamsi na okraj spoleãnosti jako ne-

pochopitelné figurky z dávn˘ch ãasÛ, které niãemu nerozumûjí. Je to

dal‰í ze symptomÛ rozvolÀování rodin a rodinn˘ch vztahÛ, které jsou

pfiíãinou mnoha souãasn˘ch negativních spoleãensk˘ch jevÛ a zmûn.

Je zaãátek nového kalendáfiního roku, doba rÛzn˘ch pfiedsevzetí.

Dejme si jedno takové – Ïe se s tímto stavem nesmífiíme. Îe se ve

sv˘ch rodinách bez rozdílu vûku semkneme a budeme se respektovat

a ctít v té rÛznorodosti, která je pro nû pfiíznaãná. Îe si budeme zno-

vu a znovu vzájemnû odpou‰tût svou nedokonalost a dávat si najevo,

jak dÛleÏití pro nás ti druzí jsou. Chceme-li Ïít v lep‰í spoleãnosti, mu-

síme zaãít v první fiadû u sebe a sv˘ch rodin. Je to tûÏká a namáhavá

práce, ale vyplatí se nám a hlavnû tûm, kdo pfiijdou po nás. VlaSt

Pár slov... o babiãkách

Foto na titulní stranû: 
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Aktuálnû z mûsta

Mûsto pfiipravuje zateplení domÛ na OkruÏní ulici

Mûstu R˘mafiovu se podafiilo získat dotaci z Integrovaného regionálního ope-
raãního programu na projekty regenerace bytov˘ch domÛ na OkruÏní ulici.
Mûsto uspûlo se Ïádostí o finanãní podporu Ministerstva pro místní

rozvoj z Integrovaného regionálního operaãního programu na projekty

regenerace ãtyfi bytov˘ch domÛ na OkruÏní ulici ã. 1, 3, 5 a 7. Celková

dotace ãiní 31,5 % skuteãnû vynaloÏen˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.

V kaÏdém domû je ãtrnáct bytÛ o velikosti 1+1. Cílem zateplení je

sníÏení energetické nároãnosti domÛ, v˘dajÛ na vytápûní, emisí skle-

níkov˘ch plynÛ (pfiedev‰ím CO2), zv˘‰ení Ïivotní úrovnû obyvatel
domÛ, zhodnocení nemovitostí v majetku mûsta a zvelebení vnûj‰ího

prostfiedí R˘mafiova.

V rámci regenerace budou zatepleny obvodové konstrukce domÛ kon-

taktním zateplovacím systémem, vymûnûna sklepní okna, vstupní a bal-

kónové dvefie a zatepleny stropy sklepÛ a podlahy pÛd. PrÛbûh prací je

naplánován na rok 2017. Foto a text: Ing. Lenka Vavfiiãková

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

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov 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 n á m e n í  o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í
na pozici referenta finanãního odboru – vymáhání pohledávek

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 zadava-
tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-
mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel. 554 254 132, popfi. vedoucí finanã-
ního odboru Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. Martin Ondra, tel. 554 254 150. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Termín nástupu: 1. dubna 2017, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 9. platová tfiída – v souladu se zákonem

ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiíze-
ním vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch po-
mûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách
a správû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 
+ osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnane-
ck˘ch v˘hod

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpo-
kladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., 
o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: stfiední s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004, ‰kolsk˘

zákon), v‰eobecného, ekonomického nebo vefiejnosprávního zamû-
fiení, popfi. ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studij-
ním programu – Ing., Mgr. se zamûfiením na ekonomiku, právo, ve-
fiejnoprávní ãinnost (zákon ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách), 

• praxe v oboru v˘hodou, 
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• základní orientace v zákonû ã. 280/2009 Sb., daÀovém fiádu, záko-

nû ã. 182/2006 Sb., o úpadku a zpÛsobech jeho fie‰ení (insolvenãní
zákon), zákonû ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, zákonû ã. 128/2000
Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,
• odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ,
• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• po pfiedloÏení konkrétních poÏadavkÛ a spisÛ pohledávkov˘ch agend

ostatních odborÛ MûÚ R˘mafiov zaji‰Èuje jejich evidenci a vymáhá-
ní; jedná se hlavnû o dobrovolnû neuhrazené pokuty (zákon
ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),

• pfii vymáhání pohledávek spolupracuje s exekuãní kanceláfií mûsta,
• v pfiípadû zv˘‰eného poãtu pokladních operací nebo potfieby zástu-

pu otevírá a zaji‰Èuje na pokyn vedoucího odboru dal‰í pokladní
místo k pfiíjmové pokladnû.

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, pfiípadnû místo aktuálního bydli‰-

tû,
• 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 zna-

lostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûrového
fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích stát-
ních 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 a 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 
15. února 2017.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 15. února 2017
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Zdravotnictví

Nov˘m fieditelem Podhorské nemocnice se stal Jaromír Sou‰ek
Podhorská nemocnice s pracovi‰ti
v R˘mafiovû a Bruntále má od poãát-
ku leto‰ního roku nové vedení.
Pfiedsedou pfiedstavenstva se stal
primáfi oddûlení klinické biochemie
a hematologie RNDr. Jaromír Sou‰ek,
Ph.D., kter˘ v této pozici nahradil
MUDr. Mariána Olejníka, MBA, jenÏ 
ode‰el do dÛchodu.
„V nové funkci bych rád navázal
na dosavadní práci MUDr.
Mariána Olejníka. Za cíl si kladu
zachovat rozsah péãe, kterou
Podhorská nemocnice nabízí,
a pokusit se roz‰ífiit nûkteré od-
borné ambulance. Velk˘ dÛraz budu klást na kvalitu poskytované pé-
ãe, stabilizaci personálu nemocnice a jeho podporu v neustálém
vzdûlávání. Rád bych také zintenzivnil komunikaci a spolupráci
s praktick˘mi lékafii a specialisty v na‰em regionu,“ uvedl RNDr.

Jaromír Sou‰ek, Ph.D.

Jaromír Sou‰ek vystudoval analytickou chemii na Pfiírodovûdecké fa-

kultû Univerzity Palackého Olomouc a o ãtyfii roky pozdûji získal ti-

tul Ph.D. v oboru lékafiské chemie a biochemie na Lékafiské fakultû

UP Olomouc. Zde pracoval jako vûdeck˘ pracovník, podílel se na

v˘uce chemie a biochemie pro studenty Lékafiské fakulty Univerzity

Palackého, fie‰il grantové projekty. V roce 1998 se stal primáfiem od-

dûlení klinické biochemie a hematologie Nemocnice R˘mafiov a od

ãervna 2005 vede také oddûlení klinické biochemie a hematologie na

pracovi‰ti v Bruntále. Od ledna 2016 je ãlenem pfiedstavenstva

Podhorské nemocnice.

S nástupem RNDr. Sou‰ka a odchodem MUDr. Olejníka do‰lo rov-

nûÏ ke zmûnám v pfiedstavenstvu Podhorské nemocnice, které nyní

pracuje v tomto sloÏení: RNDr. Jaromír Sou‰ek, Ph.D. – pfiedseda

pfiedstavenstva, Ing. Irena Orságová – místopfiedsedkynû pfiedstaven-

stva a MUDr. Petr Opletal – ãlen pfiedstavenstva.

Skupina Agel pfievzala obû souãasná pracovi‰tû Podhorské nemocni-

ce v Bruntále i R˘mafiovû v roce 2005. Od té doby skupina investo-

vala do nákupu nov˘ch pfiístrojÛ a modernizace Podhorské nemocni-

ce více neÏ 125 miliónÛ korun. Nemocnice pravidelnû dosahuje v˘-

born˘ch v˘sledkÛ v anketách spokojenosti pacientÛ Health Care

Institutu (HCI). Podhorská nemocnice je jiÏ od roku 2008 drÏitelem

certifikátu kvality poskytované péãe Spojené akreditaãní komise

a v pravideln˘ch intervalech prochází nároãn˘m auditem pro jeho ob-

hájení. Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí, Agel, a. s.

Je‰tû nemáte novoroãní pfiedsevzetí? Darujte krev ãi plazmu!
Stále nevíte, jaké si dát pfiedsevzetí do nového roku? Chtûli byste pomoci
druh˘m? Jednou z moÏností je darovat krev ãi krevní plazmu. Transfuzní
sluÏba v Bruntále, která je ãlenem skupiny Agel, stále hledá nové dobrovol-
níky, ktefií by roz‰ífiili fiady pravideln˘ch dárcÛ.
Dárcem se mÛÏe stát kdokoliv ve vûku od 18 do 65 let. ZpÛsobilost

k darování posoudí zdravotníci na transfuzní sluÏbû. „Lidé Ïijí ãasto
v domnûní, Ïe krev nebo plazmu mÛÏe darovat jen zcela zdrav˘ jedi-
nec, a proto se k darování nedostaví. Pfiitom darovat krev mohou 
i osoby s nûkter˘mi dobfie zaléãen˘mi chorobami, jako jsou alergie,
vysok˘ krevní tlak,“ fiekla lékafika z Transfuzní sluÏby Bruntál MUDr.

Jana Va‰tíková.

Krev a krevní plazmu nelze umûle vytvofiit. V souãasné medicínû

hrají nezastupitelnou roli. „Jsou potfieba pfii substituãní terapii, pfii 
operaãních v˘konech, úrazech, nûkter˘ch hematologick˘ch onemoc-
nûních, na v˘robu krevních derivátÛ, které jsou nezbytné pfii poru-
chách krevní sráÏlivosti, imunologick˘ch chorobách, popáleninách
a podobnû,“ informovala MUDr. Jana Va‰tíková s tím, Ïe noví dárci

jsou potfieba a stále jich není dostatek. Jednak stárne lidská populace

a mnoho dárcÛ je vylouãeno kvÛli chronick˘m onemocnûním. „Dále
lidé, ktefií nav‰tíví zemû mimo Evropu, nemohou darovat po dobu
jednoho aÏ ‰esti mûsícÛ, podle toho, ve které zemi se pohybovali,“
doplnila MUDr. Jana Va‰tíková a pokraãovala: „Nepfiíjemná je sku-
teãnost, Ïe nûktefií zamûstnavatelé nechtûjí uvolÀovat dárce ze za-
mûstnání. Dárci pak chodí darovat ve svém volnu, napfi. pfied odpo-
lední nebo noãní smûnou nebo v dobû své dovolené. To je hodnû
smutné.“
Nejvût‰í nedostatek je krevních skupin Rh negativních, pfiedev‰ím 

0-, B- a A-. MuÏi mohou na odbûr krve pûtkrát za rok, Ïeny ãtyfiikrát.

Minimální doba mezi odbûry je osm t˘dnÛ. Dárce musí darovat 

plnou krev alespoÀ jedenkrát, aby mohl darovat také plazmu. K od-

bûru plazmy je moÏno se objednat nejdfiíve jeden mûsíc po odbûru kr-

ve a maximálnû ‰est mûsícÛ od posledního odbûru krve. Na odbûr

plazmy je moÏné jít jednorázovû, ale i v nûkolika cyklech po sobû

jdoucích. Intervaly mezi odbûry plazmy musí b˘t minimálnû ãtrnác-

tidenní, odebráno mÛÏe b˘t maximálnû pûtadvacet litrÛ za rok.

„Odbûr plazmy je ve srovnání s odbûrem krve dobfie tolerovan˘, or-
ganismus dárce je ménû zatûÏován,“ doplnila MUDr. Jana Va‰tíková.

Dárci mají nárok na celou fiadu v˘hod a benefitÛ. Kromû studijního

a pracovního volna s náhradou mzdy dostanou proplacené jízdné, lé-

kafiské vy‰etfiení, vitamíny od své zdravotní poji‰Èovny, obãerstvení

ãi odpoãet ze základu danû z pfiíjmu, a to za kaÏd˘ odbûr 2 000 ko-

run. Noví dárci se mohou na Transfuzní sluÏbu v Bruntále objednat

telefonicky na ãísle 724 612 667 nebo e-mailem na adrese eviden-

ce.bruntal@tsl.agel.cz. Více informací je moÏné najít na webu trans-

fuznisluzba.agel.cz ãi www.facebook.com/transfuznisluzba.

Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská
tisková mluvãí, Agel, a. s.

Zmûna telefonního ãísla – kardiologická ambulance
Kardiologická ambulance R˘mafiov MUDr. Marie Lazárové oznamuje

zmûnu telefonního ãísla!

Nové telefonní ãíslo: 601 106 806
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·kolství

Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola, R˘mafiov, pfiíspûvková organizace

Sokolovská 34, 795 01 R˘mafiov

tel.: 554 721 150, e-mail: info@gymsosrym.cz

79-41-K/41 Gymnázium – ãtyfileté studium

STUDIUM  âTY¤LETÉHO  GYMNÁZIA ZNAMENÁ:
• moÏnost kvalitního vzdûlání v místû bydli‰tû v modernû opraven˘ch a pfiíjemn˘ch tfiídách,

• studium v samostatné nebo víceoborové tfiídû,

• pfiípravu na kter˘koliv obor na vysoké ‰kole, vãetnû technick˘ch oborÛ – na‰i absolventi studují lékafiství, jadernou fyziku, biochemii,

strojírenství, ale také psychologii, cizí jazyky nebo pedagogiku,

• studium ãeského jazyka jako základního komunikaãního prostfiedku, matematiky jako základu logického my‰lení,

• studium anglického jazyka a jednoho z dal‰ích tfií nabízen˘ch cizích jazykÛ (francouzského, nûmeckého a ruského),

• podporu nadan˘ch studentÛ, integraci ÏákÛ se speciálními vzdûlávacími potfiebami,

• absolvování vstupního adaptaãního a lyÏafiského kurzu v prvním roãníku, vodáckého kurzu ve druhém roãníku, zájezdu do Prahy v roã-

níku maturitním,

• náv‰tûvu divadelních pfiedstavení, úãast na exkurzích, plenérech, turistick˘ch vycházkách, zahraniãních zájezdech, zapojení do ekolo-

gick˘ch aktivit stejnû jako do mezinárodních projektÛ,

• rozvíjení tûlesné zdatnosti v novû rekonstruované tûlocviãnû s posilovnou,

• práci ve studentské radû, která se pravidelnû schází s vedením ‰koly, jemuÏ tlumoãí svá doporuãení a své pfiedstavy o fungování ‰koly,

je rovnûÏ hnacím motorem pfii pofiádání tradiãních studentsk˘ch akcí (akademie, majáles), které se staly dÛleÏitou souãástí kulturního Ïi-

vota na‰eho mûsta.

INFORMACE  ZE  STATISTIKY:
• PrÛmûrná úspû‰nost pfiijetí na‰ich absolventÛ na V· v posledních pûti letech je 82 %, zbylá procenta absolventÛ studují dále na

jin˘ch typech ‰kol nebo nastupují do zamûstnání na rÛzn˘ch pracovních pozicích.
• Podle údajÛ Národního ústavu pro vzdûlávání je nejãastûj‰ím dÛvodem volby uãební nebo maturitní úrovnû vzdûlání moÏnost

pokraãovat ve studiu nástavby/V·.
• Motivace – plat absolventa V· je v prÛmûru o 36 % vy‰‰í neÏ plat absolventa stfiední ‰koly s maturitou a o 47 % vy‰‰í neÏ plat

absolventa stfiední ‰koly bez maturity.
• V rámci hodnocení nezamûstnanosti absolventÛ podle ukonãeného vzdûlání mají absolventi V· obecnû nejniÏ‰í nezamûstnanost (7,1 %).

Student gymnázia s pfiehledem vyhrál dûjepisnou soutûÏ
Vût‰ina sportovcÛ tvrdí, Ïe obhájit zlato je tûÏ‰í neÏ ho získat poprvé.
Marek Palys, student kvarty na Gymnáziu a SO· R˘mafiov, dokázal suve-

rénnû obhájit loÀské první místo v okresním kole Dûjepisné olympiády,
kaÏdoroãní soutûÏi vyhla‰ované M·MT.

V úter˘ 17. ledna se sjeli Ïáci základních

‰kol a vícelet˘ch gymnázií bruntálského

okresu do SVâ Méìa v Krnovû, aby po-

rovnali své znalosti v dûjepise. Vzhledem

k leto‰nímu 300. v˘roãí narození císafiov-

ny Marie Terezie byla tématem soutûÏe

zvolena právû osobnost této panovnice

a také dal‰í Habsburkové 18. století.

Gymnázium a SO· R˘mafiov reprezento-

vali Marek Palys a Kamila Panochová,

oba studenti kvarty. Kamila se nakonec 

umístila v druhé polovinû pofiadí soutûÏí-

cích a Marek, kterému leto‰ní téma jedno-

znaãnû vyhovovalo, obsadil první místo –

ze sta moÏn˘ch bodÛ získal úctyhodn˘ch

devadesát, coÏ vzhledem k obtíÏnosti otá-

zek v zadání ocenila i hodnotící komise.

Jako vítûz okresního kola postupuje

Marek Palys do krajského kola Dûjepisné

olympiády, které se bude konat v bfieznu

v Ostravû. 

Fota a text: Mgr. Ivana Hofírková

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1

pfiijme do ‰kolní jídelny kuchafiku/kuchafie.
Podmínkou je vyuãení v oboru. Nástup ihned. Info na tel.: 554 255 130

Îádosti o pfiijetí vãetnû Ïivotopisu zasílejte na adresu: Jana Egidová, ved. ·J, Základní ‰kola, Jelínkova 1, 795 01 R˘mafiov
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Jak sníÏit riziko vloupání
Co v‰e mÛÏeme uãinit, abychom podstatnû sníÏili riziko vloupání do rodinného
domu, bytu, chalupy ãi chaty? Zde je nûkolik uÏiteãn˘ch rad a doporuãení.
Proã právû teì pfiipomínat opatfiení proti vloupání? NeboÈ právû

v tûchto mûsících rekreaãní objekty nejvíce lákají nezvané náv‰tûv-

níky. Chaty a chalupy jsou bûhem zimních mûsícÛ velmi ãasto zcela

opu‰tûny, bez kontroly a dohledu. A právû tohoto vyuÏívají ve velké

mífie pachatelé majetkové trestné ãinnosti, ktefií b˘vají velmi vynalé-

zaví a schopní pfiekonávat pfiekáÏky ke svému obohacení. Mnohdy

jim v‰ak majitelé nemovitostí sv˘m nezodpovûdn˘m chováním jejich

ãinnost sami usnadÀují. Pachatelé pro pfiekonání oken nebo dvefií ãas-

to pouÏijí pfiedmûty, které naleznou uloÏené v blízkosti na zahradû

nebo v dfievníku. Abyste se i vy nestali terãem nezvan˘ch náv‰tûvní-

kÛ, dodrÏujete nûkolik na‰ich rad a doporuãení.

1) Zamknûte peãlivû v‰echny dvefie i okna, kter˘mi by se zlodûji

mohli dostat dovnitfi. NezapomeÀte ani na balkóny, podkrovní, stfie‰-

ní ãi sklepní okna. Okna v pfiízemí zabezpeãte mfiíÏemi nebo bezpeã-

nostními fóliemi. Doporuãujeme kvalitní bezpeãnostní zámek v kom-

binaci s dal‰ími zabezpeãovacími prvky, napfiíklad závorou.

2) Nikdy nenechávejte klíãe pod rohoÏkou ãi v kvûtináãi. Jsou to prv-

ní místa, kam se zlodûji podívají. Nenechávejte v okolí nic, co by 

usnadnilo vloupání, napfi. Ïebfiíky, náfiadí nebo pfiedmûty, které se da-

jí pouÏít k páãení.

3) SnaÏte se udrÏet zdání, Ïe v objektu nûkdo je, pomÛÏe napfiíklad in-

stalace zafiízení na zapínání svûtla v urãit˘ ãas nebo nezataÏené závûsy

ãi Ïaluzie. I uklizená zahrada budí zdání neustálé kontroly. Nad vchod

mÛÏete umístit svûtlo s ãipem reagujícím na pohyb. Zlodûji totiÏ upfied-

nostÀují tmu a zakryt˘ pfiístup ke dvefiím, protoÏe se cítí bezpeãnûji. 

4) Domluvte se sousedy nebo pfiíbuzn˘mi, aby po dobu va‰í nepfií-

tomnosti provedli kontrolu, pro‰li okolí a v‰ímali si pohybu nezná-

m˘ch lidí, popfiípadû vozidel. Dal‰í moÏností je financování osoby,

Netradiãní podûkování
Chodíme do ‰kolní jídelny Z· R˘mafiov velmi rádi, protoÏe paní ku-

chafiky vafií opravdu chutnû. Pfiem˘‰leli jsme, jak˘m zpÛsobem jim

projevit podûkování. Pfii‰el nápad a my ho rádi realizovali. V‰em ku-

chafikám jsme nabídli, Ïe jim udûláme zcela zdarma masáÏ nohou

a ‰íje.

Kuchafiky na‰i nabídku pfiijaly. Velmi nás potû‰ilo, Ïe se jim masáÏe

líbily, a rozhodli jsme se v této aktivitû nadále pokraãovat.

Dûkujeme paní vedoucí ‰kolní jídelny a v‰em kuchafikám za to, Ïe

nám tak dobfie vafií. Marian ·Èastn˘, foto: Ludmila Axmanová

Mladík se ke krádeÏím pfiiznal
Policejní komisafi bruntálské kriminálky zahájil trestní stíhání 22leté-

ho muÏe, kter˘ mûl loni v fiíjnu vykrást dílnu rodinného domu na 

ulici U Lomu v R˘mafiovû. Z dílny odcizil náfiadí v hodnotû pfies 3 ti-

síce korun. Dal‰í krádeÏe se dopustil jen o t˘den pozdûji na ulici Julia

Sedláka. Z neuzamãeného vozidla vzal hudební pfiehrávaã za 12 tisíc

korun. Mladík se ke krádeÏím policii pfiiznal a ãást odcizeného náfia-

dí vrátil. Hrozí mu trest vûzení aÏ na dva roky.

Chtûl poslat marihuanu do Irska po‰tou
Obvinûní z pfieãinu nedovolené v˘roby a jiného nakládání s omamn˘-

mi a psychotropními látkami a s jedy si vyslechl 32let˘ muÏ, kter˘ se

pokusil koncem loÀského záfií poslat z R˘mafiova do zahraniãí mari-

huanu. Sáãek s necel˘mi deseti gramy su‰ené rostliny vloÏil do po‰-

tovní zásilky a odeslal známému do Irska. Zásilka byla zachycena pfii

celní kontrole v Praze. Obvinûnému hrozí aÏ pûtilet˘ trest.

Odbrzdûné auto sjelo ze srázu
Velkou ‰kodu zpÛsobila neopatrnost fiidiãe, kter˘ 9. ledna po poledni

zastavil auto na parkovi‰ti na Bruntálské ulici v Bfiidliãné. ·kodovku

nechal nastartovanou a pfiitom nezatáhl ruãní brzdu. KdyÏ vystoupil,

automobil se samovolnû rozjel a sjel ze srázu, kde narazil do nosné

stûny penzionu. ZpÛsobená ‰koda ãiní 155 tisíc korun. 

Nákup vy‰el draho
O kabelku pfii‰la 69letá zákaznice, která ji po nákupu v obchodním

domû na OkruÏní ulici v R˘mafiovû zapomnûla ve vozíku. KdyÏ to

zjistila, vrátila se k obchodu, ale kabelku jiÏ nena‰la. Nálezce si ji

zfiejmû ponechal a s ní i penûÏenku s hotovostí 4 tisíce korun, mobil-

ním telefonem, doklady a dal‰ími osobními vûcmi. ZpÛsobená ‰koda

ãiní bezmála 10 tisíc korun. Policisté pfiípad vy‰etfiují jako zatajení

nálezu, pachateli hrozí trest vûzení aÏ na jeden rok.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, Skupina tisku a prevence Bruntál
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která v dané rekreaãní oblasti celoroãnû bydlí a objekt by pravidelnû

kontrolovala.

5) Nainstalujte elektrick˘ zabezpeãovací systém. Ten dokáÏe signali-

zovat neÏádoucí vniknutí nebo ãinnost pachatele v okolí objektu.

Souãástí b˘vá zvuková siréna, upozorÀující na naru‰ení objektu ‰iro-

ké okolí. Dal‰í moÏností je instalace kamer, které fiadu zlodûjÛ za-

stra‰í. Nechcete-li investovat, pofiiìte si atrapy kamer.

6) Nechlubte se zbyteãnû sv˘mi majetkov˘mi pomûry. Vlastníte-li

nûjaké cennosti (‰perky, sbírky apod.), uloÏte je radûji na bezpeãném

místû. Doporuãujeme si udûlat seznam a fotografie v‰ech cenn˘ch

vûcí. Poznamenejte si v˘robní ãísla elektrick˘ch pfiístrojÛ. V̆ robní

ãíslo na dokladu policii usnadní pátrání po va‰em odcizeném majet-

ku. Uschovejte i doklady o zakoupení drah˘ch vûcí.

7) Pozor na informace na sociálních sítích, které slouÏí jako zdroj in-

formací pro zlodûje. Sdílená informace o va‰em odjezdu, dovolené

nebo jin˘ch aktivitách se mÛÏe snadno dostat i k nûkomu, jenÏ ji vy-

uÏije ke svému prospûchu.

8) Co dûlat, pokud ve‰kerá naznaãená opatfiení selÏou? Pfiijedete a vi-

díte vypáãená okna ãi dvefie, nepofiádek pfied vchodem? Zachovejte

klid a rozvahu. Nevstupujte do objektu. MÛÏe tam b˘t pachatel.

Neuklízejte po zlodûjích. Vloupání je tfieba neprodlenû oznámit na

nejbliÏ‰í sluÏebnu policie, pfiípadnû je moÏné vyuÏít moÏnosti ozná-

mení na tísÀovou linku 158. Pro policii je dÛleÏité, aby nedo‰lo

k znehodnocení pfiípadn˘ch stop, které po sobû pachatel zanechá.

9) Vlastní rekreaãní objekty nav‰tûvujte nepravidelnû po cel˘ rok. Mimo

samotné kontroly je vhodné alespoÀ jednou za mûsíc fiádnû vyvûtrat.

Nûkterá zmínûná doporuãení mÛÏeme stejnû dobfie vyuÏít jak pfii za-

bezpeãení své rekreaãní chaty, tak pfii ochranû svého rodinného domu

nebo bytu. Je pfiedev‰ím na majitelích nemovitostí, jak ochrání svÛj

majetek. nprap. Mgr. Petr Smûták, vrchní inspektor

Záchranáfii v terénu

Záchranáfii o‰etfiovali Ïenu a dítû intoxikované oxidem uhelnat˘m
Zdravotnická záchranná sluÏba zasahovala v sobotu 21. ledna veãer

u otravy oxidem uhelnat˘m v Malé Morávce. Operaãní stfie-

disko ZZS dostalo po dvacáté hodinû hlá‰ení o zhor‰ují-

cí se nevolnosti u tfiiadvacetileté Ïeny s bolestí hlavy,

poruchou zraku a kfieãemi v konãetinách. Pfiíznaky

nevolnosti mûlo jevit také tfiíleté dítû. Na místo by-

la vyslána posádka rychlé lékafiské pomoci

z R˘mafiova.

Bezprostfiednû po vstupu do obytn˘ch prostor se ro-

zezvuãel alarm detektoru CO, kter˘ je souãástí v˘bavy

posádek ZZS. Pfiístroj ukazoval nebezpeãné hodnoty oxi-

du uhelnatého v místnosti. Záchranáfii proto ihned zajistili od-

sunutí v‰ech osob z rizikového prostoru na chodbu a postiÏen˘ch do

sanitního vozidla. Pfiivolána byla zároveÀ lékafiská posádka

a vzhledem k pfiítomnosti nebezpeãného plynu také ha-

siãi. Zdrojem unikajícího oxidu uhelnatého byla ne-

tûsnící karma.

Záchranáfii zahájili poskytování pfiednemocniãní

neodkladné péãe Ïenû, jejíÏ stav se po podání kys-

líku a lékÛ podafiilo v˘raznû zlep‰it. O‰etfiení vyÏa-

doval i tfiílet˘ chlapec, u nûhoÏ posádky rovnûÏ dete-

kovaly zasaÏení oxidem uhelnat˘m. Oba pacienti byli

následnû transportováni do krnovské nemocnice. 

PhDr. Luká‰ Humpl, ZZS MSK, Mgr. Petr KÛdela, HZS MSK

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v lednu a únoru
pondûlí 14:00–17:00 18:30–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–17:00 18:30–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

Plaveck˘ kurz:
pondûlí 17:00–18:30 stfieda 17:00–18:30

Aerobik
pondûlí 18:45–19:45

Sauna
je v provozu kaÏd˘ den 

a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis sluÏeb

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

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

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00   13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00
nedûle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

po–pá 16:00–21:00, so–ne + svátky 10:00–21:00
Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné. Vstupné 

pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. Oslavenci mají v den narozenin
vstup do aquacentra zdarma (nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. 

Zaãátek vÏdy v 13:30. Ukonãení posezení 15:30–16:00. 

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli. 

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termín kavárniãek v prvním pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘): 31. 1., 14. 2., 28. 2., 

14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

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

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou moÏné pro skupiny 5 
a více náv‰tûvníkÛ.

Objednávky v informaãním centru.

Bruslení pro vefiejnost na ZS R˘mafiov
pondûlí 14:00–16:30 pátek 14:00–16:30

úter˘ 14:00–16:30 sobota 14:00–16:30   19:00–21:30

stfieda 14:00–18:00 nedûle 14:00–16:30

ãtvrtek 14:00–16:30

Aktuální rozpisy bruslení pro vefiejnost sledujte 
na www.mestskesluzby.cz
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Jedním z tajemství Ïivota je, Ïe v‰e, co má v Ïivotû nû-

jakou cenu, dûláme pro druhé. Lewis Carroll
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

27. 1. Mezinárodní den památky obûtí holocaustu – vyhlá-
silo OSN roku 2005 k 60. v˘roãí osvobození kon-
centraãního tábora v Osvûtimi v roce 1945 

27. 1. 1832 nar. Lewis Carroll, vl. jm. Charles Lutwidge Dodgson,

anglick˘ logik, matematik a spisovatel (zemfi. 14. 1. 1898)

– 185. v˘roãí narození 

27. 1. 1897 nar. Karel Lamaã, filmov˘ reÏisér, scenárista a herec

(zemfi. 2. 8. 1952) – 120. v˘roãí narození 

28. 1. 1912 nar. Jackson Pollock, americk˘ malífi (zemfi. 11. 8. 1956)

– 105. v˘roãí narození

28. 1. 2002 zemfi. Astrid Lindgren, ‰védská spisovatelka, autorka

knih pro dûti (nar. 14. 11. 1907) – 15. v˘roãí úmrtí 

31. 1. 1797 nar. Franz Schubert, rakousk˘ skladatel (zemfi. 

19. 11. 1828) – 220. v˘roãí narození 

31. 1. 1962 zemfi. Vlasta Burian, herec, zpûvák a divadelní reÏisér

(nar. 9. 4. 1891) – 55. v˘roãí úmrtí 

1. 2. 1882 nar. Marie Majerová, spisovatelka a novináfika (zemfi.

16. 1. 1967) – 135. v˘roãí narození 

2. 2. 1882 nar. James Joyce, irsk˘ prozaik pí‰ící anglicky (zemfi.

13. 1. 1941) – 135. v˘roãí narození 

2. 2. 1942 zemfi. Daniil Charms, vl. jm. D. Juvaãov, rusk˘ spiso-

vatel (nar. 30. 12. 1905) – 75. v˘roãí úmrtí 

3. 2. 1887 nar. Georg Trakl, rakousk˘ básník (zemfi. 3. 1. 1914) 

– 130. v˘roãí narození 

3. 2. 1997 zemfi. Bohumil Hrabal, prozaik (nar. 28. 3. 1914) 

– 20. v˘roãí úmrtí

4. 2. Svûtov˘ den boje proti rakovinû – vyhlásila
Mezinárodní unie boje proti rakovinû roku 2000 

4. 2. 1677 nar. Giovanni Santini, vl. jm. Jan BlaÏej Santini Aichl,

architekt italského pÛvodu (zemfi. 7. 12. 1723) 

– 340. v˘roãí narození 

5. 2. 1937 zemfi. Lou Andreas-Salomé, rusko-nûmecká spisovatel-

ka a psycholoÏka (nar. 12. 2. 1861) – 80. v˘roãí úmrtí 

6. 2. 1932 nar. Francois Truffaut, francouzsk˘ filmov˘ reÏisér

(zemfi. 21. 10. 1984) – 85. v˘roãí narození 

7. 2. 1812 nar. Charles Dickens, anglick˘ prozaik a publicista

(zemfi. 9. 6. 1870) – 205. v˘roãí narození 

7. 2. 1862 zemfi. Franti‰ek ·kroup, skladatel (nar. 3. 6. 1801) 

– 155. v˘roãí úmrtí 

7. 2. 1922 nar. Jan Skácel, spisovatel (zemfi. 7. 11. 1989) – 95. v˘-

roãí narození

V˘tvarné inspiraãní kurzy
Sobotní kurzy kresby 
a malby pro dospûlé,

pro zaãáteãníky i pokroãilé
Program zamûfien˘ na zvládnutí kombinovan˘ch 

v˘tvarn˘ch technik, práci s námûtem i pozadím 

v realistickém, stylizovaném a abstraktním zpracování.

ZájemcÛm o v˘tvarné umûní ukáÏeme, kde hledat inspiraci

pro vlastní tvorbu, pedagogÛm a rodiãÛm poradíme, 

jak odbornû a zábavnou formou rozvíjet kreativitu s dûtmi.

25. bfiezna 2017   9:00-17:00
V˘tvarn˘ inspiraãní kurz

HLAVA A HUDBA

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky:
Katefiina Chvílová

www.vytvarnavyuka.cz, katka@chvilova.cz,
603 220 048
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Nov˘ rok v Pran˘fii zahajuje v˘stava hudebního plakátu
První leto‰ní vernisáÏ v mûstském muzeu otevfiela 10. ledna v˘stavu v galerii
Pran˘fi. Franti‰ek Orság na ní pfiedstavil kolekci plakátÛ z archivu svého hudeb-
ního souputníka Ivana Mejsnara a zavzpomínal na vlastní bigbeatové mládí.
Franti‰ek Orság se do povûdomí r˘mafiovské vefiejnosti zapsal pfiedev‰ím

rekonstrukcí domku malífiky Marie Kodovské a zaloÏením její galerie.

Zemûdûlsk˘ inÏen˘r srostl˘ s krajinou kolem Harrachova byl ale v mládí

také muzikant. ProÏil éru pronikání bigbeatu za Ïeleznou oponu jako ãlen

kapely The Insanes. „Druhá pÛle 20. století byla úÏasná doba. Byli jsme
mladí, temperamentní. Koncem ‰edesát˘ch let konãila doba, kdy jsme by-
li zadrátovaní vÛãi západní Evropû,“ zavzpomínal Franti‰ek Orság na ro-

ky, kdy poslouchal rádio Luxembourg a pracnû shánûl nahrávky The

Beatles nebo kapely Cream.

KdyÏ se v roce 1966 na vojnû seznámil s Ivanem Mejsnarem a nechal se

angaÏovat ve „vojenské“ kapele jako baskytarista, ovlivnilo to cel˘ jeho

Ïivot: „Ivan mû pak lákal do Prahy, abych hrál v kapele The Insanes,
a tak jsem nastoupil na Vysokou ‰kolu zemûdûlskou v Suchdole.
Pfiipravovali jsme se na první vystoupení v kvûtnu 1968, ale kvÛli tragic-
kému úmrtí bubeníka jsme koncert museli zru‰it,“ pfiibliÏuje Franti‰ek

Orság. První koncert, uÏ s nov˘m bubeníkem, se pak konal 1. ãervna v sá-

le dejvické restaurace Na Hadovce, která se stala základnou kapely.

O zmûnû data dodnes svûdãí pozvánka, vytvofiená Ivanem Mejsnarem

stejnû jako v‰echny ostatní vystavené plakáty. Ty nejstar‰í, kreslené, pro-

zrazují Mejsnarovo v˘tvarné nadání (pracoval nûkolik let jako malífi ku-

lis v Hudebním divadle Karlín). Pozdûj‰í plakáty vznikaly jako koláÏe

z fotografií a poãítaãové grafiky. Ivan Mejsnar vytváfiel i kost˘my, rekvi-

zity a obrazy pro podpofiení psychedelické atmosféry koncertÛ; nûkteré

z nich uchoval Franti‰ek Orság jako památku na tehdej‰í experimenty.

Kapela The Insanes koncertovala nejen v praÏské hospodû Na Hadovce,

ale pravidelnû zajíÏdûla tfieba do Nového Boru nebo Jablonného

v Podje‰tûdí a v létû 1968 hrála i v Harrachovû, Horním Mûstû, Velké

·táhli a R˘mafiovû. Tady ji zastihl srpnov˘ vstup okupaãních vojsk, kter˘

pfiedznamenal normalizaci v následujících letech a s ní spojen˘ útlum

svobodomyslné bigbeatové éry.

Po rozpadu The Insanes v roce 1972 pokraãoval Ivan Mejsnar s dal‰ími

rockov˘mi kapelami (âerná magie, Ossia Band, Variace, Aréna,

Formace), kliãkoval mezi normalizaãními nafiízeními, zákazy a omeze-

ními (kapelu Variace, která dostala úfiední zákaz koncertovat, napfi. pfie-

jmenoval na Arénu, aby mohla hrát dál), získával a ztrácel hudebníky

i zku‰ebny a nakonec se na konci osmdesát˘ch let rozhodl pro sólovou

dráhu diskÏokeje. „V pfií‰tích letech jsem sjezdil prakticky celou âR
s programem pod názvem Maxi Disco Show Praha, vãetnû zájezdÛ na
severní Moravu. Tehdej‰í náv‰tûvníci znají moji diskotéku i z pravidel-
n˘ch diskoték odehran˘ch v R˘mafiovû,“ dodává Ivan Mejsnar v ko-

mentáfii k v˘stavû.

V̆ stavu plakátÛ, fotografií a dal‰ích dokumentÛ z éry bigbeatov˘ch ka-

pel, které „pûstovaly a udrÏovaly atmosféru svobody a volnosti“, mohli

náv‰tûvníci galerie Pran˘fi vidût do 26. ledna. Dal‰í v˘stava na hudební té-

ma zaãíná uÏ zítra (28. ledna). ZN, fota: Jana ·tolfová
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Sbírkotvorná ãinnost aneb Proã to v‰echno vlastnû sbíráme?
Po tfii roky kaÏd˘ mûsíc muzejníci pro ãtenáfie RH vybírali ze stálé

expozice Mûstského muzea R˘mafiov exponát, jenÏ souvisel buì

s aktuální v˘stavou v galerii Octopus ãi Pran˘fi, anebo jeho v˘bûr 

ovlivnilo roãní období s pfiináleÏejícími svátky a událostmi. V̆ bûr ar-

tefaktÛ probûhl napfiíã obory od archeologie, historie, etnografie po

dûjiny umûní i na základû materiálové rÛznorodosti od keramiky pfies

textilie, fotografie a dfievofiezby k malbû. Krat‰í populárnû nauãné

pfiíspûvky mûly upozornit na vûci, jeÏ jsou sbírkov˘mi pfiedmûty mu-

zea a navíc se svou pfiítomností ve stálé expozici podílejí na plastic-

ké rekonstrukci té ãi oné epochy r˘mafiovsk˘ch dûjin. Pokud ãtenáfie

tato rubrika bavila, mohou b˘t muzejníci spokojeni. Pocit dobfie od-

vedené práce je v‰ak nejvíce hfiál u srdce, kdyÏ do muzea zavítali ná-

v‰tûvníci, ktefií po pfieãtení Exponátu mûsíce zatouÏili setkat se s vy-

bran˘m artefaktem pfiímo in situ. Aby dosah informací byl co nejvût-

‰í, byla na webov˘ch stránkách muzea vytvofiena záloÏka Exponát

mûsíce, kde si nejen R˘mafiov‰tí mohou v‰echny vybrané pfiedmûty

prohlédnout a nûco se o nich doãíst. 

Pro nadcházející rok jsme vymysleli rubriku novou, opût mûsíãní

PfiírÛstek do sbírek. Souvisí totiÏ s nároãn˘m muzejním procesem

tezaurace, sbírkotvornou ãinností, ale také s obecn˘m povûdomím

spoleãnosti o smyslu muzea a vytváfiení jeho sbírek.

Sbûratelství a následnû muzejnictví mají za sebou velice bohaté a ob-

sáhlé dûjiny, zaãínající jak jinak neÏ ve starovûku. Jejich pfiíãinou by-

lo naplnûní „staré potfieby lidstva shromaÏìovat pfiedmûty za úãelem
pfieÏití“ (Holman). Tato potfieba je nám pevnû dána, je imanentní a na

na‰í vÛli zcela nezávislá, jak pí‰e Jifií Îalman, biolog a muzejník, kte-

r˘ uzavírá: „NemÛÏeme jinak.“ Jedinû tak se mÛÏeme pokusit odpo-

vûdût na „tzv. vûãnou otázku – kdo jsme, odkud pocházíme a kam
smûfiujeme“. Vybrané a sesbírané pfiedmûty totiÏ vypovídají o nû-

kdej‰ích jevech a událostech. A právû jimi vytvofiené sbírky pomáha-

jí uchovávat a z generace na generaci pfiedávat kulturní hodnoty, tzn.

udrÏovat kulturní pamûÈ stále Ïivou, coÏ je „pfiedpokladem civilizaã-
ní konkurenceschopnosti a prosperity spoleãnosti. Proto existují
a stále vznikají muzea – ve vefiejném zájmu.“ Vytváfiení rÛzn˘ch sbí-

rek a zakládání muzeí a galerií, které je vefiejnû prezentují a propa-

gují, spoleãnost v˘raznû pozitivnû formuje, dûlá ji vzdûlanûj‰í a tole-

rantnûj‰í. A právû v tomto nutno vidût Îalmanem mínûnou civilizaã-

ní konkurenceschopnost a prosperitu spoleãnosti. 

Abychom v‰ak nevytváfieli pouhé skládky a skladi‰tû star˘ch vûcí,

vyÏadující mimofiádn˘ a finanãnû nároãn˘ reÏim, je nutno ke sbírko-

tvorné ãinnosti pfiistupovat co nejerudovanûji – tento proces v mu-

zejnictví naz˘váme tezaurace. Pojem v sobû obsahuje jak vûdecké

vytváfiení sbírky, její následné uchování, tak dÛkladnou péãi o ni.

V souãasnosti mohou (tedy mûla by) muzea své sbírky roz‰ifiovat, tj.

zhodnocovat a tfiíbit (jelikoÏ sbírka je stále „Ïivá“) dvûma zpÛsoby:

nákupem (koupí) ãi pfiijetím daru. Vzhledem k dlouhodobû trvající

situaci v˘razného podfinancování (zejména) men‰ích regionálních

muzeí, jsou tyto instituce a jejich roz‰ifiování sbírek témûfi zcela zá-

vislé na bezúplatné moÏnosti pfiijímání darÛ.

Po pfiijetí daru do muzejních sbírek zaãíná pomûrnû nároãn˘ proces,

kdy je nov˘ pfiírÛstek – muzeálie – zpracován, tedy zapsán do sbírko-

vé evidence, konkrétnû do Centrální evidence sbírek (CES)

Ministerstva kultury. Teprve pak je sbírkov˘ pfiedmût zákonnû chránûn.

Tím ov‰em proces zpracování zaãíná. Následuje vytvofiení evidenãní-

ho záznamu, zafiazení do chronologické a následnû systematické evi-

dence. Z pfiedmûtu nutno „vytáhnout“ v‰echnu jeho vypovídací hod-

notu, bez které by pero zÛstalo jen perem ãi klobouk obyãejn˘m klo-

boukem (zásadní vypovídací hodnotou by byla informace, Ïe tímto pe-

rem psal Karl Berger své dûjiny R˘mafiova ãi Ïe tento klobouk nosil r˘-

mafiovsk˘ objevitel roztrou‰ené sklerózy Otto Marburg). Vypovídací

hodnota v‰ak musí b˘t objevena je‰tû pfied procesem zapsání pfiedmû-

âást muzejní knihovny s nûmeckou literaturou (uprostfied), vypovída-
jící o pÛvodním r˘mafiovském obyvatelstvu, vznikla pfieváÏnû z darÛ

Na v˘stavû 100 let od narození Franti‰ka VaÀáka v ãervenci loÀského
roku v galerii Pran˘fi byly prezentovány fotografie a dokumenty, které
lidé do r˘mafiovského muzea darovali nebo je na v˘stavu zapÛjãili

Plukovník Karel Otta, pracovník âeskoslovenského rozhlasu
v Káhifie za 2. svûtové války. Muzeím jsou ãasto vûnovány celé pozÛ-
stalosti. R˘mafiovské muzeum vlastní pozÛstalost manÏelÛ Ottov˘ch,
kterou vûnovala Ottova manÏelka a dcery

Velká ãást vystaven˘ch exponátÛ v externí expozici o dûjinách textil-
nictví v budovû Hedvy Brokátu pochází také z darÛ r˘mafiovsk˘ch
pamûtníkÛ
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tu do sbírek. Z toho dÛvodu nelze automaticky vzít kaÏd˘ muzeu nabí-

zen˘ pfiedmût. Poté co je nov˘ sbírkov˘ pfiedmût zafiazen do systema-

tické sbírky (sbírky archeologie, numismatiky, umûní apod.), mûl by

b˘t ‰iroké vefiejnosti pfiedstaven formou badatelsk˘ch v˘stupÛ (ãlánkÛ,

katalogÛ apod.) nebo prezentace na v˘stavách. Jedinû tak muzeum

splÀuje svoji primární funkci, a to Ïe vytváfií „obraz minulého svûta, 
abychom se lépe vyznali ve svûtû souãasném“ (Îalman). 

Proto jsme se rozhodli pro RH kaÏd˘ mûsíc vybrat ten nejzajímavûj-

‰í nov˘ pfiírÛstek do r˘mafiovsk˘ch muzejních sbírek a pfiedstavit jej

‰iroké vefiejnosti prostfiednictvím krat‰ího ãlánku. Pfiíspûvky mohou

ãtenáfie také inspirovat k obdarování muzea „star˘mi vûcmi“, které

sice mohou nadále v teple domova zdobit krbovou fiímsu ãi b˘t peã-

livû uschovány v zásuvce, mohou v‰ak naopak b˘t pfiedstaveny ‰ir‰í-

mu publiku a pfiispût k poznání minul˘ch dob na‰eho regionu a roz-

‰ífiit tak sbírky regionálního muzea, které jsou dûdictvím nás v‰ech.

Michal Vyhlídal, fota: Jana ·tolfová a archiv muzea
Literatura:

Ladislav Kesner, Muzeum umûní v digitální dobû, Praha 2000.

Pavel ·tûpánek, Obrysy muzeologie, Olomouc 2002.

Michaela Buriánková, Anna Komárková, Franti‰ek ·ebek (eds.),

Úvod do muzejní praxe. Uãební texty základního kurzu ·koly muzej-
ní propedeutiky, Praha 2010.

PfiírÛstek do sbírek
Leden: Svat˘ obrázek z Karnabrunnu (19. století)

Trojici zarámovan˘ch svat˘ch obrázkÛ do muzea vûnovala paní

Lenka Slamûníková z Rudy. První ãernobíl˘ obrázek pfied-

stavuje svatou Annu vyuãující mladou Pannu Marii, dru-

h˘ ãernobíl˘ obrázek s kostelem a Pannou Marií

s JeÏí‰kem upomíná na pouÈ v dolnorakouském

Enzersdorfu a tfietí, zde prezentovan˘ a zároveÀ nej-

zdobnûj‰í poutní obrázek pod sklem pfiedstavuje

Svatou Trojici vzná‰ející se nad poutním koste-

lem v Karnabrunnu taktéÏ v Dolním Rakousku.

Proã by zrovna tyto rakouské artefakty mûly

b˘t souãástí sbírek r˘mafiovského muzea?

Pofiídila si je totiÏ pravdûpodobnû na pfielomu

19. a 20. století rodina Komárkova z Rudy, kte-

rá pravidelnû v pfied- a porepublikovém období

zajíÏdûla do Nûmecka a Rakouska úãastnit se

kfiesÈansk˘ch poutí. Obrázky si vozili domÛ jako

„Andenken“, ãili upomínky, vzpomínky – jak je psá-

no na na‰em pfiírÛstku – „Andenken von Karnabrunn“.

Anabáze tûchto pfiedmûtÛ byla nanejv˘‰ zajímavá. Rodina

se totiÏ je‰tû pfied odsunem z neznám˘ch dÛvodÛ odstûhovala

do Nûmecka, pfiiãemÏ jeden z ãlenÛ se následnû usadil

v Rakousku, kam s sebou odvezl i rodinné devocionální ob-

rázky. Po letech se paní Slamûníková setkala s mlad‰ími

ãleny rodiny, kdyÏ u nich v Rakousku nûjakou dobu

pracovala. Vûnované obrázky spolu se star˘mi

pfiedváleãn˘mi fotografiemi z Rudy pfiivezla do

âeska a následnû je vûnovala muzeu.

Pfiedmûty vypovídají o soukromé zboÏnosti

a fenoménu poutnictví, jeÏ se tû‰ily oblibû uÏ

od stfiedovûku. Sv˘m provedením také pfiibli-

Ïují dobu konce 19. století, kdy se v tisku za-

ãalo uÏívat fotomechanické reprodukce. Svaté

obrázky tak byly ti‰tûny ve velk˘ch nákladech,

a kdyÏ se navíc ozdobily, napfi. barevn˘m poza-

dím malovan˘m jako podmalba na sklo a rostlin-

n˘m dekorem z barevného kovu (jako na na‰í 

ukázce), mûly velk˘ úspûch.

Dárkyni tímto dûkujeme. 

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Foto: Jana ·tolfová
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Studovat v dÛchodu univerzitu je zábava
âeská populace stárne, seniorÛ rok od roku pfiib˘vá a s tím se mûní i spole-
ãenské klima. Ekonomové fie‰í, jak stále poãetnûj‰í skupinû dÛchodcÛ zajistit
dÛstojné Ïivotní podmínky, pfiib˘vá domÛ s peãovatelskou sluÏbou. Rodí se ale
i nové moÏnosti, jak pobyt „na odpoãinku“ seniorÛm zpestfiit a naplnit smys-
luplnou ãinností. Co dûlat ve chvíli, kdy hlavním motorem Ïivota není práce
nebo v˘chova dûtí? Tfieba studovat!
My‰lenka celoÏivotního vzdûlávání dala vzniknout univerzitám tfietí-

ho vûku; ta první byla zaloÏena uÏ v roce 1973 ve Francii, od druhé

poloviny 80. let existují podobné instituce i v âeské republice. Jejich

nejvût‰í rozvoj ale zaãal po roce 2000, nejprve v mûstech s univer-

zitním zázemím a s rozvojem informaãních technologií i v men‰ích

centrech. Od roku 2012 poskytuje vzdûlávací kurzy pro seniory také

r˘mafiovská knihovna, jako konzultaãní stfiedisko Provoznû technolo-

gické fakulty âeské zemûdûlské univerzity v Praze.

Skupina r˘mafiovsk˘ch seniorÛ se zájmem o studium absolvovala

první ‰estisemestrální cyklus pfiedná‰ek a ukonãila ho slavnostní pro-

mocí v Praze. âást z nich se rozhodla pokraãovat a s novû pfiihlá‰e-

n˘mi studenty letos zahájila dal‰í cyklus. První semestr s názvem

Genealogie mají za sebou. Ve stfiedu 18. ledna jely ãtyfii studentky-

seniorky v doprovodu lektorky Michaely Jirou‰kové do Zábfiehu pfie-

vzít pamûtní listy z rukou Ing. Kláry Nehodové z âeské zemûdûlské

univerzity v Praze.

V Kulturním stfiedisku Zábfieh se se‰lo 150 studentÛ z konzultaãních

stfiedisek z celé Moravy i z âech. „Pamûtní listy se pfiedávají po kaÏ-
dém semestru. MÛÏeme si vybrat, kde je chceme pfievzít. UÏ jsme by-
li ve ·ternberku nebo v Louãné nad Desnou. Je to moÏnost poznat
dal‰í úãastníky tohoto vzdûlávání, ale i dané místo,“ vysvûtluje

AneÏka Pfiikrylová. Souãástí programu v Zábfiehu byla pfiedná‰ka

o historii mûsta a o nejslavnûj‰ím tamním rodákovi Janu Eskymo

Welzlovi. Kromû toho si zájemci mohli prohlédnout historické pa-

mátky Zábfiehu a nav‰tívit nedávno zaloÏen˘ minipivovar Welzl.

Do Zábfiehu se vypravily také dvû nové studentky, b˘valé uãitelky

Vûra Mofikovská a Beáta Kameníková, i nejstar‰í r˘mafiovská stu-

dentka Bohumila Teislerová, která letos oslaví pûtaosmdesáté naro-

zeniny. Na univerzitu tfietího vûku v R˘mafiovû chodí od jejího otev-

fiení a v Zábfiehu pfievzala i ocenûní pro nejstar‰í ãeské studenty.

„Na univerzitu jsem se pfiihlásila, abych mûla co dûlat a abych se nû-
co nového dozvûdûla,“ shrnuje Bohumila Teislerová. V mládí vystu-

dovala pedagogické gymnázium a pfii zamûstnání dálkovû vysokou

‰kolu. DojíÏdûla na pfiedná‰ky do Pardubic a závûreãné zkou‰ky sklá-

dala na Karlovû univerzitû. Pracovala poté jako uãitelka a fieditelka

v nûkolika matefisk˘ch ‰kolách. Studovat v mládí a pfii práci a napro-

ti tomu v dÛchodu je podle jejích slov velk˘ rozdíl: „Tehdy to neby-
lo lehké. Teì je to zábava. Nic mû netlaãí a uãím se dobrovolnû.“
Seniofii se scházejí v knihovnû na pravideln˘ch virtuálních pfiedná‰-

kách na nejrÛznûj‰í témata, které pro nû pfiipravili univerzitní uãitelé.

Bohumilu Teislerovou nejvíc zaujal semestr o baroku, AneÏku

Pfiikrylovou dûjiny odívaní nebo v˘klad o renesanci. Virtuální uni-

verzita ale nabízí i pfiedná‰ky o geometrii, lesnictví a myslivosti, fun-

gování Evropské unie nebo o osobních financích. Na tématu se stu-

denti dohodnou pfiedem – pfií‰tí semestr bude o cestování.

„Nejvût‰ím pfiínosem studia pro mû je zji‰tûní, Ïe jsem je‰tû schopná
se nûco nauãit, Ïe mû baví se uãit, ale i to, Ïe se seznámím s nov˘mi
lidmi, Ïe poznám, jak pracují ostatní studijní kolektivy. Napfiíklad se-
niofii z Libiny spolu jezdí na v˘lety a oslavují narozeniny,“ dodává

AneÏka Pfiikrylová. OceÀuje i to, Ïe ji studium donutilo pracovat

s poãítaãem a udrÏovat si pfiehled, zkrátka zÛstat aktivní. 

ZN, foto: M. Jirou‰ková
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Tipy na nejlep‰í kníÏky pro dûti
Produkce kníÏek pro dûti a mladé ãtenáfie je velmi bohatá a pestrá a je

stále z ãeho vybírat. Nûkdy je ale tûÏké se v nabídce orientovat, a tak

nezb˘vá neÏ se spolehnout na radu nûkoho, kdo má pfiehled.

R˘mafiovská knihovna dûtem nabízí k vypÛjãení kvalitní tituly, 

z nichÏ budeme letos na stránkách RH pravidelnû vybírat tipy na ãet-

bu pro v‰echny vûkové kategorie.

Zaãneme s nejmlad‰ími dûtmi ve vûku od ãtyfi do ‰esti let. Pro jejich

ãtenáfisk˘ záÏitek je dÛleÏit˘ i v˘tvarn˘ doprovod, a proto mezi na‰i-

mi tipy najdete kníÏky s opravdu krásn˘mi ilustracemi:

Markéta Pilátová, Dora Dutková: Jura a lama
Jura má dvû bájeãné mámy, které na statku v horách chovají lamy.

Plete ‰ály, stará se o ovce a zaÏije dobrodruÏství na záchranné v˘pra-

vû, která skonãí v kouzeln˘ch norách krtãí královny.

Ester Stará, Filip Po‰ivaã: 
Jak se Josífek s JoÏinkou ztratil a nevûdûl o tom
Josífek s ply‰ovou my‰kou JoÏinkou zaÏije úÏasné vûci, kdyÏ si jde

s tatínkem koupit kecky do supermarketu.

Milada Rezková, Luká‰ Urbánek: Hurá na kajak!
Eli‰ka zaÏije velké vodácké dobrodruÏství. V̆ tvarnû nápaditá kníÏka

s fotografiemi Ladislava Sitenského. Ideální pro zaãínající ãtenáfie,

má opravdu velká písmena!

Viola Fischerová, Monika Novotná: 
Jak zvífiátka uzdravila smutn˘ dÛm
V opr˘skaném mûstském ãinÏáku bydlí lidé, ktefií se na sebe nikdy

neusmûjí. To se zmûní, kdyÏ babiãka ze smutného domu najde v par-

ku opu‰tûného psa Bûlinku a ujme se ho.

Ester Stará, Martina Matloviãová: 
Chrochtík a Kvikalka na cestû za bl˘skav˘m prasátkem
Napínavá cesta v pfiíbûhu o lásce, odhodlání, nebezpeãí, pfiátelství

a domovû v kníÏce pro ãtyfileté dûti.

V‰echny tyto a mnohé dal‰í krásné kníÏky si mÛÏete vypÛjãit v dût-

ském oddûlení r˘mafiovské knihovny. Na stránkách knihovny visí ta-

ké aktuální katalog Nejlep‰í knihy dûtem, kde najdou ãtenáfii mnoho

dal‰ích titulÛ, které stojí za pfieãtení. Petra Klimentová

Ludmila Vávrová – Malá Morávka .................................. 1947 Milan Marek – R˘mafiov ..................................................... 1953 
Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Rozlouãili jsme se

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Jan Vala – R˘mafiov ............................................................ 80 let

Zdenûk Krã – R˘mafiov ...................................................... 81 let

Jiljí Buãek – R˘mafiov ....................................................... 81 let

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

Josef Kmenta – R˘mafiov ................................................... 82 let

Franti‰ka Tomková – R˘mafiov ........................................... 83 let

Bronislava Bednáfiová – R˘mafiov ...................................... 84 let

·tûpánka Smetanová – R˘mafiov ........................................ 85 let

Elena Cetkovská – R˘mafiov .............................................. 86 let

Franti‰ek KuÏela – R˘mafiov .............................................. 87 let

Vlastimil Koke‰ – Janovice ............................................... 87 let

Emil Murárik – R˘mafiov ................................................... 91 let

Erna La‰tÛvková – R˘mafiov .............................................. 93 let
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Kalendáfi MD R˘mafiov 2017
V Mûstském informaãním centru R˘mafiov jsou

stále v prodeji kalendáfie Mûstského divadla

R˘mafiov na rok 2017. Limitovaná série snímkÛ

focen˘ch pfiímo v interiéru divadla vy‰la pouze

v mnoÏství 100 kusÛ.

Neváhejte a zakupte si svÛj v˘tisk jiÏ nyní. Cena

je 260 korun. Petr La‰tuvka, MD R˘mafiov
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Organizace a spolky

Adopce sedaãek 2017
Pomozte zachránit divadlo v R˘mafiovû pro dal‰í generace tím, Ïe si adoptujete se-

daãku. Adoptovat mÛÏe jedinec, rodina, firma nebo i skupina lidí, jako tfieba spo-

leãenství obyvatel domu. Adopci provedete velmi jednodu‰e. Kliknûte na stránky

divadla www.mdrymarov.cz a vyberte si z plánku svou sedaãku. âíslo fiady a se-

daãky za‰lete na e-mail adopce@mdrymarov.cz. V pfiípadû, Ïe nemáte internet, je

zde moÏnost zakoupení sedaãky pfiímo v IC R˘mafiov. Cena za sedaãku na rok

2017 je 700 korun. Dûkujeme v‰em, kdo si svou sedaãku adoptovali a sv˘m dí-

lem pfiispûli k obnovû divadla. Petr La‰tuvka, MD R˘mafiov
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Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov – Kalendáfi akcí 2017

Akce jin˘ch odborÛ:
22. 4. Po stopách Eskymo Welzla (5, 10, 15, 25, 50 km)

20. 5. Krnovská 50 (4, 15, 25, 50)

16.–19. 11. Poslední puch˘fi – Buãovice

31. 12. V̆ stup na Stránsk˘ vrch

Stfiedeãní vycházky mohou b˘t pfii nepfiízni poãasí pfiesunuty, je tfie-

ba sledovat v˘vûsku nebo se telefonicky dotázat vedoucí vycházky

(Boxanová: 739 982 522, Mácová: 721 424 862).

V listopadu se sejdeme ve sklípku U Chlachuly na zakonãení turis-

tické sezóny – bude vyvû‰eno ve skfiíÀce!

Dal‰í navrhované vycházky:
Ovãárna – âervenohorské sedlo Kouty nad Desnou – Dlouhé Stránû

Bohu‰ov – Osoblaha Hfiebenovka – brusinky

Na medvûdí ãesnek Milotice – Bruntál

Láznû Jeseník Velk˘ Roudn˘

KromûfiíÏ Re‰ovské vodopády

Lesní ekostezka – ·vagrov Údolí Bystfiice

Sobotínsk˘ okruh Kolem R˘mafiova

Zlat˘ chlum Od Ztracenky do Sobotína

Mal˘ Rab‰t˘n V zimû na bûÏky

Foto a text: J. Mácová, KâT R˘mafiov
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Pan Hohnhäuser, fieãen˘ Eggfranz

Tento ãlovûk pocházel z rohového domu na
Dolním námûstí v R˘mafiovû. Byl to jedin˘
syn majitele domu a pozemkÛ Hohnhäuse-
ra a mûl je‰tû jednu star‰í sestru.
Jmenoval se Franz, a protoÏe se v normální
‰kole velmi dobfie uãil, nechal ho jeho otec dá-
le studovat. KdyÏ uÏ v‰ak vychodil nûkolik ‰kol,
pomátl se najednou na rozumu, takÏe ho otec
musel vzít domÛ.1 Jeho stav se v‰ak uÏ ne-
zmûnil,2 a tak povaÏoval jeho otec za dobré
a vhodné pfienechat dcefii, jeÏ se vdala za ji-
stého Franze Haase, svÛj dÛm vãetnû pozem-
kÛ se smluvní podmínkou, Ïe si u sebe pone-
chá bratra Franze Hohnhäusera v celém zao-
patfiení aÏ do konce jeho Ïivota a poskytne
mu vedle nutného o‰acení ve‰kerou péãi. – 
To se také stalo a smlouva byla ze strany sest-
ry a jejího manÏela vÛãi milému Eggfranzovi
v mládí poctivû dodrÏována. Ono jméno po-
chází od jeho matky, která byla Eggova dce-
ra a pozdûji se vdala za pana Hohnhäusera.
Franz dostával také kapesné, protoÏe tito li-
dé byli velmi zámoÏní, a tak ãastûji podnikal
pû‰í v˘lety. Chodíval do Vídnû, kde se infor-
moval o státních záleÏitostech, co v‰echno
ministerstvo nafiídilo pro blaho zemû atd.
Potom ‰el pfies Brno do Olomouce, tam za-
‰el do kanceláfie krajského úfiadu a vyptával
se zcela dÛvûrnû pánÛ úfiedníkÛ, zda jsou
pfiíkazy ministerstva splnûny? – – –
Pfii tûchto cestách mûl obyãejnû vpfiedu v ka-
bátû zastrãenu kytici a holínku vût‰inou jen
na jedné noze a tu druhou nesl v ruce.
V tomto úboru ‰el na krajsk˘ úfiad a do dal-
‰ích státních kanceláfií.
Zpoãátku, kdyÏ ho ti pánové je‰tû neznali,
poslali dobrého Eggfranze nûkolikrát postr-
kem domÛ, kdyÏ ho ale potom uÏ znali, ba-
vili se tím roztomil˘m zjevem. KdyÏ pfii‰el do
kanceláfie krajského úfiadu, pan krajsk˘ hejt-

man ihned vstal a pfiikroãil k nûmu, a kdyÏ se
Eggfranz zeptal: „Zda byla ministerská nafiíze-
ní také pfiesnû dodrÏena?“ Odpovûdûl krajsk˘
hejtman: „Ano, pane Hohnhäusere, v‰echno
bylo dodrÏeno!“ Nato udûlal Eggfranz poklo-
nu a zase se odporouãel. Nebyl-li v‰ak ‰éf
zrovna pfiítomen, tropili si písafii z Franze Ïer-
ty a dûlali si z nûj blázny. – – –
Podobné cesty do státních úfiadÛ podnikal
nûkolikrát roãnû, kdyÏ v‰ak zestárl a jeho
sestra zemfiela, chybûly mu zfiejmû potfiebné
peníze a on zÛstával doma.
V této dobû nav‰tívil mÛj otec svého ‰vagra
Rösnera, jenÏ byl v Olomouci heverníkem.3

K nûmu chodíval na obûd sekretáfi krajského
úfiadu, a kdyÏ zrovna pfii‰el a zastihl zde mé-
ho otce, R˘mafiovana, tak se ho vyptal, co
nyní onen Hohnhäuser dûlá, Ïe uÏ nikdy ne-
pfii‰el na krajsk˘ úfiad? Otec mu struãnû od-
povûdûl a pfii této pfiíleÏitosti se dozvûdûl v‰e,
o ãem jsem teì vyprávûl. – –
Netrvalo to dlouho a po zesnulé sestfie zem-
fiel také ‰vagr Franz Haas, a protoÏe mûli je-
diného syna, dostal jako jedin˘ dûdic v‰ech-
ny nemovitosti. Teì zapoãaly na‰emu
Eggfranzovi ‰patné ãasy.
Nynûj‰í dûdic a vlastník Johann Haas, fieãe-
n˘ také Haashannes, se oÏenil s Theresií
Parschovou, dcerou koÏe‰níka smrti, fiíkalo
se jí tak, protoÏe její otec bydlel u hfibitova.
Tato Ïen‰tina byla prudká a kuráÏná baba
(to, ãemu se jinak fiíká zlá saÀ) a Haashannes
byl dobr˘ Èulpas. Tak byl Eggfranz novou
majitelkou ihned vyhnán od stolu a uÏ ne-
smûl jako za Ïivota své sestry jíst u panského
stolu, n˘brÏ se do budoucna musel spokojit
se sluÏebnictvem a o kapesném nebyla ani
fieã. – – –
Zlá koÏe‰níkova dcera nemûla dlouho
Haashannese za muÏe, neboÈ ten najednou
neãekanû zemfiel!
Zanechal po sobû jednoho syna jménem

Ernst a jednu dceru. V poslední vÛli byly ne-
movitosti odkázány synovi. – Mezitím se
Theresia Parschová, nyní Haasová, vdala po-
druhé za majetného muÏe od Bruntálu4

jménem Höllebrand – a toto poslední jméno
si téÏ ponechala, kdyÏ se vdala potfietí, a sice
za Josefa Kargera. –
S tûmi dvûma muÏi a tím Ïensk˘m
Modrovousem mûl Eggfranz velmi smutn˘
Ïivot a v‰ude vy‰el naprázdno. – Musel stále
pfiíst pfiízi z velmi ‰patného lnu, coÏ se dle
starého zvyku dûlalo na vfietenu. – Musel ta-
ké pomáhat obslouÏit hosty, nesmûl si v‰ak
mimo daného jídla vzít Ïádné jiné potraviny,
a uÏ vÛbec se nesmûl napít piva nebo nûco
podobného.
Byl jsem jednou pfiítomen tomu, kdyÏ toho
tenkrát uÏ starého muÏe vyhnal ten ìábel (ta
Ïena) s v˘praskem ze spíÏe, kde si ten chu-
dák nejspí‰ bral nûco k jídlu, a ta zlá Ïena mu
vynadala pfied v‰emi pfiítomn˘mi hosty tak,
Ïe se plíÏil ke své pfieslici úplnû vydû‰en˘, za-
rmoucen˘ a bled˘ hrÛzou a studem. – Tak
sná‰el uboh˘ dobr˘ Eggfranz ve svém vyso-
kém vûku mnohé tûÏkosti od té ìábelské Ïe-
ny, dokud ho koneãnû v 50. letech z toho
trápení nevysvobodila smrt.
Tak on, skuteãn˘ vlastník nemovitostí, ne-
‰Èastn˘m podlomením ducha padl za obûÈ
neblahému osudu! Na svaté dny roku stejnû
jako na BoÏí tûlo nosil vÏdy rud˘ kabát, krát-
ké ãerné kalhoty po kolena, bílé punãochy
a vykrojené boty s pfiezkou, tfiíroh˘ klobouk
a podle staré módy cop. Tento kroj vysoce
ctil po cel˘ svÛj Ïivot – teì by byl ov‰em pou-
Ïit jako ma‰karní oblek. – 
Höllebrandová, jeho tr˘znitelka, ukonãila
svÛj Ïivot bídnû, zemfiela vyãerpáním. Lze se
domnívat, Ïe se buì sama otrávila, nebo
musela jed násilím pozfiít! – 
„V‰e zlé zde na zemi se vymstí!“ praví
Goethe.

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 Lze si v‰imnout, Ïe se tento pfiípad opakuje – a pfii neustálém a pfiíli‰ném poÏívání alkoholu (vína, piva, pálenky) lidskou spoleãností ne-
ní Ïádn˘ div, Ïe ‰ílenství, slabomyslnost, idioti a kreténi stále pfiib˘vají a blázince jsou tak pfieplnûné, Ïe se dnes musí stavût neustále no-
vé. Je velmi smutné, ale bohuÏel pravda, Ïe je ve vefiejném Ïivotû skuteãnû velmi málo uÏiteãn˘ch a geniálních muÏÛ. Kde by vût‰ina
géniÛ mohla b˘t, kdyby svÛj rozum a boÏské dûdictví nepropila! Neexistuje uÏ témûfi Ïádné normální dítû, protoÏe kaÏdé dítû pochází
z více ãi ménû pijáck˘ch rodiãÛ, proto je uÏ dûdiãnû (dûdiãn˘m hfiíchem) zatíÏeno, na svût pfiichází takfiíkajíc jako budoucí kretén. Je-li
poté slab˘ mozek, kter˘ jiÏ kvÛli dûdiãnému zatíÏení nemÛÏe správnû fungovat, ve ‰kole obzvlá‰tû namáhán, nastane potom stav, kte-
r˘ naz˘váme slabomyslností. Na nûm mají v‰ak v první fiadû vinu rodiãe sv˘m poÏíváním alkoholu! - - - Tedy zÛstaÀte stfiízliví, pijte ãist˘
pramen, kter˘ vám poskytuje pfiíroda (vodu), a nebudete mít slabomyslné dûti, n˘brÏ naopak skuteãné génie a nadané potomky!
K tomu lze je‰tû uvést, co fiíká francouzsk˘ lékafi a uãenec Ribot o ne‰varu alkoholismu. Uvádí, Ïe tato nefiest má u dûtí za následek nej-
prve krutost, t˘rání zvífiat pro zábavu, a pak dokonce ‰ílenství a sebevraÏdu. Byl-li zji‰tûn v první generaci nadmûrn˘ alkoholismus, pro-
jeví se ve druhé generaci dûdiãn˘ alkoholismus, ve tfietí hypochondrie a ve ãtvrté slabomyslnost. – Zde jsme ná‰ pfiípad vûdecky doká-
zali! D. H.

2 Zmûnil by se, kdyby se mu dostalo správné léãby! Viz „Nové léãitelské umûní“ od Dr. Lothara Volkmara, Lipsko, k dostání prostfiednictvím
Huga Schuberta v R˘mafiovû. D. H.

3 V orig. der Windenmacher, heverník = zámeãník specializovan˘ na v˘robu mechanick˘ch zvedákÛ. (Pozn. red.)
4 V originále je pfiesnûji uvedeno „aus der Allmüscht bei Freudenthal“. (Pozn. red.)
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Z historie

Svûdectví nálezÛ ze Strálku
Srovnávací v˘zkum pfiinesl pfies obtíÏe s prolínáním materiálu rÛzného

stáfií v nepfiíli‰ vysok˘ch kulturních vrstvách velké mnoÏství dokladÛ

hmotné kultury. Lze je dobfie datovat, coÏ má kvalitní oporu zvlá‰tû

v dobfie vypracované chronologické sekvenci (13.–17. stol.) nálezÛ pro

nedalek˘ R˘mafiov (Hrádek, BurgetÛv statek, pfiedmûstské sídli‰tû na

Bezruãovû ulici, historick˘ areál mûsta, zámek Janovice), ale i v ‰ir‰ím

regionu stfiední a severní Moravy ãi pfiilehlého Slezska.

Nálezovou kolekci mÛÏeme rozdûlit podle jednotliv˘ch vrstev: 1. nále-

zy z doby vzniku hradu, 2. poÏárová vrstva, jeÏ v‰ak neprobíhá prÛbûÏ-

nû celou lokalitou, a 3. ilustrující dobu doÏívajícího osídlení a zániko-

vého horizontu, kter˘ se jiÏ mísí se spodní ãástí humusu. Nutno zdÛraz-

nit, Ïe nebyla nikde zji‰tûna ani jediná stopa mlad‰í pfiímûsi od druhé

poloviny 14. století v˘‰e ani star‰í neÏ z poslední tfietiny 13. století.

Vzhledem k tomu, Ïe byla na hradû provádûna jen sondáÏ, bylo moÏno

jen minimum nálezÛ sloÏit ve vût‰í celky.

Keramické zlomky pocházejí nejãastûji z hrncÛ (na vafiení polévek, ‰al-

‰í ãi masa nebo uÏívan˘ch na zásobu vody, pfiiãemÏ odpafiování skrze

pórovit˘ povrch vodu stále ochlazovalo), v˘jimeãnû z velk˘ch tlusto-

stûnn˘ch zásobnic se dÏbány i nemnoha konvicemi, mnohdy v‰ak

z mís, které se mezi kuchyÀskou hrnãinou objevují teprve na poãátku

14. století. Neménû bûÏné jsou fragmenty poklic, které slouÏily svému

pÛvodnímu úãelu místo dfiíve uÏívan˘ch ploch˘ch kusÛ kamene, ale téÏ

jako jídelní misky. Na rozdíl od r˘-

mafiovského Hrádku jsou velmi

sporadické patrnû drahé tfiínoÏky

(kastroly ãi pánviãky nebo hrnce

na tfiech noÏkách), které specializo-

van˘ hrnãífi opatfiil uvnitfi prÛhled-

nou stfiedovûkou olovnatou glazu-

rou proti prolínání obsahu.

PouÏívaly se vût‰inou na vafiení ob-

líben˘ch ka‰í. Obdobnû je uprave-

na i drobná ãí‰ka se zakalenou ‰e-

davou glazurou,

ostatní keramika

je reÏná, tedy bez

dal‰ích úprav.

Kromû obvyklé

hrnãiny se i zde

objevily ve 

14. století neãet-

né zlomky skvû-

l˘ch kaolinitic-

k˘ch nádobek,

nejednou ãerve-

nû malovan˘ch,

o nichÏ se do-

mníváme, Ïe ‰lo

o dûtské dívãí hraãky (kuchyÀské

ãi stolní nádobíãko).

âást nádob vyrobil hrnãífi z hlinû-

ného tûsta s vysok˘m obsahem tu-

hov˘ch zrn, jiné jsou vypáleny

z hlinitopísãité a jemnûj‰í hlinitojí-

lovité hmoty a vzácnû kaolinitic-

k˘ch jílÛ. Otíravá hmota redukãnû

pálené skupiny byla na povrchu 

upravována (natírána) pfied vypále-

ním slabou vrstviãkou jemnûj‰í hlí-

ny vypálené od okrové, pfies hnû-

dou a ‰edou k ãervené i vzácnû ãer-

né (nástfiepí – engoba). Zatímco

star‰í ‰edé aÏ hnûdavé nádoby se

vypalovaly redukãnû v uzavfiené

peci, mezi mlad‰ími jednoznaãnû

pfievaÏuje svûtlé oxidaãnû vypalo-

vané zboÏí (za pfiístupu vzduchu).

K zji‰tûní stáfií keramick˘ch nálezÛ

nejlépe poslouÏily tvary okrajÛ, je-

jichÏ zmûny vÏdy souvisí s dobo-

vou módou. Star‰í typy lze snadno

zafiadit do druhé poloviny 13. sto-

letí, jsou pálené prÛmûrnû aÏ tvrdû

v redukãních pecích, jedná se o ke-

ramiku tuhovou nebo ãastûji hlini-

topísãitou s pfiímûsí svûtlé slídy

a hrub˘m kfiemenn˘m ostfiivem.

Typické jsou vzhÛru vytaÏené vy‰-

‰í fiímsovité typy. Zdobí je bohat˘

plastick˘ dekor na okraji a do polo-

viny v˘dutû nádob: nejãastûji svaz-

ky horizontálních r˘h, r˘Ïek ãi

ÏlábkÛ, ale i jednoduch˘ch ãi více-

násobn˘ch vlnovek rÛzné strmosti

aÏ po lomenici (vysoké ostfie fieza-

né), klikatka (dvû pfiekr˘vající se

vlnovky), v men‰ím mnoÏství vpi-

Honosná nádoba ze 13. století
(Strálek)

Zvoncovitá poklice (Hrádek)

Kahany (Hrádek)

Uvnitfi glazovan˘ pohárek

MísyUvnitfi polévané fragmenty rendlíkÛ (Hrádek)

Profily okrajÛ nádob ze 13. stol. (1–15 fiímsové tu-
hové a hlinitopísãité nádoby) a z poãátku 14. stol.
(16–24 typické dvoubfiité okraje, okraje dvouuch˘ch
nádob; 27–28 trojbfiité okraje; 29–30 zataÏené; 31
poslední v˘voj star‰ích fiímsov˘ch; 32 pfiehrnut˘ 
okraj; 33–34 atypické; 35 dÏbán, 36–41 okraje mis)
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chy a jejich kombinace. Ve star‰ím

i mlad‰ím období zaznamenáváme

téÏ prostou rádélkovou v˘zdobu.

K star‰í hrnãinû lze rovnûÏ zafiadit

vzácnûj‰í svûtlé nádoby, které se

podfiizují kolonizaãnímu stylu.

Dekor uvedeného druhu nádob je

jednodu‰‰í a vÏdy pfiesunut na hor-

ní ãást v˘duti. Pfiedstavuje jej pfie-

dev‰ím husté r˘hování.

Na rozdíl od jin˘ch okolních loka-

lit chybí ãervenû malovaná koloni-

zaãní keramika. âervené malování

se zde vyskytuje na rozdíl od osady

na Bezruãovû ulici aÏ v závûreãné

fázi existence hradu. Dna mají

vÏdy stopy pískové pos˘pky, coÏ

svûdãí, Ïe je hrnãífi obtoãil na po-

malu rotujícím ruãním kruhu.

Hrnãífi sedûl obkroãmo na lavici

a jednou rukou stavûl nádobu z vá-

leãku hlíny. Jednou rukou ji dotáãel

na hrnãífiském kruhu posypaném

proti klouzání vrstvou písku a dru-

hou otáãel kruhem. Z dataãnû citli-

vûj‰ích nálezÛ kovov˘ch pfiedmûtÛ

musíme uvést zlomek úzkého

(dlouhého) západoslovanského sr-

pu a podkovy bez hmatce (pfiední

plo‰ka) a Ïlábku pro podkováky. 

Stejnû jako jinde na severní Mora-

vû i zde lze zaznamenat na pfielomu

13. a 14. století boufiliv˘ nástup no-

vé svûtlé keramiky, jeÏ v první po-

lovinû 14. století nápadnû pfievaÏu-

je nad ‰ed˘m zboÏím ãasto je‰tû

star‰ích typÛ z hlinitopísãitého ma-

teriálu. Spolu s novou lépe tvaro-

vatelnou hmotou a tvrd‰ím v˘pa-

lem zaãíná nejzajímavûj‰í období

stfiedovûké keramiky, jeÏ se vyzna-

ãuje ohromn˘m mnoÏstvím typÛ, nápadnou osobitostí jednotliv˘ch dí-

len a bohatou fantazií v˘robcÛ. PfieváÏnû tvrdû pálená hmota se v oxi-

daãním prostfiedí zbarvila do ‰kály odstínÛ bílé, krémové, Ïlutavé, 

oranÏové, okrové a vzácnû cihlovû aÏ karmínovû ãervené. Ostfiivo b˘vá

jemnûj‰í, ale povrch témûfi vÏdy nadále drsn˘.

V celém stráleckém vzorku dominují pfiedev‰ím okraje, jeÏ na pfiedcho-

zí v˘voj plynule navazují, pfiedev‰ím typy vy‰‰ího dvoubfiitého okruÏí,

nejv˘‰e zdobené mûlãí v okraji jednoduchou vlnovkou. K nim nutno

pfiifiadit téÏ okraje dvouuch˘ch nádob, jeÏ jsou opût produktem nového

stylu 14. století. Vzácnûji se objevují první trojbfiitá okruÏí, límcovitá,

ale i okraje srpovitû zataÏené, kyjovité a pfiehrnuté vãetnû mnoha aty-

pick˘ch verzí. Nejvíce fantazie uplatnili hrnãífii u dÏbánÛ a nastupují-

cích mis, které slouÏily ke stolování, ale i vafiení. Ve v˘zdobû se vedle

hust˘ch r˘h poprvé objevuje v˘valek (opak r˘hy), jinak je v˘zdoba 

umûfienûj‰í a jednodu‰‰í (vlnovka, 1–2 vodorovné r˘hy), sporadicky se

koneãnû objevuje keramika zdobená jednou aÏ dvûma ãervenû malova-

n˘mi linkami. K uchopení nádob se uÏívala pásková (proÏlabená) ucha

u dÏbánÛ, konvic i men‰ích hrnkÛ, deltovité úchytky u tûÏ‰ích hrncÛ ne-

bo mis. Ke snadnûj‰ímu vylévání tekutin jsou okraje dÏbánÛ i mis 

opatfieny vytlaãen˘mi v˘levkami.

Mísa se poprvé objevuje na samém konci 13. století a pfiedev‰ím v prÛ-

bûhu 14. století se stala módním zboÏím. âastûji ji nacházíme ve zboÏí

svûtlém. Star‰í kónické mísy jsou opatfieny u ‰edého zboÏí ãasto jedno-

duch˘mi ãi kyjovit˘mi okraji. Stejné typy okrajÛ se vyskytují i u mis 

oxidaãnû pálen˘ch, ale pfievaÏují vnû vytaÏeného okraje mnohdy na

horní plo‰e bohatû zdobené soustfiedn˘mi r˘hami, vlnovkou ãi mnoho-

násobnou vlnovkou, ‰ikm˘mi ãervenû malovan˘mi linkami a v jediném

pfiípadû jsme zaznamenali ãerven˘ kfiíÏ na vnitfiní stranû dna. Zcela oje-

dinûl˘m pfiípadem je uÏití vodorovn˘ch linií otiskÛ prostého ãtvereãko-

vého rádélka (koleãko s ruãkou, na obvodû vyfiezán negativní vzor otis-

kÛ). V̆ dutû zdobí jeden aÏ tfii Ïlábky, v˘valky, vlnovka mezi r˘hami

a v jediném pfiípadû plastické Ïebro. PfievaÏující dna s pískovou pod-

s˘pkou svûdãí o pfieÏívající star‰í technice obtáãení na ruãním hrnãífi-

ském kruhu.

Mezi v˘jimeãnûj‰í druhy modernûj‰í vytáãené hrnãiny fiadíme zvonco-

vité poklice (se stopou odfiíznutí na plo‰ce uchopovacího terãíku) a las-

turovité nebo miskové kahany s jednou v˘levkou. Uvedené nádoby se

poznají podle lasturovité stopy na dnû, jeÏ vznikla ofiíznutím (drátem ãi

motouzem) ãi odpáãením nádoby (noÏíkem) od tûlesa kruhu. V̆ jimeãné

v˘robky vznikly jiÏ na hrnãífiském rychloobrátkovém (kopacím) kruhu,

kter˘m rychle otáãely nohy hrnãífie a obû ruce se tím 

uvolnily k formování nádoby z hrudky dobfie pfiipra-

veného hlinitého tûsta. Mezi zvlá‰tní tvary souboru

patfií nesmírnû vzácné fragmenty tfiínoÏek, pohárek

a jedin˘ exempláfi drobné ãervenû malované nádobky

z kaolinitu. Vnitfiní transparentní olovnatou glazuru

mají jen dva ze tfií nalezen˘ch stfiepÛ tfiínoÏek a mal˘

vytáãen˘ válcovit˘ pohárek (viz v˘‰e), jeÏ by mohly

b˘t v˘robky slezsk˘ch nebo polsk˘ch specializova-

n˘ch dílen. Patfií k exkluzivnímu zboÏí, jeÏ se vysky-

tuje od 14. století. Velmi nízká frekvence glazovaného

zboÏí ve srovnání s R˘mafiovem, kde je v rozmezí let

1300–1350 vy‰‰í, svûdãí spí‰e pro první desetiletí

a nejv˘‰e polovinu uvedeného období.

Hmotnou kulturu Strálku 14. století zastupují celistvé

ãi fragmentární Ïelezné pfiedmûty, jeÏ nejsou dataãnû

Gotick˘ klíã

Závûsn˘ zámek

Îelezn˘ kahan

Kanãí kelce

Hrnek na tfiech noÏkách

Îelezné pfiedmûty (1382 podkova
bez Ïlábku /13. stol./, 1379 tfimen,
1381 vnitfiek závûsného zámku)

Îelezné pfiedmûty: 1–3 ‰ipky (luk), 4 ‰ipka (ku‰e),
5 pfiezka, 6 klíã, 7 zlomek tesáku, 8 kovov˘ kahan,
9 závûsn˘ zámek ·ipky lukostfielcÛ, podkovy se Ïlábkem (14. stol.)
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citlivé. Jedná se o skupinu spojenou s uzamykáním dvefií: gotick˘ klíã

lamelov˘ s dvûma paralelními fiadami zubÛ a kruhovou hlavicí s vloÏe-

n˘m ondfiejsk˘m kfiíÏem a závûsné váleãkové zámky. Stavební kování

zastupují kromû jiného rÛzné druhy kovan˘ch hfiebíkÛ svitkov˘ch ãi

kfiídlov˘ch, tj. bez hlaviãky i s elipsovit˘mi ãi dvojlaloãn˘mi hlaviãka-

mi a obdélníkového profilu. Tvofií ‰kálu od drobn˘ch hfiebíãkÛ (4–6 cm)

po hfieby (pfies 10 cm) a vypadané podkováky. V̆ bavu konû a jezdce

tvofií souãásti koÀského postroje: jezdecké podkovy bez hmatcÛ, ale jiÏ

se Ïlábkem (od 1. pÛle 14. stol.), zlomek hru‰kovitého tfimenu a krou-

Ïek udidla. K osobní v˘bavû fiadíme pfiezky s jaz˘ãky, jeÏ mohou b˘t

i souãástí obleãení i postrojÛ, zlomek stonku svícnu s kalí‰kem a ãást

ozdobného svícnu s tordovan˘m dfiíkem a vyseknut˘mi rozvilinami, ne-

obvykl˘ ãtvercov˘ kahan se ãtyfimi v˘levkami, závûsn˘ rám z ohni‰tû

spojovan˘ pfieplátováním v rozích a nÛÏ s trnem.

O váleãn˘ch událostech v˘raznûji vypovídají v‰ude roztrou‰ená milita-

ria: lehké ploché klasické ‰ipky s tulejí nebo trnem, jindy v˘raznû tûÏ‰í

a tûÏké kosoãtvereãného aÏ ãtvereãného profilu hrotu s tulejí. ·tíhlej‰í

a lehãí (s del‰ím rati‰tûm) byly patrnû uÏívány luãi‰tníky, masivnûj‰í

(s krat‰ím rati‰tûm) pro ku‰e. Oboustrannû brou‰en˘ tesák, jehoÏ jsme

na‰li fragment, patfiil jistû pû‰ákovi jako vedlej‰í zbraÀ. Obdélníkov˘

plátek skandinávského ‰upinového brnûní s ãtvercov˘m otvorem pro

n˘t se mohl uvolnit téÏ z koÏeného pro‰ívaného kabátce (barky).

Mezi doplÀkové a drobné pfiedmûty klademe závlaãky, oka a rovná ãi

oblá kování. Takfika v‰ak chybí fiemeslnické a zemûdûlské nástroje.

Stavební prvky pfiedstavují vedle neobyãejnû ãetn˘ch nálezÛ maltoviny

téÏ opálené a Ïárem slité kousky bílého nekrystalovaného vápence, spo-

radické úlomky cihel, mazanice a velkého mnoÏství zbytkÛ spáleného

dfieva od trámcÛ po drobnûj‰í a jen vzácnû opracované zbytky kulatiny

rÛzného prÛmûru, ãetné zbytky potravy pfiedstavují pfiedev‰ím kosti do-

mácích a lovn˘ch zvífiat (napfi. kanãí kelce) vãetnû drobn˘ch dut˘ch

kostí drÛbeÏe (nebo ptákÛ?). Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Go‰, V.: Wzajemne odzialyovanie polnocznych Moraw i Slazska we
wcesznym sredniowieczu na przykladzie znalezisk ceramiky, Silesia
Antiqua, XXII, 1980; Go‰, V. – Novák, J.: Poãátky v˘roby lo‰tické kera-
miky, Archeologické rozhledy XXVIII, Praha 1976; Kavka, F.: Dûjiny
âeskoslovenska, díl 1., Praha 1964; Belcredi, L.: Terminologie, tfiídûní
a kód stfiedovûk˘ch kovov˘ch pfiedmûtÛ, Archeologia historica, 14/89,
Brno – âelákovice 1989.)

Z okolních obcí a mûst

Rekonstrukce bazénu v Bfiidliãné
Od listopadu je bazén v Bfiidliãné po nûkolikamûsíãní rekonstrukci opût v pro-
vozu. Plavci zaznamenají zmûnu na první pohled.
Od poloviny ãervna do zaãátku listopadu probíhala na Krytém bazé-

nû v Bfiidliãné rozsáhlá rekonstrukce interiéru. Jejím hlavním cílem

byla oprava hydroizolací bazénového tûlesa a ochozÛ bazénu. Byly

odstranûny staré kachliãky a ãást podkladního betonu, kter˘ byl zaté-

káním bazénové vody znaãnû degradovan˘. Naru‰en˘ beton byl na-

hrazen novou vrstvou a pokryt nov˘mi obklady. Kromû toho byly vy-

mûnûny také startovací bloky a topná tûlesa, vstupní v˘plnû a pro-

sklení mezi stanovi‰tûm plavãíka a bazénovou halou. Oprava se do-

tkla rovnûÏ ãásti stfiechy. 

Díky rekonstrukci do‰lo ke zkvalitnûní prostfiedí bazénu, ale hlavnû

se zabránilo zatékání bazénové vody do konstrukcí bazénového tûle-

sa, ochozÛ a následnû do strojovny. Akci v hodnotû pfiibliÏnû 3,8 mil.

korun hradilo mûsto Bfiidliãná z vlastních prostfiedkÛ.

Jan Opatrn˘, MOS Bfiidliãná

Bazén pfied rekonstrukcí... ... a po rekonstrukci Fota: Jan Opatrn˘ a Kamil Zápeca

Oprava jízdních fiádÛ
V tabulce vlakov˘ch spojÛ z R˘mafiova do Olomouce byla u nûkter˘ch odjezdÛ zamûnûna tabulka pfiíjezdÛ a odjezdÛ v Moravském Berounû.

Zde uvádíme správné znûní tabulky. Omlouváme se za chybné uvedení. Redakce
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Skonãí-li nájem, je povinností nájemce odevzdat byt
pronajímateli. PfiestoÏe se tento závûreãn˘ krok
mÛÏe na první pohled zdát jako relativnû nepod-
statn˘, v fiadû pfiípadÛ je nedÛslednost obou smluv-
ních stran pfii odevzdání bytu pfiíãinou vzájemn˘ch
sporÛ. Jak je tfieba pfii odevzdání bytu postupovat,
abyste si u‰etfiili problémy? 
Nájemce je povinen pronajímateli odevzdat

byt v den, kdy nájem skonãí. „Pokud se tak
nestane, má pronajímatel právo na úhradu ná-
jemného aÏ do dne, kdy nájemce pronajímate-
li byt skuteãnû odevzdá,“ upozorÀuje Luká‰

Zelen˘, vedoucí právního oddûlení dTestu.

Nájemce musí odevzdat byt pronajímateli ve

stavu, v jakém jej pfievzal. To se net˘ká opo-

tfiebení zpÛsobeného bûÏn˘m uÏíváním ani

vad, které je povinen odstranit sám pronajíma-

tel. Ten tudíÏ nemÛÏe odmítnout pfievzít byt

napfiíklad pouze z dÛvodu, Ïe není ãerstvû vy-

malován nebo Ïe nefunguje zdroj vytápûní, je-

hoÏ v˘mûnu je povinen zajistit on sám.

Pokud nájemce provedl v bytû se souhlasem

pronajímatele zmûny, musí uvést byt do pÛ-

vodního stavu, pouze pokud se k tomu zavá-

zal. To znamená, Ïe pokud nájemce napfiíklad

se souhlasem pronajímatele v rámci rekon-

strukce bytového jádra spojil WC a koupelnu,

není povinen obû místnosti opût oddûlit.

Pokud nájemce provedl v bytû zmûny bez

souhlasu pronajímatele, je naopak povinen

byt do pÛvodního stavu uvést. V̆ jimkou je si-

tuace, kdy pronajímatel souhlasí s pfievzetím

bytu v upraveném stavu. 

„Stává se také, Ïe nájemce provede v bytû
zmûny, které pronajímatel neodsouhlasil
a které ve v˘sledku sníÏily hodnotu bytu. Pak
má pronajímatel právo na náhradu ‰kody, a to
i v pfiípadû, Ïe po skonãení nájmu netrval na
uvedení bytu do pÛvodního stavu. Smluvní
strany si samozfiejmû mohou vzájemná práva
a povinnosti pfiesnûji upravit dohodou,“ vy-

svûtluje Luká‰ Zelen˘.

Pokud nájemce vybavil byt pfiedmûty nebo

zafiízeními, které jsou upevnûné ve zdech,

podlaze nebo stropu a nelze je odstranit bez

nepfiimûfieného sníÏení hodnoty nebo po‰ko-

zení bytu (napfiíklad pokud byt vybavil no-

v˘m etáÏov˘m topením), platí, Ïe se tato zafií-

zení stávají vlastnictvím majitele bytu, a to jiÏ

okamÏikem jejich zabudování. Pokud nájem-

ce zabudoval zafiízení se souhlasem pronají-

matele, má právo poÏadovat od nûj odpovída-

jící náhradu. 

„PfiestoÏe zákon nikomu neukládá povinnost
sepisovat o vrácení bytu písemn˘ protokol,
rozhodnû to doporuãujeme. Pfiesvûdãte se ze-
jména o tom, Ïe byt odevzdáváte oprávnûné 
osobû. Zkontrolujte, kdo je aktuálním vlastní-
kem bytu a zda osoba fakticky pfiebírající byt
má k takovému jednání oprávnûní. Tím mÛÏe

b˘t zejména písemná plná moc. Protokol 
o odevzdání bytu by mûl obsahovat popis sta-
vu, v jakém se byt odevzdává, údaje o stavech
mûfiiãÛ elektrické energie, vody a plynu, pokud
jsou instalovány, a seznam odevzdávaného vy-
bavení bytu a popis jeho stavu,“ uvádí Zelen˘. 

Byt je ve smyslu zákona odevzdán, pokud

pronajímatel pfievzal od b˘valého nájemce

klíãe a pokud mu nic nebrání v pfiístupu do

bytu a v jeho uÏívání. Byt se tedy má za ode-

vzdan˘ i v pfiípadû, Ïe ho nájemce pronajíma-

teli osobnû nepfiedá. Staãí, pokud zanechá byt

prázdn˘, ukonãí a vypofiádá závazky ze smluv

o dodávce energií a klíãe od bytu zanechá

v po‰tovní schránce pronajímatele.

MÛÏe se stát, Ïe v bytû zÛstanou vûci nájemce

nebo ãlenÛ jeho domácnosti. Pokud se nejed-

ná o vûci, které nájemce zjevnû opustil, má

pronajímatel ze zákona povinnost se o tyto vû-

ci postarat. To znamená zpravidla je vhodnû

uschovat. Pokud si nájemce ani pfies v˘zvu

pronajímatele ani v pfiimûfiené poskytnuté lhÛ-

tû tyto vûci nepfievezme, má pronajímatel prá-

vo tyto vûci po pfiedchozím upozornûní ná-

jemce prodat. Vanda Jaro‰ová, dTest

UÏiteãná informace

Jak správnû odevzdat byt po skonãení nájmu

Nauãte se ãíst etikety sloÏení potravin
Známé pofiekadlo tvrdí, Ïe nemáme soudit knihy
podle obalu. U potravin to v‰ak neplatí. V˘robci na
obalech sv˘ch potravin musejí uvádût mnoho in-
formací, ze kter˘ch si spotfiebitelé mohou odvodit,
co se vlastnû uvnitfi ukr˘vá. Je v‰ak dobré vûdût,
jak fieãi obalÛ porozumût.
Nákup potravin mÛÏe obãas pfiipomínat ná-

kup zajíce v pytli. Na‰tûstí se na tento pomy-

sln˘ pytel vztahují ãeské i evropské pfiedpisy,

které nafiizují správné a srozumitelné popsání

obsahu. „Obal je v podstatû ring, ve kterém
se stfietává nafiízení podat zákazníkÛm prav-
divé informace a obchodnická snaha zv˘hod-
nit v˘robek pfied konkurencí,“ fiíká Hana

Hoffmannová, ‰éfredaktorka ãasopisu dTest,

a pokraãuje: „V tomto zápasu mají navrch zá-
jmy spotfiebitelÛ a k jejich informování slouÏí
pfiedev‰ím etiketa.“
Informace o potravinách musejí b˘t pravdivé

a nesmûjí zákazníky klamat ve sloÏení potra-

viny, jejím pÛvodu, vlastnostech, zpÛsobu v˘-

roby, trvanlivosti nebo mnoÏství. „Zakázáno
je také vychvalovat potravinu za nûco, co je
samozfiejmé. Napfiíklad oznaãení ‚bez konzer-
vantÛ‘ na bílém jogurtu – bíl˘ jogurt nikdy ne-
smí konzervanty obsahovat a nesmí se tedy
chlubit jejich nepfiítomností,“ zmiÀuje

Hoffmannová a dodává: „Ani obrázky na 
obalu nesmûjí v zákazníkovi vyvolat mylné do-
jmy, Ïe napfiíklad potravina obsahuje nûco, co
ve skuteãnosti ve sloÏení nenajdeme.“
Seznam pouÏit˘ch surovin pak pfiedstavuje

informaãnû nejdÛleÏitûj‰í ãást etikety.

Zpravidla se v nûm uvádûjí ingredience v po-

fiadí sestupném podle podílu zastoupení, coÏ

v‰ak neplatí pro látky v niÏ‰ím neÏ 2% podí-

lu. Zde najdeme vypsané obsaÏené pfiísady

vãetnû podsloÏek a pfiídatné látky buì pod

názvem, nebo pod E kódem. „O nûkter˘ch
pfiísadách lze beztrestnû pomlãet. S v˘jimkou
masn˘ch v˘robkÛ se u potravin nemusí uvá-
dût podíl vody niÏ‰í neÏ 5 %. Stejnû tak se ne-
dozvíme o vodû pouÏité pro obnovu su‰en˘ch
ãi koncentrovan˘ch sloÏek, coÏ je typické na-
pfiíklad u dÏusÛ z koncentrátu,“ podot˘ká

Hoffmannová.

Co v‰ak na obalu musí b˘t v˘raznû vyznaãe-

no, je pfiípadná pfiítomnost 14 potravinov˘ch

alergenÛ. Pfiísn˘ pfiíkaz tak obãas vede i ke ko-

mick˘m situacím, kdy napfiíklad bezlepkové

potraviny na obalu uvádûjí, Ïe mohou obsaho-

vat stopy lepku. „Alergeny se mohou do v˘-
robku vloudit neúmyslnû a napfiíklad pracho-
vé ãástice mouky ve vzduchu se mohou dostat
i tam, kam nemají. V̆ robci si rádi kryjí záda
a o potenciálním riziku dobrovolnû informují.
Takové varování znamená, Ïe se mouka do v˘-
robku zámûrnû nepfiidává, ale v nepatrném
mnoÏství se v potravinû mÛÏe objevit,“ uvádí

Hoffmannová informaci na pravou míru.

Nûkteré pfiedpisy v‰ak umoÏÀují v˘robcÛm

vût‰í volnost, kterou mnohdy vyuÏívají.

Napfiíklad vyjádfiení podílu sloÏky ve v˘rob-

ku lze matematicky „zkrá‰lit“, aby pÛsobilo

na obalu lépe. „Pokud jahodov˘ jogurt hlásí,
Ïe obsahuje 20 % jahodového pfiípravku a ten

se skládá v 60 % z jahod, je na spotfiebiteli,
aby si vypoãítal, Ïe v jogurtu je 12% podíl ja-
hod,“ upozorÀuje Hoffmannová. Jiná situace

nastává v pfiípadû konzervovan˘ch potravin

z masa. Bûhem sterilizace záhfievem se z ma-

sa uvolní tuk a voda a po otevfiení tak na spo-

tfiebitele mÛÏe ãekat ménû pevného podílu

masa, neÏ bylo do konzervy vloÏeno. Z hle-

diska oznaãení je to v‰ak v pofiádku, na oba-

lu se uvedené mnoÏství ve sloÏení vztahuje

na okamÏik v˘roby a nemusí b˘t totoÏné

s pevn˘m obsahem hotového v˘robku.

Mnoho spotfiebitelÛ se také zajímá o pÛvod

potravin. Jedná se o povinn˘ údaj, ale na 

obalu nemusíme vÏdy najít v˘robce potravi-

ny. Legislativa povoluje, aby byl na obalu 

uveden zodpovûdn˘ prodejce ãi distributor.

Ohlednû povinného oznaãení zemû pÛvodu

v‰ak platí jiná pravidla. „V souãasné dobû
musí uvádût zemi pÛvodu ovoce a zelenina,
maso, ryby, vejce, víno, med, olivov˘ olej
a chmel,“ uvádí Hoffmannová a dodává:

„V̆ jimku je‰tû tvofií potraviny, které by moh-
ly vzbudit dojem, Ïe pocházejí odjinud neÏ ve
skuteãnosti. Pokud má napfiíklad na obalu s˘r
mozzarella italskou vlajku, ale nepochází
z Itálie, musí se zemû pÛvodu na obalu zmí-
nit.“ Vojtûch Dfievíkovsk˘, dTest
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Sport

Zdenûk Doãkálek uspûl v anketû o nejlep‰ího sportovce okresu
Bruntálsk˘ hotel Slezan pfiivítal v pátek 20. ledna nejv˘raznûj‰í sportovce 
okresu Bruntál. Ocenûno bylo deset jednotlivcÛ a jeden sportovní kolektiv. 
âtyfiicáté jubilejní slavnostní vyhlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ okresu

Bruntál pofiádalo tradiãnû Regionální sdruÏení âeské unie sportu

v Bruntále (RS âUS Bruntál). Za pfiítomnosti zástupcÛ Bruntálu,

Bfiidliãné a Horního Bene‰ova, pfiedsedy RS âUS Bruntál a poslance

Parlamentu âR Ladislava Velebného pfiedstavil manaÏer RS âUS

Bruntál Jan Urban nejlep‰í sportovce a sportovní kolektiv roku 2016.

Návrhy na ocenûní zasílaly jednotlivé sportovní kluby, tûlov˘chovné

jednoty, ale i vefiejnost. 

Mezi ocenûn˘mi byl také sportovec z R˘mafiova. Neuvûfiiteln˘ch dva-

advacet titulÛ mistra âeské republiky má na kontû nejlep‰í r˘mafiovsk˘

kuÏelkáfi v kategorii tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ hrající za Kovohutû

Bfiidliãná Zdenûk Doãkálek. K v˘ãtu úspûchÛ patfií i vítûzství ve v‰ech

‰esti turnajích âeského poháru 2016 a zisk titulu KuÏelkáfi roku 2016.

Zdenûk Doãkálek pfievzal pohár a ocenûní z rukou starosty Bfiidliãné

Miroslava Kladníãka, pfiedsedy RS âUS Bruntál Ladislava Velebného,

místopfiedsedy Franti‰ka Pohanky a Jana Urbana. 

Po vyhlá‰ení ankety o nejlep‰ího sportovce okresu Bruntál Zdenûk

Doãkálek poznamenal, Ïe si ocenûní velice váÏí a bude se snaÏit i na-

dále nezklamat v‰echny sponzory a mecená‰e, ktefií jej a jeho kolegy

kuÏelkáfie na turnajích podporují. Jmenovitû vyzdvihnul partnerství

Pavla Gerharda z firmy Klempífiství Pipa, kterému touto cestou dûkuje.

Z dal‰ích kuÏelkáfiÛ v kategorii tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ byla

v bruntálském hotelu Slezan ocenûna Jarmila Horáková z Horního

Bene‰ova, která získala v kategorii Ïen rovnûÏ titul mistrynû âeské

republiky a KuÏelkáfiky roku 2016.

V kategorii sportovních kolektivÛ byli ocenûni dorosteneãtí sportov-

ní stfielci z Horního Bene‰ova za zisk dvou mistrovsk˘ch titulÛ

v rámci âR a jednoho titulu vicemistra âR. Dal‰í nominovaní spor-

tovci reprezentovali okres Bruntál v karate, plavání, fitness, sportov-

ní stfielbû a kuÏelkách, kde dosáhli na pfiední pozice v rámci âeské re-

publiky, Evropy i svûta. Nejmlad‰í z vyhlá‰en˘ch sportovcÛ okresu,

mistrynû âeské republiky Valérie Jordová z oddílu Fitness Kobra

Bruntál, se napfi. umístila na mistrovství Evropy pátá a na mistrovství

svûta ‰está. JiKo

Tradice motoskijöringu v uliãkách Horního Mûsta pokraãuje
V sobotu 14. ledna se v Horním Mûstû uskuteãnil tradiãní závod motoski-
jöringu v uliãkách Horního Mûsta.
Závod v uliãkách se jezdí v Horním Mûstû jiÏ od 60. let minulého sto-

letí. Leto‰ního závodu, kter˘ byl svolán narychlo kvÛli dobr˘m snû-

hov˘m podmínkách, se zúãastnilo ãtyfiiadvacet závodních dvojic – fii-

diã s lyÏafiem. Ti byli rozdûleni do tfií skupin – Hobby, Veteráni

a Profi.

V kaÏdé skupinû závodilo shodnû osm dvojic. V dopoledních hodi-

nách probûhly tréninky – kaÏdá ze skupin jela dvû rozjíÏìky po tfiech

kolech a od 12:30 byl závod odstartován. Závodníci museli absolvo-

vat tfii rozjíÏìky po ãtyfiech kolech a vítûzem se stala dvojice s nej-

vy‰‰ím souãtem bodÛ po v‰ech rozjíÏìkách. 

Kategorii Veterán vyhrál Rostislav Gajdo‰ík s lyÏafiem Miroslavem

Chovancem, v kategorii Hobby zvítûzil EvÏen Kroutil s lyÏafiem

Martinem Strakou a v kategorii Profi byl nejlep‰í Oldfiich Musil s ly-

Ïafiem Davidem Chovancem. JiKo

Fota: Miroslav ·koda
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HoMe motoklub Horní Mûsto
pofiádá

Mistrovství âR v motoskijöringu
v sobotu 28. ledna 2017

ve sportovním areálu v Horním Mûstû

Trénink zaãíná v 10:00, start závodu je ve 12:30

Diváci uvidí i závody nelicenãních 
hobby jezdcÛ v Orlickém poháru

Jezdci se mohou zaregistrovat aÏ na závodi‰ti, 
pofiadatelé budou respektovat 

jejich vlastní startovní ãísla na motocyklech

Srdeãnû zvou pofiadatelé

IV. roãník 
zimního DuKo triatlonu R˘mafiov

Pofiadatel: Triatlon klub DuKo R˘mafiov
Datum konání: sobota 25. února 2017
Místo startu: R˘mafiov, aréna Flemda
Prezence: 11:00–12:00 v místû startu
¤editel závodu: Durman Vlastislav
Hlavní rozhodãí: Durmanová Eva

Tratû: horské kolo bûÏky bûh
v‰echny kat. 12 km 6 km 5 km

Kategorie: M18 – muÏi: 18–29 (roã. 99–88)
M30 – muÏi: 30–39 (roã. 87–78)
M40 – muÏi: 40–49 (roã. 77–68)
M50 – muÏi: 50–59 (roã. 67–58)
M60 a více muÏi: 60 a více (roã. 57 a ménû)
Z18 – Ïeny: 18–34 (roã. 99–83)
Z35 – Ïeny: 35 a více (roã. 82 a ménû)
S – ‰tafety: nad 15 let (roã. 2002 a ménû)

Start: 12:10 v‰echny kategorie
Startovné: v‰echny kategorie 200 korun 

‰tafety 300 korun
Pfiihlá‰ky: pfii prezenci dle ãasového rozvrhu

e-mailem na duko@durmankola.cz
Propozice: na www.durmankola.cz
Obãerstvení: po dobûhu obdrÏí kaÏd˘ úãastník závodu 

Vítûzové kategorií získají pohár!

Upozornûní:

Pfii nedostatku snûhu bude závod do 22. února odvolán,
proto uveìte v rámci elektronické pfiihlá‰ky tel. kontakt.
Stav snûhu moÏno sledovat na webkamefie Ski klubu RD
R˘mafiov.

Pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla
triatlonu!
Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného
zástupce!
KaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí!

Pozvánka na motoskijöring v R˘mafiovû

Voln˘ závod se pojede

v sobotu 4. února 2017

v areálu pod firmou Styrotrade

v kategoriích: Hobby, Profi a Veterán

Zaãátek tréninku: 10:00
Zaãátek závodu: 12:00

Obãerstvení zaji‰tûno

Srdeãnû zvou Vlastimil Stra‰ík a Jan Dohnal
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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

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 10. 2. 2017

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

2. 2. 2017 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

3/2016
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