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Uzavírka: Pokraãuje rekonstrukce 
silnice Jamartice – Velká ·táhle

Jazzclub: SWOMP hudbou vyprávûjí 
pfiíbûhy

Na koncertû se pfiedstavili sólisté 
ZU· R˘mafiov

Okresní mysliveck˘ spolek pfiipravil 
chovatelskou pfiehlídku trofejí

KuÏelkáfii zavr‰ili úspû‰nou sezónu 
vstupem do divize

ročník XX.
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V dubnu ubûhlo 140. v˘roãí narození Eduarda ·torcha, v‰estranného

ãlovûka, k jehoÏ zájmÛm patfiila archeologie, ãinnost pedagogická,

spisovatelská, osvûtová a novináfiská. Usiloval o spojení ‰koly s po-

bytem dûtí v pfiírodû, vedl kurzy plavání, bruslení i skautsk˘ oddíl,

organizoval lyÏafiské kurzy pro uãitele a mládeÏ. Bojoval také za re-

formu vyuãování dûjepisu. Napsal fiadu odborn˘ch knih, ale své po-

znatky vyuÏil i pfii psaní beletrie pro mládeÏ. Zpracoval v ní nejstar-

‰í období na‰ich dûjin od star‰í doby kamenné aÏ po zakládání ães-

kého státu. Mezi odborníky nebyl pfiijímán, protoÏe nedokázal dobfie

oddûlit populárnû nauãnou a beletristickou sloÏku od ãistû odborn˘ch

faktick˘ch poznatkÛ.

Jeho romány a povídky Lovci mamutÛ, Osada havranÛ, Volání rodu
a dal‰í a jejich hrdinové Kopãem, Havranpírko, Minehava, Veverãák,

Mamutík, Sokol a jiní se zapsali hluboko do du‰í mlad˘ch i dospû-

l˘ch ãtenáfiÛ. Román Lovci mamutÛ (poprvé vydán v roce 1918) je

zasazen do star‰í doby kamenné na území ãeského státu. Popisuje pu-

tování pravûké lovecké tlupy od sídla na bfiehu Dyje u souãasn˘ch

Dolních Vûstonic aÏ po LibeÀ na území dne‰ního hlavního mûsta

Prahy. Autor popisuje drsné Ïivotní podmínky tehdej‰ích lidí, sociál-

ní vztahy, úroveÀ jejich znalostí, obdivuje jejich ‰ikovnost a pfiedklá-

dá dÛleÏité momenty vedoucí k rozvoji fieãi, sociálního cítûní a no-

v˘ch dovedností. V díle vystupují skuteãné nálezy historick˘ch pfied-

mûtÛ z doby kamenné, které jsou do dûje zakomponovány, coÏ mu

dodává na autentiãnosti.

Témata tvorby E. ·torcha a zpÛsob jejich zpracování korespondují

s dobou, ve které díla vznikala. Neb˘val˘ rozvoj vûdních oborÛ za-

b˘vajících se Zemí a vesmírem pfiinesl ve dvacátém století mnoho

nov˘ch poznatkÛ, které v fiadû smûrÛ zásadnû zmûnily dfiívûj‰í pfied-

stavy a pfiinesly názory nové, ãasto zcela pfievratné.

Dlouho se mûlo za nezpochybniteln˘ fakt, Ïe rodi‰tûm pfiedchÛdcÛ

moderního ãlovûka je africk˘ kontinent. Novû objevené kosterní po-

zÛstatky v‰ak naznaãují, Ïe to pravdûpodobnû byla stfiedomofiská ob-

last Evropy, konkrétnû Balkánsk˘ poloostrov. Mezinárodní t˘m vûd-

cÛ totiÏ v ¤ecku a Bulharsku objevil dvû fosilie, které jsou staré zhru-

ba 7,2 miliónu let. Domnívají se, Ïe patfií pfiedchÛdcÛm lidí. Rod

Homo se zaãal vyvíjet aÏ pfied 2,8 milióny lety, moderní Homo sapi-

ens teprve pfied 300 tisíci a ãlovûk dne‰ního typu Homo sapiens sa-

piens pfied 45 tisíci lety. 

Migrace, velké mísení druhÛ, trochu neuspofiádaná evoluce. Nové vû-

decké objevy bourají pfiedstavu lidského v˘voje jako lineárního po-

hybu od jednoho homo ke druhému. Spí‰ ve stejnou dobu Ïily a pot-

kávaly se rÛzné druhy a poddruhy, a právû jejich mísení umoÏnilo na-

‰im pfiedkÛm osídlit celou planetu. Tyto druhy a poddruhy se ‰ífiily,

specializovaly a zase mizely. TakÏe Ïádná plynulá fiada… Velká ãást

druhÛ a poddruhÛ rodu Homo pravdûpodobnû dokázala pfii mezidru-

hovém kfiíÏení vytvofiit plodné potomstvo. Neandrtálci s moderním

ãlovûkem sdílejí spoleãného pfiedka a ke zkfiíÏení obou druhÛ do‰lo

s nejvût‰í pravdûpodobností pfii cestû moderního ãlovûka z Afriky. 

Vûdci zjistili, Ïe lidsk˘ genom je tvofien fragmenty ze ãtyfi rÛzn˘ch

druhÛ ãlovûka. Zatímco tfii z nich – homo sapiens, neandrtálci a de-

nisované (souãasníci neandrtálcÛ v Asii) – jsou jiÏ známy, ãtvrt˘ za-

tím neznáme. Aãkoli dosud nebyly nalezeny Ïádné jeho tûlesné 

ostatky, vûdci na‰li dÛkazy o tom, Ïe Ïil a kfiíÏil se s pfiedky dne‰ních

lidí. „Chybí nám populace nebo jsme neporozumûli nûjak˘m souvis-
lostem,“ fiekl na zasedání American Society of Human Genetics sta-

tistick˘ genetik Ryan Bohlender z University of Texas. „Historie lid-
stva je mnohem sloÏitûj‰í, neÏ jsme si mysleli,“ dodal. 

Neandrtálci v Evropû vymfieli zfiejmû nejpozdûji pfied 39 tisíci lety,

tedy dfiíve, neÏ se soudilo. Znamenalo by to, Ïe neandrtálci a moder-

ní lidé ob˘vali spoleãnû nûkteré ãásti svûta po dobu 2600 aÏ 5400 let.

Tehdy mezi nimi mohlo docházet, a také docházelo, ke kulturní a ge-

netické v˘mûnû. Teoreticky by tedy bylo moÏné, Ïe ·torchovi lovci

mamutÛ se s neandrtálci setkali. V dobû, kdy ·torch román psal, by-

li neandrtálci povaÏováni za zaostalej‰í druh; podle v‰eho v‰ak mûl

svébytnou kulturu, fieã a jazyk a sv˘mi schopnostmi se mohl druhu

Homo sapiens sapiens vyrovnat.

Co by jistû spisovatel zmûnil, bylo líãení, jak Kopãem „vynalezl“

rozdûlávání ohnû tfiením dfiívek; tato znalost byla lidem vlastní mno-

hem dfiíve. Na základû dne‰ních znalostí by také musel zmûnit názor

na lov mamutÛ pomocí vykopan˘ch jam – to prokazatelnû nebylo

moÏné. A pokud se pfiiklánûl k tomu, Ïe za zmizení mamutÛ mohl je-

jich intenzivní lov lidmi, jistû by pfiijal dne‰ní názor, Ïe pfiíãinou by-

ly pfiedev‰ím zmûny klimatu.

Co vedlo k odchodu neandrtálcÛ nebo denisovanÛ z historie? Zfiejmû

soubûh rÛzn˘ch faktorÛ. Oba poddruhy vymfiely v dobû pfiekotn˘ch

klimatick˘ch zmûn, kdy se stfiídala teplá a extrémnû chladná období,

pfiedev‰ím v‰ak tundra postupnû zarÛstala a mûnila se v les. S tím se

také promûÀovala fauna a neandrtálci nejspí‰ nedokázali drÏet krok

s dobou, tedy pfiizpÛsobovat jí loveckou taktiku. MoÏná Ïe na‰ich pfií-

m˘ch pfiedkÛ bylo více a neandrtálce prostû vybili (a zãásti bezpo-

chyby asimilovali). I pfies obrovsk˘ nárÛst poznatkÛ zÛstává vznik

a v˘voj ãlovûka na Zemi velkou nedofie‰enou tajenkou. A i kdyÏ se

Pár slov... k v˘roãí autora LovcÛ mamutÛ
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odhaduje, Ïe za celou dobu existence ãlovûka na Zemi Ïilo jiÏ asi se-

dm miliard lidí (stejn˘ poãet jako souãasn˘ poãet Ïijících lidí), musí-

me mít na pamûti, Ïe pravdûpodobnost zachování a hlavnû nalezení

kosterních pozÛstatkÛ nûjakého jedince je naprosto minimální, naho-

dilá a vázaná na zcela rozdílná místa a ãas.

Nejen obrovská pestrost populací prehistorick˘ch lidí, ale také rela-

tivnû dobfie známá historie lidstva zaznamenaná rÛzn˘mi zpÛsoby

vãetnû hmotn˘ch pozÛstatkÛ a dÛkazÛ vede manû k otázce, kde jsou

v‰echny ty zku‰enosti a poznatky z nejhrÛznûj‰ích i neslavnûj‰ích pe-

riod ãlovûãenstva? Proã nevedly a nevedou k „absolutní moudrosti“,

která by byla k dispozici pfii fie‰ení jak˘chkoliv problémÛ v˘voje lid-

ského rodu? Proã musí rÛzné skupiny a spoleãenstva na celém svûtû

proÏívat znovu a znovu utrpení pramenící ne ze strany pfiírodních vli-

vÛ, ale z chování lidí jako takov˘ch, proã na základû pfiedchozích zku-

‰eností nedovede lidsk˘ druh nasmûrovat obrovsk˘ potenciál milionÛ

myslících bytostí k obecnému blahu? Anal˘zy a doporuãení existují.

„Krach na‰í civilizace je moÏné odvrátit a populace mÛÏe dosáhnout
rovnováhy, jestliÏe bude sníÏena míra spotfieby pfiírodních zdrojÛ na
skuteãnû udrÏitelnou úroveÀ. Pfiedpokladem je v‰ak rozdûlování zdro-
jÛ spravedliv˘m zpÛsobem,“ shrnuje napfiíklad jedna za studií NASA. 

Kdo z vládnoucích elit je v‰ak ochoten takovou jednoduchou „bab-

skou radu“ brát váÏnû? M. Marek
(Pro text byly vyuÏity rÛzné zdroje zvefiejnûné na internetov˘ch

stránkách www.seznam.cz.)

Od 1. dubna do 15. fiíjna 2018 bude kvÛli opravû povrchu silnice úplnû uzavfie-
na ãást komunikace II/370 mezi R˘mafiovem a Velkou ·táhlí. Oprava probíhá
v rámci stavby „Silnice II/370 R˘mafiov – Velká ·táhle km 31,900–35,025;
4., 5. a 7. etapa“. Dotkne se celé osady Jamartice a úseku mezi jiÏ oprave-
n˘m mostem a kfiiÏovatkou u stáãírny plynu.
Silnice je úplnû uzavfiena pro ve‰kerou dopravu mimo pravidelné 

autobusové spoje. Objízdná trasa vede z R˘mafiova po Revoluãní 

ulici (silnice II/445), na Opavskou ulici (silnice I/11) ve smûru do

Malé ·táhle, pfied Malou ·táhlí na kfiiÏovatce se silnicí III/37020 

oboãí vpravo ke stáãírnû plynu ve Velké ·táhli a na dal‰í kfiiÏovatce

se napojí na silnici II/370 smûrem na Bfiidliãnou.

Pfii uzavírce dojde k pfiesunu autobusov˘ch zastávek „R˘mafiov,
Jamartice, rest.“ a „Velká ·táhle – rozcestí“. Autobusová zastáv-

ka „R˘mafiov, Jamartice, rest.“ bude pfiemístûna na stávající auto-

busovou zastávku „Jamartice, hfibitov“, autobusová zastávka „Velká
·táhle – rozcestí“ bude pfiemístûna o cca 100 metrÛ dál smûrem

k Velké ·táhli (ke vjezdu do provozovny stáãírny plynu).

Objízdná trasa pro pravidelnou autobusovou dopravu:
Smûr R˘mafiov – Velká ·táhle: po silnici II/370 v R˘mafiovû (ulice 

8. kvûtna) ve smûru na Jamartice (obslouÏení autobusové zastávky

„R˘mafiov, STS“), poté doleva kolem rybníãkÛ a vpravo na silnici

I/11 (obslouÏení autobusové zastávky „Jamartice, hfibitov“, kam bu-

de pfiemístûna zastávka „R˘mafiov, Jamartice, rest.“), dále po silnici

I/11, pfied Malou ·táhlí na kfiiÏovatce vpravo ke stáãírnû plynu ve

Velké ·táhli (obslouÏení pfiemístûné autobusové zastávky „Velká

·táhle – rozcestí“) a po silnici II/370 na Bfiidliãnou. Smûr Velká

·táhle – R˘mafiov – pojede stejnou objízdnou trasou opaãnû.

Obãané a podnikatelé v místní ãásti Jamartice a v ãásti obce Velká

·táhle Kod˘tkov se budou fiídit pokyny zhotovitele stavby Bc.

Romana Pally (tel.: 773 070 719, Kareta Bruntál, s. r. o., Krnovská 51,

792 01 Bruntál), kter˘ urãí moÏnosti jízdy vozidel v rámci stavby.

Hana Buãková, odbor dopravy a silniãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov

Oprava silnice pfies Jamartice pokraãuje

V pátek 13. dubna pfiijela do janovického zámku skupina devíti pra-

covníkÛ Národního památkového ústavu (NPÚ) – Územní památko-

vé správy v KromûfiíÏi a Územního odborného pracovi‰tû v Ostravû,

aby zástupce mûsta informovala o v˘voji pfievodu zámku z minister-

stva vnitra (MV âR) na NPÚ a o postupu procesu zpfiístupnûní zám-

ku vefiejnosti.

Samotn˘ pfievod zámku z MV âR na NPÚ prostfiednictvím Úfiadu

pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch je uÏ projednán

a schválen. Nyní jde jen o to, aby probûhl formálnû. Proces majetko-

vého pfievodu by podle zástupcÛ NPÚ mohl b˘t ukonãen ve druhé po-

lovinû leto‰ního roku.

Pracovníci NPÚ vypracovali základní studii vyuÏití jednotliv˘ch par-

tií zámku. Studii mi pfiedstavili a pfiedali k projednání v orgánech

mûsta. V návrhu NPÚ ponechal mûstu v pfiízemí zámku oddací síÀ

a celé zázemí pro konání svateb s tím, Ïe zde ale bude vedena pro-

hlídková trasa. Dále mûstu ponechávají k vyuÏití v prvním patfie zám-

ku celou prostfiední partii se sály, které mûsto, respektive mûstské

muzeum vyuÏívá k pofiádání v˘stav a dal‰ích akcí. Poãítají s tím, Ïe

zde budou trvale instalovány a zpfiístupnûny v˘stavy. Pfiízemí v zá-

padním kfiídle zámku bude slouÏit jako prohlídková trasa a technické

zázemí pro pracovníky zámku a také jako byt pro kastelána. První

patro v západní ãásti zámku je urãeno pro v˘uku a vzdûlávání dûtí

vãetnû ubytování, nûco na zpÛsob ‰koly v pfiírodû. Cel˘ zámek tedy

bude mít víceúãelové vyuÏití.

Na zámek jiÏ postupnû pfiicházejí projektanti, ktefií mají za úkol pro-

jekãnû pfiipravit rekonstrukce a nová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí a celko-

vé opravy budovy vãetnû stfiechy a fasád. V‰ichni, kdo zámek nav‰tí-

vili, konstatovali, Ïe zámek je vcelku v dobrém stavu a není podmáãe-

n˘, coÏ nepochybnû pfiispûlo k rozhodnutí zámek rekonstruovat a zpfií-

stupnit vefiejnosti. Cel˘ proces pfiípravy zámku na vefiejné prohlídky

odhadují nejménû na dva aÏ tfii roky a náklady první fáze rekonstrukcí

na pfiibliÏnû 400 milionÛ korun. PrÛbûh pfiípravy mÛÏe mít i etapovit˘

charakter v souvislosti s finanãními a dotaãními moÏnostmi NPÚ.

Za mûsto R˘mafiov jsem opût deklaroval pfiipravenost mûsta poskyt-

nout k provozu zámku dva aÏ tfii pracovní úvazky a pfievzít péãi o zá-

meck˘ park a jeho revitalizaci. Ing. Petr Klouda, starosta

Nûkolik nov˘ch informací o postupu pfievodu janovického zámku

Aktuálnû z mûsta

Komunikace se bude rekonstruovat v celé obci Jamartice k jiÏ opra-
venému úseku s mostkem... ... a dále od opraveného úseku smûrem ke kfiiÏovatce u stáãírny plynu
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Rád bych ãtenáfiÛm pfiedstavil roli síÈafie v projektu Ministerstva prá-

ce a sociálních vûcí „Systémov˘ rozvoj a podpora nástrojÛ sociálnû-

právní ochrany dûtí“. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2016 do

30. 6. 2019 ve dvanácti krajích âR a usiluje mimo jiné o to, aby se

nadále sniÏoval poãet dûtí, které musí svou rodinu opustit, podporu-

je a rozvíjí náhradní rodinnou péãi. Jednou z jeho mnoha aktivit je

podpora síÈování sluÏeb na lokální úrovni, v rámci které od ãervna

2017 pÛsobím jako lokální síÈafi v obci s roz‰ífienou pÛsobností

R˘mafiov. R˘mafiov se tak stal jednou ze 124 obcí s roz‰ífienou pÛ-

sobností, které se do aktivity zapojily.

V ãem moje práce spoãívá? Zamûfiuji se na posílení spolupráce 

orgánu sociálnû právní ochrany dûtí (OSPOD) a dal‰ích klíãov˘ch

aktérÛ sítû sluÏeb pro ohroÏené dûti a jejich rodiny pÛsobících na

R˘mafiovsku – jde napfi. o sociální pracovníky, pracovníky volnoãa-

sov˘ch aktivit, uãitele, dûtské lékafie a dal‰í. V praxi se snaÏím o to,

aby jednotliví zástupci sítû znali své moÏnosti a potfieby smûrem

k fungování sítû a umûli efektivnû spolupracovat pfii fie‰ení konkrét-

ních pfiípadÛ ohroÏen˘ch dûtí a rodin. 

Co potfiebují ohroÏené dûti a jejich rodiny? Cílem síÈafiské práce je

rovnûÏ to, aby místní síÈ pruÏnû reagovala na potfieby dûtí a jejich ro-

din, napfi. formou poradenství a podpory rodinám pfii zvládání v˘-

chovn˘ch a jin˘ch obtíÏí, získávání dostupného bydlení aj.

Kdo tvofií místní síÈ sluÏeb? Jak probíhá spolupráce s ostatními? Jaké

sluÏby dûtem a jejich rodinám chybí? Nejen tûmito otázkami se

v praxi zab˘vám.

Moje práce proto nejprve zahrnovala mapování potfieb pracovníkÛ

OSPOD, sociálních sluÏeb, ‰kolství, zdravotnictví, komunitních slu-

Ïeb, bezpeãnostních sloÏek a dal‰ích. Po anal˘ze potfieb se vûnuji

rozvoji spolupráce zástupcÛ sítû a práci na tématech, která jsou dÛle-

Ïitá pro fungování místní sítû sluÏeb pro ohroÏené dûti a rodiny.

V souãasné dobû se zamûfiuji na dvû témata – je to absence sluÏby

pro dûti ohroÏené rizikov˘m trávením volného ãasu a podpora pfiiblíÏe-

ní sluÏeb pro ohroÏené dûti a jejich rodiny tak, aby tyto sluÏby byly

místnû dostupné. Aktivnû pfii tom spolupracuji s odborem sociálních vû-

cí mûstského úfiadu R˘mafiov a s dal‰ími zástupci místní sítû.

Více informací o projektu a v‰ech jeho klíãov˘ch aktivitách naleznete

na www.pravonadetstvi.cz. Tomá‰ Vanûk
lokální síÈafi pro ORP R˘mafiov, tomas.vanek@mpsv.cz

SíÈ sluÏeb pro ohroÏené dûti – R˘mafiov má svého lokálního síÈafie

V bfieznu zaznamenal Úfiad práce âR nejménû nezamûstnan˘ch od roku 1997.
Nezamûstnanost klesla na 3,5 % z únorov˘ch 3,7 %. Pokles se t˘kal v‰ech 
okresÛ v zemi a bude nejspí‰ pokraãovat. Poprvé v historii je v âesku více
voln˘ch pracovních míst neÏ dosaÏiteln˘ch uchazeãÛ o práci, tedy takov˘ch,
ktefií jsou schopni pfii nabídce vhodného pracovního místa okamÏitû nastou-
pit. âeská republika má nejniÏ‰í míru nezamûstnanosti ze v‰ech pûtadvaceti
státÛ Evropské unie, následuje ji Nûmecko (3,9 %) a Malta (4,1 %). Nejvy‰‰í
nezamûstnanost je nadále v ¤ecku (20,5 %) a ve ·panûlsku (16,3 %).
âeské úfiady práce v bfieznu registrovaly 263 608 uchazeãÛ o místo,

nejménû od listopadu 1997. Loni bylo ve stejném mûsíci bez místa

4,8 % lidí. V bfieznu evidovaly úfiady práce 253 522 nabídek voln˘ch

pozic, o 14 268 více neÏ v únoru. Meziroãnû se nabídka zv˘‰ila o ví-

ce neÏ 100 tisíc míst. Nejvíc voln˘ch míst bylo v Praze a ve stfiedních

âechách. âesk˘m firmám chybí zejména dûlníci, potfiebné jsou ale

i uklízeãky, zedníci ãi fiidiãi, roste zájem zamûstnavatelÛ o vefiejnû

prospû‰né práce, pfiedev‰ím v rámci jarních úklidÛ vefiejn˘ch pro-

stranství, a svou ãinnost obnovují i Ïivnostníci, ktefií doãasnû pfieru-

‰ili podnikání. Mezimûsíãní pokles nezamûstnanosti zaznamenalo

v bfieznu v‰ech 77 okresÛ âeské republiky. Nejvíce lidí bez práce je

na Karvinsku, kde míra nezamûstnanosti dosahuje 7,6 %. Podíl neza-

mûstnan˘ch osob v Moravskoslezském kraji dosáhl k 31. bfieznu v˘-

‰e 5,4 %.

V okrese Bruntál klesl v bfieznu celkov˘ poãet uchazeãÛ o zamûstná-

ní na 4 334 uchazeãÛ, poãet hlá‰en˘ch voln˘ch pracovních míst

vzrostl na 1 274 a podíl nezamûstnan˘ch osob klesl na 6,6 %. V po-

rovnání s pfiedchozím mûsícem se celkov˘ poãet sníÏil o 176, mezi-

roãnû pak o 1 336 uchazeãÛ.

V bfieznu se v okrese Bruntál novû zaevidovalo 365 uchazeãÛ o prá-

ci. Je to o 12 uchazeãÛ ménû neÏ v pfiedchozím mûsíci a o 77 ménû

neÏ v bfieznu loÀského roku. Evidenci ukonãilo v prÛbûhu bfiezna 

541 ÏadatelÛ o práci, coÏ je o 4 více neÏ v pfiedchozím mûsíci 

a o 375 ménû neÏ v bfieznu 2017. Z celkového poãtu uchazeãÛ, ktefií

ukonãili evidenci, jich do zamûstnání ve sledovaném mûsíci nastou-

pilo 346, tj. o 6 více neÏ v pfiedchozím mûsíci a o 323 ménû neÏ

v bfieznu minulého roku.

K 31. bfieznu bylo z celkového poãtu evidovan˘ch uchazeãÛ v okre-

se Bruntál 3 994 dosaÏiteln˘ch ve vûku 15–64 let, coÏ pfiedstavuje

podíl nezamûstnan˘ch osob 6,6 %. Podíl nezamûstnan˘ch Ïen 

je 6,1 %, podíl nezamûstnan˘ch muÏÛ je 7,0 %. Podíl nezamûstna-

n˘ch osob v okrese Bruntál je k tomuto datu v rámci Moravskoslez-

ského kraje druh˘ nejvy‰‰í (po Karviné). V celorepublikovém porov-

nání se okres Bruntál fiadí na 4. místo.

V okrese Bruntál bylo ke konci bfiezna evidováno 1 274 voln˘ch pra-

covních míst. Je to o 20 více neÏ ke konci pfiedchozího mûsíce 

a o 324 míst více neÏ v bfieznu

2017. Na jedno volné pracovní

místo pfiipadlo 3,4 uchazeãÛ

o zamûstnání. V rámci Morav-

skoslezského kraje se s poãtem

uchazeãÛ o práci na jedno volné

pracovní místo fiadí okres Brun-

tál na 2. místo (za Karvinou),

v celorepublikovém porovnání

pak na 7. místo. 

Mikroregion R˘mafiovsko mûl

na konci bfiezna nejniÏ‰í neza-

mûstnanost v okrese Bruntál 

(5,2 %), nejvy‰‰í nezamûstna-

nost mûlo OsoblaÏsko (10,4 %).

Na kontaktním pracovi‰ti úfiadu

práce v R˘mafiovû bylo ke konci

bfiezna vedeno 775 uchazeãÛ

o práci, coÏ je o 164 ménû neÏ ve

stejném období roku 2017. V ta-

bulce jsou uvedeny profese,

o které mají zamûstnavatelé v re-

gionu R˘mafiovska zájem. JiKo

âesko má nejniÏ‰í nezamûstnanost v Evropské unii 
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Oznamujeme v‰em strávníkÛm ‰kolní jídelny na ulici 1. máje 30

v R˘mafiovû, Ïe poãínaje 1. kvûtnem 2018 z dÛvodu rekonstrukce ne-
vafiíme.
Náhradní stravování pro Ïáky Z· je zaji‰tûno následovnû:
Svaãinky nebudou pfiipravovány!
1. aÏ 4. tfiídy (vãetnû) se budou poãínaje 1. kvûtnem t. r. stravovat ve

v˘dejnû na ulici Národní v R˘mafiovû. Jídlo bude pfiipravováno za 

úãasti na‰ich kuchafiek v kuchyni Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly

R˘mafiov. Odtud se obûdy pfievezou do v˘dejny na Národní ulici. Pro

v˘dej obûdÛ bude zpracován harmonogram stfiídání, se kter˘m budou

Ïáci a jejich zákonní zástupci vãas seznámeni prostfiednictvím elek-

tronick˘ch Ïákovsk˘ch kníÏek, tyto informace budou zvefiejnûny ta-

ké na stránkách ‰koly.

5. aÏ 9. tfiídy (vãetnû), studenti S· Prima a dospûlí strávníci se bu-

dou poãínaje 9. kvûtnem t. r. stravovat ve Stfiedisku volného ãasu na

OkruÏní ulici v R˘mafiovû. Obûdy budou pfiipravovány kuchafikami

‰kolní kuchynû v kuchyni RD R˘mafiov na ulici 8. kvûtna a odtud do-

váÏeny do SVâ. Pro v˘dej obûdÛ bude zpracován harmonogram stfií-

dání, se kter˘m budou Ïáci, studenti a jejich zákonní zástupci vãas se-

známeni prostfiednictvím elektronick˘ch Ïákovsk˘ch kníÏek, tyto in-

formace budou zvefiejnûny také na stránkách ‰koly.

UpozorÀujeme, Ïe v‰ichni strávníci obdrÏí papírové stravenky,
které pfiedloÏí pfii odbûru jídla. Ten, kdo stravenku nebude mít, nedo-

stane obûd. Bude pfiipravován jeden druh jídla vãetnû polévky a bez-

lepkové stravy.

Objednávání a odhla‰ování obûdÛ bude probíhat ve stejném reÏimu pro-

stfiednictvím internetu, platby stejnû, inkaso bez svaãinek. Kontakt na te-

lefonu 554 255 130 (Egidová, âu‰ková), osobní v urãit˘ ãas ve Stfiedisku

volného ãasu na OkruÏní ulici v R˘mafiovû (hodiny budou zvefiejnûny).

Tato situace je v˘jimeãná a pouze na pfiechodnou dobu, tzn. po

dobu rekonstrukce ‰kolní jídelny. Omlouváme se v‰em strávníkÛm

a dûkujeme za pochopení.

Od 1. záfií opût budeme vafiit ve ‰kolní kuchyni.

Za kolektiv pracovníkÛ ·J Jana Egidová

Rekonstrukce ‰kolní jídelny

Dne 27. bfiezna se odehrál patnáct˘ roãník mezinárodního turnaje v ko‰íko-
vé, kter˘ uspofiádalo Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov. Kromû
pofiádající ‰koly se turnaje úãastnily Gymnasium Ozimek z Polska, r˘mafiov-
ská SSO· Prima a SZT· a VO· Opava.
Vítûzství v turnaji vybojovali studenti z Opavy, a to zcela zaslouÏe-

nû, neboÈ neutrpûli ani jedinou poráÏku. Stfiíbrní odjeli hosté

z Polska. Na stupnû vítûzÛ dosáhli s bronzem také domácí borci

a SSO· Prima R˘mafiov skonãila ãtvrtá.

Velmi dûkujeme zastupitelÛm mûsta R˘mafiova za finanãní pfiíspû-

vek, bez nûhoÏ by nebylo moÏné turnaj realizovat.

Nela Polá‰ková, 1. B, Gymnázium a SO· R˘mafiov
Foto: Aneta âerníãková

Velikonoãní basketbalov˘ turnaj

Na stfiedeãní podveãer 11. dubna pfiipravila Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov
Koncert sólistÛ a komorní hry ÏákÛ, ktefií nav‰tûvují hudební obory.
V témûfi hodinovém koncertu se pfiedstavilo ãtrnáct nadûjn˘ch ta-

lentÛ se ‰estnácti skladbami. Pod vedením uãitelÛ Evy Hradilové,

Lenky Janou‰kové, Martiny Mácové, Jany Sedláãkové, Karla

Cvrka a Jifiího Taufera zaznûly skladby I. Jurníãkové, D. Hellba-

cha, W. Gillocka, B. Kaemferta, J. J. M. Wattse, P. Bazaly, C. Rol-

lina, T. O. Carolana, R. Hou‰kové a J. Horáãka.

Dûti své hudební umûní prezentovaly na klavír, zobcovou i pfiíãnou

flétnu, na housle, violoncello a kytaru. Diváci, mezi kter˘mi pfievlá-

dali rodiãe mlad˘ch hudebníkÛ, podûkovali za vystoupení na závûr

vfiel˘m potleskem a domÛ odcházeli s pocitem, Ïe jejich dítû velmi

dobr˘m zpÛsobem zúroãilo svou píli a snahu o sebezdokonalování

v oblasti hudby. JiKo

Vefiejnosti se pfiedstavili sólisté ZU· R˘mafiov

·kolství

Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova zve v‰echny obãany na zasedání, kte-

ré se koná v fiádném termínu ve ãtvrtek 26. dubna 2018 od 17:00 ve

velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov na OkruÏní ulici 10.

Program: 
(podrobnû bude zvefiejnûn na webov˘ch stránkách mûsta nejpo-
zdûji 23. dubna 2018)
1) Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2017 (vãetnû hospodafiení pfiíspûv-

kov˘ch organizací)

2) Zpráva o hospodafiení spoleãností Mûstské sluÏby R˘mafiov, 

s. r. o., Teplo R˘mafiov, s. r. o., Spojené lesy, s. r. o., a p. o. Byterm

za rok 2017

3) Projednání situace ve VaKu, a. s., Bruntál

4) Vûcn˘ rámec akcí (integrovan˘ dokument) na období 2014–2018

5) Majetkové záleÏitosti

6) RÛzné

Pozvánka na jednání zastupitelstva mûsta
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

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

sociální pracovník úseku sociálnû-právní ochrany dûtí odboru sociálních vûcí

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: pfiedpoklad ãerven 2018
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové podmínky: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády 

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

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

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání minimálnû vy‰‰í odborné v souladu s § 110 odst. 4 zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, v oborech vzdûlání zamûfien˘ch na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálnû-právní ãin-
nost, charitní a sociální ãinnost nebo vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v bakaláfiském nebo magisterském studijním pro-
gramu zamûfieném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péãi nebo speciální pedagogiku, 

• znalost pfiíslu‰n˘ch zákonn˘ch norem (rámcová znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, velmi dob-
rá znalost zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnû-právní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ), 

• zku‰enosti v práci s lidmi, schopnost empatie a jednání s lidmi v krizov˘ch situacích, 
• praxe v sociální oblasti v˘hodou,
• vysoké pracovní nasazení,
• samostatnost s vysokou mírou loajality vÛãi zamûstnavateli, 
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti: 
Zaji‰tûní v˘konu pfienesené pÛsobnosti svûfiené obecním úfiadÛm a obecním úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností na úseku sociálnû
-právní ochrany dûtí podle zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnû-právní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to napfi.:
• vyhodnocování situace dítûte a jeho rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítûte, 
• v˘kon funkce kolizního opatrovníka, 
• realizace opatfiení na ochranu dûtí, 
• zaji‰Èování poradenské ãinnosti ve stanoveném rozsahu, 
• sledování ústavní a ochranné v˘chovy, 
• plnûní stanoven˘ch úkolÛ v rámci péãe o dûti vyÏadující zv˘‰enou pozornost, 
• vedení evidence a spisové dokumentace klientÛ, záznamy o náv‰tûvách v rodinû a o ‰etfieních

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.
K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

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

10. kvûtna 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. kvûtna 2018
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu nebo místo neobsadit. Rozhodnutí v˘bûrové ko-
mise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona
ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osob-
ními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût 
uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru sociálních vûcí
Bc. Iveta Podzemná, tel.: 554 254 222. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Malé i velké zájemce zvou profesionální hasiãi kaÏdoroãnû na Den poÏární
bezpeãnosti, kter˘ letos vy‰el na dubnov˘ pátek tfiináctého. Byl spojen
s moÏností prohlídky moderní techniky a zázemí jedenadvaceti hasiãsk˘ch
stanic HZS Moravskoslezského kraje. Koordinátorem akce v âeské republi-
ce je âeská asociace hasiãsk˘ch dÛstojníkÛ (âAHD). 
Od rána aÏ do odpoledne byly otevfieny stanice ve v‰ech okresech

Moravskoslezského kraje. Pouze jedna ze v‰ech 22 stanic mûla v pátek tfii-

náctého „zavfieno“ – Bruntál, a to kvÛli pokraãujícím stavebním pracím.

Letos byl Den poÏární bezpeãnosti v celé âR zamûfien na vzdûlání

k bezpeãnosti (napfi. pro dûti, seniory a osoby se specifick˘mi potfie-

bami). Páteãní dopoledne bylo vûnováno pfiedev‰ím náv‰tûvníkÛm ze

‰kol, pro které byly pfiipraveny soutûÏe a ãtení z hasiãsk˘ch pohádek.

Vedle klasick˘ch ukázek hasiãské ãinnosti, techniky a vybavení bylo

na obou otevfien˘ch stanicích na‰eho okresu, v R˘mafiovû a Krnovû,

pfiipraveno pro dûti stfiíkání vodou z hasiãsk˘ch proudnic na cíl. 

Den poÏární bezpeãnosti byl na r˘mafiovské stanici poznamenán níz-

kou náv‰tûvností. DÛvodem bylo zfiejmû de‰tivé poãasí. Hasiãskou

techniku tedy zhlédlo jen pár jednotlivcÛ, vût‰inou rodiãÛ s dûtmi.

Letos chybûly dûti z matefisk˘ch a základních ‰kol. Na pfiíchozí, ze-

jména ty nejmlad‰í, ãekalo pfiekvapení. Hasiãi dûtem rozdávali vy-

stfiihovánky, pexesa a omalovánky s hasiãskou tematikou a mohly ta-

ké usednout za volant hasiãského auta. 

Páteãní odpolední program byl na Bruntálsku vyhrazen kontrole

vnûj‰ích poÏárních hydrantÛ a kontrole prÛjezdnosti oznaãen˘ch ná-

stupních ploch pro poÏární techniku. 

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

Hasiãi otevfieli v pátek tfiináctého stanice v kraji pro vefiejnost 

Hasiãi informují

PÛjãil si auto bez vûdomí majitele
AÏ tfiílet˘m vûzením mÛÏe b˘t za svou lehkomyslnost potrestán 20let˘

mladík, kter˘ si pÛjãil auto bez vûdomí jeho majitele. V sobotu 24. bfiez-

na si na náv‰tûvû u znám˘ch v R˘mafiovû poãkal na moment, kdy hosti-

telé usnuli, bez jejich svolení si vzal klíã od mercedesu a odjel. Po pro-

jíÏìce auto i klíãe vrátil na pÛvodní místo. Bûhem jízdy ov‰em automo-

bil po‰kodil – ‰koda byla vyãíslena na necel˘ch 13 tisíc korun. Mladík si

vyslechl podezfiení z pfieãinu neoprávnûného uÏívání cizí vûci.

Recidivista má na kontû dal‰ích sedm krádeÏí
Policejní komisafi oddûlení obecné kriminality obvinil 31letého mu-

Ïe z krádeÏe. Obvinûn˘ byl uÏ nûkolikrát odsouzen za majetkovou

trestnou ãinnost a bûhem leto‰ního bfiezna si na konto pfiipsal dal‰ích

sedm deliktÛ. V rÛzn˘ch prodejnách v R˘mafiovû odcizil alkohol a ta-

bákové v˘robky v celkové hodnotû kolem 5 tisíc korun. Z prodejny

vÏdy utekl, po poslední krádeÏi ho ale policisté chytili. Pfii dechové

zkou‰ce mu namûfiili pfies 3,5 promile alkoholu. Po vystfiízlivûní na

záchytné stanici putoval do vazby. Hrozí mu vûzení aÏ na tfii roky.

Z domu zmizely ‰perky
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují krádeÏ ‰perkÛ, k níÏ do‰lo v rodinném

domû na námûstí Svobody v Bfiidliãné. Pfiípad se stal nûkdy mezi 

10. bfieznem a 10. dubnem. Pachatel vnikl do rodinného domu, pro-

hledal jej a odcizil rÛzné ‰perky v celkové hodnotû 37 tisíc korun.

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

PROVOZNÍ
DOBA

Po – Út  9:00–18:00, St  z a v fi e n o, ât – Pá  9:00–17:00, www.knihovnarymarov.cz

30. 3. – 15. 5. hrad Sovinec
V˘stava: Krajina Ladislava Kucharského

7. 4. – 3. 5. M. muzeum R˘mafiov
V˘stavy: T. Nûmec; Historické hfibitovy

20. 4. 19:00 SVâ R˘mafiov
Skupina Screamers – travestishow

21. 4. 14:00 farma Stránské, z. s., Vítání mláìat
21.–22. 4. hrad Sovinec

Kmotra smrt – Dob˘vání hradu Sovince
23. 4. 19:00 MD R˘mafiov, divadlo: Dva na smeti‰ti
28. 4. 9:30 SVâ R˘mafiov, soutûÏ: Neila Habibi
28. 4. 14:30 Kult. dÛm Stará Ves, stavûní májky
28. 4. 14:00 Tvrdkov, stavûní májky a ãarodûjnick˘ rej
28. 4. 17:00 Malá ·táhle, pálení ãarodûjnic
28.–29. 4. Pradûdova galerie Jifiíkov

âarodûjnice v galerii
30. 4. 17:00 u OÚ Dolní Moravice

Stavûní májky a pálení ãarodûjnic
5. 5. 14:00 Kult. dÛm Stará Ves, Bugrfest
5. 5. 16:00 M. muzeum R˘mafiov

VernisáÏ: J. âapek – V krajinû a v zahradû
5.–31. 5. M. muzeum R˘mafiov

V˘stava: J. âapek – V krajinû a v zahradû
5., 6. a 8. 5. hrad Sovinec, Útûk z fiádu

Pfiehled kulturních akcí 
– duben a kvûten 2018
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Spoleãenská kronika

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

Marie Groisová – Janovice  .................................................. 80 let
Jifií Hol˘ – R˘mafiov  ............................................................ 80 let
Jaroslav Kreãmer – R˘mafiov  .............................................. 81 let
Elfrieda Heinischová – R˘mafiov  ........................................ 82 let
Blanka Rozsívalová – R˘mafiov  .......................................... 83 let
BoÏena Horká – R˘mafiov  ................................................... 83 let
·arlota Kmentová – R˘mafiov  ............................................. 83 let
Marie Zahradníãková – R˘mafiov  ........................................ 85 let
Libu‰a Veãefiová – R˘mafiov  ................................................ 85 let
Marie Hrabinová – R˘mafiov  ............................................... 86 let
Stanislav Hausknecht – R˘mafiov  ........................................ 86 let
Miroslav Hlaváã – R˘mafiov  ................................................ 87 let

Blahopfiání
Dne 8. dubna oslavil 

krásné Ïivotní jubileum

pan Ivo Volek
z R˘mafiova.

Hodnû zdraví a ‰tûstí mu pfiejí
manÏelka Eva, syn Martin s rodinou

a dcera Ivana s rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdcích Ïije, neumírá,
kdo mûl rád, nezapomíná.

Dne 28. dubna 2018 vzpomeneme

4. smutné v˘roãí,

co nás beze slÛvka rozlouãení opustila

na‰e milovaná dcera, maminka, sestra

a vnuãka

Katefiina Minichová.
S láskou stále vzpomínají tatínek s rodinou, maminka 

s rodinou, dcera Hanka, sourozenci a babiãka s dûdou.

Právû dne‰ní den, 20. duben, se pfied 50 lety stal dnem svatebním 

Miladû a Pavlu Such˘m.

Láska je pohádka, manÏelství realita.

Pfiejeme je‰tû dlouhou spoleãnou pohádkovou cestu 

a ze srdce gratulujeme ke zlaté svatbû.

Dcery Pavlína a Petra s rodinami, ostatní rodina a pfiátelé

Rozlouãili jsme se
Svatopluk Podan˘ – R˘mafiov  ........................................... 1932 
Marie ·ilhánková – R˘mafiov  ............................................ 1934 
Jolana Ondrová – Dolní Moravice  .................................... 1932 
Jifiina Vojtková – Janovice  ................................................. 1933 
Vladimír Jiru‰ – R˘mafiov  ................................................. 1943 
Marie Pavelová – R˘mafiov  ............................................... 1958

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Servis sluÏeb

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

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

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

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

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

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

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

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

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

554 211 294. Termín kavárniãek v prvním pololetí 2018
(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v dubnu a kvûtnu

pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

V pondûlí a stfiedu 17:00–18:30 – plaveck˘ oddíl

Sauna je v provozu kaÏd˘ den a vstup do ní je zahrnut 
v základním vstupném.

Klub ãesk˘ch turistÛ 
zve na vycházky

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

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

poznání pfiírody R˘mafiovska.

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

Míru. Jednotlivé vycházky potrvají asi dvû hodiny a na první

z nich se mÛÏete tû‰it jiÏ 5. kvûtna.

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

-08-2018  18.4.2018 14:38  Stránka 9



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2018

10

Buìme netolerantní jen vÛãi netolerantnosti. 

Hippolyte Taine
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

SVâ Déãko Náchod letos pofiádalo jiÏ sedm˘ roãník soutûÏe v orientálním tan-
ci Hvûzda Orientu. Letos termín pfiipadl na víkend 17. a 18. února. Na soutû-
Ïi se vystfiídalo pfies ãtyfii sta taneãnic z âeské a Polské republiky ve vûku
od 4 do 70 let. R˘mafiovskou Neilu i letos úspû‰nû reprezentovala skupina
Annidia, která soutûÏila ve vûkové kategorii od 15 do 18 let. 
Simona Tu‰ková a Karolína Bednáfiová získaly se sv˘m duem

Osudové pfiátelství nádherné 2. místo. Ve skupinách byla choreogra-

fie Helm El Raqs v podání Kamily Panochové, Petry Holnové, Hany

Schreiberové, Adély Janáãové, Natálie Zieglerové a Barbory

Nesládkové ocenûna skvûl˘m 3. místem, sdílen˘m s Aysunkami

z Olomouce. Choreografie Raqs Sharqi Anny Cimbotové, Karolíny

Bednáfiové, Terezy Jandelové, Michaely Folt˘nové, Simony Tu‰kové

a Katefiiny ·tefelové obsadila hezké 6. místo. V sólech pfiivezla Anna

Anniya Cimbotová dvakrát 4. místo za klasické Raqs Sharqi a fusion

Kde je ‰tûstí?. V kategorii fusion soutûÏila i Tereza Jandelová, která

obsadila 9. pfiíãku s choreografií Magic Twilight. 
Skupina Neila Annidia se letos nechala ohodnotit také ve videosoutû-

Ïi, a to mezinárodní porotou,

kterou tvofiily zku‰ené orien-

tální taneãnice a lektorky

z âeské republiky, ·panûlska,

Rakouska a Indonésie. V ne-

dûli 8. dubna byly zvefiejnûny

v˘sledky, které nám pfiinesly

velkou radost. Skupinové cho-

reografie Anny Cimbotové za

sebou nechaly v‰echna ostatní

soutûÏní videa ãesk˘ch a slo-

vensk˘ch skupin. Vítûzem se

s velkou bodovou pfievahou

stala choreografie Raqs Sharqi
a 2. místo obsadilo video

Helm El Raqs. Tato a dal‰í vi-

dea mÛÏete najít na Youtube

videokanálu Anniya Orient. 

Umístûní na pfiedních pfiíãkách

v soutûÏi Hvûzda Orientu je pro

orientální taneãnice symbolem

prestiÏe, proto nás tyto v˘sled-

ky tû‰í dvojnásobnû. 

Foto a text: Kamila Cimbotová 
TS Neila SVâ R˘mafiov

Neila Annidia zazáfiila 
na Hvûzdû Orientu 2018

Stfiedisko volného ãasu
20. 4. 1893  nar. Joan Miró, ‰panûlsk˘ malífi, grafik a sochafi (zemfi.

25. 12. 1983) – 125. v˘roãí narození 

20. 4. 1978  zemfi. Ferdinand Peroutka, novináfi, spisovatel a roz-

hlasov˘ redaktor (nar. 6. 2. 1895) – 40. v˘roãí úmrtí 

21. 4. 1828 nar. Hippolyte Taine, francouzsk˘ literární kritik, his-

torik a filosof (zemfi. 5. 3. 1893) – 190. v˘roãí narození

22. 4.  Den Zemû – slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí
studenti uspofiádali poprvé ve snaze o prosazení no-
v˘ch ekologick˘ch zákonÛ a zv˘‰ení státního rozpo-
ãtu na ochranu Ïivotního prostfiedí

23. 4.  Svûtov˘ den knihy a autorského práva – vyhlá‰en 
UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum svûto-
vé literatury, na nûÏ pfiipadají Ïivotní v˘roãí 
W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, 
V. Nabokova a dal‰ích v˘znamn˘ch spisovatelÛ

23. 4. 1908  nar. Egon Hostovsk˘, prozaik a publicista (zemfi. 

7. 5. 1973) – 110. v˘roãí narození 

26. 4.  Mezinárodní den vzpomínky na âernobyl – v˘roãí
havárie v roce 1986

26. 4. 1798  nar. Eugene Ferdinand Victor Delacroix, francouzsk˘

v˘tvarník (zemfi. 13. 8. 1863) – 220. v˘roãí narození

26. 4. 1868  zemfi. Karel Strakat˘, pûvec, první interpret písnû Kde
domov mÛj (nar. 2. 7. 1804) – 150. v˘roãí úmrtí

27. 4. 1878  nar. Ferdinand Strejãek, prozaik, literární historik 

a editor (zemfi. 3. 4. 1963) – 140. v˘roãí narození 

1. 5.  Svátek práce – v˘roãí boje amerického proletariátu
v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kon-
gresu 2. internacionály

1. 5. 1978  zemfi. Aram Chaãaturjan, arménsk˘ skladatel (nar. 

6. 6. 1903) – 40. v˘roãí úmrtí 

3. 5. 1993  zemfi. Hermína T˘rlová, scenáristka a reÏisérka, zakla-

datelka ãeského animovaného filmu (nar. 11. 12. 1900)

– 25. v˘roãí úmrtí
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Koukala jsem na ni, nic v˘jimeãnû zajímavého na ní nebylo. Kdyby

mû tolik neprovokovala, abych se ji pokusila vytáhnout aÏ z úplnû po-

slední poliãky v knihovniãce, kam uÏ ani prach nedosáhne, asi bych si

jí nev‰imla. Celá ãerná, vzadu napsáno „16,- Kãs“ a na titulní stránce:

Jan Otãená‰ek: Romeo, Julie a tma.

Ani jsem nemrkla a uÏ jsem vûdûla, Ïe ji nepustím (ona by to uÏ taky

neudûlala). NejenÏe já jsem ãetla v ní, ale i ona ãetla ve mnû. Je to kni-

ha, o které jsem nemûla ani ponûtí; pfiíbûh Romea a Julie znám, ale

tenhle si pro mû pfiipravil nûco úplnû jiného.

Abych se pfiiznala, prvních pár stránek jsem nemûla tu‰ení, oã jde, za-

ãínala jsem si myslet, Ïe je to dal‰í kníÏka, u které skonãím po první

kapitole. Ale potom se to celé obrátilo. Nahlas jsem se usmívala, kdyÏ

jsem s naprostou blaÏeností hltala slovo za slovem pfiíbûhu o osmnác-

tiletém Pavlovi, kter˘ se v dobû druhé svûtové války bláznivû zamilo-

val do Ïidovky Ester, o jeho tátovi a pfiátelích kritizujících tehdej‰í re-

Ïim... a mohla bych vyprávût dál. Od druhé poloviny knihy jsem se ale

zaãala bát, pociÈovat tíseÀ, v‰echno se ve mnû zaãalo svírat, chtûla

jsem od ní utéct, ale nemohla jsem. Od zaãátku bylo skoro jasné, jak

to vlastnû s Pavlem a Ester, schovávající se pfied krutovládou, dopad-

ne, ale aÏ do posledního dechu jsem marnû doufala, Ïe to bude jinak. 

Ano, na poslední stránce to v‰echno skonãilo. UÏ jsem nevidûla Ester,

jak s posledními v˘stfiely padá na travnat˘ palouãek a vidí své rodiãe.

Nevidûla jsem Pavla, kdyÏ se pro ni nenápadnû snaÏil ukrást zbytky od

veãefie, ani âepka komentujícího ranní noviny. V mé mysli zbyl jen

park s laviãkou. Na jedné stranû Pavel zakoukan˘ do ãern˘ch oãí a na

druhé Ester, která otevírá ãern˘ kuffiík. V nûm jsou mé známé i nezná-

mé pocity, ponauãení a otázky, na které chci znát odpovûì.

Druh˘ den odpoledne hlásily v‰echny tlampaãe mûstu, Ïe ráno 
27. kvûtna 1942 byl spáchán v Praze atentát na Heydricha. âísi tvrd˘,

striktnû neosobní hlas, hlas-stroj rozsévan˘ tlampaãi po ztichl˘ch uli-
cích, se rozléhal mezi stûnami ãinÏákÛ, ozvûna jej lámala. Zarazil ho
na nároÏí jejich ulice. Naslouchal mu se zatajen˘m dechem, ale v prv-
ní chvíli rozumûl jen útrÏkÛm, z nichÏ nebyl dost moudr˘. I ostatní lidé,
chodci na dlaÏbû, nejdfiíve nechápali. Otázky v oãích. Co se vlastnû
stalo? Poslouchejte! … na dopadení pachatelÛ … deset miliónÛ korun
… nad okresem oberlandratu … civilní v˘jimeãn˘ stav … zákaz vychá-
zet z domu od jedenácté hodiny … uzavírají se ve‰keré … kdo se … 
v uvedené dobû objeví na ulici, bude zastfielen …

„Ty jsi povûrãivá, viì?“ „Hm. Co je ti do toho?“ odsekla rozladûnû,
ale pak se najednou na nûho obrátila s otázkou ve tváfii: „Je to hlou-
pé, viì? Ale nediv se mi, ãlovûãe,“ fiekla provinile a vrátila se my‰len-
kami zpût z pfiíjemného svûta hry do skuteãnosti. „Ty vÛbec nejsi po-
vûrãiv˘?“ Pokrãil rameny, ale pak rozhodnû zavrtûl hlavou: „VÛbec
ne! Copak jsem stará bába, propána?“ Odmlãel se rozmrzele a nepfii-
znal se jí, Ïe kaÏdé ráno peãlivû dbá na to, aby vylezl z postele pravou
nohou, a Ïe se zlobí na sebe, kdyÏ se podvûdomû vyhne kanálu, a Ïe …
a vÛbec. Je to hloupost, ale co kdyÏ … a dost o tom! Vzal kostku a ho-
dil jí po stole.

A pokud se nûktefií z vás, m˘ch drahocenn˘ch vrstevníkÛ, nebo i kdo-

koliv jin˘ nûjak˘m kouzlem ocitl aÏ tady na konci mého ãlánku, po-

kuste se nad ním popfiem˘‰let, zjistit co a proã se vlastnû tehdy dûlo,

protoÏe takov˘ch a podobn˘ch pfiíbûhÛ existují bohuÏel tisíce. A bude-

me to právû my, kdo bude Ïít v pfií‰tím svûtû, tak aÈ si ho nenecháme

zniãit opakováním stejn˘ch ãi podobn˘ch hrÛz.

Barbora La‰tÛvková, kvinta, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(OTâENÁ·EK, Jan. Romeo, Julie a tma. 9. vydání. Praha: Práce,

1984. 168 s.)

MÛj ‰álek ãaje a tma

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Dubnová v˘stava v Galerii Octopus pfiedstavuje práce souãasného mladé-
ho malífie Tomá‰e Nûmce. Autora doslova posedlého malbou, hudbou Edit
Piaf, lekníny, orchidejemi, nebem a nah˘m lidsk˘m tûlem, kter˘ dob˘vá zá-
padní svût. Jeho v˘stava v R˘mafiovû je pofiadatelsky unikátní, protoÏe
Nûmec nepatfií k autorÛm ãasto vystavujícím v regionálních institucích.
Prezentuje se pfiedev‰ím v praÏsk˘ch galeriích, v Nûmecku a v New Yorku.
Tomá‰ Nûmec (1986) pochází z Vysoãiny a maluje odmala a ne-

ustále. Malba je jeho bytostn˘m projevem, jejím prostfiednictvím

Ïije a zaznamenává Ïivot. Studovat na v˘tvarnou ‰kolu ‰el proto,

aby mohl malovat. Maluje dennû a podfiizuje tomu v‰e. Námût, kte-

r˘ ho pohltí, maluje znovu a znovu, v cel˘ch cyklech. Vût‰inu ob-

razÛ vzápûtí prodá.

Jeho cesta k malífiství byla vcelku pfiímá. O své dráze nepochybo-

val, a tak ‰el nejprve studovat na Stfiední ‰kolu umûleck˘ch fieme-

sel do Brna a poté do ateliéru Michaela Rittsteina na praÏské

Akademii v˘tvarn˘ch umûní. Brzy zaãal samostatnû vystavovat

v progresivních galeriích metropole, napfi. v Chemistry Gallery, po-

zdûji jej objevila Galerie Thomas Fuchs ve Stuttgartu, Salve Art

Galery v Lipsku a loni poprvé vystavoval v New Yorku (Envoy

Enterprises).

Stojí za otázku, ãím Tomá‰ Nûmec vyniká, ãím pfiitahuje galeristy

i sbûratele. Pfiednû sv˘m ryzím malífistvím. V dobû, která se vyÏívá

v konceptech, performancích a intermediální tvorbû je Nûmec kla-

sick˘m malífiem. NejenÏe zvolil klasickou techniku, vybírá si i kla-

sické námûty – krajinu, záti‰í, portrét, akt. Pfiitom nekopíruje 

„osvûdãené“ postupy, je velmi osobit˘ a autentick˘, zachycuje pfií-

mo vidûné a proÏívané. Jeho první cykly byly inspirovány osob-

ností a hudbou Edit Piaf, kterou zboÏÀuje, ta se stala nûãím jako

Nûmcov˘m poznávacím znamením. Stejnû obsesivnû se vûnoval

monetovsk˘m leknínÛm, jeÏ zachycoval pfiímo v plenéru, na ves-

nickém rybníãku pfii náv‰tûvû rodiãÛ. Vytvofiil cyklus nebí, toho

vûãnû se promûÀujícího divadla nad na‰í hlavou. Poté potfieboval

„zpevnit formu“ a zaãal malovat akty podle Ïiv˘ch modelÛ. Stejnou

míru soustfiedûní a energie vûnuje záti‰ím, která aranÏuje na jídel-

ním stole ve svém bytû. Malby se tak stávají svého druhu deníkem,

kaÏdá z nich pfiedstavuje krok na cestû, jednou je gestická, nahoze-

ná, jakoby nedokonãená, podruhé vypracovaná do nejmen‰ího de-

tailu.

Ukázky Nûmcov˘ch maleb v Galerii Octopus jsou v˘bûrem z jeho

stûÏejních námûtÛ – v malém sále najdou náv‰tûvníci záti‰í, ve vel-

kém sále portréty a muÏské akty. I v tom je Nûmec klasick˘, a sou-

ãasnû nov˘, progresivní. V obou okruzích zaujme práce se svûtlem

a barevnost, jíÏ dominuje modrá. Zaujme také civilnost obrazÛ, kte-

rou podporují i volené názvy – akty ãasto nesou jméno modelu, lek-

níny jsou lekníny, nebe je nebem, podobnû stroze a nepfiikrá‰lenû

jsou nazvány celé Nûmcovy v˘stavy, tfieba StÛl jednoho kluka
(Chemistry Gallery, 2011). Ta aktuální r˘mafiovská dostala i díky

nestrojenosti, typické pro Nûmcovy malby, název Bezprostfiednû.

Zcela v˘jimeãné místo v ní zaujímá deset let stará malba kaple

V Lipkách, která vznikla pfiímo zde pro soukromého sbûratele.

Náv‰tûvníci r˘mafiovského muzea by nemûli opomenout ani novou

v˘stavu v galerii Pran˘fi. Nabízí dal‰í díl ze série fotografick˘ch do-

kumentÛ vûnovan˘ch chátrajícím památkám ãeského a moravského

pohraniãí, nûkdej‰ích Sudet. Tentokrát pfiedstavuje historické hfibi-

tovy, nûmecké, Ïidovské i ãeské z Jesenicka, Krnovska

a Broumovska i dal‰ích míst. Spolek Omnium, kter˘ usiluje za-

chránit a obnovit zchátralé církevní památky, jeÏ postihl pováleãn˘

odsun, zachytil melancholickou krásu hfibitovÛ, jeÏ se z míst vzpo-

mínek stávají místy zapomnûní.

Obû v˘stavy byly zahájeny vernisáÏí 7. dubna a potrvají do 3. kvûtna. 

ZN

Bytostn˘ malífi Tomá‰ Nûmec a dal‰í projekt spolku Omnium

V˘stava unikátních fotografií zachycujících Franti‰ka VaÀáka ve

farské zahradû a na procházkách zasnûÏen˘m R˘mafiovem byla po-

prvé pfiedstavena vefiejnosti v listopadu loÀského roku na v˘stavû

v Mûstském muzeu R˘mafiov (více v RH 21/2017). V únoru se pfie-

sunula do karmelitánské Poutní prodejny na Velehradû, kde byla

k vidûní témûfi do konce bfiezna. Dne 21. bfiezna v˘stavou provedl

Miroslav Hanu‰, hlavní iniciátor prezentace snímkÛ na tomto pout-

ním místû, kter˘ poté v sále kardinála ·pidlíka pronesl pfiedná‰ku

Zahrada Franti‰ka VaÀáka v arcibiskupském paláci v Olomouci

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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o Ïivotû Franti‰ka VaÀáka v R˘mafiovû. Tomu je‰tû pfiedcházelo

promítání dokumentu Jana ·páty o Jindfiichu ·treitovi Mezi svût-
lem a tmou, kter˘ zachycuje genia loci tohoto kraje a na nûkolika

zábûrech i arcibiskupa Franti‰ka VaÀáka na pouti v Rudû. Na pfied-

ná‰ku dorazilo mnoho pamûtníkÛ, ktefií si posléze vymûÀovali své

vzpomínky.

Ve ãtvrtek 5. dubna pak vernisáÏ v˘stavy Zahrada Franti‰ka VaÀáka
symbolicky otevfiela turistickou sezónu v arcibiskupském paláci

v Olomouci – v barokním paláci, ve kterém se setkal rusk˘ car

Alexandr s rakousk˘m císafiem Franti‰kem; v paláci, kde v roce 1848

abdikoval rakousk˘ císafi Ferdinand a na trÛn nastoupil Franti‰ek

Josef I.; na místû, kde byla roku 1850 uzavfiena mírová smlouva me-

zi Rakouskem a Pruskem; kde hostili Marii Terezii, papeÏe Jana

Pavla II., prezidenty T. G. Masaryka, Edvarda Bene‰e ãi Václava

Havla. Na místû, kde poslední dva roky svého Ïivota proÏil Franti‰ek

VaÀák jako arcibiskup olomouck˘ a metropolita moravsk˘.

V̆ stavu, doplnûnou o fiadu pfiedmûtÛ ze sbírek Mûstského muzea

R˘mafiov a Arcibiskupství olomouckého, zahájil Martin Kuãera, ve-

doucí Centra pro kulturu, spolu s Mons. Antonínem Baslerem, po-

mocn˘m biskupem olomouck˘m, fieditelkou r˘mafiovského muzea

RÛÏenou Zapletalovou a Miroslavem Hanu‰em, kter˘ poté hosty pro-

vedl krátkou komentovanou prohlídkou. VernisáÏ hudebnû doprovo-

dili studenti Konzervatofie Evangelické akademie v Olomouci.

Symbolicky tak vzpomínka na osobnost r˘mafiovského knûze propo-

jila místa, jeÏ jsou s jeho Ïivotem spjata nejvíce – R˘mafiov, Velehrad

a Olomouc.

V̆ stava v Olomouci potrvá do 31. kvûtna. Spojte ji napfiíklad s ná-

v‰tûvou historick˘ch, reprezentaãních sálÛ paláce olomouck˘ch arci-

biskupÛ. Fota a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
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Zatím poslední koncert r˘mafiovského jazzclubu pfiivedl v pátek 6. dubna na
pódium velkého sálu SVâ kapelu SWOMP. Její frontman, mlad˘ saxofonista
Michal Wroblewski, se pfied dvûma lety na tomtéÏ místû pfiedstavil ve ãtve-
fiici E Converso, v níÏ spolu s ním úãinkuje i dal‰í ãlen SWOMP, slovensk˘ kon-
trabasista Vlado Micenko.
Ponûkud záhadn˘ název psan˘ kapitálkami Ïádné velké záludnosti

neskr˘vá, vznikl jednodu‰e spojením prvních písmen pfiíjmení v‰ech

ãlenÛ kapely. Kromû Wroblewského a Micenka v ní hrají trumpetis-

ta Jan Pfiibyl, bubeník Kamil Slezák a hráã na marimbu Martin

Opr‰ál. Jak je u jazzov˘ch hudebníkÛ bûÏné, kaÏd˘ z nich pÛsobí

v fiadû dal‰ích formací. Spoleãn˘ projekt SWOMP vznikl v dobû stu-

dií Michala Wroblewského na JAMU v Brnû, kde ostatní ãlenové ka-

pely profesnû pÛsobí. Na pódia se SWOMP vrátili po nûkolikaleté

pauze, kterou saxofonista a autor vût‰iny skladeb strávil studiem na

Norwegian Academy of Music v Oslu.

Pokud si posluchaãi vybaví vystoupení E Converso pfied dvûma lety,

neubrání se srovnání. Hudba SWOMP je ale v základu jiná, formálnû

pevnûj‰í, na rozdíl od velké míry improvizace E Converso závislá na

kompozicích Michala Wroblewského, kter˘ je s v˘jimkou jedné tvÛr-

cem v‰ech skladeb aktuálního repertoáru. Je rovnûÏ ménû otevfiená

Ïánrov˘m pfiesahÛm, aãkoliv sám Wroblewski pfiiznává inspiraci

mnoha hudebními Ïánry i jin˘mi druhy umûní, pfiedev‰ím filmem.

„Posluchaãi ãasto zmiÀují narativní a vizualizaãní efekt, rovnûÏ ãasto
zmiÀují filmov˘ potenciál, asi s tím brzy zaãnu pracovat, jelikoÏ tyto
asociace zaznívají ãím dál ãastûji,“ fiíká k tomu Michal Wroblewski.

Zatímco E Converso i dal‰í Wroblewského projekty neváhají ãerpat

z rocku, hip hopu, folklóru, ale i punku nebo metalu, SWOMP zÛstá-

vá v rozpûtí mezi minimalismem (hlásí se k tvorbû Stevea Reicha)

a moderním jazzem. Minimalisticky svÛj koncert zaãali i uzavfieli,

bûhem koncertu ale doslova odvyprávûli fiadu hudebních pfiíbûhÛ

s mnoha peripetiemi a neãekan˘mi zvraty, zmûnami dynamiky i ne-

obvykl˘mi kombinacemi zvuku dechov˘ch nástrojÛ, altsaxofonu,

basklarinetu, trubky (chvílemi s dusítkem), a marimby, které nene-

chají posluchaãe ani na moment ztratit pozornost. SWOMP rozhod-

nû neprodukují Ïádn˘ akademick˘ jazz, zakuklen˘ ve vlastní bubli-

nû, jejich hudba je Ïivá, zábavná a neustále pfiekvapující. Jako Ïivot

sám. „Velkou inspirací jsou pro mne události, které zaÏívám, Ïivot,
kter˘ vedu, lidé, které potkávám,“ vysvûtluje Michal Wroblewski,

„dal‰í inspirací jsou samozfiejmû hudebníci, ktefií se mnou v jednot-
liv˘ch projektech vystupují, pí‰i vÏdy pfiímo pro konkrétní interprety.“
SWOMP v R˘mafiovû zaujali, a tak se pfiirozenû ozvaly dotazy na na-

hrávku. „Deska pravdûpodobnû vyjde v pfií‰tím roce, nejdfiív se chce-
me sehrát na koncertech a potom to zachytit na nahrávce,“ reagoval

Michal Wroblewski. ZN

SWOMP hudbou vyprávûjí pfiíbûhy

Jazzclub

Po deseti letech úspû‰né existence vstoupila Spoleãnost pro podporu lidí
s mentálním postiÏením (SPMP) v R˘mafiovû a její volnoãasové centrum pro
handicapované Kouzelná bufiinka do druhé dekády. Na schÛzce ve ãtvrtek 
12. dubna ãlenové spolku schválili program na leto‰ní rok, kter˘ bude opût
pln˘ sportování, kulturních aktivit a poznávacích v˘letÛ.
Bûhem deseti let se z pÛvodnû malého dobrovolného sdruÏení rodiãÛ

mentálnû handicapovan˘ch, ktefií si pfiáli vytvofiit sv˘m dûtem pod-

mínky pro dal‰í rozvoj, vyvinula respektovaná organizace, spolupra-

cující s Diakonií âCE – stfiediskem v R˘mafiovû a Stfiediskem volné-

ho ãasu R˘mafiov, s podobn˘mi zafiízeními v Bruntále a dal‰ích mûs-

tech a nabízející rozmanitou náplÀ volného ãasu pro handicapované,

ktefií do vzniku spolku a centra zÛstávali v izolaci. Díky Diakonii

vznikla sociálnû terapeutická dílna, v níÏ se postiÏení uãí stolafiské-

mu a ko‰íkáfiskému fiemeslu, tkaní nebo v˘robû ruãního papíru a své

Kouzelná bufiinka vstoupila do dal‰í dekády

Organizace a spolky
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Na veletrhu Techagro, kter˘ se konal v Brnû od 8. do 12. dubna, se prezen-
tovaly vala‰ské ovce ze Stránského a pfiivezly cenu za Nejlep‰í kolekci ovcí.
UÏ od soboty 7. dubna, kdy byla zahájena instalace expozice Svazu

chovatelÛ ovcí a koz na brnûnském veletrhu Techagro, mûly mezi

dal‰ími ovcemi své místo vala‰ky Ha‰lerka, Kvûtinka a Beskyd s nû-

kolika ãerstv˘mi jehÀaty z chovu manÏelÛ Vlaìky a Romana

Kfienkov˘ch ze Stránského. V̆ stavy se úãastnilo celkem dvacet ple-

men ovcí od rÛzn˘ch chovatelÛ z celé âR.

Vala‰ské ovce z chovu spolku Stránské, z. s., obdrÏely ocenûní jako

Nejlep‰í kolekce ovcí. Odborná porota posuzovala exteriér, kvalitu

vlny i chování ovcí, jehÀat i berana a vala‰ky ze Stránského se líbily

nejvíc.

Blahopfiát místním oveãkám k úspûchu mÛÏete uÏ v sobotu 21. dub-

na pfii akci Vítání mláìat, kterou pro vefiejnost pfiichystali manÏelé

Kfienkovi jako kaÏd˘ rok na jafie v Nedûlní ‰kole fiemesel ve

Stránském. JiKo

Ha‰lerka, Kvûtinka a Beskyd pfiivezli ocenûní z Brna

v˘robky pak nabízejí na jarmarcích a mûstsk˘ch akcích. Diakonie

provozuje také kavárnu s obãerstvením na Sokolovské ulici, kde han-

dicapovaní pomáhají pfii obsluze zákazníkÛ.

SPMP se vûnuje uÏivatelÛm dílny Bufiinka nadále, pfiedev‰ím co do

naplnûní jejich volného ãasu sportem, muzikoterapií, arteterapií ãi

poznávacími v˘lety po âeské republice. Díky vstfiícnosti SVâ

R˘mafiov mohou handicapovaní také pravidelnû vyuÏívat poãítaão-

vou uãebnu nebo cviãit se zku‰en˘mi lektory.

KaÏdoroãnû spolek pfiipravuje nûkolik sportovních událostí s úãastí

hostÛ z bruntálské Polárky a r˘mafiovské Z· praktické, napfi. turnaj

v pétanque nebo sálovém fotbálku. Pétanque je letos naplánován na

21. ãervna, fotbálek na fiíjen. Kromû toho se Kouzelná bufiinka 

zúãastní soutûÏe v bowlingu, kuÏelkách a atletice. V záfií se chystá

vyslat svého zástupce na Velkou atletickou olympiádu do Fr˘dku-

Místku.

V rámci kulturních aktivit plánují ãlenové spolku uspofiádat v závûru

roku kaÏdoroãní Koncert pro Kouzelnou bufiinku, vystoupit na aka-

demii v Bruntále a uÏ v únoru je mohli vidût v akci náv‰tûvníci ple-

su Diakonie âCE.

Program je pro leto‰ní rok opût velmi pestr˘, doplnûn˘ je‰tû o oblí-

bené zájezdy do termálních lázní a zoologické zahrady, pfiípadnû

o pobyt na letním tábofie v Ludvíkovû. Díky SPMP, jeho spolupra-

covníkÛm a podporovatelÛm si i handicapovaní v R˘mafiovû mohou

dopfiát plnohodnotné vyÏití. ZN

Základní organizace KSâM R˘mafiov zve obãany 
k pfiedmájovému setkání 30. dubna v 15:00 na námûstí Míru v R˘mafiovû

Rostislav Kubis, pfiedseda ZO
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Na druh˘ dubnov˘ víkend (14.–15. 4.) pfii-
pravil Okresní mysliveck˘ spolek Bruntál
z povûfiení Krajského úfiadu Moravskoslez-
ského kraje a mûstsk˘ch úfiadÛ Bruntál,
Krnov a R˘mafiov chovatelskou pfiehlídku
trofejí zvûfie ulovené v myslivecké sezónû
2017/2018 v honitbách okresu Bruntál.
Pfiehlídka trofejí se uskuteãnila pod zá-

‰titou starosty R˘mafiova Petra Kloudy

ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov. Za

doprovodu fanfár mysliveck˘ch trubaãÛ

Rab‰tejn byla otevfiena v sobotu 

14. dubna v 9:00. Souãástí v˘stavy loveck˘ch trofejí byla expozice

preparovan˘ch zvífiat ãesk˘ch lesÛ ze sbírek Afrického muzea safari

v osadû Jelení poblíÏ Holãovic a fotografická v˘stava Medvûdi na
Kamãatce myslivce a fotografa Vladimíra Gahury. Na Kamãatku,

konkrétnû ke Kurilskému jezeru, jel fotit pfiírodu a zvûfi, hlavnû med-

vûdy. „K medvûdÛm se mÛÏete pfiiblíÏit na deset aÏ padesát metrÛ.
Zvídavá medvíìata pfii‰la i blíÏe, ale medvûdice pak byly obezfietnûj- ‰í,“ sdûlil autor. Fotil na dva fotoaparáty s pûti v˘mûnn˘mi objektivy.

Pro nejmlad‰í náv‰tûvníky byla urãena soutûÏ pfiírodovûdného krouÏ-

ku z Bfiidliãné pod vedením Kvûty Dûrdové, dûti poznávaly druhy

zvûfie, dfievin a bylin. Pfiipraven byl i mikroskop s ukázkami hmyzu.

Pfiedseda Okresního mysliveckého spolku (OMS) Bruntál Ing.

Jaroslav Mader pfiivítal hosty a sponzory. Vyzdvihl ty, kdo se zaslou-

Ïili o zdárn˘ prÛbûh pfiehlídky, zejména starostu R˘mafiova Petra

Kloudu, zástupce LesÛ âR a Biskupsk˘ch lesÛ, sponzory a sympati-

zanty myslivosti. Odlov byl podle nûj v uplynulé myslivecké sezónû

velmi úspû‰n˘. „V bruntálském okrese bylo uloveno 738 kusÛ jelení
zvûfie, z toho 152 jelenÛ, dále 2 879 kusÛ srnãí zvûfie, z toho 1 091 srn-
cÛ. Vysoké ãíslo v odlovu jsme zaznamenali u ãerné zvûfie, coÏ souvi-
sí s intenzivním nafiízen˘m odlovem kvÛli africkému moru prasat.
V okrese Bruntál bylo odloveno celkem 3 254 kusÛ ãerné zvûfie, coÏ
je zfiejmû novodob˘ rekord. Dále bylo odloveno 122 kusÛ mufloní zvû-
fie, z toho 51 muflonÛ, jeden kamzík a jeden jelenec bûloocas˘.
Myslivost v bruntálském okrese je na vysoké úrovni, co se odlovu t˘-
ãe, stejnû tak co do kvality trofejí,“ shrnul Jaroslav Mader.

Na v˘stavû bylo moÏné spatfiit trofeje témûfi v‰ech odloven˘ch srncÛ,

dále 150 jelenÛ, asi 70 kÀourÛ a bachyní a 35 muflonÛ. Podmínky

v rÛzn˘ch lokalitách okresu Bruntál nejsou stejné. Region

R˘mafiovska s drsnûj‰ím klimatem má men‰í uÏitnost honiteb i niÏ‰í

kvalitu trofejí. Je to dáno nadmofiskou v˘‰kou, klimatick˘mi pod-

mínkami i zpÛsobem hospodafiení, v nûmÏ pfievládá pastevectví. 

Nejvût‰í problém celé âeskomoravské myslivecké jednoty spatfiuje

Jaroslav Mader v úbytku ãlenské základny. Do roku 1992 mûla asi

120 tisíc ãlenÛ, dnes je to kolem 60 tisíc, bruntálsk˘ okres mûl 1 500

ãlenÛ, dnes necelou pûtistovku. Druh˘ problém vidí pfiedseda OMS

v tom, Ïe naprostá vût‰ina honiteb je v rukou soukrom˘ch nájemcÛ,

pfiípadnû zemûdûlcÛ, ktefií si pronajali pÛdní plochy a vytvofiili na nich

pastviny. „Soukromí nájemci si mezi sebe vezmou jen ty, kdo na to ma-
jí, zemûdûlci zase jen své kamarády – pár vyvolen˘ch. Spousta mys-
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Fotografie z v˘stavy Medvûdi na Kamãatce Vladimíra Gahury

Myslivci se pochlubili trofejemi

O v˘stavu trofejí mûla odborná i laická vefiejnost velk˘ zájem

Fanfáry trubaãÛ Rab‰tejn
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S pfiíchodem jara jsou tu i okresní a krajská
kola olympiád z humanitních a pfiírodních vûd.
Patfií mezi nû okresní kolo Biologické olympiá-
dy, v níÏ má svá „Ïelízka v ohni“ i Z· Bfiidliãná.

Okresního kola se pravidelnû úãastní pfiírodovûdnû nadaní

Ïáci v obou vûkov˘ch kategoriích, tedy v kategorii D pro

Ïáky 6.–7. tfiíd a v kategorii C pro Ïáky 8.–9. tfiíd základ-

ních ‰kol a odpovídajících roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií.

Biologická olympiáda

livcÛ tak ztrácí moÏnost vykonávat právo myslivosti. Je mal˘ zájem
o kurzy myslivosti. V leto‰ním roce máme jen osm adeptÛ, b˘valy ro-
ky, kdy jich bylo i pûtatfiicet. âlenská základna stárne. Ze 471 ãlenÛ

máme asi 190 v dÛchodovém vûku,“ posteskl si Jaroslav Mader.

Pozitivnû naopak hodnotí práci s mládeÏí. V polovinû loÀského roku

byla otevfiena v budovû OMS Bruntál multifunkãní uãebna pro dûti.

Myslivci ji svépomocí opravili, vybavili a ‰kolám v okrese nabízejí

pfiedná‰ky o pfiírodû, zvûfii a myslivosti. Jen bûhem listopadu a pro-

since je nav‰tívilo více neÏ tfii sta dûtí. Jaroslav Mader kromû toho

vyzdvihl pomoc ekofarmy Bellama v Holãovicích, která spravuje za-

jímavé myslivecké expozice a africké muzeum preparovan˘ch zvífiat.

Ekofarma pomáhá OMS Bruntál pfii pfiírodovûdn˘ch soustfiedûních

a pfii pofiádání okresní soutûÏe Zlatá srnãí trofej.

V sobotu byla v˘stava otevfiena do 17:00, v nedûli 15. dubna pak od

9:00 do 12:00 a v t˘Ï den probûhl v malém sále SVâ okresní mysli-

veck˘ snûm, kter˘ mûl na programu mimo jiné ocenûní sedmnácti

myslivcÛ. Pro hosty byla po oba dny zaji‰tûna myslivecká kuchynû.

Okresní myslivecké sdruÏení Bruntál vyz˘vá dal‰í zájemce, základní

a stfiední ‰koly ãi seniory, aby se prostfiednictvím webov˘ch stránek, kde

najdou i telefonní ãísla, zapojili do spolupráce s mysliveck˘m sdruÏením.

Není nutné jezdit do Bruntálu, na R˘mafiovsku pÛsobí fiada skvûl˘ch mys-

livcÛ, ktefií dokáÏou o pfiírodû a myslivosti poutavû vyprávût. JiKoPfiírodovûdn˘ krouÏek Ptáãata z Bfiidliãné pfiipravil poznávací soutûÏe

Nápad na tuto soutûÏ vznikl pfied ãtyfimi lety, kdy Ïáci pod vedením

pedagogÛ zorganizovali první vûdomostní soutûÏ pro malé kamarády

z M·. Leto‰ní Zelen˘ lísteãek se uskuteãnil v úter˘ 27. bfiezna v pro-

storách Z· Bfiidliãná. Do soutûÏe, v níÏ dûti ãekalo jedenáct stanovi‰È

s úkoly, napfi. poznáváním stop, stavûním z kinetického písku nebo

mikroskopováním, se pfiihlásilo ‰est soutûÏních t˘mÛ z M· Bfiidliãná,

M· Janovice, M· Moravskoslezsk˘ Koãov a Z· a M· RyÏovi‰tû. 

Ráno se v‰ichni neohroÏenû pustili do zdolávání soutûÏních úkolÛ.

Po skonãení soutûÏe se s chutí pustili do pfiipraveného obãerstvení,

které pro nû napekla dûvãata z 9. A, a ãekání na v˘sledky jim zpest-

fiila pohádka. Vítûzi leto‰ního roãníku Zeleného lísteãku byli vlastnû

v‰ichni! Také si v‰ichni odnesli dárek – diplomy, medaile, kniÏní dár-

ky, cukrovinky i originální dokreslovaãky, které pro malé kamarády

vytvofiili na‰i Ïáci. Dûti se je‰tû podívaly do na‰í minizoo na mláìa-

ta zakrsl˘ch králíãkÛ, osmáky, ãinãiláka i odrostlá mláìata morãat.

Vûfiíme, Ïe se v‰em spoleãné setkání líbilo, a uÏ se tû‰íme na dal‰í

spoleãné akce. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
koordinátorka EVVO

Zelen˘ lísteãek

Z okolních obcí a mûst

SoutûÏ vyhla‰uje SVâ Duha Jeseník pro jednotlivce a dûtské kolektivy M·, Z· a gymnázií v pûti kategoriích. Letos poprvé se do soutûÏe zapoji-

li i Ïáci z pfiírodovûdného krouÏku Ptáãata z Bfiidliãné. Jejich úkolem v I. kategorii bylo vylu‰tit ptaãí hádanky a následnû v‰e v˘tvarnû zpracovat. 

Na zaãátku února jsme práce odeslali a ãekali na v˘sledky. Do soutûÏe se zapojilo 248 soutûÏících. Nejlep‰í v˘tvarné práce jsou vystaveny

v kinû Pohoda v Jeseníku.

V˘sledky I. kategorie:
Kolektivy:
1. místo ·D pfii Z· Vidnava

·D pfii Z· Skoro‰ice

Pfiírodovûdn˘ krouÏek Ptáãata 
SK ASK âR Bfiidliãná 

2. místo Z· Îulová

Z· Skoro‰ice 

3. místo Pfiírodovûdn˘ krouÏek Ptáãata 
SK ASK âR Bfiidliãná 

Jednotlivci: 
1. místo Václav RepáÀ

Pfiírodovûdn˘ krouÏek Ptáãata
SK ASK âR Bfiidliãná 

V‰em ÏákÛm gratulujeme a drÏíme palce do dal‰ích soutûÏí.

Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Pfiírodovûdná korespondenãní soutûÏ
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Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 opût zaha-

jujeme redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch
pomocníkÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku bu-

deme uvefiejÀovat snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského

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

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

kterého fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících

bude urãit, o jak˘

pfiedmût jde, k ãemu

se pouÏíval, pfiípad-

nû ze kterého období

pochází. 

Okopírované nebo
vystfiiÏené soutûÏ-
ní kupóny za‰lete

na adresu redakce:

R˘mafiovsk˘ hori-

zont, OkruÏní 10,

795 01 R˘mafiov ne-

bo je mÛÏete vhodit

do redakãní schrán-

ky. Poslední soutûÏ-

ní kupon ã. 15 s fo-

tografií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupóny mÛÏete

zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního ãísla

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

v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 11. ledna 2019.

Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 1
Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

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

✃

Okresní kolo leto‰ního 52. roãníku Biologické olympiády pro katego-

rii D se uskuteãnilo ve ãtvrtek 12. dubna v SVâ Krnov. Tentokrát nás

reprezentovali Ïáci 6. A Katefiina Bartozelová a Miroslav Loukota,

oba dlouholetí ãlenové pfiírodovûdného krouÏku JeÏci pfii SK ASK âR

Bfiidliãná. Bûhem dopoledního zápolení na nû ãekal test na téma po-

hyb, poznávání pfiírodnin a praktick˘ úkol zamûfien˘ na hmyz.

Celkem se okresního kola úãastnilo ãtrnáct ÏákÛ základních ‰kol

a gymnázií z celého okresu Bruntál. Kdo postoupí do krajského kola,

které se uskuteãní v kvûtnu v Ostravû? Z v˘sledkové listiny máme le-

tos radost, protoÏe Katefiina Bartozelová získala 3. místo a absolutním

vítûzem okresního kola se s 1. místem stal Miroslav Loukota!

Do krajského kola tedy postupují oba na‰i soutûÏící. Moc gratuluje-

me a drÏíme palce do dal‰ího klání! 

Mgr. Kvûta Dûrdová, Z· Bfiidliãná
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Minul˘ díl cyklu o umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova v druhé

polovinû 20. století byl vûnován Lenhartovû pomníku J. V. Stalina

z roku 1955 (RH 6/2018). Realizace, kter˘mi se budeme zab˘vat ny-

ní, mají s r˘mafiovsk˘m Stalinem spoleãné nejen to, Ïe dnes na svém

pÛvodním místû nestojí (navíc jsou jiÏ „díly“ neexistujícími), ale ta-

ké to, Ïe ilustrují dobu stalinismu, jiÏ v umûleckohistorickém bádání

naz˘váme socialistick˘m realismem, zkrácenû sorelou. Jak bylo zmí-

nûno v prvním dílu tohoto cyklu (RH 2/2018), je pro sorelu typické

znázorÀování námûtu

práce, osobností spja-

t˘ch se stalinismem

a komunismem, od-

danû pracujícího ãlo-

vûka (napfi. horníka,

slévaãe), ale také

kosmonautÛ. Padesá-

tá léta minulého sto-

letí totiÏ pfiedstavují

poãátek boje mezi

SSSR a USA o dob˘-

vání vesmíru.

Sovûtské úspûchy

v kosmonautice, kon-

krétnû vyslání kos-

mické druÏice do

vesmíru v roce 1957

a o ãtyfii roky pozdûji

GagarinÛv let kolem

Zemû, byly jasn˘mi

tématy pro ztvárnûní

a prezentaci. Téma-

ta kosmonautiky se

v ãeském v˘tvarném umûní objevila v 60. letech a následnû v druhé vl-

nû po roce 1978, kdy Sovûti vyslali do vesmíru ruskou posádku s ães-

koslovensk˘m kosmonautem Vladimírem Remkem. V âesku je nej-

známûj‰í bronzov˘ Gagarin na Mezinárodním leti‰ti v Karlov˘ch

Varech (1979), socha Remka pak jako souso‰í Kosmonauti v Praze-

Hájích (1979). V̆ zdobû vefiejného prostfiedí díly tematicky poplatn˘mi

dobû se nevyhnulo ani podhorské okresní mûsteãko R˘mafiov.

Unikátní fotografie datovaná rokem 1957, která je nyní ve sbírkách

Mûstského muzea R˘mafiov, zachycuje pohled smû-

rem od námûstí, pfiesnûji od domu na dne‰ní tfiídû

HrdinÛ 1, smûrem dolÛ. U silnice stojí konstrukce,

pravdûpodobnû ocelová, s vysok˘m kosoãtvercem,

kter˘ v dolní polovinû vodorovnû roz‰ifiuje trajek-

torie rakety s ãervenou hvûzdou, jako by vystfielují-

cí smûrem na námûstí. Na konstrukci je vysázen ná-

pis SVùTU MÍR / PRÁCI âEST. O vesmírnou dru-

Ïici Sputnik, která byla Sovûty do vesmíru vyslána

v roce 1957, s nejvût‰í pravdûpodobností nepÛjde,

spí‰e o prostorové ztvárnûní vyprázdnûné fráze to-

talitního reÏimu: Ïijme v míru a pracujme. Jakou

dÛleÏitost tomuto propagandistickému artefaktu za-

davatelé (jistû komunistické vedení mûsta) pfiiklá-

dali, jasnû napoví umístûní u hlavního vjezdu do

nejdÛleÏitûj‰í a nejreprezentativnûj‰í ãásti mûsta –

na námûstí. O autorovi této konstruktivistické plas-

tiky, pfiesné dobû jejího osazení a odstranûní zatím

témûfi nic nevíme. Údajnû mûla b˘t vyrobena

v Geologickém prÛzkumu.

Druhé dílo, stojící v blízkosti konstrukce, si mnoho

R˘mafiovanÛ je‰tû pamatuje, staãí pouze fiíci: r˘ma-

fiovsk˘ Gagarin. Jakou senzaci zpÛsobil let do ves-

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
4. Konstrukce s raketou a Gagarin s krátk˘ma nohama

Genius loci

Kovová konstrukce na dne‰ní tfiídû HrdinÛ, 1957
Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Franti‰ek VaÀák pfied konstrukcí a Gagari-
nem na tfiídû HrdinÛ, po 1961

Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Malba Gagarina na domû na Horní ulici 4, po 1961
Foto: archiv Marka Zotha

Rudé právo informuje o letu J. Gagarina do vesmíru, 12. a 13. duben 1961
Foto: archiv Moravské zemské knihovny Brno
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míru Jurije Alexejeviãe Gagarina s lodí Vostok 12. dubna 1961

a o ãtyfii mûsíce pozdûji dal‰í let mimo obûÏnou dráhu Zemû

Germana Stepanoviãe Titova s lodí Vostok 2, popisuje kronikáfi mûsta

Franti‰ek Vychodil takto: „Na‰i obãané pozornû sledovali zprávy 
a uschovávali si noviny s vyhlá‰ením letÛ na památku. Na ‰kolách po-
slouchali spoleãnû rozhlasové zprávy o letu majora Titova, závody i or-
ganizace zasílaly blahopfiejné telegramy do SSSR.“ Také kronikáfi

Du‰an Drápal struãnû poznamenal do kroniky Horního Mûsta: „Bûhem
roku se odrazilo v Ïivotû obce i nûkolik mezinárodních událostí. 
12. dubna jsme byli ohromeni prvním letem ãlovûka do vesmíru.“
Zatím nevíme, kdy pfiesnû k rozhodnutí namalovat Gagarina do‰lo,

zda bezprostfiednû po 12. dubnu, ãi v pozdûj‰ích letech 1962 ãi 1963.

Pamûtníci v‰ak vykládají humornou historku, která jako by vypadla

z Hrabalov˘ch ãi ·abachov˘ch povídek. Vedení mûsta oslovilo la-

k˘rníka Látala, aby za 40 tisíc Kãs namaloval „fresku“ znázorÀující

prvního ãlovûka ve vesmíru Gagarina. Jako pfiedloha mu údajnû po-

slouÏila grafika oti‰tûná v Rudém právu. Amatérsk˘ malífi si v‰ak ne-

dovedl postavu Gagarina správnû rozvrhnout, údajnû ji totiÏ zaãal

malovat seshora, takÏe mu ve spodní ãásti zbylo málo místa. Zkrátil

mu tedy nohy „do ponûkud opiãích rozmûrÛ“. „V ruce navíc
Gagarin drÏel raketu, která se (zfiejmû neplánovanû) podobala bom-
bû a jejímÏ hrotem mífiil do svého levého ucha.“ (J. Karel) Údajnû tu-

to malbu kdosi vyfotil a fotografie pak vy‰la v jednom nûmeckém ãa-

sopise, kde si utahovali, jakého to Gagarina mají v R˘mafiovû. V dÛ-

sledku toho ministerstvo zahraniãí nafiídilo práci ihned zlikvidovat.

JelikoÏ mûsto za tuto zakázku zaplatilo nemal˘ obnos, rozhodlo

v místû u fasády vysázet stromy, které by zakrslé noÏky kosmonau-

tovy alespoÀ ãásteãnû skryly.

AÈ uÏ to bylo jakkoli, je ‰koda, Ïe se na r˘mafiovského Gagarina mÛ-

Ïeme podívat zatím pouze na tfiech dochovan˘ch fotografiích (vlast-

ní nûkdo dal‰í?). Z první fotografie, jeÏ je souãástí soukromého sou-

boru diapozitivÛ r˘mafiovského knûze Franti‰ka VaÀáka (prezentova-

ného na v˘stavû v r˘mafiovském muzeu v listopadu 2017), jenÏ je

o to cennûj‰í, Ïe je prove-

den v barvû, mÛÏeme vy-

ãíst, Ïe malba Gagarina

byla realizována zejména

v barvách ãervené, bílé

a ãerné. Vycházel-li autor

epigonsky, jak se traduje,

z ãernobílé pfiedlohy

v novinách, jeho jedinou

invencí bylo pfiidání ãer-

vené barvy. Druhá uni-

kátní fotografie, poskyt-

nutá z archivu Marka

Zotha, pak zobrazuje

Gagarina celého pfied

propagandistickou kine-

tickou atrakcí s reklam-

ním nápisem SluÏeb R˘-

mafiov. Tfietí a zároveÀ nej-

vzácnûj‰í fotografii po-

skytnul Jaroslav Hruban.

Na té je zachycena malba

z ánfasu. Gagarin ve skafandru, namalovan˘ tlustou ãernou obryso-

vou linií, zvedá pravou ruku k dráze rakety, levou se pfiidrÏuje rudé

vlajky Sovûtského svazu. Je zde také vysázeno pamûtihodné datum

12. dubna 1961.

Zatímco u konstrukce s raketou neznáme jméno autora (ãi autorÛ),

Gagarina vytvofiil autolak˘rník, písmomalífi a malífi pokojÛ Stanislav

Látal (1913–1983), kterého si spousta R˘mafiovanÛ je‰tû pamatuje.

Stanislav Látal maluje znak âSSR, 60. léta
20. stol., foto: archiv Marie Boroviãkové

Stanislav Látal v lakovnû na dne‰ní Husovû ulici, asi 60. léta 
20. stol., foto: archiv Marie Boroviãkové

Malba Gagarina na domû na Horní ulici 4, vlevo kovová plastika, po
1961, foto: archiv Jaroslava Hrubana

Stanislav Látal upravuje v˘vûsní nápis obchodu na dne‰ní Radniãní
ulici 1, asi 60. léta 20. stol., foto: archiv Marie Boroviãkové

DÛm na Horní ulici 4 se zbytky Látalovy malby Gagarina (v ãerném
oválu), 2010, foto: archiv Bytermu
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Látal pracoval v lakovnû Okresního podniku sluÏeb na dne‰ní

Husovû ulici. Maloval erby, znaky a nápisy na v˘vûsní ‰títy, ale zdo-

bil také uÏitkové pfiedmûty (tácy, kofienky), ãi dokonce „restauroval“

plátkov˘m zlatem oltáfie ãi nápisy na náhrobcích. Gagarina dostal za

úkol namalovat zfiejmû uÏ v roce 1961. Je s podivem, Ïe o této akci

mûstská kronika mlãí.

Zatímco kovová konstrukce skonãila neznámo kdy pravdûpodobnû

ve sbûrn˘ch surovinách, Látalova „freska“ postupnû vybledla a její

pozÛstatky v roce 2010 úplnû zakryla nová fasáda. 

Vlastní-li nûkdo dobové fotografie, prosím pfiineste nám je ukázat do

r˘mafiovského muzea. Pfií‰tû zavítáme do budovy dfiívûj‰ího kina,

dne‰ního Mûstského divadla.

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Kronika mûsta R˘mafiova z roku 1961; Kronika Horního Mûsta
z roku 1961; Karous, Pavel (ed.). Vetfielci a volavky. Atlas v˘tvarné-
ho umûní ve vefiejném prostoru v âeskoslovensku v období normali-
zace (1968–1989). Praha, 2015; rozhovor s Marií Boroviãkovou,
Mgr. Jifiím Karlem, Jifiinou Malou a Ing. Lenkou Vavfiiãkovou.)

R˘mafiované jsou hrdí na rodáky, ktefií sv˘m umem pfiispûli k vûdec-

kotechnickému pokroku lidstva. Za lékafiem Otto Marburgem a vy-

nálezcem barevné fotografie Karlem Schinzelem stojí ponûkud v po-

zadí Harald von Petrikovits, v˘znamn˘ nûmeck˘ historik a archeo-

log, kter˘ se v˘raznû zaslouÏil o nové poznatky v oboru fiímské a ger-

mánské archeologie. Pravda,

málo znám˘m je zde zfiejmû

i proto, Ïe v R˘mafiovû proÏil

pouze krátkou ãást svého Ïivo-

ta. Pfiesto stojí za to si jeho Ïi-

votní osudy pfiipomenout.

Harald von Petrikovits se naro-

dil 8. srpna 1911. Jeho otec

Adalbert von Petrikovits byl

pfiíslu‰níkem ménû v˘znamné-

ho rakouského ‰lechtického ro-

du. Byl to on, kdo v mladém

Haraldovi probudil touhu po

vzdûlání. Otec, doktor filosofie,

uãitel na reálném gymnáziu

a v pozdûj‰ích letech téÏ za-

mûstnanec knihovny, mûl ale

pro svého syna velmi málo

uznání. Sám Harald jejich vztah

líãil jako napjat˘. Otec na nûj

mûl velké nároky, a uznání ne-

dával najevo ani v pozdûj‰ích letech, kdy jiÏ Harald vystudoval a na-

stoupil vûdeckou dráhu. Také jeho matka Frieda Schelle pocházela ze

‰lechtického rodu. Po prarodiãích mûl von Petrikovits uhersk˘ pÛvod.

Krátce po Haraldovû narození rodina opustila R˘mafiov a pfiesídlila do

‰v˘carské Îenevy. Vzdûlání v‰ak získal aÏ ve Vídni, kde nejprve nav-

‰tûvoval obecnou ‰kolu (1917–1921) a pozdûji osmileté gymnázium

(1921–1929). Následnû byl pfiijat na VídeÀskou univerzitu ke studiu

historie. Specializoval se na klasickou archeologii a filologii, studium

dûjin starovûku a úãastnil se téÏ semináfiÛ komparativní lingvistiky

a psychologie. Vûrn˘ v‰ak zÛ-

stal starovûk˘m dûjinám, pfies-

nûji fiímskému období.

V ãervnu 1933 na univerzitû

promoval a jiÏ v prosinci téhoÏ

roku kniÏnû vydal svoji diser-

taãní práci, ve které se zab˘val

náboÏensk˘mi otázkami v ob-

lasti Jadranu bûhem doby fiím-

ské. V roce 1934 úspû‰nû sloÏil

zkou‰ky z latiny a fieãtiny a do-

stal moÏnost nastoupit na stáÏ

na jednu vídeÀskou stfiední

‰kolu. To v‰ak odmítl. Jeho vy-

snûn˘m povoláním byla ar-

cheologie, a tak ve‰ker˘ svÛj

ãas a energii vûnoval tomuto 

oboru. Jistou dobu z povûfiení

Rakouského archeologického

institutu vedl archeologic-

ké vykopávky v Ulrichsbergu

v Korutanech. 

Temn˘m stínem v Ïivotû mladého Haralda von Petrikovitse jsou

ov‰em jeho sympatie k nacismu. JiÏ v polovinû roku 1931 vstoupil do

rakouské odnoÏe NSDAP. Je‰tû pfiedtím, na pfielomu let 1930/1931,

byl jedním ze zakladatelÛ Nacionálnû socialistického (nacistického)

studentského spolku ve Vídni. Mimo to byl ãlenem dal‰ích nacistic-

k˘ch organizací, napfiíklad Nûmecké dûlnické fronty (Deutsche

Arbeitsfront).

Ve Vídni se pak poprvé zapletl do dÛleÏit˘ch událostí 20. století.

V Rakousku v té dobû vládl kancléfi Engelbert Dollfuss, kter˘ zemi

fiídil pevnou rukou. Byl vÛãi nacistÛm velmi nepfiátelsk˘, coÏ v bfiez-

nu 1933 vyvrcholilo zákazem NSDAP v Rakousku. KdyÏ 15. bfiezna

1933 rakouská vláda ze zemû vyhostila bavorského ministra sprave-

dlnosti Hanse Franka, pozdûj‰ího váleãného zloãince, stalo se to zá-

minkou k vlnû nacistického teroru v rakousk˘ch mûstech, která vy-

vrcholila fiadou násiln˘ch útokÛ na poãátku roku 1934.

Dne 25. ãervence 1934 byl v tzv. ãervencovém puãi kancléfi Dollfuss

ve své kanceláfii zastfielen nacistou Otto Planettou. I v jin˘ch ãástech

Rakouska, nejen ve Vídni, se nûkolik dnÛ bojovalo. Nepokoje zasáh-

ly hlavnû Korutany, ·t˘rsko a Horní Rakousy. Petrikovits se tohoto

nacistického puãe aktivnû zúãastnil, a to jak ve Vídni, tak

v Korutanech. Vzhledem k tomu, Ïe ãlenové Dollfussovy vlády vãas

uprchli z vládních budov a armáda zÛstala vûrná rakouskému státu,

nacistick˘ pokus o pfievrat byl potlaãen. Následovala vlna zat˘kání

stranick˘ch funkcionáfiÛ, aktivistÛ a sympatizantÛ. KvÛli hrozícímu

vûzení ãi trestu smrti Petrikovits uprchl z Rakouska. Pfiesná trasa je-

ho úniku není známa, Raku‰ané v‰ak bedlivû stfieÏili hranice

s Nûmeckem, a tak musel putovat pfies âeskoslovensko. V Bohumínû

pfiekroãil hranice a vstoupil na nûmecké území, kde se usadil ve mûs-

tû Dessau. Je moÏné, Ïe jej bûhem úprku do Tfietí fií‰e kroky pfiived-

ly i do rodného R˘mafiova. 

V Nûmecku pracoval von Petrikovits nejprve jako asistent

u Nûmeckého archeologického institutu ve Frankfurtu nad Mohanem

Harald von Petrikovits: 
R˘mafiovsk˘ rodák, v˘znamn˘ archeolog a temná stránka jeho Ïivota

Kdo byl kdo

Harald von Petrikovits v nûmeckém
mûstû Dessau v roce 1934

DÛm na dne‰ním ·kolním námûstí
v R˘mafiovû, ve kterém Ïila rodina
von Petrikovitse 

Promoce Haralda von Petrikovitse (pát˘ zleva) na vídeÀské univerzi-
tû v roce 1933
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a pozdûji se pfiesunul do

R˘nského zemského muzea

v Bonnu. Zde zaãal s v˘zku-

mem fiímské lokality Colonia

Ulpia Traiana poblíÏ dne‰ního

Xantenu. Dne 31. ãervence

1936 se oÏenil s Gerdou Wilke,

s níÏ se znal jiÏ v dobû vídeÀ-

ského pÛsobení – byla jeho ko-

legyní. Jejich manÏelství zÛsta-

lo bezdûtné. 

Haralda von Petrikovitse se

pfiímo dotkla i druhá svûtová

válka. Do nûmeckého Wehr-

machtu sice musel narukovat

jiÏ v záfií 1939, s ohledem na

svou akademickou ãinnost byl

ale umístûn k rezervním jedno-

tkám na nûmecko-francouzské

hranici, a invaze do Polska se tak nezúãastnil. Do bojÛ pfiímo neza-

sáhl ani bûhem nûmeckého taÏení na Západ a první váleãná léta pro

nûj byla, ve srovnání s jin˘mi nûmeck˘mi vojáky, relativnû klidnou

záleÏitostí. To se zmûnilo v bfieznu 1942, kdy Nûmecko vrhlo v‰ech-

ny síly k druhému velkému útoku na v˘chodní frontû. Von Petrikovits

byl odeslán k divizi, která bojovala v okolí mûst RÏev, Orel a Gomel.

Byl zde nûkolikrát zranûn. V roce 1945 se pak stal nacistick˘m dÛ-

stojníkem pro ideologii. ·lo o podobnou funkci, jakou mûli napfiíklad

politiãtí dÛstojníci v ãeskoslovenské lidové armádû. 

Konec války jej je‰tû jednou pfiivedl do blízkosti R˘mafiova. Upadl do

sovûtského zajetí a byl internován v tábofie Waltersdorf (dne‰ní Îleb) po-

blíÏ Hanu‰ovic. Pozdûji byl odeslán do Sovûtského svazu, pfiesnûji do

Novosibirsku a pozdûji do OkÈabrského. Pracoval v továrnách na zpra-

cování dfieva a Ïeleza, na farmû, mohl se vzdûlávat v oblasti historie, po-

zdûji byl i ‰ikovatelem v tábofie, smûl se volnû pohybovat po mûstû, po-

fiádal divadelní pfiedstavení a promítání v kinû a poté, co se nauãil rusky,

byl pfiekladatelem. Patfiil téÏ mezi pfiedáky zajat˘ch nûmeck˘ch vojákÛ.

V zajetí ale onemocnûl, a tak mu byl trest sníÏen. Dne 6. prosince

1949 se smûl vrátit zpût do Nûmecka, pfiesnûji do mûsta Detmold v no-

vû vzniklé Spolkové republice, kde jeho Ïena pracovala jako uãitelka.

Jejich star˘ byt v Bonnu byl v roce 1944 zniãen bûhem leteckého

bombardování. Von Petrikovits dostal ãas na zotavenou a 1. kvûtna

1950 byl opût pfiijat na své dfiívûj‰í místo v Zemském muzeu v Bonnu. 

Zaãal provádût malé regionální v˘zkumy kolem hory Niedeggen

u Eifelu a v˘kopy v oblasti legionáfisk˘ch objektÛ Neuss. V roce 1958

nastal dal‰í v˘znamn˘ zlom v jeho kariéfie. Byl jmenován fieditelem

Zemského muzea v Bonnu. Tím zÛstal dal‰ích patnáct let, neÏ se ve vû-

ku 62 let pozice vzdal. Bûhem tûchto patnácti let se mu z válkou zniãe-

ného muzea povedlo vybudovat jednu z nejvût‰ích institucí specializu-

jících se na fiímskou archeologii v celé Evropû. Jeho muzeum napfiíklad

jako jedno z prvních evidovalo své sbírky pomocí elektroniky, a to

mnoho let pfied nástupem poãítaãÛ. Zasazoval se o nové metody v his-

torickém bádání, vyz˘val k uÏ‰í spolupráci historikÛ, archeologÛ a pfií-

rodovûdcÛ. Pod jeho vedením probíhaly ãetné v˘zkumy fiímsk˘ch vo-

jensk˘ch lokalit v oblasti fieky R˘na. StûÏejním dílem jeho Ïivota se sta-

la práce Das römische Rheinland (v pfiekladu ¤ímské Por˘ní), v níÏ shr-

nul dosavadní v˘zkum od roku 1945 aÏ po svou souãasnost.

Harald von Petrikovits zemfiel v roce 2010. Mûl za sebou velice plod-

n˘ vûdeck˘ Ïivot. V Nûmecku je povaÏován za otce moderní fiímsko-

germánské archeologie. Za svou ãinnost obdrÏel celou fiadu vyzna-

menání. Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Zdroje: Alföldy, Géza. Harald von Petrikovits (8. 9. 1911 

– 29. 10. 2010). In: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften für das Jahr 2010. Heidelberg, 2011, s. 238–240;

Joachim, Hans-Eckart. Der Archäologe, Althistoriker und

Museumsmann Harald von Petrikovits. In: Bonner Jahrbücher.
Bonn, 2012, s. 3–17; fota: tamtéÏ.)

Harald von Petrikovits jako fieditel
bonnského muzea

Akce hradu Sovince

V˘stava Krajina Ladislava Kucharského
30. bfiezna – 15. kvûtna

Dominantním tématem fotografa Ladislava Kucharského je krajina, ze-

jména Moravy a Slezska, nejmilej‰ím námûtem je Moravské Slovácko,

zvané i Moravské Toskánsko. Krajina kouzeln˘ch zákoutí, posetá mal˘-

mi sakrálními stavbami je vdûãn˘m fotografick˘m objektem. Autor rád

fotí, jak fiíká, na „dlouhé sklo“, objektivy s vût‰í ohniskovou vzdáleno-

stí, které dodají krajinû zvlá‰tní ráz i efekt témûfi leteckého pohledu.

Kmotra smrt – 21.–22. dubna
Dob˘vání hradu Sovince

Akce pod taktovkou ·pinavcÛ se ponese v duchu vojenské historie.

V prostorách hradu a pfiedev‰ím pátého nádvofií se pfiedstaví elitní

mu‰ket˘rsk˘ regiment Corporal a tûÏkoodûnci v plné zbroji Taranis.

Po oba dny se v 11:45 a v 15:00 rozpoutá urputná seã. Aby ale na hra-

dû jen nefiinãely zbranû, vystoupí v sobotu také kejklífi Kfiupíno

a v nedûli kejklífi Vojta. Pro nejmen‰í diváky zahraje pohádky lout-

kové divadlo Ka‰párkÛv svût.

Útûk z fiádu – 5., 6. a 8. kvûtna
Pikantní pfiíbûhy a ‰ermífiské povûsti z klá‰tera

Bohat˘ celodenní program v reÏii spolku Dûdictví. Na pátém nádvofií se

pfiedstaví skupiny historického ‰ermu Lucius a Dragers, v úter˘ 8. kvût-

na navíc skupina Nuntius Regis. O dobrou náladu se bude starat kejklífi

Vlãek a Ïonglérská spoleãnost Vagabundus a v úter˘ kejklífi Kfiupíno.

Pro nejmen‰í tu budou Pohádky z ko‰íku. Chybût nemÛÏe ani sokolník

s drav˘mi ptáky pfii letov˘ch ukázkách a ve fotografickém koutku ãi

historické stánky v‰eho druhu. Petr ·enkyfiík, Michal Koutn˘

Dennû dojíÏdím za prací z R˘mafiova smûrem na Uniãov.

KaÏdoroãnû se v jarním a podzimním období setkávám s nepfiíjem-

nou situací v obci Val‰ovsk˘ DÛl, která se nachází v katastru obce

Dlouhá Louãka (okres Uniãov).

Pfied cca ãtyfimi roky byla v této obci provedena rozsáhlá rekon-

strukce silnice ãíslo II/449 a musím uznat, Ïe byla provedena v˘bor-

nû (jedna z mála, která vypadá opravdu modernû).

Nicménû pfii této rekonstrukci si nûkdo nev‰iml ãi opomnûl, Ïe cesta kfii-

Ïuje migraãní trasu Ïab z místního rybníku, které právû v jarním a pod-

zimním období tuto cestu pfielézají do volné pfiírody. Dennû tak dochá-

zí vlivem automobilového provozu k úhynu desítek, ne-li stovek Ïab.

Chápu, Ïe vybudování jakéhokoliv opatfiení pro pfiechod Ïab je finanãnû

velice nároãné a asi ani není v zájmu cokoliv na novû rekonstruované sil-

nici mûnit. Bylo by v‰ak pfiinejmen‰ím vhodné umístit do této lokality 

alespoÀ nûjakou znaãku, která by fiidiãe upozornila na vût‰í obezfietnost

pfii prÛjezdu touto lokalitou. Sama skuteãnost stovek mrtv˘ch Ïab volnû

se rozkládajících na cestû nevrhá dobré svûtlo na tuto ãást obce.

Nemyslím si, Ïe by tento jev byl marginální, jelikoÏ se situace opa-

kuje jiÏ nûkolikát˘m rokem a za tu dobu zde uhynuly tisíce Ïab.

Tímto dopisem bych urãitû nechtûl nikoho vinit z tohoto jevu, prostû

si toho pravdûpodobnû jen nikdo nev‰iml. Domnívám se v‰ak, Ïe

v zájmu ochrany pfiírody by bylo vhodné, aby se tímto problémem

nûkdo zab˘val. Bc. Vít Rychl˘
(Poznámka: Na‰e redakce oslovila ochranáfie z tamní lokality, a ten
pfiislíbil, Ïe bude v této vûci kontaktovat Agenturu ochrany pfiírody
a krajiny v Olomouci.) 

Úhyn Ïab ve Val‰ovském Dole
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Mluvíme-li o pÛvodním lese, máme na mysli les pfiirozen˘, kter˘ se

na na‰em území postupnû roz‰ífiil v dobû poledové a jehoÏ sloÏení

(druhová skladba) bylo dáno stanovi‰tními podmínkami, jako je typ

pÛdy, vlhkost (spodní voda, sráÏky), expozice (orientace svahu

vzhledem ke svûtov˘m stranám), nadmofiská v˘‰ka aj. Procesu toho-

to osídlení fiíkáme sukcese, koneãnému stavu pak klimax, kter˘ se 

udrÏuje tak dlouho, dokud není poru‰en. Do pfiirozeného lesa ãi po-

kryvu pÛdy v‰ak patfií i ty druhy, které se u nás udrÏely z dob konti-

nentálního zalednûní, a jimÏ proto fiíkáme glaciální relikty.

V pfiirozen˘ch lesích se utváfií lesní spoleãenstvo (nejen stromy sa-

motné, ale i kefie, byliny, houby, mechy a kapradiny, návaznû Ïivoãi-

chové) podle podmínek, které mu prostfiedí poskytuje k Ïivotu.

V kulturním lese (tj. souãasném lese pûstovaném ãlovûkem) se na

podmínky prostfiedí mnoho nedbá, neboÈ volba stromÛ k v˘sadbû

a pûstování je vedena pfiedev‰ím hospodáfisk˘mi dÛvody. Tak se sta-

lo, Ïe pfiirozené lesy témûfi vymizely a místo nich jsou uÏ pfies 200 let

pûstovány smrkové a místy borové monokultury. Ty v‰ak ãasto niãí

vûtrné a kÛrovcové kalamity, které nab˘vají na síle, a tak koneãnû za-

ãínají odpovûdní ãinitelé uvaÏovat o pûstování lesa alespoÀ blízkého

pfiírodnímu stavu.

Poznání historického v˘voje lesÛ je nezbytn˘m pfiedpokladem k do-

konalému pochopení jejich souãasného stavu. Les jako vrcholn˘ rost-

linn˘ útvar evoluce (patfií mezi nejv˘znamnûj‰í ekosystémy na svûtû)

se neustále vyvíjí a mûní podle toho, jaké panují Ïivotní podmínky.

Promûny lesa probíhají ov‰em velmi pomalu, v dlouh˘ch údobích

a jsou pfiímo spjaty s historick˘m v˘vojem Zemû.

V ãasn˘ch tfietihorách (tfietihory – období zhruba pfied 65–1,8 mil.

let) panovalo v celé Evropû vlhké a horké podnebí. Tehdy u nás pfie-

vládaly pralesy sloÏené z listnat˘ch dfievin, které dnes rostou jen

v subtropech a tropech. Spolu s nimi v‰ak jiÏ rostla vût‰ina dfievin,

z nichÏ jsou sloÏeny na‰e dne‰ní pfiirozené lesy – duby, javory, jilmy,

habr, vrby aj., z jehliãnanÛ je z té doby známa borovice Pinus succi-

nifera, z níÏ pochází fosilní pryskyfiice známá jako jantar.

V mlad‰ích tfietihorách nastává zásadní obrat ve v˘voji lesního krytu

v na‰ich zemích: následkem ochlazování zaãínají subtropické dfieviny

ustupovat a naproti tomu dochází k rozvoji nûkter˘ch dne‰ních rodÛ 

– ol‰e, bfiízy, habru, vrby, ofie‰áku, javoru, dubu, tisovce, sekvoje, ze-

ravu, cedru, borovice, smrku. Bûhem tohoto období se vzhled lesÛ po-

stupnû pfiibliÏuje rázu dne‰ních pfiirozen˘ch lesÛ. Na horách a ve stin-

n˘ch údolích pfievládaly bukové pralesy s pfiímûsí jedle a jin˘ch jeh-

liãnanÛ, v pahorkatinách se rozbujely smí‰ené doubravy a v tepl˘ch

chlumech ‰ípákové háje.1 Taková byla situace na konci tfietihor, asi

pfied 1 milionem let. Podnebí bylo tehdy je‰tû dosti teplé.

Rozhodující vliv na v˘voj lesÛ mûla doba ledová ve ãtvrtohorách

(ãtvrtohory – období pfied 1,8 mil. let aÏ dosud). Probûhla v nûkolika

fázích, glaciálech, stfiídan˘ch interglaciály, tj. pfiechodn˘mi oteplení-

mi. Z geologického hlediska skonãila teprve nedávno, pfied 12–10 ti-

síci lety. V pleistocénu (star‰ích ãtvrtohorách) se ve Skandinávii vy-

tvofiil souvisl˘ ledovec, kter˘ pronikal k jihu do stfiední Evropy, coÏ

mûlo samozfiejmû za následek v˘razné ochlazování. Navíc souãasnû

s ledovcem seversk˘m se k nám od jihu ‰ífiil ledovec alpsk˘. Na‰e 

území v‰ak nebylo nikdy úplnû zalednûno. Skandinávsk˘ ledovec se

zastavil na severním úpatí Kru‰n˘ch a Jizersk˘ch hor, Krkono‰

a JeseníkÛ a jen mal˘m dílem pronikl na území âech a Moravy 

– k Liberci, na Îulovskou pahorkatinu a Moravskou bránou

k Hranicím. Alpsk˘ ledovec se zastavil asi 10 km od ·umavy

a âeského lesa. Ochlazení mûlo za následek vytvofiení mal˘ch míst-

ních ledovcÛ, které ãásteãnû ovlivnily reliéf ·umavy, Krkono‰

a JeseníkÛ.

Studené podnebí bylo nepfiijatelné pro Ïivot vût‰iny tfietihorní kvûte-

ny. Ta proto ustoupila do teplej‰ích krajÛ – na západ do údolí Rhôny

a do jiÏní Francie, na jihov˘chod do Uherské níÏiny, na Balkán a do

âernomofií. Za ustupující teplomilnou kvûtenou pronikala do na‰ich

krajin pfied ledovci chladnomilná arktická a alpinská kvûtena.

Jak asi vypadal rostlinn˘ kryt na‰eho území v dobách zalednûní?

V oblastech pod pfiím˘m vlivem ledovce (do vzdálenosti 80 km od

ãela ledovce) a v hornat˘ch krajinách se rozprostírala severská tund-

ra. Ve vût‰í vzdálenosti (asi 250 km) na místech s pfiíznivûj‰ím pod-

nebím vznikla tajga, v níÏ pfievládaly jehliãnaté dfieviny. Jen na nû-

kter˘ch obzvlá‰tû chránûn˘ch místech se mohly udrÏet ostrovy lesÛ

tvofien˘ch otuÏilej‰ími dfievinami – borovicí lesní, bfiízou, osikou

a lískou. Práce odborníkÛ v‰ak dokazují, Ïe uÏ tehdy u nás rostly

i dfieviny na teplo nároãnûj‰í. Taková útoãi‰tû (refugia) se nacházela

napfi. ve stfiedních âechách, na jiÏní Moravû a snad i jinde. Vznik re-

fugií byl podmínûn vhodnou oblastí s optimální expozicí a vhodnou

pÛdou ãi podloÏím, jaké poskytují v˘hfievné horniny, pfiedev‰ím vá-

penec, dolomit, hadec a ãediã. A tak v dobách risského a würmského

zalednûní (období pfied 150–15 tisíci lety pfied n. l.) uÏ u nás rostly

dub, smrk, borovice, líska, jasan a tis.

Drtivou vût‰inu území v‰ak zabírala tundra. S ní se mísila alpinská

kvûtena, vytlaãená rostoucím alpsk˘m ledovcem z vysokohorsk˘ch

poloh. Vegetaci tvofiila neuzavfiená spoleãenstva nízk˘ch kefiÛ a ke-

fiíãkÛ, doprovázen˘ch rÛzn˘mi druhy arktick˘ch a alpinsk˘ch trvalek

a mechÛ. Kromû vÛdãího druhu, dryádky osmipláteãné, lze zmínit

bfiízu trpasliãí, vrbu bylinnou, laponskou a borÛvkovitou, ‰ichu ãer-

nou a borÛvku vlochyni, dále rÛzné trávy, ostfiice, mechy a li‰ejníky.

Jak kdysi vypadaly na‰e lesy

Zajímavosti z pfiírody

1 Quercus pubescens – dub p˘fiit˘, zvan˘ ‰ípák. Jméno je dáno p˘fiitostí, pfiipomínající nûkteré druhy ‰ípkÛ, pfiíp. mohlo b˘t odvozeno ze srb-

ského slova „‰ipak“ = rÛÏov˘ kefi.

Ve stfiedních a vy‰‰ích polohách JeseníkÛ (podhorsk˘ a niÏ‰í horsk˘
stupeÀ) kdysi pfievládaly listnaté lesy, jedlobuãiny a smí‰ené lesy, ni-
koli smrkové monokultury. Na fotech je enkláva buãiny ve Stráleckém
lese (600 m)
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Nûkteré z tûchto druhÛ se dochovaly aÏ do

souãasnosti, proto je oznaãujeme za glaciál-

ní relikty. Na ‰umavsk˘ch a kru‰nohorsk˘ch

ra‰elini‰tích je to bfiíza trpasliãí, v Krkono-

‰ích a Jeseníkách vrba bylinná a laponská

a jalovec nízk˘, borovice kleã (pÛvodní pou-

ze v Krkono‰ích!) a z bylin hofiec tolitovit˘,

jestfiábník oranÏov˘, mochna zlatá a v Krko-

no‰ích navíc koniklec alpsk˘. V Jeseníkách

roste vrba laponská pouze na jediném místû,

pod vrcholem Pradûdu, vrba bylinná na tfiech

místech, s jalovcem nízk˘m se nejspí‰e set-

káme na Bfiidliãné hofie.

Konec pleistocénu se ohlásil znaãn˘m otep-

lením. Podnebí dostalo vnitrozemsk˘ ráz,

tundra zaãala ustupovat a na její místo se do-

ãasnû roz‰ífiila step. Tehdy, asi pfied 10 tisíci

lety, skonãila doba ledová a zaãal souãasn˘

geologick˘ útvar – holocén.

Pfiíznivé podnebí na poãátku poledové doby

znovu umoÏnil nástup lesa do oblastí, 

z nichÏ byl vytlaãen. Na plochy opu‰tûné

tundrou se ‰ífií nejprve otuÏilé dfieviny, které

mohly sná‰et podmínky na místech blízko

ledovce – bfiíza, borovice, osika a vrby.

Nadvládu posléze získává borovice, a to ve

v‰ech v˘‰kov˘ch polohách. Tuto dobu naz˘-

váme preboreální a spadá do star‰í doby ka-

menné (asi 8. tisíciletí pfi. n. l.). JiÏ bûhem to-

hoto období se v lesích objevují, zatím roz-

trou‰enû, dal‰í dfieviny – smrk, ol‰e, líska,

duby a jilmy. Konec vlády borovice je ve

znamení teplej‰ího a postupnû su‰‰ího pod-

nebí. Tím se vytváfiejí pfiíznivé podmínky

pro rozvoj lísky, která také v následujícím

období, boreálu, urãuje spolu s borovicí cha-

rakter lesa. Na úpatí hor rostl jiÏ smí‰en˘ du-

bov˘ les, od jihozápadu se do stfiední Evropy

‰ífiily jedle a buk.

Asi 7 500 let pfi. n. l. zaãíná boreál, rychle

pfiib˘vá smrk, v niÏ‰ích polohách dále pfie-

vládá dub s jilmem a lípou, k nimÏ se je‰tû

druÏí javory a jasan. Kontinentální podnebí

boreální doby pfiechází bûhem atlantiku (ob-

dobí 5 500 aÏ 2 500 let pfi. n. l.) ve vlhãí kli-

ma skoro oceánského rázu. Stepní a leso-

stepní vegetace ustupuje a udrÏuje se jen

v oblastech, kde jsou sráÏky niÏ‰í. Ve vy‰‰ích polohách vládne smrk.

Borovice lesní je vytlaãena na chudé pÛdy, které nevyhovují ani

doubravám, ani smrku, a podobnû je na tom i líska.

Koncem atlantické doby se ochladilo a stoupl poãet sráÏek. Tehdy,

asi pfied 4 500 lety, pfiib˘vá buku a jedle. Na poãátku subboreálu

(2 500 let pfi. n. l.) se v lesích udrÏuje znaãné zastoupení smrku, hlav-

nû ve vy‰‰ích polohách, zato v níÏinách a pahorkatinách ub˘vá smí-

‰eného dubového lesa. Ub˘vá také ol‰e, která v pfiedchozím období

dosáhla maxima svého roz‰ífiení.

Asi 800 let pfi. n. l. konãí subboreál s prÛ-

mûrnou teplotou o 1–2o C vy‰‰í neÏ dnes

a nadchází chladnûj‰í a vlhãí subatlantická

doba s teplotou obdobnou jako dnes, která je

údobím obrovského rozmachu bukojedlové-

ho lesa. Subatlantik spadá archeologicky do

konce doby bronzové a do doby Ïelezné.

Tehdy se jiÏ zaãíná uplatÀovat vliv ãlovûka

na pfiirozen˘ v˘voj lesÛ. Zpoãátku sice sla-

bû, ale pak stále v˘raznûji. Napfi. lid únûtic-

ké kultury (1700–1200 pfi. n. l.) uÏ vyuÏíval

extenzivní zemûdûlství a je‰tû vût‰í vliv mû-

la kultura knovízská a bylanská.

Dospûli jsme na práh doby historické.

Bûhem pozvolného v˘voje se charakter lesa

ustálil a vznikly typy nejlépe vyhovující kli-

matick˘m a pÛdním pomûrÛm. V pohraniã-

ních horách rostl smí‰en˘ les buku, jedle

a smrku, v chlumech smí‰ené doubravy,

v zaplavovan˘ch územích podél fiek se pro-

stíraly luÏní lesy. Konãí v‰ak doba, v níÏ les

utváfiela sama pfiíroda, a zaãíná období, kdy

jeho v˘voj stále více ovlivÀuje hospodafiící

ãlovûk.

âtenáfi se moÏná bude ptát, jak je moÏné 

urãit v˘voj lesÛ v dobû ledové a poledové,

dlouhé zhruba 1 milion let. Samozfiejmû jej

nelze zdokumentovat pfiesnû na dobu a dané

místo. Jde v‰ak o zji‰tûní, která jsou velmi

pravdûpodobná, tj. pfiesnûj‰í nemáme a mít

patrnû nebudeme. V rámci doby poledové

jsme na tom lépe. JestliÏe byl v˘voj lesa

a rostlinstva vÛbec od prvohor odvozen 

z otiskÛ zkamenûlin a podle mohutn˘ch uhel-

n˘ch slojí v rÛzn˘ch geologick˘ch vrstvách,

máme pro urãení v˘voje lesÛ v dobû poledo-

vé nûkolik pomûrnû spolehliv˘ch ukazatelÛ.

NejdÛleÏitûj‰ím z nich je metoda pylov˘ch

anal˘z, záleÏející v rozboru zrn uloÏen˘ch

v ra‰elinû. V té je pyl vût‰iny dfievin dobfie

konzervován a vydrÏí po tisíciletí. Pylová

zrnka se získají preparací a pod mikrosko-

pem se zji‰Èuje jejich pÛvod. Podle procent-

ního zastoupení pylu rÛzn˘ch dfievin ve vrst-

vách ra‰eliny lze pak urãit sloÏení lesa v jed-

notliv˘ch obdobích doby poledové. Pylové

rozbory se doplÀují prÛzkumem zbytkÛ se-

men a pupenov˘ch ‰upin v ra‰elinû a studiem zbytkÛ dfieva naleze-

n˘ch v pozÛstatcích po pfiedvûkém ãlovûku. Souhrn tûchto ‰etfiení dá-

vá pfiehledn˘ obraz v˘voje lesa za posledních 10–12 tisíc let, kdy se

v nadvládû stfiídaly rÛzné druhy dfievin.

Poslední období, zahrnující i souãasnou dobu a oznaãované jako re-

centní období borovice a smrku, se li‰í od v‰ech pfiedcházejících tím,

Ïe o v˘voji lesa rozhoduje pfiedev‰ím lidská kultura a teprve v druhé

fiadû podnebí a pÛda. Fota a text: Milo‰ Zatloukal
(Zdroj: Mráãek, Zdenûk. Les. Praha: Orbis, 1959.)

Tragicky skonãilo t˘denní pátrání po pohfie‰ovaném ‰esta‰edesátiletém sta-
rostovi Rapotína na ·umpersku Pavlu Îerníãkovi. MuÏ byl nezvûstn˘ od pon-
dûlí minulého t˘dne, v nedûli jej nalezli policisté bez známek Ïivota na
R˘mafiovsku. MuÏ mûl del‰í dobu zdravotní problémy, kvÛli kter˘m nemohl
vykonávat funkci starosty.
„MuÏ byl v nedûli v odpoledních hodinách nalezen bez známek Ïivo-
ta v katastru obce Horní Mûsto na R˘mafiovsku. V blízkém okolí po-
licisté nalezli také hledané vozidlo. Ve‰keré okolnosti úmrtí osoby ny-
ní provûfiují kriminalisté územního odboru policie Bruntál,“ uvedla

‰umperská policejní mluvãí Jifiina Vybíhalová.

Podle bruntálské policejní mluvãí Pavly Jirou‰kové byla nafiízena

soudní pitva. „Kriminalisté se pfiípadem intenzivnû zab˘vají, bliÏ‰í
informace zatím nelze sdûlit. Byla nafiízena soudní pitva k objasnûní
okolností úmrtí,“ fiekla policejní mluvãí.

MuÏ byl nezvûstn˘ od zaãátku minulého t˘dne, kdy odjel ze svého 

trvalého bydli‰tû v osobním autû a od té doby o sobû nepodal zprávu

a nebylo moÏné se s ním spojit. S Ïádostí o pomoc pfii pátrání se po-

licisté obrátili na vefiejnost ve stfiedu. Jan Stfieda, Novinky.cz

Pohfie‰ovaného starostu Rapotína na‰li policisté mrtvého u Horního Mûsta
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Jarní období je v plném proudu, a proto bych tento ovocnáfisk˘ díl rád

vûnoval v˘sadbû. Tato ãinnost je mnohdy podceÀována a neúspûchy

svalovány na spoustu jin˘ch faktorÛ. Pûstitel si ãasto neuvûdomuje,

Ïe v˘pûstek nesází jen pro sebe, ale i pro pfií‰tí generace, a mûl by te-

dy do fiádné v˘sadby investovat dostatek úsilí. Smutn˘m dÛkazem

chyb jsou Ïivofiící stromy témûfi bez pfiírÛstkÛ, v lep‰ím pfiípadû pfie-

hu‰tûná „ko‰Èata“, která se polámou pod tíhou první vût‰í úrody. 

1) V˘bûr stanovi‰tû. Ovocn˘ strom je více ãi ménû dlouhovûk˘ jedi-

nec, kter˘ potfiebuje dostatek místa nejen pro svou korunu, ale i ko-

fieny, jimiÏ pfiijímá z pÛdy vodu a Ïiviny. PÛdní, povûtrnostní a vlh-

kostní podmínky se na kaÏdém stanovi‰ti li‰í. Av‰ak such˘ poze-

mek se dá zavlaÏovat, vlhk˘ drenáÏovat, na vûtrném sázet do zá-

vûtfií budov, v mrazové kotlinû volit mrazuodolné pozdnû ra‰ící od-

rÛdy a nízká ornice hluboko zr˘t a vylep‰it kompostem ãi hnojem. 

2) V˘bûr podnoÏe. Vût‰ina stromov˘ch zástupcÛ ovocn˘ch druhÛ se

mnoÏí ‰tûpováním – tj. napfi. roubováním na jiného jedince, kter˘

tvofií kofienovou soustavu. Tak jako se ‰lechtí odrÛdy na kvalitu 

ovoce, tak i podnoÏe se ‰lechtí na vhodné vlastnosti – napfi. mra-

zuodolnost, bujn˘/zakrsl˘ rÛst, odolnost chorobám, ‰kÛdcÛm, su-

chu, vlhku… Je tfieba mít na pamûti, Ïe druh podnoÏe je naprosto

zásadní pro charakter rÛstu a koneãnou velikost stromu! Bujná
podnoÏ (napfi. semenáã, A2 jabloní; myrobalán u ‰vestek; ptáãni-

ce u tfie‰ní…) v pÛdû dobfie kotví, záhy nevyÏaduje oporu, umí si

sáhnout pro vodu, ve ‰patné pÛdû tolik nestrádá a snese zatravnû-

ní, ale v dobré zeminû dosahuje obfiích rozmûrÛ. Naopak zakrslá
podnoÏ (u jabloní M9, M26, M27; u hru‰ní kdoule; slivoní wavit,

waxwa, pixy; tfie‰ní/vi‰ní – PHLA, Colt, Gisela 5, 6…) vyÏaduje

trvalou oporu, ãastou závlahu, kvalitní hlubokou ornici, ãastûj‰í

hnojení a pfii holomrazech mÛÏe namrzat. Stromy na ní dosahují

mal˘ch rozmûrÛ, ale velmi vysoké plodnosti na plochu koruny.

Pozn.: termíny jako „zákrsek“, „ãtvrtkmen“ apod. nefiíkají nic

o budoucí velikosti stromu, ale pouze o v˘‰ce zapûstování korun-

ky! Tj. u zákrsku cca 90 cm, u ãtvrtkmenu 120 cm. Tato v˘‰ka se

se stáfiím stromu nemûní!

3) V˘bûr druhu/odrÛdy. KaÏd˘ ovocn˘ druh má jiné nároky a i me-

zi jednotliv˘mi odrÛdami jsou znaãné rozdíly. VÏdy je u kaÏdého

druhu/odrÛdy potfieba dále pátrat po konkrétních údajích o vhod-

nosti do vy‰‰ích nadmofisk˘ch v˘‰ek. Z hlediska odolnosti jsou

nejodolnûj‰í zástupci drobného ovoce (klasické maliny, klasické

ostruÏiny, rakytník, zimolez, klikva, brusinka, muchovník, vût‰ina

borÛvek, rybízÛ, angre‰tÛ a jahod), jefiáb sladkoplod˘, aronie, sli-

voÀ, jabloÀ. Trochu ménû mrazuodolné jsou: hru‰eÀ, tfie‰eÀ, vi-

‰eÀ. Vyslovenû teplomilné: broskvoÀ, meruÀka, réva, kdoule,

moru‰e, oskeru‰e a fíkovník.

4) V˘sadba. V‰eobecnû nejlep‰ím termínem v˘sadby je podzimní.

Zemina má ãas slehnout, stromy vyuÏijí ãetnou vláhu, stihnou lé-

pe zakofienit a na jafie mají náskok proti jedincÛm z jarní v˘sadby.

V̆ sadbová jáma by mûla dosahovat v závislosti na kvalitû zemi-

ny aspoÀ rozmûrÛ 40 x 40 x 40 cm. Mûla by b˘t vÏdy vylep‰ena

rozloÏen˘m hnojem, u kterého nehrozí popálení kofienÛ, lépe

kompostem, a opatfiena zatluãen˘m kÛlem o prÛmûru aspoÀ 5 cm,

nejlépe impregnovan˘m. Kofieny sazenice by mûly b˘t zastfiiÏeny

do zdrav˘ch ãástí a ponofieny pfied vlastní v˘sadbou aspoÀ na 

24 hodin do vody pro jejich oÏivení. Korunu nezastfiihujeme! Po

vysazení strom dÛkladnû zalijeme a volnûji pfiiváÏeme ke kÛlu os-

miãkov˘m zpÛsobem adekvátním úvazov˘m materiálem. KÛl ne-

smí pfiesahovat v˘‰ku koruny, jinak hrozí po‰kození vûtví. Je-li

pfiíli‰ krátk˘, hrozí zlomení ve vûtru. Rozteã mezi stromy volíme

dle ovocného druhu/zvolené podnoÏe – u zakrsl˘ch mÛÏe posta-

ãovat i 2 m, u bujnû rostoucích dosahuje i 10–12 m!

5) Stfiih. Provádíme na jafie.

Vzhledem k po‰kozen˘m kofie-

nÛm po vyorání sazenice v ovoc-

né ‰kolce je nutné korunu zakrá-

tit v˘raznû, aby strom zvládl vy-

Ïivit v‰echny v˘hony. V‰e je nej-

lépe patrné z obrázkÛ.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: SPPK C02 005:2016
Péãe o funkãní v˘sadby ovoc-
n˘ch dfievin; BlaÏek, J. – Kneifl,
V. Pûstujeme slivonû. 2. vyd.
Brázda, 2014.)

Ovocnické rozhledy

Obr. 5 Rozmístûní kosterních vûtví v korunû
a) optimální úhel odklonu b) optimální úhly rozchodu pfii tfiech a pûti vûtvích

Obr. 1 V̆ sadba ovocného stromu
na rovinû

Obr. 3 Stfiih po podzimní v˘sadbû Obr. 4 Stfiih po jarní v˘sadbûObr. 2 V̆ sadba ovocného stromu
na svahu
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Moravskoslezsk˘ kraj bez pro-
blémÛ vyãerpal dvojnásobnou
alokaci, kterou mûl k dispozi-
ci pro druhé kolo kotlíkov˘ch
dotací. Lidé si o v˘mûnu sta-
r˘ch kotlÛ mohou Ïádat i nadále do zásobníku, mají ‰anci, Ïe i jim bude vyhovûno.
Moravskoslezsk˘ kraj je v ãerpání kotlíkov˘ch dotací velmi úspû‰n˘.

UÏ v prvním kole v roce 2016 se pfiidûlené finanãní prostfiedky po-

dafiilo vyãerpat bûhem nûkolika t˘dnÛ, v doplÀkové v˘zvû na tepelná

ãerpadla a kotle na biomasu v bfieznu 2017, kdy byl poprvé uplatnûn

elektronick˘ pfiíjem Ïádostí, bylo „vymalováno“ za 2,5 minuty.

„I v tomto kole se snaÏíme Ïádosti administrovat co nejrychleji,
z 8 800 evidovan˘ch je vyhodnoceno jiÏ témûfi 7 300 Ïádostí.

Poskytnutí dotace je schváleno více neÏ 6 800 ÏadatelÛm, z toho je jiÏ
více neÏ 1 100 v˘mûn proplaceno, a to v celkovém objemu pfies 
131 milionÛ korun. Pfiesn˘ poãet uspokojen˘ch ÏadatelÛ budeme znát
aÏ po vyhodnocení dosud do‰l˘ch Ïádostí,“ fiekl námûstek hejtmana

pro regionální rozvoj Jan Krko‰ka.

Ve druhém kole kotlíkov˘ch dotací má Moravskoslezsk˘ kraj k dis-

pozici 891 480 000 korun. âást prostfiedkÛ je vyhrazena na adminis-

traci a publicitu projektu, na samotné v˘mûny kotlÛ je urãeno 

864 milionÛ korun, které jsou uÏ podan˘mi Ïádostmi vyãerpány.

Îadatelé v‰ak mohou Ïádosti o kotlíkovou dotaci podávat i dál do zá-

sobníku. Kraj bude pfiijímat Ïádosti aÏ do poãtu 10 000. MÛÏe se stát,

Ïe nûkteré uÏ podané Ïádosti neprojdou schvalovacím procesem, nû-

které v˘mûny kotlÛ nakonec neprobûhnou nebo nebudou správné,

a tedy ani proplacené. Uvolnûné finanãní prostfiedky tak budou na-

bídnuty dal‰ím zájemcÛm o ekologick˘ kotel.

Pfii leto‰ní únorové náv‰tûvû pfiislíbil ministr Ïivotního prostfiedí mi-

liardu korun, kterou bude moci Moravskoslezsk˘ kraj pouÏít na dal-

‰í kotlíkové dotace a projekty, které povedou ke zlep‰ení ovzdu‰í

v regionu.

„VynaloÏení tûchto finanãních prostfiedkÛ povaÏuji za velmi dobrou
investici do budoucnosti na‰eho kraje, kvality Ïivota jeho obyvatel
a zlep‰ení stavu Ïivotního prostfiedí. Lokální topeni‰tû spalující ne-
kvalitní tuhá paliva, popfiípadû komunální odpad ve starém prohofií-
vacím kotli, jsou v˘znamn˘m zdrojem zdraví ‰kodliv˘ch organick˘ch
látek v ovzdu‰í, zejména karcinogenního benzoapyrenu. V̆ mûnou
jednoho starého kotle mÛÏeme docílit sníÏení emisí prachu v objemu
aÏ 100 kilogramÛ roãnû,“ uzavfiela námûstkynû hejtmana kraje pro

Ïivotní prostfiedí Jarmila Uvírová.

Mgr. Nikola Birklenová, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Obyvatelé kraje vyãerpali kotlíkové dotace, Ïádosti jsou nadále pfiijímány

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Poslední duben si kaÏd˘ spojí s veãerním rejdû-
ním, zapalováním ohÀÛ a vyhlídkou následujícího
volného dne, naplnûného romantickou procház-
kou. Toto datum je v‰ak dÛleÏité i z jiného, ne tak
romantického dÛvodu. Zpravidla do konce dubna
musí totiÏ kaÏd˘ nájemník, ãlen bytového druÏstva
ãi vlastník bytové jednotky obdrÏet od poskytova-
tele vyúãtování sluÏeb spojen˘ch s bydlením 
za uplynulé období. Bûhem dubna se tak zpravidla
dozvídáme, jak se nám podafiilo, ãi nepodafiilo hos-
podafiit s teplem, vodou, ale také napfi. s elektfii-
nou ve spoleãn˘ch prostorách.
Toto vyúãtování mnoha lidem kaÏdoroãnû

pfiipraví nemalé pfiekvapení, ale zatímco 

drtivá vût‰ina spotfiebitelÛ ví, Ïe vady zboÏí

mohou reklamovat po dobu dvou let, ne kaÏ-

d˘ ví, Ïe pro reklamaci rÛzn˘ch vyúãtování

platí odli‰né lhÛty. Proto si shrneme práva

nájemníkÛ, ãlenÛ bytov˘ch druÏstev i maji-

telÛ bytÛ v bytov˘ch domech, která souvisí

s kaÏdoroãním vyúãtováním sluÏeb spoje-

n˘ch s bydlením (tepla, vody, osvûtlení spo-

leãn˘ch prostor, nákladÛ na provoz v˘tahÛ,

pfiíjem TV a rozhlasového vysílání, komínÛ

atd.).

Poãátek a délku zúãtovacího období zpravi-

dla urãuje poskytovatel sluÏeb, maximálnû

v‰ak v délce 12 mûsícÛ. Nejãastûji jde o ka-

lendáfiní rok, a protoÏe vyúãtování musí pfii-

jít nejpozdûji do ãtyfi mûsícÛ od skonãení

pfiedchozího období, b˘vá koneãn˘m termí-

nem zpravidla konec dubna.

NeÏ obdrÏíme koneãné vyúãtování, musí b˘t

nejprve urãen ná‰ podíl na celkov˘ch nákladech

sluÏeb v rámci bytového domu. Tomuto proce-

su se fiíká rozúãtování. Platí, Ïe zpÛsob rozúãto-

vání nákladÛ na sluÏby poskytovatel písemnû 

ujedná s dvoutfietinovou vût‰inou nájemcÛ nebo

o nûm rozhodne druÏstvo ãi spoleãenství vlast-

níkÛ jednotek. Toto ujednání by v písemné for-

mû mûli obdrÏet v‰ichni pfiíjemci sluÏeb. Ke

zmûnû zpÛsobu rozúãtování mÛÏe dojít vÏdy aÏ

po uplynutí celého zúãtovacího období.

Postup pro rozúãtování nákladÛ na sluÏby

spojené s bydlením mezi jednotlivé pfiíjemce

se fiídí tzv. zákonem o sluÏbách. Rozúãtování

dodávky tepla a teplé uÏitkové vody pak po-

drobnû upravuje vyhlá‰ka ã. 269/2015 Sb.

KdyÏ je stanoven ná‰ podíl, porovná se se

zálohami, které jsme bûhem roku uhradili,

a je vyãíslen rozdíl. Je nám vyúãtován buì

nedoplatek, nebo v pfiíjemnûj‰ím pfiípadû

nám je poskytovatel povinen vrátit ãást záloh

jako pfieplatek. Vyúãtování musí obsahovat

skuteãnou v˘‰i nákladÛ na jednotlivé sluÏby

se v‰emi potfiebn˘mi náleÏitostmi, vãetnû

v˘‰e pfiijat˘ch záloh tak, aby v˘‰e pfiípad-

n˘ch rozdílÛ ve vyúãtování byla zfiejmá

a kontrolovatelná z hlediska zpÛsobÛ a pra-

videl sjednan˘ch pro rozúãtování.

Málokdo ví, Ïe má právo písemnû poÏádat po-

skytovatele sluÏeb, aby mu pfiedloÏil podkla-

dy, ze kter˘ch pfii rozúãtování vycházel. Ten je

pak povinen, nejpozdûji do pûti mûsícÛ po

skonãení zúãtovacího období, doloÏit náklady

na jednotlivé sluÏby, zpÛsob jejich rozúãtová-

ní, zpÛsob stanovení v˘‰e záloh za sluÏby

a provedení vyúãtování. Pfiíjemci sluÏeb mají

také právo pofiídit si kopie tûchto podkladÛ.

Pokud s obdrÏen˘m vyúãtováním nesouhla-

síme, máme právo u poskytovatele uplatnit

tzv. námitky proti vyúãtování. Pfiípadné ná-

mitky ke zpÛsobu a obsahu vyúãtování je

nutné pfiedloÏit poskytovateli sluÏeb nepro-

dlenû, nejpozdûji do tfiiceti dnÛ ode dne do-

ruãení vyúãtování. Pokud jsme Ïádali o do-

loÏení podkladÛ, pak máme tfiicet dnÛ od

chvíle, kdy jsme se s nimi mohli sezná-

mit. Odpovûì na na‰e námitky, pfiíp. rekla-

maci bychom mûli dostat nejpozdûji do tfiice-

ti dnÛ. Marcela Reichelová
pfiedsedkynû SOS MaS, z. s.

UÏiteãná informace

Rozúãtování a vyúãtování nákladÛ spojen˘ch s bydlením
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Tfii závody, ãtyfii závodníci a ãtyfii umístûní v nejlep‰í desítce – vizitka r˘ma-
fiovsk˘ch sportovcÛ po závûreãném Mistrovství âR a Hanãovû memoriálu v bû-
hu na lyÏích. A aby toho nebylo málo, muÏe 4. místem doplnila dorostenka
Karolína Ry‰ková.
V krkono‰sk˘ch Horních Míseãkách se od 23. do 26. bfiezna se‰li bûÏ-

ci a bûÏkynû na lyÏích, aby naposledy v této zimní sezónû bojovali o do-

rostenecké, juniorské a seniorské tituly mistrÛ republiky. Pod trenér-

sk˘m vedením Rostislava Sedláãka se na start norského sprintu posta-

vili Karolína Ry‰ková (15. místo), Natálie Struhárová (20. místo),

Marek Sedláãek (21. místo) a Václav Sedláãek. Poslední jmenovan˘

lyÏafi dosáhl v kvalifikaci ãtvrtého nejrychlej‰ího ãasu, coÏ je v konku-

renci reprezentantÛ liberecké Dukly pfiekvapiv˘ a nad oãekávání kvalit-

ní v˘sledek. Po semifinálové a finálové jízdû Václav dosprintoval na ko-

neãném 10. místû.

Ve startovní listinû sobotních ‰tafet na 3x 7 kilometrÛ ãetli pobavení po-

fiadatelé, závodníci, trenéfii i fanou‰ci sloÏení r˘mafiovské ‰tafety:

·tûpán Sedláãek, Václav Sedláãek a fini‰man Marek Sedláãek – pod-

le olympionikÛ a specialistÛ na historii ãeského lyÏování Stanislava

Henycha a Kvûtoslava Îalãíka ‰lo o první bratrskou ‰tafetu v dûjinách

MâR, okofienûnou trenérsk˘m vedením Rostislava Sedláãka. A ne‰lo

o recesi, v celorepublikové konkurenci dvanácti muÏsk˘ch ‰tafet se

Sedláãkovi umístili na 6. místû, pfied závodníky z Jilemnice, Jablonce

nad Nisou, Trutnova nebo ·umavy (za kterou na trati bojovali hned dva

junior‰tí reprezentanti).

Vyvrcholením mistrovského víkendu i celé sezóny byly závûreãné vytr-

valostní závody volnou technikou. Karolína Ry‰ková na trati 7,5 km

zaostala za bronzovou pfiíãkou jen o 17 vtefiin, Natálie Struhárová do-

konãila 10kilometrovou traÈ na 21. pozici. Na start Hanãova memoriá-

lu na 50 kilometrÛ se postavili laufafii Pavel Ondrá‰ek a Václav
Sedláãek. Oba R˘mafiováci na trati spolupracovali a v cíli si Ondrá‰ek

dojel pro vynikající 8. místo pfied 9. Sedláãkem.

Podûkování patfií pfiedev‰ím Diakonii âCE R˘mafiov a Základní ‰kole

R˘mafiov, které nám umoÏnily reprezentovat mûsto. ·tûpán Sedláãek

Historick˘ úspûch r˘mafiovsk˘ch muÏÛ na MâR v bûhu na lyÏích

Do konce halové sezóny zb˘valy poslední tfii turnaje ve ·ternberku. Z tûch si
r˘mafiovská star‰í fotbalová pfiípravka pfiivezla dvakrát první a jednou dru-
hé místo.
Zvlá‰tû poslední turnaj se na‰im hráãÛm vydafiil, bez jediné poráÏky

a s celkov˘m skóre 15:2 si zaslouÏenû odvezli vítûzn˘ pohár.

Celkovû si z osmi turnajÛ odvezli dvakrát první místo, tfiikrát druhé

místo a tfiikrát ãtvrté místo.

Kromû toho se r˘mafiov‰tí fotbalisté ze star‰í pfiípravky zúãastnili zá-

pasÛ na umûlé trávû s t˘my SFC Opava, MFK Karviná, Vala‰ské

Mezifiíãí a Uniãov systémem 7+1. Pro na‰e hráãe to byly velice ná-

roãné zápasy, kvÛli velikosti hfii‰tû i proto, Ïe hráli proti star‰ím klu-

kÛm. Je potfieba je ocenit za snahu a bojovnost. Celkové hodnocení

zimní sezóny je nicménû pozitivní, jak z hlediska docházky, tak co do

umístûní na v‰ech turnajích.

Od konce bfiezna se pfiipravujeme na umûlém trávníku, vÏdy v úter˘

a ve ãtvrtek. V dubnu nás ãeká první mistrovské utkání, kdy na do-

mácím hfii‰ti pfiivítáme t˘m Slavoje Bruntál.

SloÏení star‰í pfiípravky: Miroslav Mu‰álek, Radim Pfiecechtûl,

Tomá‰ Vychodil, Petr Hance, Michal Kubík, Donnach Birchall, Jan

Mihál, Vít Novosad, Sebastian Oli‰, Filip Vymazal, Filip Maceãek,

·imon Jahoda, Denis a Dominik Palovi, Jifií Herman, Jan Friedrich.

T˘m je sloÏen z roãníkÛ 2007 a 2008 plus jeden hráã roãníku 2009.

Roãníky 2008 a 2009 jsou ve star‰í pfiípravce zastoupeny velmi sla-

bû, proto bych chtûl apelovat na rodiãe aktivních chlapcÛ tohoto vû-

ku, aby pfiem˘‰leli o jejich sportovním vyÏití a pfiivedli je k nám do

t˘mu. Rádi je pfiivítáme. Foto a text: Radim Pfiecechtûl

Star‰í fotbalová pfiípravka ukonãila zimní halovou sezónu

Sport

Václav Sedláãek a olympionik Petr Knop na trati norského sprintu
(zdroj: www.czech-ski.com)

Rozpis utkání fotbalov˘ch druÏstev SK Jiskra R˘mafiov, z. s. – duben 2018
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V sobotu 14. dubna se hrálo poslední kolo krajského pfieboru v kuÏelkách. KK
Jiskra R˘mafiov B zvítûzil nad ·umperkem C 5:3. Celkovû se umístil na 1. místû
a postoupil do divize.
Nejvût‰ím úspûchem byl postup muÏstva B z krajského pfieboru do di-

vizní soutûÏe, kter˘ se podafiil po sedmi letech. Podûkování patfií v‰em

hráãÛm, ktefií v leto‰ní sezónû reprezentovali na‰e mûsto: Jana

Ovãaãíková, Romana Valová, Michal Davidík, Marek Hampl, Martin

Mikeska, Josef Mikeska, Jifií Polá‰ek, Michal Ihnát, Antonín Sochor

a Petr Chlachula. V posledních zápasech to si-

ce vypadalo, Ïe o postup pfiijdou, ale jejich bo-

jovnost se nakonec projevila ve vítûzném skó-

re. V tabulce byly na vrcholu nakonec tfii body.

DruÏstvo A se ve tfietí lize po polovinû sezóny

pot˘kalo se zdravotními problémy i s odcho-

dem klíãov˘ch hráãÛ, coÏ málem vyvrcholilo

sestupem do divizní soutûÏe. V jarní pÛlce se-

zóny se v‰ak muÏstvo i pfies ve‰keré oslabení

semklo a nakonec docílilo ãtvrtého místa v ta-

bulce. Neb˘t tûchto lapálií, atakovalo by první

místa tabulky.

DruÏstvo C se umístilo v meziokresním pfieboru na krásném tfietím mís-

tû, o dva body za prvním. Neb˘t prohran˘ch zápasÛ v poslední ãásti, vy-

padalo to dokonce na vítûzství ve skupinû.

Musíme zmínit i povzbudivé úspûchy na‰í mládeÏe. V rámci

Severomoravské soutûÏe skonãili na pûkném pátém místû.

Pro druÏstva tímto víkendem sezóna skonãila, ale pfied námi je je‰tû

mistrovství âR, na které se kvalifikovaly Romana Valová za Ïeny

(Tfiebíã 5. kvûtna) a Lucie Mikesková za dorostence (Vrchlabí 28. dub-

na). DrÏíme jim palce.

Lze bez nadsázky fiíci, Ïe r˘mafiov‰tí kuÏelkáfii

dosáhli vynikajícího v˘sledku a ostatní t˘my

v následujících soutûÏích budou s na‰imi kuÏel-

káfii muset poãítat jako s tvrd˘mi protivníky.

Sezónu pokládáme za velmi úspû‰nou a dûku-

jeme v‰em, kdo k tomu pfiispûli, mûstu

R˘mafiovu za finanãní podporu bûhem celé se-

zóny, sponzorÛm, pfiedev‰ím firmám Lamont,

KS-I Filtertechnik a Klempífiství Pipa, i v‰em

divákÛm, ktefií nás povzbuzovali.

Petr Chlachula, foto: Antonín Sochor

KuÏelkáfii úspû‰nû ukonãili sezónu
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Soukromá fiádková inzerce
• Prodám novou dûtskou POST¯LKU Scarlett Dominik, pouÏívanou

1 mûsíc (stahovací bok, materiál pfiírodní buk), matraci (kokos)

s povlakem + koleãka s brzdou. PÛvodní cena celkem 3100 Kã.

Cena dle dohody. Tel.: 606 386 119.

• Nabízím levnû k prodeji funkãní nadzemní kruhov˘ bazén s celo-

kovovou konstrukcí, prÛmûr 3,6 m, solární panely. Pfiedpokládám

spoleãnou demontáÏ a odvoz kupujícím. Cena dohodou. Tel.:

724 249 561.

Hana Jurenková
terapeut a prÛvodce osobním rozvojem
Pomáhám nalézt fie‰ení ve v‰ech oblastech lidského Ïivota

(zdraví, vztahy, práce, finance…)

pomocí kineziologie, regrese, imaginace, 

rozboru karmick˘ch kódÛ…

Jsem lektorkou kurzÛ a proÏitkov˘ch semináfiÛ.

Akce pfieváÏnû ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov, 

ale i v jin˘ch mûstech.

Telefon: 724 150 842, e-mail: hanajurenkova@seznam.cz
Stfiíbrné Hory 37

www. sebepoznani-shankou.webnode.cz

PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:

Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov
Mobil: 608 830 881

E-mail: pokornypavel2@seznam.cz
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 4. 5. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

26. 4. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

9/2018

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

SOUKROMÁ
¤ÁDKOVÁ INZERCE

JEN ZA 10 Kâ!

-08-2018  18.4.2018 14:39  Stránka 30



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 8/2018

31

-08-2018  18.4.2018 14:40  Stránka 31



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2018

32

-08-2018  18.4.2018 14:40  Stránka 32


