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Vedení mûsta a obãané uctili 
památku padl˘ch osvoboditelÛ

V Bfiidliãné se konalo krajské kolo 
pfiírodovûdnû-ekologické soutûÏe Zlat˘ list

Turisté vyrazili po stopách na‰ich 
pfiedkÛ na hrad Sovinec

Galerie Octopus hostí jiÏ potfietí 
jedineãná díla Josefa âapka

R˘mafiováci zvítûzili ve 20. roãníku 
Há‰ova bûhu do vrchu

ročník XX.

-10-2018  16.5.2018 13:39  Stránka 1



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2018

2

V˘stava v galerii Pran˘fi mûstského muzea mûla vernisáÏ ve stfiedu 16. kvût-
na, velk˘ zájem náv‰tûvníkÛ ale vzbudila uÏ záhy po instalaci na zaãátku mû-
síce. Prezentuje architektonicko-urbanistické návrhy na rekonstrukci mu-
zea, kterou mûsto R˘mafiov plánuje v nejbliÏ‰ích letech provést.
Obnovené mûstské muzeum sídlí od poãátku 90. let v nûkdej‰ím

Springerovû domû v jihov˘chodním rohu námûstí. Bûhem porevo-

luãních let se zde podafiilo prostfiednictvím stál˘ch historick˘ch 

expozic i pravideln˘ch umûleck˘ch v˘stav vytvofiit stabilní a respek-

tovan˘ kulturní stánek. Rozvíjející se instituci ov‰em dosavadní pro-

story pfiestaly staãit a stav budovy uÏ del‰í dobu volal po rekonstruk-

ci. Mûsto proto letos vyhlásilo soutûÏ na architektonicko-urbanistic-

ké fie‰ení rekonstrukce muzea, jejíÏ v˘sledky mohou náv‰tûvníci

spatfiit v Pran˘fii po cel˘ kvûten.

Otevfiená soutûÏ byla vyhlá‰ena 21. února s lhÛtou podání návrhÛ do

12. dubna. Návrhy mûly fie‰it nejen opravy objektu muzea, ale také

jeho roz‰ífiení a dispoziãní zmûny, umoÏÀující vytvofiit v interiéru no-

vé v˘stavní a pfiedná‰kové prostory dostateãné velikosti. Prioritní

podmínkou zadavatele pfiitom bylo respektování dochovaného histo-

rického kontextu budovy, pfiedev‰ím prÛãelí obráceného do námûstí,

a také zachování chodby v pfiízemí s klenbou.

Porotu, v níÏ zasedla místostarostka Marcela StaÀková, fieditelka mu-

zea RÛÏena Zapletalová a jako náhradník kurátor Michal Vyhlídal,

tvofiili z velké ãásti odborníci – architekti Pavel Grasse a Luká‰

BlaÏek z Olomouce, Lubomír Dehner z Opavy a Martina Pefiinková

z katedry architektury Vysoké ‰koly báÀské – Technické univerzity

Ostrava. Organizátorem a pfiezku‰ovatelem soutûÏe byl pfierovsk˘ 

architekt Jan Hork˘, odbornou poradkyní poroty Michaela Pflegrová

z Národního památkového ústavu a sekretáfikou soutûÏe Iveta

Pochylová, vedoucí stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov.

V pondûlí 16. dubna se porota se‰la v SVâ R˘mafiov, aby vyhodnotila

tfiináct pfiihlá‰en˘ch návrhÛ. Ocenila tfii nejlep‰í a udûlila i dvû odmû-

ny za „pozoruhodné dílãí podnûty a fie‰ení“. Jeden návrh byl ze soutû-

Ïe vylouãen pro poru‰ení závazn˘ch podmínek soutûÏe. Celkov˘m ví-

tûzem soutûÏe se stal návrh brnûnského architekta Jana Tesafie a jeho

spoluautora Martina Nûmce, kter˘ podle hodnocení poroty „zachová-
vá stávající drobné mûfiítko histo-
rického mûstského objektu. Kulti-
vované zpracování uliãní fasády
zaujme i pfii minimálních zásazích
do historické struktury.“ Porota

konstatovala, Ïe vítûzn˘ návrh pat-

fií mezi nejkvalitnûj‰í z hlediska

památkové péãe a ocenila jak ele-

gantní fie‰ení hlavního vstupu s in-

formaãním centrem, tak návaznost

navrÏeného multifunkãního sálu

na terasu v zadním traktu budovy.

Vítûzn˘ návrh, stejnû jako návrhy

na dal‰ích dvou místech, návrhy

odmûnûné i ty, které se do uÏ‰ího

v˘bûru nedostaly, mohou posou-

dit sami obyvatelé a náv‰tûvníci

mûsta, jimÏ má muzeum slouÏit

pfiedev‰ím. Samotná realizace ná-

vrhu je ov‰em otázkou pfiidûlení

dotace. Rekonstrukce muzea bude

zafiazena do spoleãného ãesko-

polského projektu, na nûmÏ se bu-

de podílet Muzeum Wsi Opol-

skiej, Gmina Ozimek, Parafia

Ewangelicko-Augsburska za pol-

ské partnery a Mûstské muzeum

R˘mafiov a SVâ R˘mafiov za ães-

kou stranu. Zda tento velk˘ mezi-

národní projekt získá dotaci z pro-

gramu Interreg V-A âeská repub-

lika – Polsko, bude známo prav-

dûpodobnû na jafie pfií‰tího roku. Realizace projektu by pak probíha-

la dal‰í tfii roky, z toho rok a pÛl samotná rekonstrukce muzea a poté

doprovodné dílãí projekty ve spolupráci s polsk˘mi partnery, zamû-

fiené na textilní tradici ãi hutnictví v dobû osídlení nûmecky mluvícím

obyvatelstvem na obou stranách hranice. ZN

Jak bude vypadat r˘mafiovské muzeum?

Vítûzn˘ návrh architekta Jana Tesafie
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
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V minulém vydání RH 9/2018 jsme v ãlánku Z jednání zastupitelstva pfiinesli krát-
kou informaci o tom, Ïe zastupitelé zru‰ili usnesení o demolici budovy b˘valého ki-
na na Divadelní ulici. Nabízíme podrobnosti.
Proã se budova zru‰eného kina mûla bourat? Jak se zmûnil její stav od

vzniku iniciativy zapsané spoleãnosti Pradivadlo a Amatérského diva-

delního spolku Mahen, potaÏmo novû vzniklé spoleãnosti Mûstské di-

vadlo R˘mafiov, která se pustila do renovace budovy i organizování je-

jího vyuÏití?

„Rekonstrukce Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (probíhala v letech
2010–2013 a stála celkem 83,661 mil. korun) zahrnovala i realizaci no-
vého moderního kina a divadelního (víceúãelového) sálu s novou promí-
tací, osvûtlovací a divadelní technikou. Byla velmi nákladná, a proto se
zastupitelé v podmínkách upadajícího zájmu o kino i divadlo a s oãeká-
van˘m nepfiízniv˘m demografick˘m v˘hledem rozhodli neprovádût v té
dobû jiÏ velmi potfiebnou rekonstrukci b˘valé budovy kina na Divadelní 
ulici na pokraãování jejího pÛvodního vyuÏití, ale dát jí nové, pro obyva-
tele mûsta potfiebnûj‰í funkce. Nechtûli, aby budovy SVâ a starého kina
zÛstaly po rekonstrukcích funkcí a vyuÏitím totoÏné. PovaÏovali to pro
mûsto na‰í velkosti za pfiíli‰ nákladné a nadbyteãné,“ sdûlil ke zvaÏované

rekonstrukci starého kina a modernizaci SVâ starosta Petr Klouda.

Zprvu se zdálo, Ïe se zastupitelé shodnou na pfiebudování budovy na ví-

ceúãelov˘ sportovní stánek. Mûla vzniknout sportovní hala, squash, posi-

lovna, ‰atny, um˘várny atd. Byla zhotovena studie, která mûla poslouÏit

k pfiipomínkování návrhu a dal‰ímu postupu v projekãních pracích.

Nakonec se ale zastupitelé na této variantû vyuÏití budovy vût‰inovû ne-

shodli a fie‰ení bylo odloÏeno. 

„Dal‰í smysluplné návrhy vyuÏití budovy nebyly pfii opakovaném projed-
návání v komisích, radû a zastupitelstvu mûsta v následujících letech po-
dány, aÏ do‰lo k vût‰inové shodû hlasováním na tom, Ïe pro budovu vy-
uÏití nenajdeme, a proto by mûla b˘t zbourána. Uvolnûn˘ pozemek mûl
slouÏit pro jiné zámûry mûsta,“ upfiesnil starosta.

S nov˘m zastupitelstvem po volbách v roce 2014 je‰tû kinu svitla na-

dûje pfii snaze zastupitelÛ pfievést objekt do vlastnictví Moravskoslez-

ského kraje a pomocí jeho prostfiedkÛ pfiestavût a vyuÏít jako ‰kolské za-

fiízení pro Základní umûleckou ‰kolu R˘mafiov. Krajsk˘ úfiad ale o pfie-

vod nemûl zájem a odmítl jej. V té dobû jiÏ také konãily moÏnosti ãer-

pání evropsk˘ch dotací na tyto zámûry mûst a obcí, které by realizaci

nákladné opravy usnadnily. Prodej budovy pfiípadn˘m zájemcÛm zastu-

pitelé po ‰patn˘ch zku‰enostech odmítli. Mûla b˘t zahájena pfiíprava de-

molice objektu. 

B˘valé kino se bourat nebude

Aktuálnû z mûsta

Foto na titulní stranû: 
Miloslav Marek – Po boufice

V tomto ãísle najdete
Aktuálnû z mûsta
B˘valé kino se bourat nebude  ...................................... str. 5

Dokonãení opravy ulice Komenského  ......................... str. 7

Vedení mûsta a obãané uctili památku padl˘ch 

osvoboditelÛ  ................................................................. str. 7

Zdravotnictví
15. kvûten – Den linky 155  .......................................... str. 7

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
Zahradnick˘ rok bratfií âapkÛ  ...................................... str. 12

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
James Oliver Curwood: Vlãák Kazan  .......................... str. 13

Pfiipomínáme si
Kam také mohly jezdit vlaky  ....................................... str. 15

Z okolních obcí a mûst
Zlat˘ list 2018 v Bfiidliãné  ........................................... str. 16

·est˘ Bugrfest  .............................................................. str. 18

V̆ ‰lap po stopách na‰ich pfiedkÛ  ................................. str. 19

Genius loci
Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017

5. Bruselská Îena sluncem odûná  ................................ str. 20

Sport
R˘mafiováci zvítûzili v Há‰ovû bûhu do vrchu  ............ str. 23

Mûstská amatérská kuÏelkáfiská liga  ............................ str. 23

Handicapovaní kuÏelkáfii bojovali v Blansku  .............. str. 24

UÏiteãná informace
Musíte po sobû vymalovat?

V‰e, co potfiebujete vûdût, kdyÏ opou‰títe nájemní byt  str. 25

Zv˘‰il vá‰ dodavatel energií cenu?

MÛÏete se zbavit nev˘hodné smlouvy  ......................... str. 26

Zajímavosti z pfiírody
Ovocnické rozhledy  ..................................................... str. 27

Vliv ãlovûka na lesy v historické a souãasné dobû  ..... str. 27

27. 4. – 25. 5. SVâ R˘mafiov, V˘stava:
Miloslav Marek – KfiíÏová cesta v Rudû 

5.–31. 5. M. muzeum R˘mafiov, V˘stava:
Josef âapek – V krajinû a v zahradû

5.–31. 5. M. muzeum R˘mafiov, V˘stava návrhÛ 
urbanisticko-architektonické
soutûÏe na rekonstrukci budovy muzea

14. 5.–11. 6. M. knihovna R˘mafiov
V˘stava studentsk˘ch prací

18. 5. 17:30 M. muzeum R˘mafiov Muzejní noc 
– Îivot na R˘mafiovsku za první republiky

19. 5. 14:00 M. muzeum R˘mafiov
Pavla Peãinková: Povídání o Josefu âapkovi

19. 5. 17:00 kaple sv. Anny, Nová Ves
Vox montana: Jarní koncert

19.–20. 5. hrad Sovinec, Slavnosti pánÛ ze Sovince
23. 5. 19:00 Jazzclub SVâ, zahrada divadla

Koncert: Laco Deczi a Celula New York
24. 5. 14:00 nám. Míru, R˘mafiov

Jarmark volnoãasov˘ch aktivit + ZU· Open
24. 5. 19:00 MD R˘mafiov, Koncert: Petr Spálen˘
25. 5. 18:00 kaple V Lipkách,

kostel sv. arch. Michaela, R˘mafiov
Noc kostelÛ

25. 5. 18:00 kostel Tfií králÛ, Bfiidliãná, Noc kostelÛ
25. 5. 19:00 kostel Nejsv. Trojice, M. Morávka

Noc kostelÛ
26. 5. 14:30 KD Stará Ves, Kácení májky
26.–27. 5. hrad Sovinec, Kolotoã prima pohádek
26. 5. 20:00 hrad Sovinec, Netradiãní noãní prohlídky
27. 5. 9:30 kostel Nejsv. Trojice, M. Morávka

Poutní m‰e svatá
31. 5. 19:00 MD R˘mafiov, Divadlo: Udûlej mi dítû
31. 5. 16:00 Bfiidliãná, ·kol. ul., V˘stava: Kvûty
1. 6. 18:00 SVâ R˘mafiov, Podveãer nejen v Orientu

Pfiehled kulturních akcí 
kvûten 2018
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Spojené lesy, s. r. o.
Palackého 1178/11, 795 01 R˘mafiov

vydávají

O Z N Á M E N Í O V Y H L Á · E N Í V ¯ B ù R O V É H O ¤ Í Z E N Í
na pozici

lesník, mistr lesní v˘roby na lesním hospodáfiském celku 
Mûsto Uniãov a Obec Tvrdkov

Místo v˘konu práce: lesnick˘ úsek LHC Mûsto Uniãov, LHC Obec Tvrdkov

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové podmínky: nástupní plat 25 000 Kã

PoÏadavky:
- vzdûlání – minimálnû stfiední lesnická ‰kola,

- praxe v lesnickém provozu,

- licence odborného lesního hospodáfie,

- organizaãní schopnosti, samostatnost pfii fie‰ení provozních úkolÛ, zku‰enost v práci s lidmi,

- základní zku‰enost v práci s PC,

- schopnost vlastní dopravy v terénních podmínkách (cestovní náhrada), ¤P skupiny B,

- v pfiípadû potfieby plnûní pracovních úkolÛ i mimo stanovenou pracovní dobu.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- kompletní fiízení lesnické ãinnosti na svûfieném úseku vãetnû pfiípravy projektÛ, organizace v˘roby a obchodování se dfiívím, zvlá‰tû pak:

- v˘kon funkce odborného lesního hospodáfie dle zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ (lesní

zákon),

- v˘kon lesní stráÏe dle zákona,

- projektování pûstebních, v˘chovn˘ch, ochrann˘ch a tûÏebních opatfiení, základní údrÏba lesních cest,

- organizace technologické pfiípravy pracovi‰tû a asanaãních prací po provedení prací,

- uzavírání smluv o dílo a stanovování cen prací dle interního ceníku, podepisování smluv o dílo,

- vystavování zadávacích listÛ, pfiedávání pracovi‰tû a urãování technologie prací podfiízen˘m pracovníkÛm a subjektÛm dodávají-

cím lesnické sluÏby,

- kontrola provádûní prací, vyvolávání reklamaãního fiízení a pfiebírání hotové práce, stvrzené podpisem v zadávacím listu,

- zaji‰Èování ochrany lesa proti poÏárÛm a krádeÏím dfieva i mimo pracovní dobu a mimo pracovní dny,

- organizace expedice vyrobeného dfiíví a ostatních v˘robkÛ lesa,

- prodej dfiíví na lokalitách Na pni, P, OM a stanovování ceny dfiíví dle interního ceníku, prodej mal˘ch objemÛ dfiíví v hotovosti, 

- zodpovûdnost za zásoby dfiíví (pfiípadná manka nad normu jsou ‰kodou, kterou mÛÏe zamûstnavatel na zamûstnanci vymáhat),

- evidence podkladÛ pro LHE, elektronická evidence v˘robních dat,

- spolupráce s taxátorem pfii zpracování LHP,

- zaji‰Èování podkladÛ lesní v˘roby pro potfiebu statistiky a ostatních podkladÛ dle poÏadavkÛ jednatele spoleãnosti a ekonoma spo-

leãnosti.

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

- datum narození uchazeãe,

- místo trvalého pobytu uchazeãe,

- datum moÏného nástupu,

- kontaktní údaje – telefon, e-mail.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
- Ïivotopis se zamûfiením na praxi v poÏadovaném rozsahu prací,

- kopii dokladu o dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû, po‰tou na adrese: Spojené lesy, s. r. o., Palackého 1178/11, 795 01 R˘mafiov,

- nebo na e-mail: rymarov@spojenelesy.cz.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 28. 5. 2018

V reakci na tyto informace se nûktefií obãané mûsta pfiedev‰ím z okruhu

ochotnick˘ch divadel a kulturních spolkÛ sdruÏili s my‰lenkou a návrhem

na záchranu budovy a poÏádali mûsto o její v˘pÛjãku. Zastupitelé jim v˘-

pÛjãku budovy na zku‰ební dobu schválili. Poté se ukázalo, Ïe to se zá-

chranou a vyuÏitím budovy myslí váÏnû. Probûhla fiada oprav a rekon-

strukcí z vlastních finanãních zdrojÛ a sponzorsk˘ch darÛ, dal‰í jsou

v plánu. Probûhla zde fiada kulturních akcí. 

„KdyÏ zastupitelé z pfiedloÏen˘ch zpráv zjistili, Ïe se ve mûstû na‰el nûkdo,

kdo bfiemeno financování oprav a provozních nákladÛ z mûsta sejme
a snaÏí se nejrÛznûj‰ími akcemi – benefiãními koncerty a divadelními
pfiedstaveními – spoleãnû se sponzory budovu opravovat a udrÏovat, vy-
vstala logicky otázka, proã budovu bourat a trvat stále je‰tû platn˘m 
usnesením na její demolici. Proto zastupitelé na svém posledním fiádném
jednání zru‰ili platnost usnesení o demolici objektu b˘valého kina a pfied-
pokládají pokraãování v˘pÛjãky,“ doplnil na závûr starosta v˘ãet podnû-

tÛ a nov˘ch skuteãností, které vedly zastupitele k tomuto kroku. JiKo
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V pondûlí 7. kvûtna odpoledne starosta Petr Klouda s místostarostkou Marcelou StaÀkovou, zástupci místní organizace KSâM a obãany mûs-
ta pfiipomenuli tfiiasedmdesáté v˘roãí osvobození R˘mafiova na konci 2. svûtové války, které pfiipadá na 8. kvûtna. PoloÏili kytice k památní-
ku osvoboditelÛ v parku pfied b˘valou Jednotou a poklonili se památce padl˘ch vojákÛ i civilistÛ. JiKo

Vedení mûsta a obãané uctili památku padl˘ch osvoboditelÛ

V kvûtnu byly zahájeny stavební úpravy pozemní komunikace v ulici Komen-
ského, v níÏ se loni fie‰ila oprava spla‰kové i de‰Èové kanalizace, oprava ply-
novodu a také vodovodního fiadu.
Letos probûhne celková rekonstrukce stávajících zpevnûn˘ch ploch

komunikací, úprava prostorového fie‰ení kfiiÏovatky ulic Komen-

ského, Strálecké a OkruÏní, zfiízení nov˘ch zpevnûn˘ch ploch (chod-

níkÛ, parkovacích stání, ploch pro umístûní nádob na odpad) a nové-

ho vefiejného osvûtlení vãetnû nasvûtlení pfiechodu u polikliniky. Na

tuto zakázku bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála spoleãnost

JR STaKR, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 947 278,75 korun. Práce by-

ly zahájeny 30. dubna a mûly by b˘t ukonãeny do 10 t˘dnÛ.

Realizace této stavby pfiinese okolí doãasné problémy v podobû zv˘-

‰ené hluãnosti, pra‰nosti, provozu stavební techniky a dûlníkÛ, zhor-

‰en˘ch podmínek pro docházku, moÏnost dojíÏìky a zásobování,

které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smífiit. Odmûnou

za to bude nová komunikace, vefiejná prostranství a Ïivotní prostfiedí,

které zpfiíjemní Ïivot v místû bydli‰tû a celkové zkvalitnûní vefiejn˘ch

prostor na‰eho mûsta.

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

Dokonãení opravy ulice Komenského

365 dní v roce, 7 dní v t˘dnu, 24 hodin dennû tu pro v‰echny funguje zdra-
votnická záchranná sluÏba. Není to samozfiejmost, na na‰í planetû patfiíme
k tûm ‰Èastnûj‰ím, ktefií se na odbornou a rychlou pomoc lékafiÛ a záchra-
náfiÛ mohou spolehnout. 
âíslo 1 094 808 odpovídá poãtu v‰ech na‰ich loÀsk˘ch v˘jezdÛ – v prÛ-

mûru pfiibliÏnû kaÏd˘ch 15 sekund zazvoní na nûkterém z na‰ich operaã-

ních stfiedisek telefon, operátorka pak pfiibliÏnû kaÏd˘ch 30 sekund vy‰le

ze základny vozidlo záchranné sluÏby. A aby byl v˘ãet ãísel úpln˘, dode-

jme, Ïe v˘jezdov˘ch základen je v souãasnosti v âeské republice 307. 

Operátofii na stfiedisku i záchranáfii v terénu pracují pod neustál˘m

stresem, v krátkém ãase musí dûlat závaÏná rozhodnutí a nesmí si

dovolit udûlat chybu. Ze v‰ech tûchto dÛvodÛ si jistû zaslouÏí, aby-

chom si jejich kaÏdodenní nasazení pfiipomnûli celostátní spoleãnou

akcí: Dnem linky 155.
Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tís-

15. kvûten – Den linky 155

Zdravotnictví

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova, pfiísp. org., ZDVOP

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici: dûtská sestra
Vlastnosti pracovního místa:
Smûnnost: nepfietrÏit˘ provoz, denní a noãní smûny 12 hodin

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: stfiedo‰kolské, v‰eobecná sestra, dûtská sestra

Nástup: ãervenec 2018

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do 20. 5. 2018 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova, pfiíspûvkové

organizace, R˘mafiovská 34/1, Janovice, 793 42 R˘mafiov, v obálce oznaãené nápisem V˘bûrové fiízení nebo elektronicky na e-mail: ddjano-

vice@seznam.cz. Mgr. Alena Horká, fied. DD Janovice

Ilustraãní foto: archiv ZZS MSK
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Àovou linku 155, která pfiedstavuje nejdÛleÏitûj‰í pojítko mezi záchra-

náfii a tûmi, kdo potfiebují pomoc. Operátofii, ktefií obsluhují tísÀovou

linku, jsou zdravotníci, tedy specialisté. PfiipomeÀme si, Ïe v celé fia-

dû jin˘ch vyspûl˘ch zemí to není pravidlem. A právû proto jsou v˘-

sledky na‰ich záchrann˘ch sluÏeb jedny z nejlep‰ích na svûtû, jsme na

to právem hrdí. Díky propracovanému systému aktivní telefonické 

asistence je âeská republika na svûtové ‰piãce v poskytování laické

resuscitace lidem postiÏen˘m náhlou zástavou obûhu. Tato skuteãnost

zcela zásadnû zvy‰uje nadûji na záchranu a uzdravení pacienta.

Záchranné sluÏby v âeské republice jsou zfiizované v rámci jednotli-

v˘ch krajÛ, aby jejich organizace mohla co nejlépe reagovat na regi-

onální specifika. Po funkãní stránce v‰ak v rámci IZS tvofií záchran-

né sluÏby celek, kter˘ nerozli‰uje hranice krajÛ. Hmatateln˘m dÛka-

zem je nejen kaÏdodenní mezikrajská spolupráce ãi spoleãná cviãení,

ale napfiíklad i shodná podpora pouÏívání aplikace Záchranka. âeská

republika je tak jedním z mála státÛ na svûtû, kter˘ tento jednotn˘

systém pro pfiesné pfiivolání pomoci provozuje. PhDr. Luká‰ Humpl
Tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

·kolství

Sbûr starého papíru, 29.–30. kvûtna

7:00–7:40, 15:00–17:00

Místa sbûru: Z· na Jelínkovû ul. a Z· na ul. 1. máje

Kvalita sbûrového papíru: noviny, letáky, ãasopisy, knihy bez

tuhé vazby, knihy s mûkkou vazbou, pouÏit˘ kanceláfisk˘ papír,

tiskopisy, pouÏité se‰ity, staré písemky, balíãky ãi krabice do

hmotnosti 10 kg, doma zváÏené.

Sbûr nesmí obsahovat: fólie, jiné plasty, kovové souãásti (napfi.

kovové zakladaãe v ‰anonech), role (tzv. dutinky).

Karton bereme jen 30. kvûtna po 16:00!

Nezabrzdûné auto vrazilo do sloupu
¤idiãe, kter˘ 2. kvûtna odpoledne zaparkoval pfied prodejnou na uli-

ci Osvobození v Bfiidliãné, ãekalo nemilé pfiekvapení. Svou ‰kodov-

ku dostateãnû nezabrzdil a vÛz v mírném klesání sjel pozpátku do

sloupu vefiejného osvûtlení. ZpÛsobená ‰koda ãiní 15 tisíc korun.

Opil˘ se zákazem fiízení havaroval na motocyklu
V úter˘ 8. kvûtna odpoledne havaroval na lesní cestû u Tvrdkova

27let˘ motocyklista s 11letou spolujezdkyní. ¤idiã pod vlivem alko-

holu pfii projíÏìce zavadil o leÏící kus stromu, narazil do dal‰ího stro-

mu a z motocyklu spadl, stejnû jako jeho malá pasaÏérka. ¤idiã bez

pfiilby utrpûl poranûní hlavy, spolujezdkynû na‰tûstí pfiilbu mûla a vy-

vázla s lehk˘mi zranûními. Dechová zkou‰ka u fiidiãe ukázala pfies

jedno promile alkoholu, policisté navíc zjistili, Ïe muÏ má soudní zá-

kaz fiízení do února 2020, motocykl není fiádnû zaregistrován v evi-

denci motorov˘ch vozidel, nemá registraãní znaãku a není ze zákona

poji‰tûn. ¤idiã si tak k podezfiení z ohroÏení pod vlivem návykové

látky pfiipí‰e je‰tû pfieãin mafiení v˘konu úfiedního rozhodnutí.

V opilosti napadl majitele restaurace
R˘mafiov‰tí policisté zasahovali v nedûli 13. kvûtna kolem 4:00 ráno

v restauraci na námûstí Svobody, kde mûl 34let˘ muÏ napadnout ma-

jitele restaurace. Policisté útoãníka zajistili a podrobili dechové

zkou‰ce, která ukázala hodnoty pfies 2,5 promile alkoholu. Dal‰í jeho

cesta tak vedla na záchytnou stanici v Opavû. Policie pfiípad zdoku-

mentovala a pfiedala k projednání správnímu orgánu.

Pohfie‰ovaného na‰li v rybníku
R˘mafiov‰tí policisté pfiijali 1. kvûtna veãer oznámení o pohfie‰ování

25letého muÏe. Podle zji‰tûn˘ch informací si mûl jít zaplavat. Pfii pát-

rání policisté nalezli u jednoho z rybníkÛ v R˘mafiovû odûv pohfie‰o-

vaného. Následujícího dne rybník prohledali specializovaní potápûãi

z Fr˘dku-Místku, ktefií tûlo pohfie‰ovaného muÏe nalezli. Pfiíãinu 

úmrtí urãí nafiízená pitva. Pfiípad provûfiují bruntál‰tí kriminalisté,

ktefií prozatím neshledali cizí zavinûní.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, odd. tisku a prevence Bruntál
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Pfiítel – nûkdo, pfied k˘m je moÏné myslet nahlas.

Ralph Waldo Emerson

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

18. 5.  Mezinárodní den muzeí – slaví se od roku 1978
z podnûtu Mezinárodní muzejní rady

19. 5. 1883  zemfi. Samo Chalupka, slovensk˘ básník (nar. 
27. 2. 1812) – 135. v˘roãí úmrtí 

19. 5. 1958  zemfi. Marie Pujmanová, spisovatelka (nar. 8. 6. 1893)
– 60. v˘roãí úmrtí 

20. 5. 1883  nar. Otokar Fischer, literární historik a pfiekladatel
(zemfi. 12. 3. 1938) – 135. v˘roãí narození 

20. 5. 1883  nar. Jan Ka‰par, první ãesk˘ pilot (zemfi. 2. 3. 1927)
– 135. v˘roãí narození

21. 5. 1928  zemfi. Martin Kukuãín, vl. jm. Matej Bencúr, sloven-
sk˘ prozaik (nar. 17. 5. 1860) – 90. v˘roãí úmrtí

21. 5. 1943  nar. Miki Volek, rockov˘ zpûvák (zemfi. 14. 8. 1996)
– 75. v˘roãí narození

22. 5. 1813  nar. Richard Wagner, nûmeck˘ skladatel (zemfi. 
13. 2. 1883) – 205. v˘roãí narození 

22. 5. 1918  nar. Emil Radok, reÏisér a v˘tvarník, spolutvÛrce poly-
ekránu a Laterny magiky (zemfi. 7. 1. 1994)
– 100. v˘roãí narození

22. 5. 2008  zemfi. Zdenka Bergrová, spisovatelka a pfiekladatelka
(nar. 10. 3. 1923) – 10. v˘roãí úmrtí 

23. 5. 1618  II. praÏská defenestrace – zaãátek ãeského stavovské-
ho povstání – 400. v˘roãí

25. 5.  Den Afriky – v˘roãí zaloÏení Organizace africké jed-
noty roku 1963 

25. 5. 1803  nar. Ralph Waldo Emerson, americk˘ filosof a spiso-
vatel (zemfi. 27. 4. 1882) – 215. v˘roãí narození

26. 5. 2008  zemfi. Sydney Pollack, americk˘ filmov˘ reÏisér, pro-
ducent a herec (nar. 1. 7. 1934) – 10. v˘roãí úmrtí 

27. 5. 1878  nar. Isadora Duncanová, americká taneãnice (zemfi.
14. 9. 1927) – 140. v˘roãí narození 

28. 5.  Mezinárodní den poãítaãÛ – pfiipomíná zvefiejnûní klí-
ãového ãlánku matematika Alana Mathisona Turinga
o umûlé inteligenci roku 1950

28. 5. 1883  nar. Václav Talich, dirigent (zemfi. 16. 3. 1961)
– 135. v˘roãí narození

29. 5. 1958  zemfi. Juan Ramón Jiménez, ‰panûlsk˘ spisovatel, nosi-
tel Nobelovy ceny (nar. 23. 12. 1881) – 60. v˘roãí úmrtí 

29. 5. 1988  zemfi. Vladimír Men‰ík, herec (nar. 9. 10. 1929)
– 30. v˘roãí úmrtí

30. 5. 1778  zemfi. Voltaire, vl. jm. Francois-Marie Arouet, fran-
couzsk˘ filosof, spisovatel a historik (nar. 21. 11. 1694)
– 240. v˘roãí úmrtí 

31. 5.  Svûtov˘ den bez tabáku – vyhlásila Svûtová zdravot-
nická organizace (WHO) od roku 1987

31. 5. 1998  zemfi. Karel Augusta, herec (nar. 20. 6. 1935)
– 20. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika

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

Emilie ·anovcová – R˘mafiov........................................ 80 let

Marie Ichová – R˘mafiov ............................................... 82 let

Jaroslav Bezpalec – R˘mafiov ........................................ 83 let

Milan Vinklárek – R˘mafiov........................................... 84 let

Danu‰e Rezáková – R˘mafiov ........................................ 84 let

Jifiina Grobarová – Stránské........................................... 85 let

Jaroslav Stránsk˘ – R˘mafiov......................................... 86 let

Eli‰ka Slováãková – R˘mafiov ....................................... 88 let

Marie Hlebová – R˘mafiov............................................. 88 let

Blanka Erbenová – R˘mafiov ......................................... 88 let

Terezie Gajdo‰ová – Janovice........................................ 89 let

Jifiina Rybková – R˘mafiov............................................. 91 let

Ludmila ·tûpáníková – R˘mafiov................................... 92 let

Dne 14. kvûtna uplynuly tfii smutné roky
od chvíle, kdy nás navÏdy opustil

ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek a dûdeãek,

pan Zdenûk Adámek.
S láskou a úctou vzpomínají

manÏelka Laìka, syn Zdenûk s rodinou, 
dcera Jana a vnouãata Marcelka a Zdenûk.

Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

Rozlouãili jsme se
Miloslav Nehera – R˘mafiov    ....................................... 1931

Jana Cinková – Dolní Moravice    ................................. 1931

Milan Kubát – Edrovice    .............................................. 1993

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Soukromá fiádková inzerce
• Hledáme dlouhodob˘, celoroãní pronájem pokoje ãi ãásti domku

pro rekreaci v lokalitû R˘mafiov, Janovice, Stará Ves, Îìársk˘ Potok

pro 3 osoby. Jsme rodina 52, 46 a 13 let.

Nabízíme kromû finanãního pfiilep‰ení i v˘pomoc s prací na zahradû. 

Tel. 606 043 320 – odpoledne.

PROVOZNÍ
DOBA

Po  9:00–18:00, Út  9:00–18:00

St  z a v fi e n o

ât  9:00–17:00, Pá  9:00–17:00
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Oslavy stého v˘roãí vzniku âeskoslovenska pfiipomínají nejen památn˘ rok 1918,
ale také první republiku a její osobnosti. Do tohoto kontextu zapadá i kvûtnová
v˘stava v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea, která jiÏ potfietí hostí jedineãná
díla Josefa âapka.
Kresby Josefa âapka se v R˘mafiovû prezentují díky dlouholeté spolu-

práci volného sdruÏení Octopus s dûdici tohoto autora, zejména s jeho

vnuãkou Katefiinou Dostálovou. âapkovy grafiky si místní zájemci moh-

li prohlédnout uÏ v letech 1990 a 2008. Tfietí v˘stava je koncipována

v souvislosti s tématem leto‰ního kulturního projektu muzea a ZU·

Kvûty a kytice, proto se zamûfiuje na ilustrace Josefa âapka k fejetonÛm

jeho bratra Karla, shrnut˘m do proslulé kníÏky ZahradníkÛv rok (1929),

a také na volnou kresbu krajiny. Tu najdou náv‰tûvníci muzea v malém

sále, velk˘ sál patfií Zahradníkovu roku.

Bratfii âapkové byli vzájemnû natolik propojeni, nejen Ïivotnû (vût‰inu

Ïivota proÏili spoleãnû, naposledy spolu bydleli ve dvojdomû se zahra-

dou na praÏsk˘ch Vinohradech), ale i tvorbou, Ïe je od sebe v podstatû

nelze oddûlit. Mlad‰í Karel je vnímán více jako spisovatel, star‰í Josef

jako v˘tvarník, ov‰em oba byli ãinní i v doménách svého protûj‰ku a dá

se fiíci, Ïe nejsilnûj‰í díla vytvofiili jako spoluautofii. Jako by jim ze v‰e-

ho nejvíc vyhovoval tvÛrãí dialog, moÏnost vzájemnû se inspirovat, rea-

govat na podnûty a rozvíjet je. Jako by je obzvlá‰È tû‰ilo si spolu povídat.

ZahradníkÛv rok je toho dÛkazem. Tam, kde Karel pí‰e vtipné, dodnes

ãtivé, elegantní a k tomu duchaplné texty o slastech a strastech zahrad-

niãení, v nichÏ se pozná i leckter˘ dne‰ní zahradník amatér, tam Josef

kreslí stejnû vtipné, elegantní a brilantní kresby, jimiÏ pfievádí my‰lenky

svého bratra do podoby v˘tvarné. V celém cyklu fejetonÛ i kreseb vní-

máme nadsázku, sebeironii a souãasnû hluboké poznání kouzla „hrábání

se v hlínû“, a pfiitom vnímáme i to, Ïe v‰e je skuteãné. Zahrada bratfií

âapkÛ byla skuteãnou zahradou, stejnû jako proÏitky popsané a vykres-

lené v Zahradníkovu roku.

V̆ stava ve velkém sále je rozdûlena podle mûsícÛ (jako v knize) a dodr-

Ïuje chronologii od Zahradníkova ledna do Zahradníkova prosince.

Karel âapek fejetony psal od podzimu 1927 do podzimu 1928, jsou te-

dy autentick˘m záznamem jednoho roku na jeho zahradû. Z 60 perokre-

seb, které k fejetonÛm vytvofiil Josef âapek, je ve velkém sále k vidûní

38 originálÛ a kromû toho nûkolik ukázek rÛzn˘ch vydání kníÏky, v ães-

k˘ch i cizojazyãn˘ch verzích vãetnû ‰védské ãi hebrejské.

Ilustrace ke knize ZahradníkÛv rok ãtenáfii bratfií âapkÛ dÛvûrnû znají.

Setkání s originály je pfiesto zvlá‰tním záÏitkem. Josef âapek totiÏ vy-

tvofiil ilustrace, jeÏ jsou svébytn˘mi obrazov˘mi anekdotami. Vystihl

v nich, totéÏ co Karel âapek slovem, svou geniální kresebnou zkratkou:

Ïe zahradniãení není hobby, ale vá‰eÀ i umûní, Ïe pravého zahradníka

pohltí a pronikne natolik, Ïe zahradou Ïije i v dobû vegetaãního klidu, Ïe

se stane její souãástí a ona souãástí jeho. A Ïe na první pohled manuální,

pfiízemní ãinnost pfiiná‰í hluboké poznání, nejen magie pfiírodních záko-

nÛ, ale i vlastní du‰e.

V malém sále najdou náv‰tûvníci kresby krajiny tuÏkou z let 1913 aÏ

1921, tedy z doby, která Zahradníkovu roku pfiedcházela. Josef âapek se

zde pfiedstavuje jako osobit˘ krajináfi, schopn˘ vtisknout typické ãeské

krajinû kopcÛ, alejí uprostfied luk, lesních cest a osamûl˘ch stavení svÛj

rukopis ovlivnûn˘ kubismem a expresionismem.

âím jsou bratfii âapkové pro ãeskou literaturu a v˘tvarné umûní první re-

publiky, tím jsou JeÏek, Voskovec a Werich pro prvorepublikovou hud-

bu a divadlo. VernisáÏ, kterou osobnû nav‰tívili vnuci Josefa âapka

Katefiina a Franti‰ek Dostálovi, tudíÏ doprovodil mal˘ koncert v podání

klavíristky Lenky Janou‰kové a saxofonistky Martiny Mácové z reper-

toáru slavné trojice a dal‰ích ‰lágrÛ první republiky. V̆ stava je v muzeu

otevfiena do 31. kvûtna, na sobotu 19. kvûtna od 14 hodin muzeum se

sdruÏením Octopus navíc pfiipravilo besedu se znalkyní díla Josefa

âapka PhDr. Pavlou Peãinkovou, CSc. ZN

Zahradnick˘ rok bratfií âapkÛ

Katefiina a Franti‰ek Dostálovi
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V uplynulém mûsíci se znaãnû rozrostla Turistická sbírka Mûstského

muzea R˘mafiov. âlenka místního Klubu ãesk˘ch turistÛ, paní Jifiina

Mácová, darovala nûkolik desítek pfiedmûtÛ, které souvisejí s tûlov˘-

chovnou ãinností místních obyvatel, za coÏ jí i celému r˘mafiovské-

mu KâT velice dûkujeme. Mezi dary se nacházejí úãastnické a pa-

mûtní listy, kalendáfie plánovan˘ch turistick˘ch akcí ãi pamûtní me-

daile a odznaky. Jde o pfiedmûty nashromáÏdûné r˘mafiovsk˘mi tu-

risty pfieváÏnû z konce 70. a 80. let minulého století. 

Poãátky organizované ãeské turistiky v R˘mafiovû spadají do období

první republiky. V roce 1929 byl zaloÏen Klub ãeskoslovensk˘ch tu-

ristÛ (dále jen KâT), jehoÏ ãinnost byla ukonãena po záboru pohraniãí

Nûmeckem v fiíjnu 1938. Klub byl obnoven prakticky ihned po skon-

ãení druhé svûtové války, kdy do R˘mafiova proudily zástupy nov˘ch

ãesk˘ch usedlíkÛ. Ani tentokrát ale organizace nemûla dlouhého trvá-

ní. Po únorovém pfievratu se stala obûtí centralizaãních snah vládnoucí

komunistické strany, KâT byl slouãen s dal‰ími tûlov˘chovn˘mi orga-

nizacemi pod hlaviãku Sokola, kterého pozdûji nahradila Jiskra.

Centrem pû‰í turistiky v R˘mafiovû se stala I. ZD·, kde byla organi-

zována hlavnû pod vedením Franti‰ka Vychodila. V roce 1969 byl

v R˘mafiovû obnoven turistick˘ oddíl a v 70. a 80. letech zaÏívala r˘-

mafiovská turistika zlaté ãasy. V roce 1976 se poprvé konala dnes jiÏ

tradiãní R˘mafiovská padesátka. K obnovení KâT v R˘mafiovû do‰lo

v roce 1990 zásluhou Franti‰ka Vychodila, jehoÏ jméno dodnes nese

pfiímûstsk˘ turistick˘ okruh, tzv. Vychodilova stezka, mûfiící 12 km. 

Jak napovídají darované pfiedmûty, aktivity r˘mafiovsk˘ch turistÛ se

nesoustfiedily jen na oblast JeseníkÛ, ke kter˘m mûli místní obyvate-

lé pochopitelnû nejblíÏe. VyjíÏdûli ale i za hranice domovského regi-

onu, aby pomûfiili síly s pfiírodou v rÛzn˘ch koutech âeskoslovenska.

Jejich motivací, kromû pocitu ze zdolání nároãného terénu a nad‰ení

z krásné krajiny ãesk˘ch, moravsk˘ch, slezsk˘ch a slovensk˘ch luhÛ

a hájÛ, bylo také získání tzv. oblastních odznakÛ. Napfi. paní

Bohumila Teislerová svÛj odznak Okolo âSR (âeské socialistické re-

publiky) získala v ãervenci 1989. 

Hlavním posláním KâT je podpora turistiky v âeské republice.

Místní organizace sdruÏují zájemce o tyto aktivity, pofiádají pravidel-

né v˘‰lapy na vrcholy a pochody po zajímav˘ch pfiírodních lokali-

tách na‰í zemû nebo se starají o znaãení tras pro pû‰í turisty, cyklisty

ãi lyÏafie. Organizaci jde v první fiadû o podporu tûlov˘chovy. ProtoÏe

je jejich ãinnost zpravidla dobrovolná, snaÏí se ústfiedí KâT své dlou-

holeté ãleny odmûÀovat pamûtními medailemi. I ty byly jiÏ nûkoli-

krát udûleny r˘mafiovsk˘m obyvatelÛm. 

Máte i vy doma nûjak˘ pfiedmût související s turistikou na

R˘mafiovsku a nevíte co s ním? Pfiineste jej k nám do muzea a my ho

rádi zafiadíme do na‰í sbírky, kde bude slouÏit dal‰ím generacím jako

pfiipomínka jednoho zajímavého odvûtví lidské ãinnosti. 

Foto a text: Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov

PfiírÛstek mûsíce
Duben: Doklady o ãinnosti r˘mafiovsk˘ch turistÛ

Mezi mé oblíbené Ïánry patfií scifi nebo fantasy, není tedy divu, Ïe ta-

to kniha, kterou mi pÛjãili prarodiãe, leÏela dlouhou dobu na poliãce ve

skfiíni. Jednou na mû v‰ak pfii‰la chuÈ se do starobou zavánûjících strá-

nek zaãíst a dûj uvnitfi uÏ mi nedovolil odvrátit oãi jinam neÏ na text

popisující tûÏk˘ Ïivot vlãáka Kazana. Opravdu mû pfiekvapilo, jak moc

se mi tato kniha zalíbila, i kdyÏ v sobû skr˘vá daleko víc smutn˘ch mo-

mentÛ neÏ ‰Èastn˘ch. Nemluvû o tom, Ïe mû dûj pfiená‰el do neuvûfii-

telnû krásné a divoké, av‰ak nemilosrdné pfiírody severní Kanady.

Kazana nelze fiadit mezi ãistokrevné psy, ponûvadÏ v sobû nosí ãtvr-

tinu vlãí krve, jeÏ v nûm vzbuzuje pudy divokého zvífiete. Kniha ãas-

to ukazuje, jak se vlãí krev pfie s vût‰ím podílem krve psí. Kazan se

mnohokrát musí rozhodovat mezi Ïivotem v pfiírodû, nebo v lidské

spoleãnosti. V lidech se v‰ak nauãil vidût jen to nejhor‰í. I pfies to, Ïe

vystfiídal mnoho majitelÛ, nikdy nepoznal, Ïe klacek funguje i jako

nástroj na hraní a ne jen pro fyzické ublíÏení. Jedinou v˘jimku, kvÛ-

li které se Kazan nedokázal definitivnû rozhodnout pro Ïivot v pfiíro-

dû, pfiedstavuje Ïena. Toto milé a nûÏné stvofiení mu umoÏnilo pocí-

tit lásku ãlovûka ke psovi, av‰ak strach nakonec nad Ïenskou láskou

zvítûzil a Kazan utekl do divoãiny.

Kazan se obezfiele odplíÏil od stromu dozadu. Vûdûl, Ïe pro tu stude-
nou smrtonosnou vûc, kterou Thorpe drÏí v ruce, vzdálenost nic ne-
znamená. Je‰tû jednou se pfiitom ohlédl a slabounce zakÀuãel a na 
okamÏik jeho zrudlé oãi naplnila mocná touha, kdyÏ naposledy hledûl
na svou paní. Teì uÏ vûdûl, Ïe ji opou‰tí navÏdy, a v srdci mûl bolest,
jakou pfiedtím je‰tû nikdy nepocítil, bolest jinou, neÏ jaká je od klac-
ku nebo od biãe, ze zimy nebo z hladu, ale silnûj‰í neÏ ty v‰echny, a ta
bolest ho plnila touhou zvrátit hlavu dozadu a poÏalovat svÛj stesk

‰edivé prázdnotû oblohy.
V tábofie v dálce se mladé Ïenû tfiásl hlas. „Je pryã.“
MuÏÛv siln˘ hlas maliãko zadrhával. „Ano, je pryã. On vûdûl – a já
ne. Dal bych – rok Ïivota za to – abych ho nebyl vãera pfies den i na-
veãer bil. UÏ se nevrátí.“

Zdálo se, Ïe Kazan koneãnû dostal pfiíleÏitost b˘t ‰Èastn˘, dokonce si

pro sebe získal vlãici ·edku, to v‰ak je‰tû netu‰il, co si pro nûj pfiíroda

nachystala. Bûhem svého Ïivota s ·edkou se je‰tû nûkolikrát setkal

s lidmi, a právû Ïena v nûm opût probouzela pudy domácího zvífiete,

coÏ se jeho druÏce vÛbec nelíbilo. Nástrahy pfiírody, jeÏ Kazanovi ne-

mile podkoply nohy, nebo abych byl pfiesnûj‰í, které jej bez varování

vrhly do hluboké propasti, vÏenou ãtenáfii slzy do oãí. Zima, hlad,

strach, poÏár, smrt, boj mezi vlãí a psí krví, lidé drÏící klacky, rysové –

to v‰e pfiíroda na svého nového ãlena házela jako ‰ipky na terã. Kazan

v‰ak nemohl v‰echny nástrahy pfiekonat, a proto vedle v˘her bohuÏel

nechybûly prohry, které mu nepfiíjemnû ovlivnily Ïivot.

Sly‰eli jiÏ vzdálené huãivé burácení poÏáru. Pfied ním prchala v‰ech-
na zvûfi. Losi, sobi a jeleni se vrhali do hluboké vody obou fiek a pla-
vali do bezpeãí na protûj‰ím bfiehu. Na bíl˘ písãit˘ v˘bûÏek se tûÏce
vyvalila velká ãerná medvûdice s dvûma medvíìaty, a i ta medvíìata
se pustila do vody a snadno pfieplavala. Kazan je pozoroval a kÀuãel
na ·edku. A pak se na bíl˘ písãit˘ jazyk hrnula ostatní zvífiata, která
se bála vody stejnû, jako se jí bála ·edka: velk˘ tuãn˘ dikobraz, mr‰t-
ná malá kuna, rosomák, kter˘ ãenichal v povûtfií a kÀoural jako dítû.
Zvífiat, která neumûla nebo nechtûla plavat, bylo na poãet tfiikrát víc
neÏ tûch druh˘ch.

James Oliver Curwood: Vlãák Kazan

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Na konec musím pfiiznat, Ïe pfied pfieãtením Vlãáka Kazana bych ten-

to Ïánr za svÛj ‰álek ãaje nepovaÏoval. Nyní to v‰ak povûdût nemo-

hu, ponûvadÏ tato kniha naprosto zmûnila mÛj názor, a dokonce mû

donutila pfieãíst si nûkolik dal‰ích podobn˘ch pfiíbûhÛ. Proto jsem si

jist, Ïe pokud ani pro vás tento Ïánr není nejoblíbenûj‰í, pfieãtením

knihy Vlãák Kazan rozhodnû chybu neudûláte a pfiinejmen‰ím si je-

jím prostfiednictvím svÛj ‰álek ãaje pfiíjemnû ochutíte.

Luká‰ Furi‰, kvinta, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(CURWOOD, James Oliver. Vlãák Kazan. Pfiel. Emanuel a Emanuela

Tilschovi. Praha: Mladá fronta, 1973. 208 s.)

R˘mafiov
Kostel Nav‰tívení Panny Marie – kaple V Lipkách
Program:
18:00 Variace – koncert duchovní hudby

19:00 Provádûní a v˘klad historie

21:30 Ukonãení programu

Kostel sv. archandûla Michaela
Program
17:55 Vyzvánûní zvonÛ

18:00 M‰e svatá

19:00 V̆ stup na vûÏ s v˘hledem na mûsto

19:00 Provádûní a v˘klad historie

21:30 Ukonãení programu 

Bfiidliãná
Kostel sv. Tfií králÛ
Program
17:55 Vyzvánûní zvonÛ

18:00 M‰e svatá

19:00 Bernardini – koncert pûveckého sboru

20:00 Provádûní a v˘klad historie

21:30 Ukonãení programu 

Malá Morávka
kostel Nejsvûtûj‰í Trojice
Program
19:00 Prohlídka kostela a varhan, v˘stava biblí

21:00 Ukonãení programu

Noc kostelÛ
25. kvûtna

Organizace a spolky

I letos probûhly na rybníku za vlakov˘m nádraÏím rybáfiské závody dûtí Zlat˘
kapfiík 2018. V lovu na‰í nejbûÏnûj‰í ryby – kapra – zápolilo 19 dûtí. Jeden
centimetr délky pfiitom znamenal pro mladé rybáfie jeden bod. 
Za nádherného, i kdyÏ trochu vûtrného poãasí soutûÏící vytáhli celkem

29 kaprÛ a jednoho amura; vût‰ina

ryb byla vrácena vodû. Dûti dosta-

ly díky sponzorÛm pûkné ceny, ale

i nûco na zub. Pouze nás s kolegy

mrzí, Ïe ze ãtyfiiceti dûtí, které

nav‰tûvují rybáfiské krouÏky

v Bfiidliãné a R˘mafiovû, jich na

závody pfii‰la sotva polovina. 

Chtûl bych podûkovat v‰em spon-

zorÛm, ktefií podporují krásn˘ ko-

níãek na‰eho rybáfiského potûru:

MûÚ R˘mafiov, MO âRS R˘ma-

fiov, Rybáfiské potfieby R˘mafiov

a Rybáfiské potfieby Poseidon

Komárno. 

V˘sledky závodÛ: 1. Helena Kreãmerová – 7 kaprÛ a 1 amur

2. Vojtûch Gerhard – 8 kaprÛ

3. Matyá‰ Hanik – 4 kapfii

Petr Mácka, Jaromír Kreãmer a Jaromír âech,  fota: Zdenûk Tkadleãek

Zlat˘ kapfiík 2018

V sobotu 12. kvûtna jsme spoleãnû s dûtmi z rybáfiského krouÏku

z R˘mafiova a Bfiidliãné absolvovali velice zajímav˘ zájezd na pfie-

ãerpávací elektrárnu Dlouhé stránû. Za krásného sluneãného poãasí

a za doprovodu prÛvodkynû dûti napfied zhlédly instruktáÏní film

o vodním díle a poté jsme se tunelem pfiesunuli do nitra elektrárny.

Zde jsme si vyslechli podrobn˘ v˘klad toho, jak se v této unikátní

stavbû, která je vsazena do pohofií

Hrubého Jeseníku, vyrábí elek-

trická energie. Autobusem jsme

nakonec vyjeli aÏ k horní nádrÏi

elektrárny, kde dûti mohly vidût

nejen nádrÏ samotnou, ale díky

nádhernému poãasí i nejvy‰‰í vr-

chol JeseníkÛ Pradûd, tajemstvím

opfiedené Petrovy kameny nebo

láznû Jeseník v dáli. Chtûl bych

podûkovat fiidiãi Pfiemyslu

Voráãovi, kter˘ nás bezpeãnû a ve

zdraví dopravil domÛ, a rovnûÏ

sponzorÛm – mûstu R˘mafiovu

a MO âRS R˘mafiov.

Fota a text: Jaromír âech

Rybáfii nav‰tívili Dlouhé stránû
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Velmi brzy poté, co byly postaveny první Ïelezniãní trati, byly zfiej-

mé obrovské v˘hody Ïeleznice. S rychlostí, kapacitou, pohodlím

a cenou nemohly nákladní povozy a dostavníky kodrcající po císafi-

sk˘ch silnicích (o ostatních cestách ani nemluvû) nikdy soutûÏit.

A tak se rodily úvahy v hlavách nad‰encÛ, plány na nové trati.

Nûkteré ze snÛ a plánÛ se nenaplnily. Tûch byly desítky. VzpomeÀme

jen na ty, které se více ãi ménû dot˘kají na‰eho regionu.

V roce 1873 zaãala Moravskoslezská centrální dráha, hned po do-

konãení trati z Olomouce pfies Moravsk˘ Beroun a Krnov do Opavy,

budovat traÈ z Opavy pfies Fulnek, Hranice a Vala‰ské Mezifiíãí do

Trenãína. Rozestavûl se úsek z Opavy do Fulneka, nûco také od

Hranic smûrem na Vala‰ské Mezifiíãí a rovnûÏ z Trenãianské Teplé

smûrem na Vláru. Ale vypukla krize, vydané akcie se nedafiilo prodat

a navíc banka financující stavbu PováÏské dráhy, na kterou mûla traÈ

na Slovensku navazovat, vyhlásila úpadek. Spoleãnost pfiiznala ka-

tastrofu a uloÏila správní radû zbavit se honem koncese a stavbu 

okamÏitû zastavit. Pomníkem této trati je budova ve Fulneku, která

mûla b˘t nádraÏím.

Z pfielomu 19. a 20. století je dal‰í plán – postavit dvû tratû. První mû-

la vést z R˘mafiova do Sobotína, kde konãila Kleiny vybudovaná traÈ

ze Zábfiehu. TraÈ dlouhá 38 km mûla mít dopravny R˘mafiov – mûs-

to, Janovice (s odboãkou do Ïelezáren ve Staré Vsi), Ferdinandov,

Bedfiichov, Rab‰tejn, Klepáãov-Rudoltice, Sobotín – dvÛr,

Vernífiovice a Sobotín. Na této trati by byly tfii tunely. Druhá traÈ od-

boãovala z Bedfiichova na Oskavu, Mostkov, Bfievenec, ·umvald,

Dlouhou Louãku a Uniãov a mûla mít délku 27 km. Pfies snahu bo-

hat˘ch a vlivn˘ch se tûmto úvahám nedostalo sly‰ení. DÛvodem byl

urãitû fakt, Ïe obû trati byly technicky a finanãnû nároãné. Stoupání

25 promile tehdej‰í lokomotivy jen velmi tûÏko zvládaly.

Progresivní návrh pro tuto oblast pochází z roku 1902, kdy fií‰sk˘ po-

slanec za Svitavy Hugo Albrecht navrhoval vybudování tratû s elek-

trickou trakcí ze Svitav smûr Moravská Tfiebová, Mírov, Mohelnice,

Úsov, Medlov, Uniãov, Dlouhá Louãka, Horní Mûsto a R˘mafiov.

Úsek z Dlouhé Louãky do R˘mafiova by byl spádovû obtíÏn˘, ale na-

vrhované pouÏití elektrické trakce by umoÏnilo zmen‰ení obloukÛ

a stoupání aÏ 38 promile by elektrická trakce zvládla, coÏ by v˘stav-

bu i provozování trati v˘raznû zlevnilo. Ale ani tento návrh se ne-

uplatnil. Proti byla – byÈ skrytû – Obchodní a Ïivnostenská komora

v Olomouci, které nevadil Albrechtem vyzdvihovan˘ dÛvod spojení

nûmeck˘ch oblastí, jako to, Ïe by traÈ míjela Olomouc.

V roce 1908 se z iniciativy Zemského chmelafiského spolku se‰la schÛ-

ze více neÏ 200 lidí zastupujících 21 obcí, zemsk˘ch poslancÛ, ob-

chodní a Ïivnostenské komory, holického cukrovaru a dal‰ích. Se‰li se

v Tr‰icích a mûli posoudit a schválit návrh na postavení dráhy vychá-

zející z místního nádraÏí Olomouc po vleãce pfies Hodolany, Holici,

Velk˘ T˘nec, âechovice, Vacanovice, Tr‰ice, Penãice a Radvanice do

stanice Prosenice. Obsluhována by tak byla celá tato fiepafiská a chme-

lafiská oblast. Ale úpis akcií nebyl nijak úspû‰n˘, kromû obcí, holické-

ho cukrovaru a nûkolika jednotlivcÛ se akcie nepodafiilo uplatnit.

A je‰tû jedna snaha ze soumraku habsburské monarchie. KdyÏ zaãal

1. srpna 1914 provoz na krátké odboãce z Litovle – pfiedmûstí do

Mladãe, snaÏila se akciová spoleãnost mûsta Litovle, cukrovar a fiada

okolních obcí prodlouÏit tuto traÈ pfies Bouzov do Moravské Tfiebové.

Realizaci tûchto posledních snah pfiekazila válka.

Z 20. let je také nepfiíli‰ známá a jen málo rozpracovaná úvaha po-

stavit traÈ z Budi‰ova nad Budi‰ovkou do DvorcÛ na Moravû k dnes

jiÏ zru‰ené úzkokolejce do Ondrá‰ova, tu pfiestavût na normální roz-

chod a vytvofiit tak spojku ze Suchdolu nad Odrou pfies Budi‰ov nad

Budi‰ovkou, Dvorce na Moravû a Moravsk˘ Beroun do Ondrá‰ova.

Také to zÛstalo jen na papífie.

Ve 30. letech 20. století byla majitelkou Moravské západní dráhy a tra-

ti Otrokovice – Zlín – Vizovice firma BaÈa ve Zlínû, tedy ve mûstû, jeÏ

aÏ do roku 1935 nebylo ani sídlem okresního hejtmanství, které ale

právû zásluhou Bati pfiekotnû rostlo. Zlep‰ení spojení s hlavním mûs-

tem a na Slovensko bylo dÛleÏit˘m zájmem firmy. Firma se rozhodla

rekonstruovat svoji traÈ Tfiebovice v âechách – Prostûjov, z Prostûjova

postavit spojku do Tovaãova, traÈ z Tovaãova do Kojetína koupit a ta-

ké rekonstruovat, z Kojetína pokraãovat do KromûfiíÏe a odtud posta-

vit dal‰í nov˘ úsek do Otrokovic. Rekonstrukcí by pro‰la také traÈ

z Otrokovic do Vizovic. Odtud mûla navázat dal‰í stavbou do Lideãka

nebo LuÏné u Vsetína na v té dobû dokonãovanou dvojkolejku smûfiu-

jícím z Horní Lidãe pfies Stfielnou do Púchova na Slovensko. Ale plán,

v roce 1937 stavebnû zapoãat˘, zhatila válka. Realizovat se zaãal dost

vehementnû po roce 1945. Úsilí skonãilo v roce 1948, stavba nebyla

zafiazena do pûtiletky 1949–1953 a – i kdyÏ plán

nûkolik let leÏel na stole na olomouckém fiedi-

telství – realizace se nedoãkal. Rozestavûn˘ 

úsek z Vizovic pfies Lutoninu, Jasenné a Úblo

konãí v Pozdûchovû, délka je 11,8 km.

U Pozdûchova je záfiez k neproraÏenému tune-

lu, dál uÏ práce nebyly ani zapoãaty. Snahy

o dokonãení trati jsou pr˘ je‰tû dnes, Zlín by

pfiipojení na traÈ do Horní Lidãe uvítal, i kdyÏ

v˘chodní smûr uÏ má nesrovnatelnû men‰í dÛ-

leÏitost neÏ za existence âeskoslovenska.

V̆ ãet rÛzn˘ch plánÛ, úvah, projektÛ jistû není

úpln˘ a urãitû bychom v kronikách obcí

a mûst, v zápisech z jednání vrchnostensk˘ch

úfiadÛ, rÛzn˘ch spolkÛ a dÛleÏit˘ch nebo jed-

noúãelovû vznikl˘ch institucí nebo státních 

úfiadÛ, tfieba i v archivech u nás nebo na minis-

terstvu obchodu a fieditelství Ïeleznic ve Vídni,

na‰li návrhy dal‰ích tras s vfiel˘m doporuãe-

ním vhodnosti a úãelnosti realizace. Dnes jiÏ

nedokáÏeme objektivnû posoudit klady a zápo-

ry, a tedy ani úspû‰nost nebo neúspû‰nost.

Snad bychom i litovali, Ïe ta nebo ona trasa

není na mapû na‰ich Ïeleznic. Snad to tak mû-

lo b˘t a pfiijmûme, Ïe rozhodnutí o tom, Ïe traÈ

povede tam nebo jinam nebo Ïe se vÛbec ne-

bude stavût, bylo správné. Nesuìme, nejsme

jiÏ znalí ani povolaní. Josef Jelínek

Kam také mohly jezdit vlaky

Pfiipomínáme si
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Servis sluÏeb

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

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

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

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

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

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

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

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

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

554 211 294. Termíny kavárniãek (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

22. 5., 5. 6., 19. 6., 11. 9., 

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

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

Bazén v sobotu otevfien jiÏ od 9:00

pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00

úter˘ 14:00–20:00 sobota 9:00–20:00

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

ãtvrtek 14:00–20:00

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

v základním vstupném.

Klub ãesk˘ch turistÛ 
zve na vycházky

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

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

poznání pfiírody R˘mafiovska.

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

Míru. Jednotlivé vycházky potrvají asi dvû hodiny.

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

Na zaãátku kvûtna (9. 5.) probûhlo v Bfiidliãné krajské kolo pfiírodovûdnû
-ekologické soutûÏe Zlat˘ list. ·lo o 46. roãník celorepublikové soutûÏe, je-
jímÏ vyhla‰ovatelem je âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody. Organizátorem kraj-
ského kola byly SK ASK âR Bfiidliãná a Z· Bfiidliãná uÏ po‰esté. 
I leto‰nímu roãníku pfiedcházelo mnoho pfiípravné práce, získávání

sponzorÛ i lektorÛ. Po dnech letních teplot se v den akce obloha za-

táhla a vycedila i pár de‰Èov˘ch kapek. Ale ‰tûstí pfieje pfiipraven˘m,

takÏe v‰ech ãtrnáct stanovi‰È bylo opatfieno plátûn˘mi stfií‰kami.

Dûkujeme v‰em, kdo stfií‰ky na soutûÏ zapÛjãili: Pevnosti poznání

PfiF UP Olomouc, spoleãnosti EKO-KOM, místnímu klubu biatlonu

a CHKO Jeseníky. 

SoutûÏe se ve tfiech vûkov˘ch kategoriích zúãastnilo 44 ‰estiãlenn˘ch

druÏstev ze 17 základních ‰kol a gymnázií Moravskoslezského kraje.

Pod dohledem lektorÛ museli Ïáci prokázat znalosti i dovednosti z or-

nitologie, botaniky, zoologie, myslivosti a dal‰ích oborÛ. V dopro-

vodném programu bylo vedle pfiedná‰ek Ing. Lady Hylové, Ph.D.,

z katedry geologie UP Olomouc, zoologa RNDr. Jifiího ·afáfie

z CHKO Litovelské Pomoraví nebo Bc. Marie Slabejové, podnikové

ekoloÏky spoleãnosti SEMIX PLUSO, spol. s r. o., pamatováno i na

oddechové proÏitky. Zoo Olomouc pfiivezla malou kontaktní zoo

a Ivo Batou‰ek ze skupiny Jumping Drums bubny a bubínky z celé-

ho svûta. Zahrát si na nû mohly i dûti. 

Zlat˘m hfiebem bylo vyhla‰ování v˘sledkÛ. Diplomy soutûÏícím

v nejmlad‰í kategorii N pfiedával starosta Bfiidliãné Miroslav

Zlat˘ list 2018

Z okolních obcí a mûst

-10-2018  16.5.2018 13:42  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2018

17

Kladníãek, v kategoriích M a S Ing. Michal Cechner ze spoleãnosti

PEFC âeská republika spoleãnû s fieditelem Z· Bfiidliãná Mgr.

Miroslavem ·imÛnkem. Zde jsou první tfii druÏstva kaÏdé kategorie:

Kategorie N:
1. místo Z· Bfiidliãná

2. místo Z· Mûsto Albrechtice

3. místo Z· Bfiidliãná

Kategorie M:
1. místo Z· Bfiidliãná

2. místo Z· Mûsto Albrechtice

3. místo Z· Bfiidliãná

Kategorie S:
1. místo Z· Mûsto Albrechtice

2. místo Z· Opava, BoÏeny Nûmcové 

3. místo Z· Bruntál, Jesenická

PfiestoÏe do celostátního kola postupuje za kaÏd˘ kraj jen druÏstvo na

prvním místû z kategorie M a S, odmûnu si zaslouÏili v‰ichni. Za

sponzorství velmi dûkujeme firmám SEMIX PLUSO, spol. s r. o.,

HAVLÍK OPAL, s. r. o., âasopis Zahrádkáfi, nakladatelství

Robimaus, PRINTSTEP, s. r. o., VZP Ostrava, FTV Prima, spol. s r.

o., âeská prÛmyslová poji‰Èovna Ostrava, OSRAM Praha, âSOB

Ostrava, OPTYS Opava, SAFARI GASTRO, PEFC âeská republika,

EKOLAMP, CHKO Jeseníky, Pevnost poznání Olomouc, Ing. Václav

Klapetek, Ph.D. – Budka jako dárek, MK Fruit, s. r. o., MASPEX

Czech, s. r. o., a S T A R P, s. r. o.

Stejnû dÛleÏitá byla finanãní podpora Moravskoslezského kraje,

Mûstského úfiadu Bfiidliãná, âSOP, ENTO SPHINX, s. r. o., a spo-

leãnosti Martech holding, a. s., bez níÏ by nebylo moÏné soutûÏ v pl-

ném rozsahu realizovat. 

Na celkové dobré náladû se podíleli Ïáci 9. A, ktefií byli vÏdy pfiipra-

veni pomoct, kde bylo tfieba, a vzornû se starali o obãerstvení úãast-

níkÛ.

MÛÏeme s dobr˘m pocitem shrnout, Ïe se akce vydafiila. Proto chci

je‰tû jednou podûkovat v‰em, kdoÏ se na bezproblémovém prÛbûhu

dne podíleli, pfiedev‰ím v‰em lektorÛm, sponzorÛm, kolegÛm, ale

i organizaãním pracovníkÛm z fiad ÏákÛ na‰í ‰koly.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová 
Krajská koordinátorka soutûÏe

Zimní pfiikrmování a vytváfiení nov˘ch hnízdních pfiíleÏitostí je ne-

smírnû uÏiteãná pomoc ptákÛm, ktefií u nás pfiezimují. âlenové pfiíro-

dovûdn˘ch krouÏkÛ SK ASK âR Bfiidliãná se rozhodli pomáhat i ji-

nak. S podporou starosty Bfiidliãné Miroslava Kladníãka se pustili do

nové aktivity. Velké mnoÏství ptákÛ totiÏ umírá pfii nárazu do oken

domÛ, autobusov˘ch zastávek a jin˘ch prosklen˘ch ploch, ve kter˘ch

se zrcadlí okolní stromy. 

âlenové krouÏku nejprve spoãítali peníze ze sbûru druhotn˘ch suro-

vin a zakoupili za nû UV samolepky a vodû odolné barvy.

Samolepkami opatfiili okna místní knihovny, s barvami se pak vyda-

li vyzdobit zastávku ve Vajglovû. Pfii malování se snaÏili, aby byla

sklenûná plocha správnû rozãlenûna. Podle ornitologÛ je totiÏ tfieba,

aby byly body od sebe vzdálené max. 15–20 cm. Na konci kvûtna nás

ãeká druhá zastávka ve Vajglovû. 

Pokud víte o nebezpeãném místû, kde ãasto dochází k nárazÛm ptá-

kÛ do skel, neváhejte a zavolejte nebo za námi pfiijìte do ‰koly. My

se opût pokusíme místo zabezpeãit. 

Nejmlad‰í dûti v krouÏku Ptáãat vytváfiely vla‰tovãí hnízda ze sa-

motvrdnoucí hmoty. R˘sovaly, zatloukaly hfiebíky, vázaly drát a s pomo-

cí star‰ích spoluÏákÛ modelovaly hnízda. Jakmile budou dostateãnû vy-

schlá, umístíme je v budovû statku Jestfiábí, z. s., ve Václavovû. PoslouÏí

vla‰tovkám v dobû, kdy málo pr‰í, celá âR trpí suchem a ptákÛm chybí

bahno na stavby a opravy hnízd. Fota a text: Mgr. K. Dûrdová

Ochrana ptákÛ v Bfiidliãné
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Ve Staré Vsi probûhl v sobotu 5. kvûtna jiÏ ‰est˘ roãník metalového
Bugrfestu. Padl rekord v náv‰tûvnosti, kdyÏ si do kulturního domu malé vís-
ky na‰lo cestu pfies 300 platících náv‰tûvníkÛ ze v‰ech koutÛ Moravy, z âech
a zastoupení mûlo i Polsko, odkud pfiijelo nûkolik aut metalov˘ch fanou‰kÛ.
Jako první se pfiedstavili skoro domácí Demage z Václavova u Bruntálu,

ktefií se postarali o kvalitní start festivalu. V druhém pofiadí zahráli

Cranial Carnage z Uherského Ostrohu. Jejich brutálnû syrov˘ death me-

tal rozh˘bal nad‰ence pro tvrdou muziku. Kapela Old Thrash Titans, ne-

boli Slayer revival, pfiipomnûla legendární songy této americké ikony.

Dal‰í na fiadu pfii‰li Awrizis, ktefií se prezentují tzv. hybrid metalem slo-

Ïen˘m z groove death coru. Skoro cel˘ sál byl zaplnûn, kdyÏ drtili vio-

lence thrash úderníci âad ze Svätého Jura. Rozpoutali pod pódiem ho-

tové peklo a sálem se z reproduktorÛ nesla fiízná sloven‰tina.

Leto‰ní Bugrfest byl ve znamení americké basové legendy Paula

Speckmanna. Do Staré Vsi pfiicestovali deathmetaloví Master, kapela,

jejíÏ zaloÏení sahá aÏ do roku 1983. Od roku 2003 bicí obstarává

Zdenûk Pradlovsk˘ a kytaru Ale‰ Nejezchleba, oba z kapely Shaark.

âeské blackmetalové texty jsou doménou kapely Stíny plamenÛ

z Plznû, pfiíznivci Ïánru si pfii‰li na své. Na závûr rodinného festu ne-

smí chybût grindové taneãky. Letos se jich ujali brnûn‰tí Mincing Fury,

a to na v˘bornou. PfiestoÏe hráli uÏ v pozdních noãních hodinách, po-

ãetné publikum sebralo zbytky sil a zafiádilo si na jejich death grind.

Kapely podaly skvûlé v˘kony a spolu s v˘born˘m zvukem a perfekt-

ními svûtly vytvofiily skvûlou atmosféru. Leto‰ní roãník hodnotíme

na v˘bornou. Poãetné zastoupení náv‰tûvníkÛ festu nám dalo najevo,

Ïe pokraãovat prostû musíme. Je‰tû jednou v‰em moc dûkujeme

a spoleãnû s bratry a cel˘m t˘mem Bugrfestu se budu tû‰it 4. kvûtna

2019 opût na stejném místû!

Podrobnûj‰í podûkování na http://www.bugrfest.com.

Marek Pavlík, fota: Jarda Deather Bezruã

·est˘ Bugrfest

Pi‰ta a âadPaul Speckmann a Master

âad

Fanou‰ci

Awrizis
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PfiibliÏnû 170 turistÛ vyrazilo v úter˘ 1. kvûtna za krásného jarního poãasí
po stopách na‰ich pfiedkÛ – na hrad Sovinec. KaÏd˘ rok má úãast rostoucí
tendenci a leto‰ní roãník byl v pofiadí dvanáct˘. Pochod vede pfies místa, kte-
r˘mi procházeli na‰i pfiedkové uÏ od stfiedovûku – plnit robotní povinnosti
pro sovinecké panství. Jeho cílem je pfiiblíÏit lidem historick˘ kontext území. 
Obãané Lomnice vycházejí v 7 hodin ráno smûrem do RyÏovi‰tû, kde

se pfiipojí dal‰í pû‰í z RyÏo-

vi‰tû a okolních obcí. V 10 ho-

din se vychází od multi-

funkãního domu v RyÏovi‰ti

(ti nedoãkaví i dfiíve) smûrem

na Bûlidlo (Blajchu). Na

Bûlidle je první vût‰í zastáv-

ka s moÏností opékání ‰pe-

káãkÛ. V̆ ‰lap poté mífií do

KnûÏpole a Jifiíkova. V KnûÏ-

poli je zájemcÛm zpfiístupnûn

kostel sv. Jana Kfititele. V Jifiíkovû se turisté naobûdvají (podává se

gulá‰ a pivo) a u Pradûdovy galerie nesmí chybût fotografování u dfie-

vûné sochy medvûdÛ. Dal‰í kroky úãastníkÛ smûfiují do KfiíÏova, kde

se jim postupnû odhaluje v˘hled na hrad Sovinec z konce 13. století.

Celá trasa je dlouhá cca 17 kilometrÛ, ale je vhodná pro v‰echny bez

v˘raznûj‰ích zdravotních problémÛ. Zvládnou ji netrénovaní, naopak

pro turisty z klubÛ je trasa nenároãná. Pochodu se úãastní stále více

dûtí, ty nejmlad‰í v nosítkách nebo v koãárku. Akci finanãnû a orga-

nizaãnû podporují obce Lomnice, RyÏovi‰tû a Jifiíkov.

Ing. Katefiina Uliãná, fota: Antonín Nûmãík
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KaÏd˘m rokem se na‰i Ïáci zapojují do v˘tvarné soutûÏe Îivá zahrada,
kterou vyhla‰uje âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody Praha.
Tématem leto‰ního roãníku bylo v˘tvarné ztvárnûní brhlíka lesní-

ho. Do soutûÏe se aktivnû zapojili v hodinû v˘tvarné v˘chovy Ïáci

z 6. A. Práce se jim opravdu povedly. Dle slov organizátorÛ neby-

lo vÛbec jednoduché vybrat ty nejlep‰í: „Dûkujeme za v‰echny
krásné obrázky, udûlaly nám velkou radost. Vybírat z nich vítûze
byla dfiina, pfiesto se podafiilo pár unikátÛ vypíchnout. Ocenili jsme
originalitu, kreativitu, preciznost a zároveÀ správné vyobrazení
znakÛ brhlíka lesního. V‰echny obrázky nyní zdobí ná‰ DÛm 
ochráncÛ pfiírody a nesundáme je aÏ do dal‰ího vyhlá‰ení soutûÏe.“
Je potû‰itelné, Ïe na‰e ‰esÈaãky Nela Kri‰tiaková a Natálie La‰áková

zaujaly porotu natolik, Ïe obsadily ve své kategorii 2. a 3. místo.

Blahopfiejeme. Mgr. Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO 

V˘tvarná soutûÏ Îivá zahrada

V˘‰lap po stopách na‰ich pfiedkÛ
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Jednotliv˘mi díly tohoto seriálu, kter˘ se vûnuje sochafisk˘m realiza-

cím vefiejného prostoru R˘mafiova druhé poloviny minulého století,

kráãíme skrze pfiedstavená v˘tvarná díla po ãasové ose, do níÏ za-

sáhly v˘znamné události na‰í historie, pohybujeme se v‰ak zároveÀ

i po trajektorii v˘voje stfiedoevropského v˘tvarného umûní. Na pfií-

kladech r˘mafiovsk˘ch pamûtních desek, pomníku J. V. Stalina ãi

malby Gagarina v pfiedchozích dílech jsme si pfiedstavili jak stalini-

stické období 50. let, tak v˘tvarn˘, politikou nafiízen˘ smûr socialis-

tického realismu.

Pokraãujeme-li dále, ocitneme se v období 60. let, které ãasto nostal-

gicky naz˘váme „zlat˘mi ‰edesát˘mi“, v období plném nadûjí a oãe-

kávání. V umûleckohistorickém bádání je reprezentuje bruselsk˘ styl,

díky nûmuÏ se âeská republika zase jednou a ne na dlouho stala in-

spirátorem pro celou Evropu, neÏ ji pfiijeli „znormalizovat“ ozbroje-

ní vojáci armád Var‰avské smlouvy v tancích. Styl Brusel vystfiídal

sorelu (socialistick˘ realismus) a témûfi zlidovûl v národní sloh, ma-

jící vliv aÏ do 90. let. Pfiesto jej nelze povaÏovat za právoplatn˘ uce-

len˘ styl, kter˘ by se promítl do v‰ech oborÛ v˘tvarného umûní.

Projevil se totiÏ zejména v oblasti uÏitého umûní (nábytku, porcelá-

nu apod.), typografie a architektury. Pro volnou tvorbu je typické 

uplatnûní geometrické abstrakce i organického tvarosloví, zobrazené

motivy jsou ãasto v˘raznû stylizované, dal‰ím znakem kompozic je

hybnost a asymetrie.

JelikoÏ v fiíjnu ubûhne pfiesnû 60 let od legendární celosvûtové v˘-

stavy EXPO 58 v Bruselu, podle níÏ se styl jmenuje, zastavme se

na chvíli u jejího v˘znamu. Po poslední svûtové v˘stavû na pfielo-

mu let 1939/1940 v New Yorku byla totiÏ první pováleãnou pfiíleÏi-

tostí k setkání a kulturnû-politické konfrontaci témûfi v‰ech tehdej-

‰ích státÛ. Zastfie‰ujícím tématem v˘stavy byla Bilance svûta pro
svût lid‰tûj‰í. 
Pro ãeskoslovenské umûlce znamenala pfiíleÏitost nejen vystavovat,

n˘brÏ i vycestovat mimo sovûtsk˘ blok a seznámit se s aktuální kul-

turou a v˘vojem. Souãástí expozice byla v˘stava 50 let moderního
umûní, prezentující pfiehled smûrÛ od impresionismu k nefigurativní

(abstraktní) tvorbû. Na‰i umûlci se tak poprvé naÏivo setkali s díly

Picassa, Matisse, Kandinského, Maleviãe nebo s dosud v âSR ko-

munistickou vládou zakázan˘mi proudy americké a francouzské 

abstraktní tvorby. Z ãeskoslovensk˘ch autorÛ byli na v˘stavû zastou-

peni Franti‰ek Kubka, Otto Gutfreund, Václav ·pála, Josef ·íma ne-

bo Emil Filla.

Expozice ãeskoslovenského pavilonu nesla název Jeden den
v âeskoslovensku a byla koncipována do tfií ãástí: Odpoãinek v âSR,

Práce v âSR a Kultura v âSR, a to na rozloze ‰esti tisíc ãtvereãních

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
5. Bruselská Îena sluncem odûná

Genuis loci

Pohled na areál v˘stavi‰tû EXPO 58 v Bruselu s ikonick˘m Atomiem
Andrého Weterkeyna a Jeana a Andrého Polakov˘ch; foto: www.nie-
uwsblad.be

Hlavní vstup do âeskoslovenského pavilonu, foto: https://kultura.sme.sk

PF 2013 blogu propagujícího bruselsk˘ styl, foto: http://brusel1.rs-
sing.com/chan-6281166/all_p2.html Budova mûstského kina, 1964, foto: Jaroslav Nûmec
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metrÛ v˘stavní plochy, ãímÏ patfiila k tûm nejvût‰ím. Velkého úspû-

chu dosáhl Strom hraãek Jifiího Trnky, dva experimentální zábavné

programy – polyekrán (simultánní filmová projekce na osm pláten

s vyuÏitím stereofonního zvuku) a Laterna magika (dialogické pro-

pojení filmové projekce s divadlem, tancem, zpûvem, hudbou a pan-

tomimou), dále v˘tvarné práce Jana Baucha, Vladimíra Janou‰ka,

Jifiího Nováka, Dany Hlobilové, Bedfiicha Stefana, Vincence

Makovského ãi Jana Kotíka. 

V‰echny ãeskoslovenské exponáty pfiihlá‰ené do soutûÏe byly ocenû-

ny (celkem âeskoslovensko získalo 170 cen) a pavilon jako celek do-

stal od poroty Zlatou hvûzdu a nejvy‰‰í bodové ohodnocení. Jak

zhodnotila Daniela Kramerová: „Na rozdíl od pavilonÛ jin˘ch socia-
listick˘ch státÛ, zvlá‰tû SSSR, se v‰ak ideologická zátûÏ ãeskosloven-
ské expozice vût‰inou omezovala na únosnou míru a byla zastínûna
pÛsobením umûleck˘ch exponátÛ. Právû srovnávání ãeskoslovenské
a sovûtské expozice, vyznívající pro nás pfiíznivû, pfiineslo na‰emu
pavilonu mnohé kladné mezinárodní ohlasy.“ Kramerová dále zdÛ-

raznila, Ïe EXPO 58 nedalo vznik jednotnému stylu, n˘brÏ „jeho
hlavní v˘znam spoãívá v tom, Ïe splnilo historickou úlohu jednoho ze
zásadních milníkÛ uvolnûní a opûtovného zafiazení âeskoslovenska
do evropského kulturního kontextu“.

Posuneme-li se od Bruselu o sedm let dále, musíme zmínit jednu dÛ-

leÏitou skuteãnost, která zásadnû ovlivnila oficiální umûleckou pro-

dukci urãenou pro vefiejn˘ prostor. Od roku 1965 totiÏ zaãala ve sta-

vebním zákonû platit tzv. Hlava V, která nafiizovala, aby z rozpoãtu

kaÏdé státní stavby, coÏ v té dobû byla v podstatû absolutní vût‰ina,

bylo 1 % (nûkdy aÏ 4 %) z celkového rozpoãtu pouÏito na její v˘-

zdobu. Exteriéry i interiéry mûst se tak díky novostavbám, pfiestav-

bám a úpravám (bohuÏel ãasto na úkor historické zástavby) zaãaly pl-

nit nov˘mi sochami, mozaikami, gobelíny, malbami ãi designov˘mi

v˘robky. A právû tímto „ãtyfiprocentním umûním“ (Karous) se bude-

me zab˘vat v následujících dílech na‰eho seriálu. Díky Hlavû V do-

‰lo k v˘znamnému vzedmutí umûleck˘ch oborÛ, neb˘valému pofiá-

dání v˘tvarn˘ch soutûÏí a zdobení vefiejného prostoru ve vût‰inû pfií-

padÛ kvalitními a esteticky hodnotn˘mi díly. Kdyby nebyla v roce

1991 zru‰ena, nezahlcovaly by tolik ná‰ prostor nekvalitní, mnohdy

aÏ k˘ãovité a nevkusné, i kdyÏ levné, prefabrikáty fale‰nû se tváfiící

jako umûlecká díla.

V R˘mafiovû mÛÏeme za jedinou dochovanou realizaci ovlivnûnou

bruselsk˘m stylem, v jejíÏ projektové dokumentaci se od poãátku po-

ãítalo s v˘tvarnou v˘zdobou, povaÏovat budovu b˘valého kina, dne‰-

ního Mûstského divadla. Historii této pro mûsto dÛleÏité stavby, ve

které se hrálo divadlo, promítaly filmy, konaly plesy a politické schÛ-

ze, bylo vûnováno jiÏ nûkolik pfiíspûvkÛ (naposledy v RH 22/2017).

PfiipomeÀme pouze její vznik coby mûstského divadla kolem roku

1897, neoklasicistní pfiestavbu v roce 1924 podle návrhu r˘mafiov-

ského architekta Franze Plachta a pfiemûnu v mûstské kino, v letech

1960–1962 pak rekonstrukci v moderní kino s jednotn˘m stylov˘m

v˘razem. 

V roce 2016 zastupitelstvo mûsta schválilo nevyuÏívanou budovu ki-

na srovnat se zemí, protoÏe „se osm˘m rokem nedafií najít názorová
shoda na vyuÏití“, „budova nemá Ïádnou památkovou hodnotu“
a protoÏe „parcela je plnû zasíÈovaná a je velmi cenná“ (RH

18/2016). Obãanská iniciativa v‰ak demolici oddálila okamÏit˘m im-

pulzem k navrÏení na prohlá‰ení za kulturní památku. Divadelní 

ochotníci pak zaÏádali o v˘pÛjãku budovy pod zá‰titou spolku

Mûstské divadlo R˘mafiov pro pofiádání rÛznorod˘ch kulturních akcí

a zejména pro její záchranu, coÏ se díky dobrovoln˘m sponzorÛm

a vlastní aktivitû spolku dafií. Budovu postupnû opravuje a snaÏí se

zachovat co nejvíce pÛvodních prvkÛ. 

PfiestoÏe budova nakonec nebyla prohlá‰ena za kulturní památku,

památkáfii ji k prohlá‰ení doporuãili. Ocenili na ní zejména „jedno-

Reliéf Ïeny se sluncem na první fotografii, 1962, foto: archiv
Mûstského muzea R˘mafiov

Detail reliéfu se strukturální modelací, 2016, foto: Michal Vyhlídal

Celkov˘ pohled do vstupní haly, stav v roce 2016, foto: Michal Vyhlídal
Ota Roubal, reliéf pro podnik Metaz, n. p., v Malé Morávce

foto: Michal Vyhlídal
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Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

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

li redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch pomocní-
kÛ. V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku budeme uve-

fiejÀovat snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského muzea

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

denní práci, mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nûkterého fie-

meslníka. 

Úkolem soutûÏících je urãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãemu se pouÏíval,

pfiípadnû ze kterého období pochází. 

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu re-

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

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

s fotografií vyjde

v RH ã. 23/2018

v pátek 14. prosince.

Kupóny mÛÏete zasí-

lat jednotlivû nebo

v‰echny najednou do

uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj.

do 3. ledna 2019.

Jména v˘hercÛ bu-

dou uvefiejnûna v prv-

ním lednovém vydá-

ní R˘mafiovského

horizontu 11. ledna

2019. Hodnû ‰tûstí

v soutûÏi pfieje re-

dakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 3
Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

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

✃

tné architektonické fie‰ení interiérÛ a interiérové movité a nemovité
vybavení (umakartové a keramické obklady stûn, svítidla, dvefie, ná-
bytkové vybavení, mfiíÏ s reliéfem, sedaãky a svítidla v sále, vestibu-
lu apod.) ze 60. let 20. století v prostoru divadelního sálu/kinosálu,
zádvefií, vestibulu, navazujících vstupních prostor pfiísálí s vestav-
bami pokladen a bufetu a nûkter˘ch provozních místností, propa-
gaãní tabule a nápis kino na prÛãelí“, tedy v‰e, co stavbu ãiní jed-

notn˘m stylov˘m celkem. „Architektura objektu sice nepfiekraãuje
formální rámec soudob˘ch staveb tohoto funkãního typu, ale i pfie-
stoÏe jde po formální stránce o bûÏnou stavbu, dochované interiéry
jsou sv˘m zpÛsobem v regionálním mûfiítku ojedinûlé,“ stojí pak

v závûru zprávy.

O autorech návrhÛ rekonstrukce z 60. let se nám zatím nedafií dohle-

dat bliÏ‰í informace. Mûstská kronika pouze informuje, Ïe celá bu-

dova byla upravena podle návrhÛ „architekta Vepfika z Olomouce
a architekta Poláãka z Olomouce, kter˘ navrhl vnitfiní úpravy“.

Následuje v˘ãet novinek od poãtu sedaãek pfies byt domovníka po

neonov˘ nápis, bohuÏel nikoliv reflexe reliéfu ve vstupní hale.

Normálová kalkulace z roku 1960, dochovaná v archivu stavebního

úfiadu mûsta, jednotlivé prvky popisuje pouze materiálovû: „MfiíÏ
mezi pilífii je provedena z pásového Ïeleza s kovov˘m poztfiikem [sic].
Reliéf umístûn˘ nad mfiíÏí je z patinové sádry.“ Finanãnû se poãítalo

s 2 500 Kãs na mfiíÏ a s 10 000 Kãs na reliéf. O autorovi ani zmínka.

PfiestoÏe je v kalkulaci zachycena spolupráce s âesk˘m fondem v˘-

tvarn˘ch umûní Olomouc, archivace projektov˘ch dokumentÛ se, na

rozdíl od pozdûj‰ího âFVU Dílo v 70. letech, zfiejmû nevedla.

Reliéf z tvrzené sádry opatfien˘ zlatou patinou zobrazuje stylizova-

nou leÏící Ïenskou figuru s rukama zaloÏen˘ma za hlavou, za níÏ se

r˘suje sluneãní kotouã s paprsky. Pokud jsme tento díl s jistou mírou

nadsázky nazvali „Bruselská Îena sluncem odûná“, mûla v názvu za-

znít jak stylová pfiíslu‰nost k celkovému kontextu pojetí interiéru

v bruselském stylu, tak do jisté míry i obsahovost díla. „Îena odûná
sluncem, s mûsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvûzd kolem
hlavy“ figurující ve Zjevení Janovû (známûj‰ím jako Apokalypsa)

byla uÏ od pozdního stfiedovûku hojnû zobrazována právû ve vefiej-

ném prostoru církevních svatyní. Zatímco tehdy ‰lo o Pannu Marii

stojící v záfiící mandorle na srpku mûsíce, se sloÏitou symbolikou

a odkazující k nejrÛznûj‰ím jinotajÛm, námi zkoumaná Ïena je v kon-

trastu s tím obrazem moderní socialistické spoleãnosti, navozujícím

pohodu slunûní se po dobfie odvedené práci. Nezjistíme-li v‰ak název

plastiky, o jejím pfiesném v˘znamu se mÛÏeme pouze dohadovat.

Jde v‰ak o vcelku kvalitní dílo. Autor pracoval s v˘raznou styliza-

cí a pro uÏití antického profilu musel b˘t i pouãen umûleckohisto-

rick˘m v˘vojem umûní. Roz‰ífiené tvrzení, Ïe by reliéf mohl vytvo-

fiit amatérsk˘ v˘tvarník, designér a muzikant Ota Roubal, spjat˘

s Malou Morávkou, pfii srovnání s Roubalov˘mi dochovan˘mi so-

chafisk˘mi realizacemi, napfi. v závodním klubu Metaz, n. p., v Malé

Morávce (dne‰ní Ferrum Form, spol. s r. o.), rozhodnû neobstojí.

Roubal navíc své práce ãasto signoval; Ïe by tak v˘znamnou za-

kázku nepodepsal, je dosti nepravdûpodobné. Vût‰ina autorÛ

v R˘mafiovû dochovan˘ch dûl byla spjata s olomouck˘m prostfie-

dím, a to uÏ od barokní sochafiské tradice, nutno se pokusit hledat

jej právû zde.

KdyÏ se nad budovu mûstského kina vznesla hrozba Mr‰tíkovy bestie
triumphans, zamûstnanci r˘mafiovského muzea interiér ihned foto-

graficky zdokumentovali a zaãali vyjednávat o sejmutí a uloÏení re-

liéfu v muzeu. Na‰tûstí k bourání nedo‰lo a ona Ïena leno‰ící na slun-

ci nadále zkrá‰luje prostfiedí vefiejné kulturní budovy, pro kterou by-

la navrÏena. AÏ divadlo nav‰tívíte, prohlédnûte si reliéf zblízka

a v‰imnûte si jeho strukturální modelace, blíÏící se informelním ten-

dencím 60. let. 

Úkol zjistit autorství reliéfu v kinû stojí stále pfied námi, má-li nûkdo

z vás vzpomínky na rekonstrukci ãi interiér kina s reliéfem na foto-

grafiích, pfiijìte se s nimi prosím podûlit do muzea.

A Ïeny – vûãnou to inspiraci umûlcÛ – je‰tû neopustíme. V pfií‰tím dí-

le seriálu se totiÏ podíváme na dal‰í z nich, tentokrát na sídli‰tû

Dukelská.

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

(Lit.: Kronika mûsta R˘mafiova z roku 1962; Kramerová, Daniela.
Otevfiení cesty – svûtová v˘stava EXPO 58 v Bruselu. In: Platovská,
Marie – ·vácha, Rostislav. Dûjiny ãeského v˘tvarného umûní. VI/1.
1958–2000. Praha: Academia, 2007; Karous, Pavel (ed.). Vetfielci
a volavky. Atlas v˘tvarného umûní ve vefiejném prostoru
v âeskoslovensku v období normalizace (1968–1989). Praha, 2015;
Klvaãová, M. – Rosová, R. Návrh na prohlá‰ení za kulturní památku.
Archiv Stavebního úfiadu mûsta R˘mafiova, 2016; Rozhovory s Janou
Cejnkovou a Petrem La‰tuvkou. Podûkování Ing. Monice Holíãkové
a Janû ·indláfiové za laskavé a trpûlivé hledání v archivu Stavebního
úfiadu R˘mafiov.)
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V sobotu 5. kvûtna se v Moravském Berounû konal jubilejní 20. roãník bûhu
do vrchu pod názvem Há‰Ûv bûh. Zúãastnilo se ho dvû stû devût závodníkÛ ve
tfiinácti kategoriích vãetnû bûÏcÛ ze sousedního Polska.
Pfiíznaãné motto Vybûhni to, co jiní vycházejí... je hnacím motorem

závodníkÛ po fiadu let. Nejde pfiitom o lehkou traÈ. S délkou 190 met-

rÛ, pfiev˘‰ením 35 metrÛ a s ‰estnácti schody tûsnû pfied cílem u míst-

ní kaple se fiadí k pomûrnû tûÏk˘m bûÏeck˘m tratím do vrchu. V le-

to‰ním jubilejním roãníku byl dokonce pfiekonán traÈov˘ rekord, a to

poté, co Jakub Kozub (1993) zdolal traÈ v ãase 00:36,30. âasov˘ re-

kord byl pfiekonán v osmi kategoriích.

Do regionálního závodu v bûhu do vrchu se jiÏ nûkolik let pfiihla‰uje 

i úãastník r˘mafiovsk˘ch desetibo-

jÛ Jaroslav Hofman. Spoleãnû

s ním závodila dal‰í úãastnice míst-

ního desetiboje Irena AmbroÏová

a její dcera Vendulka. Oba si v zá-

vodû vedli více neÏ skvûle.

Jaroslav Hofman zdolal traÈ v ãase

01:14,00 a ve své kategorii do 

70 let zvítûzil, Irena AmbroÏová do-

sáhla na trati ãasu 01:03,19 a v kate-

gorii nad 40 let rovnûÏ vybojovala

zlatou medaili. Její dcera Vendulka

skonãila v kategorii mlad‰ích Ïaãek

na dvanáctém místû. 

„O Há‰ovû bûhu do vrchu jsem se
dovûdûl aÏ pût let poté, co byl za-
hájen, to bylo v roce 2003. Ka-
marád mû nalákal, vûdûl, Ïe rád

bûhám, tak mi jednou povídá: Nechtûl by sis vybûhnout u nás
v Berounû schody? Tak jsem tam uÏ v zimû, pÛl roku pfied závodem,
jezdil a trénoval. Samotn˘ závod b˘vá zpravidla první nebo druhou
kvûtnovou sobotu. A od té doby jsem tam jezdil, vyhrával a patnáct-
krát stál na bednû. Letos jsem závod málem pro‰vihl, neznal jsem
pfiesn˘ termín,“ sdûlil ke své úãasti na Há‰ovû bûhu Jaroslav Hofman

a na dotaz, zda pobûÏí i pfií‰tí rok, odpovûdûl jednoznaãnû: „Jasnû 
Ïe pfiijdu.“
Nejmlad‰í závodnicí leto‰ního bûhu byla teprve roãní Sofie

Szentivanyiová a nejstar‰ím závodníkem Josef Bubela (roãník 1945). 

JiKo

R˘mafiováci zvítûzili v Há‰ovû bûhu do vrchu

Leto‰ní roãník MAKL má za sebou jarní ãást soutûÏe. Od zaãátku 

února do konce dubna probíhaly na místní kuÏelnû zápasy amatér-

sk˘ch kuÏelkáfiÛ. Letos doznala soutûÏ men‰ích úprav díky vstfiíc-

nosti vedení KK Jiskra R˘mafiov, z. s. SoutûÏ hrají tfiíãlenná druÏstva

na 60 hodÛ sdruÏen˘ch systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m dvoukolovû 

v 1. a 2. tfiídû, kde je dvanáct druÏstev, a 3. tfiída, kde je osm druÏstev,

hraje tfiíkolovû. To je za jarní ãást slu‰ná porce 176 vzájemn˘ch zá-

pasÛ rozdûlen˘ch do 33 dnÛ.

Jak si vedou úãastníci jednotliv˘ch skupin? V 1. tfiídû dominuje druÏ-

stvo Lamont ve sloÏení Bedfiich ·tûpaník, Michal Schreiber a Petr

Nenutil, které doposud neokusilo hofikost poráÏky. I celkov˘ prÛmûr

751 poraÏen˘ch kolkÛ na zápas je v˘born˘. Druhou pfiíãku drÏí druÏstvo

Erna ve sloÏení Franti‰ek Grulich, Miroslav Rau‰er a Lenka Ociepková.

Na tfietí místo se v závûru vyhouplo druÏstvo StonoÏka ve sloÏení

Jaroslav Hofman, Emílie Dudová a Antonín Urbánek. V jednotlivcích

je pofiadí na prvních tfiech místech následující: Bedfiich ·tûpaník (prÛ-

Mûstská amatérská kuÏelkáfiská liga

Sport

Jaroslav Hofman zdolává po-
slední metry pfied cílem Na stupních vítûzÛ

Irena AmbroÏová pfiebírá pohár a vûcné ceny Vítûzn˘ exhibiãní bûh s poháry Fota: www.sportmb.com

Archivní foto druÏstva Lamont jako lídra soutûÏe MAKL 2018 s ve-
doucí Alenou Jurá‰ovou Foto: Rudolf Heisig
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V sobotu 5. kvûtna na‰i tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii odjeli do Blanska, kde se
konal dal‰í turnaj zapoãítávan˘ do âeského poháru 2018. Na kuÏelkáfisk˘ch
dráhách zmûfiilo síly celkem osmadvacet hráãÛ z celé âeské republiky.
Hráãi z KuÏelkáfiského klubu R˘mafiov odjíÏdûli na turnaj v poãetním

oslabení, pro nemoc tentokrát chybûl favorizovan˘ Zdenûk Doãkálek

a Ivo Mrhal. I pfies tento handicap se zb˘vajícím ãlenÛm dafiilo. V ka-

tegorii LP1 si vedl skvûle Jifií Polá‰ek a se ziskem 416 bodÛ tuto ka-

tegorii vyhrál. Druh˘ skonãil Oldfiich Neuverth z Opavy (404 b.)

a tfietí domácí Petr Kumstát z Blanska (392 b.).

V kategorii TP stanuli na bednû dva na‰i hráãi. Se ziskem 396 bodÛ

vybojoval první místo Miroslav Grebenár a na tfietí místo dosáhl Karel

Mal˘ (378 b.) Druh˘ skonãil Lubomír âervinka z Opavy (383 b.).

Na dal‰í turnaj âeského poháru, kter˘ se koná 23. ãervna, se na‰i hráãi

vydají do kuÏelkáfiské haly v Opavû. JiKo, zdroj KK Jiskra R˘mafiov

Handicapovaní kuÏelkáfii bojovali v Blansku

mûr 259,9 kolkÛ), Miroslav Rau‰er (256,8 kolkÛ) a Marek Zoth 

(252,7 kolkÛ). Nejlep‰í Ïenou ve skupinû je v celkovém pofiadí pátá Eva

Schreiberová s v˘konem 250 poraÏen˘ch kolkÛ na zápas.

Ve 2. tfiídû uhájilo po jarní ãásti první pozici druÏstvo Majami, kde se

stfiídají hráãi Milan Metelka, Marcel Daniel, Pavel Kopáãek, Jan

JankÛ a Michal Schreib. Druhé místo patfií druÏstvu V.B.V. ve sloÏe-

ní Pfiemysl Voráã, Bfietislav Bednáfi, Petr Va‰íãek a náhradník Petr

Andr˘sek. Tfietí místo drÏí po jarní ãásti RDéãko ve sloÏení Kamil

Furik, Libor Suchánek a Petr Kohoutek. Pofiadí jednotlivcÛ vede

René ·tefani‰in s prÛmûrem 242,8 kolkÛ na zápas, druh˘ je Marcel

Daniel s 240,4 kolky a tfietí Pavel Dobi‰ s 238,3 kolky. Nejlep‰í Ïena

je Jana ·indláfiová s 230,5 kolky na zápas.

3. tfiídu tvofií z vût‰í ãásti druÏstva zaãínajících kuÏelkáfiÛ, a tak mezi

nimi kralují tfii druÏstva, která hrají soutûÏ déle. První je v˘konnost-

nû vyrovnané druÏstvo Hasiãi, kde se ve hfie stfiídají Radmila

Polá‰ková, Libor Ptáãek, Vladimír Pavla a Jaroslav Bálek. O dva bo-

dy zpût je druÏstvo Mihory ve sloÏení Markéta Míãková, Jan

Horáãek a Barbora Rydzyková. O bod ménû pak získalo druÏstvo

VOS ve sloÏení Martin Ondra, Karolína Hfiívová, Ladislav Slovák

s náhradnicí ·árkou Kutovou. Zde vede soutûÏ jednotlivcÛ Radmila

Polá‰ková s prÛmûrem 227 kolkÛ na zápas, druh˘ je Libor Ptáãek

s 224 kolky a tfietí Markéta Míãková s 223,2 kolky.

V sobotu 12. kvûtna reprezentoval na‰i soutûÏ v kvalifikaci na mist-

rovství republiky neregistrovan˘ch vítûz loÀského roãníku MAKL.

DruÏstvu Pipovci ve sloÏení Eva Schreiberová, Nela Paulerová,

Monika Bulavová a Miroslava Paulerová se v Ratí‰kovicích moc ne-

dafiilo, a tudíÏ do finále nepostoupilo. 

Alena Jurá‰ová, fota: Rudolf Heisig

Jifií Polá‰ek, tfietí zleva, bojuje na dráze
Fota: Petr Kumstát a Hana Vlãková Vítûzové kategorie LP1 – uprostfied Jifií Polá‰ek

-10-2018  16.5.2018 13:43  Stránka 24



Pfiedat byt zpût pronajímateli vût‰inou neznamená jed-
nodu‰e vrátit klíãe. V jakém stavu, kdy a jak byste mûli
po skonãení nájmu byt odevzdat? K ãemu vám mÛÏe po-
slouÏit pfiedávací protokol a co se smlouvou o dodáv-
kách elektfiiny nebo plynu, jestliÏe je vedena na vás?
Kdy byste mûli byt odevzdat zpût pronajímate-

li? Dostanete-li v˘povûì, pak v poslední den

v˘povûdní doby. V pfiípadû podstatného poru-

‰ování va‰ich povinností mÛÏete dostat i v˘po-

vûì bez v˘povûdní doby, pak musíte byt ode-

vzdat do mûsíce od skonãení nájmu. Pokud ale

jako nájemce napadnete v˘povûì u soudu, byt

pfiedat nemusíte. V takovém pfiípadû se totiÏ ãe-

ká na rozhodnutí soudu. „Byt se povaÏuje za 
odevzdan˘, pokud pronajímatel dostane od ná-
jemce klíãe a nic mu nebrání v pfiístupu do by-
tu a v jeho uÏívání. Klíãe nemusíte pfiedat pfií-
mo pronajímateli, staãí je napfiíklad vhodit do
po‰tovní schránky,“ vysvûtluje Luká‰ Zelen˘,

vedoucí právního oddûlení dTestu.

K ochranû pfied nájemci, ktefií „prásknou do

bot“ a nechají za sebou ãasto i dluhy, slouÏí 

ustanovení obãanského zákoníku, podle které-

ho nájem skonãí, jestliÏe se nájemce chová tak,

Ïe nájem lze povaÏovat bez jak˘chkoli po-

chybností za skonãen˘. Ov‰em jak soudy, tak

soudní exekutofii doporuãují domáhat se i v ta-

kové situaci skonãení nájmu soudní cestou

a poté podat Ïalobu na vyklizení jako v ostat-

ních pfiípadech, kdy se nájemce brání skonãení

v˘povûdi a odevzdání bytu.

Pfiedání bytu je vhodné fie‰it dopfiedu v nájem-

ní smlouvû. Ta mÛÏe také o‰etfiovat to, jak na-

loÏit s úpravami v bytû proveden˘mi nájem-

cem. „V praxi se ãasto objevuje spor o to, jest-
li musí nájemce odevzdat ãerstvû vymalovan˘
byt. Máte-li to napsáno ve smlouvû, nejde
o nepfiimûfiené ustanovení, protoÏe nájemce
má malovat byt v rámci bûÏné údrÏby i bûhem
nájmu. Také ale záleÏí na délce nájemního
vztahu. âím del‰í doba, tím spí‰ platí povin-
nost byt vymalovat. KdyÏ jakoÏto nájemce
zmûníte barvu v˘malby, musíte pfied odchodem
vymalovat stûny bytu pÛvodní barvou,“ uvádí

Luká‰ Zelen˘. Pokud byste ale mûli ve smlou-

vû uvedeno, Ïe za nevymalování bytu musíte

zaplatit ãástku pfiekraãující náklady na takové

vymalování, ‰lo by o neplatné ustanovení,

resp. o smluvní pokutu, a ty jsou ve smlouvách

o nájmu bytu zákonem v˘slovnû zakázané.

Praktické je vyhotovit protokol o pfievzetí bytu

i o jeho pfiedání zpût pronajímateli. Souãástí

protokolÛ by mûla b˘t i fotodokumentace nebo

videonahrávka zachycující stav bytu. PomÛÏe

vám to snáze porovnat stav bytu na zaãátku

a na konci nájmu. Nájemce by totiÏ – pokud

není dohodnuto jinak – mûl odevzdat byt ve

stavu odpovídajícím bûÏnému opotfiebení.

„Pronajímatel má díky protokolÛm dÛkaz pro
poÏadování pfiípadné náhrady ‰kody, naopak
nájemce se eventuálnû mÛÏe bránit, Ïe je zdo-
kumentováno, Ïe závady v bytû existovaly jiÏ
pfii jeho pfiedání,“ podot˘ká Zelen˘.

Pronajímatel mÛÏe napfiíklad poÏadovat opravu

nábytku ãi podlahy zniãené zvífietem nájemce.

Protokol mÛÏe také slouÏit jako dÛkaz o tom,

kdy byl nájem ukonãen a o stavech energií ke

dni pfiedání bytu. Tyto údaje jsou dÛleÏité pro

závûreãné vyúãtování, které mÛÏe pronajímatel

provést nûkdy i mûsíce po odevzdání bytu v zá-

vislosti na termínech vyúãtování od dodavatelÛ

energií a vody.

Pokud ukonãujete nájem, budete muset fie‰it

i smlouvu o dodávkách elektfiiny nebo plynu,

jestliÏe je vedena na vás. Smlouvu na dobu ne-

urãitou mÛÏete vypovûdût, ov‰em smlouvu na
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Akce hradu Sovince

Slavnosti pánÛ ze Sovince
19.–20. kvûtna

Akce na poãest rodu, kter˘ zaloÏil hrad Sovinec
Se ‰ermífisk˘mi skupinami Memento mori a Bravo team Libora

Ol‰ana, pÛvabn˘mi taneãnicemi Perchtami von Bladen a sokolníkem

Ondrou se pfieneseme do období gotiky a renesance. V sobotu veãer

se náv‰tûvníci mohou tû‰it na rytífisk˘ turnaj nebo ohÀovou show.

Samozfiejmostí budou prohlídky hradu s prÛvodcem nebo oblíben˘

Sovineck˘ rébus.

Kolotoã prima pohádek
26.–27. kvûtna

Den dûtí na zakletém hradû
Akce pofiádaná ·pinavci je urãena zejména dûtem. Vystoupí jihoães-

ké pohádkové divadlo KoÀmo, tûÏkoodûnci v plné zbroji Solutus

a ‰ermífiská spoleãnost Fuente Ovejuna. Nejmen‰ím divákÛm bude

vyprávût Pohádková babiãka. Náv‰tûvníci si opût budou moci pro-

hlédnout dravé ptáky v letu ãi si je vyfotit na rukavici.

Netradiãní noãní prohlídky
26. kvûtna

V sobotu od 20 hodin zaãnou speciální prohlídky hradu s prÛvodcem,

zpestfiené o rÛzné scénky. Prohlídku je nutno si rezervovat prostfied-

nictvím emailu sovinec@mubr.cz nebo na ãísle 554 219 863.

V˘stava: Príbeh jednej fotografie 
– MuÏ s odhalenou hruìou 

15. ãervna – 22. srpna
V˘stava fotografií Ladislava Bielika k v˘roãí roku 1968

Slovensk˘ fotograf Ladislav Bielik (1939–1984) proslul snímky 

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

ce státÛ Var‰avské smlouvy. Fotografie MuÏ s odhalenou hrudí byla v ro-

ce 1968 zafiazena do v˘stavní kolekce World Press Photo a ãasto je pfii-

rovnávána k fotografii Tank Man. Pozdûji byl snímek opakovanû vybí-

rán do renomovan˘ch souborÛ nejlep‰ích fotografií 20. století. V̆ stava

na Sovinci pfiipomínající rok 1968 pfiedstaví nejen tuto fotografii.

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

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

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

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

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

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

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

rem Ateliéru ve‰kerého sochafiství. Je ãlenem Volného seskupení

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

ny Wlastenci – pfiátelé Penklubu.

Martina Klouzová – Niubo studovala na Vysoké ‰kole umûlecko-

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

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

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

Myslivecké letní slavnosti: 16.–17. ãervna
Náv‰tûvníci uvidí ukázky myslivosti, kynologie, v˘cviku dravcÛ atd.

V sobotu veãer myslivecká zábava s tombolou, v nedûli v 11 hodin

na horním hradû myslivecká m‰e.

Akce se pofiádá ve spolupráci s mysliveck˘m sdruÏením Sovinec

a Lesy âR. Ve ãtvrtek a pátek pfied víkendem probûhne na Sovinci

doprovodn˘ program pro ‰koly zamûfien˘ na myslivost a ochranu pfií-

rody ve spolupráci se spolkem Myslivost, z. s.

UÏiteãná informace

Musíte po sobû vymalovat?
V‰e, co potfiebujete vûdût, kdyÏ opou‰títe nájemní byt
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V souãasné dobû nejeden dodavatel zvy‰uje ceny
ãi jednostrannû mûní obchodní podmínky váÏící se
ke smlouvû o dodávce energií. To nezní jako pfiíli‰
dobrá zpráva, ale na druhou stranu lze této situ-
ace vyuÏít pro odstoupení od nev˘hodné smlouvy.
Pokud dodavatel neoznámí zmûnu zákazníkovi indi-
viduálnû, ãiní lhÛta pro odstoupení tfii mûsíce od
úãinnosti zmûn. Zmûny ceníku ãi obchodních pod-
mínek se proto vyplatí sledovat.
Pokud dodavatel zv˘‰í neregulovanou cenu

elektfiiny ãi plynu, tedy tu ãást ceny energií,

jejíÏ v˘‰i mÛÏe ovlivnit, nebo zmûní jiné

smluvní podmínky zpÛsobem, s nímÏ nesou-

hlasíte, mÛÏete od smlouvy odstoupit. To vy-

pl˘vá z obãanského zákoníku i energetické-

ho zákona. „Zv˘‰ení cen ãi zmûny obchod-
ních podmínek mÛÏete vyuÏít za situace, kdy
jste uzavfieli nev˘hodnou smlouvu o dodávce
energií na dobu urãitou. Pfii odstoupení od
smlouvy kvÛli zv˘‰ení cen ãi zmûnû obchod-
ních podmínek vÛãi vám totiÏ dodavatel ne-
mÛÏe uplatÀovat Ïádné sankce,“ vysvûtluje

Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního oddûlení

dTestu.

LhÛty pro odstoupení se li‰í v závislosti na

zpÛsobu, jak˘m dodavatel zákazníka o celé

vûci informuje. Pokud vám dodavatel zmûnu

náleÏitû neoznámí, máte právo odstoupit od

smlouvy bez uvedení dÛvodu do tfií mûsícÛ

od data zv˘‰ení ceny nebo zmûny jin˘ch

smluvních podmínek. JestliÏe vám naopak

dodavatel oznámí zmûny náleÏit˘m zpÛso-

bem, tedy nejpozdûji 30 dní pfied jejich úãin-

ností, pfiiãemÏ vás souãasnû pouãí o va‰em

právu na odstoupení od smlouvy, mÛÏete od-

stoupit od smlouvy nejpozdûji desát˘ den

pfiede dnem úãinnosti zmûny. 

A jak vypadá náleÏité oznámení zmûny?

Energetick˘ regulaãní úfiad jiÏ dfiíve fiekl, Ïe

zmûna musí b˘t zákazníkovi oznámena indi-

viduálnû a musí b˘t prokazatelné, Ïe mu

oznámení do‰lo. Nestaãí tedy napfiíklad in-

formaci o zmûnû zvefiejnit na webov˘ch

stránkách ãi vyvûsit v provozovnû dodavate-

le. „Dodavatel musí oznámení zákazníkovi
doruãit, typicky prostfiednictvím po‰ty, e-mai-
lu nebo sms. Jinak se nebude k oznámení pfii-
hlíÏet a zákazník bude mít právo odstoupit od
smlouvy ve lhÛtû tfií mûsícÛ od úãinnosti
zmûny,“ uvádí Luká‰ Zelen˘.

Nûktefií dodavatelé mûní ceníky ãi obchodní

podmínky tak, Ïe jsou platné pro v‰echny je-

jich smlouvy o do-

dávce elektfiiny ãi

plynu, pfiípadnû pro

jednotlivé produktové

fiady. Jiní dodavatelé

novelizují ceníky ãi

obchodní podmínky

pro smlouvy uzavfiené

v rÛzn˘ch obdobích

zvlá‰È. Ke stejnému

okamÏiku tak mohou

pro rÛzné skupiny zá-

kazníkÛ platit rÛzné podmínky. Je proto na

místû si zjistit, jaké ceníky a obchodní pod-

mínky pro vás aktuálnû platí. „Platnost
a znûní jednotliv˘ch dokumentÛ byste mûli 
ideálnû kontrolovat kaÏdé tfii mûsíce, abyste
eventuálnû stihli od smlouvy v pfiípadû zmûn
odstoupit,“ doporuãuje Zelen˘.

Pokud hledáte nového dodavatele elektfiiny

ãi plynu, mÛÏete vyuÏít nezávaznou nabídku

v rámci aukce energií pofiádané spotfiebitel-

skou organizací dTest. Staãí vyplnit regist-

raãní formuláfi na stránce www.ChciVy-

hodnejsiEnergie.cz a dozvíte se, kolik mÛÏe-

te u‰etfiit. Kalkulace je nezávazná a zdarma.

Vanda Jaro‰ová, dTest

Zv˘‰il vá‰ dodavatel energií cenu? MÛÏete se zbavit nev˘hodné smlouvy
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Víkendov˘ kurz kreslení TuÏka I.
Myslíte si, Ïe neumíte kreslit? 

Za dva dny budete schopni nakreslit portrét a nejen ten!

TvÛrãí kurz kreslení pomocí pravé mozkové hemisféry 

rozvíjí pfiirozené schopnosti kaÏdého z nás.

Objevíte v sobû skryté moÏnosti zaloÏené na intuici a tvofiivosti.

KRESLIT UMÍ ÚPLNù KAÎD¯!!!
KDY: 2. –3. 6. 2018 od 9:30 do 17:30

KDE: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

CENA: za dvoudenní kurz vãetnû pomÛcek 2200 Kã

Rezervace nutná do 30. 5. 2018

Hana Jurenková, tel: 724 150 842,

e-mail: hanajurenkova@seznam.cz

www.sebepoznani-shankou.webnode.cz

dobu urãitou si obvykle budete muset „vzít“

s sebou do nového odbûrného místa. AlespoÀ

pokud se nedomluvíte s pronajímatelem, Ïe

v ní bude pokraãovat nov˘ uÏivatel bytu.

„Stûhování jako dÛvod v˘povûdi smlouvy na
dobu urãitou uznávají jen nûktefií dodavatelé,

jiní budou poÏadovat za pfiedãasné ukonãení
smlouvy pokutu,“ uzavírá Zelen˘.

Vanda Jaro‰ová, dTest
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Vliv ãlovûka na lesy v historické a souãasné dobû
Poãátky lidského pÛsobení na Ïivot a v˘voj lesa spadají sice jiÏ do

star‰í a hlavnû do stfiední doby kamenné, tyto vlivy byly v‰ak ne-

patrné a nemají pro les praktick˘ v˘znam. Praãlovûk a pfiedvûk˘

ãlovûk byl pfiedev‰ím potuln˘m lovcem a rybáfiem. Vût‰ího v˘zna-

mu nab˘vá lidsk˘ nápor na les v mlad‰í dobû kamenné (neolitu),

kdy se rozvíjí zemûdûlská ãinnost, která podmiÀuje zmûny v Ïivo-

tû ãlovûka. Zatímco jako lovec byl nucen mûnit svá sídli‰tû, neoli-

tick˘ zemûdûlec zfiizuje stálá bydli‰tû. Asi 5000 let pfi. n. l. se usa-

zuje v Polabí, Poohfií a podél fieky Moravy od Bfieclavi

k Olomouci. Vyh˘bal se v‰ak moãálovit˘m územím a budoval svá

sídli‰tû v su‰‰í lesostepní oblasti v nejbliÏ‰ím okolí vodních tokÛ.

Zde se tehdy nacházely i rozsáhlej‰í bezlesé okrsky. Ty byly osíd-

lovány nejdfiíve, neboÈ primitivní nástroje byly ke kluãení lesÛ ne-

dostateãné.

SlivoÀ ‰vestka (Prunus domestica L.) pochází z oblasti Kavkazu, kde

se samovolnû kfiíÏila trnka (Prunus spinosa L.) s myrobalánem tfie‰-

Àov˘m (Prunus cerasifera Ehrh). Existují v‰ak i zástupci jin˘ch bo-

tanick˘ch druhÛ (napfi. Prunus salicina), pûstovan˘ch pfiedev‰ím

v Asii ãi Americe.

Do stfiední Evropy se kvalitní odrÛdy slivoní dostávaly jiÏ od stfiedo-

vûku z oblasti Balkánu. Nejvíce se u nás roz‰ífiily za vlády Karla IV.,

dlouholetou selekcí následnû vznikly souãasné typy „Domácí ‰vest-

ky“, jeÏ mají regionálnû rozdílné názvy. ¤íká se jim „trnky“, „karla-

ta“, „kadlátky“ apod. Neli‰í se v˘raznû od podobn˘ch forem pûsto-

van˘ch v Nûmecku, Rakousku, Maìarsku, na Slovensku ãi v balkán-

sk˘ch zemích. Nejkvalitnûj‰í typy prav˘ch ‰vestek vznikly nejspí‰e

na území Itálie, odkud se roz‰ífiily po Evropû pod oznaãením

„Vla‰ky“.

Pûstování slivoní má v âesku dlouhou tradici. Na poãátku 20. stole-

tí byly suverénnû nejpûstovanûj‰ím ovocn˘m druhem. První v˘-

znamnûj‰í pokles jejich pûstování nastal po arktické zimû roku 1929

a téÏ zimû roku 1956. Ve druhé polovinû 20. století dílo zkázy doko-

nalo témûfi celoplo‰né roz‰ífiení virového onemocnûní ‰arky ‰vestek,

ke kterému je nejpûstovanûj‰í odrÛda Domácí velkoplodá velmi vní-

mavá. Stromy citliv˘ch odrÛd zasaÏené touto chorobou chfiadnou, 

ovoce ãasto z velké ãásti opadá je‰tû pfied uzráním a stromy postup-

nû odcházejí. Precizní v˘Ïiva mÛÏe stav trochu vylep‰it, ale nikoliv

jedince uzdravit. Jedin˘m moÏn˘m fie‰ením je nákup bezvirózního

materiálu a jeho pûstování v odlehl˘ch, ‰arkou nezamofien˘ch oblas-

tech (napfi. v odlehl˘ch jesenick˘ch oblastech) nebo v˘sadba odrÛd

tolerantních ãi rezistentních ‰arce.

13) Domácí velkoplodá
(Bystrická, Karlátky, Vengerka, PoÏegaãa, Hauszwetschke…)
PÛvod: prapÛvodní odrÛda vzniklá selekcí lokálních typÛ prav˘ch

‰vestek.

Strom: lze pûstovat i neroubovan˘ – pravokofienn˘ z odkopkÛ.

V mladém vûku tvofií koruny pyramidální, pozdûji kulovité.

Plodnost: brzká, velká, pravidelná. Jde o samospra‰nou odrÛdu.

PoÏadavky: je dobfie mrazuodolná, ranû zrající typy lze s úspûchem

pûstovat i na horách.

Plod: men‰í velikosti (15–25 g), typicky ‰vestkovitû protáhl˘, slup-

ka tmavû fialovomodrá se svûtle modr˘m ojínûním, duÏnina b˘vá

Ïlutozelená aÏ Ïlutá, velmi pevná, stfiednû ‰Èavnatá, chuÈ sladce navi-

nulá, aromatická, vynikající. Dozrává zpravidla ve druhé aÏ tfietí de-

kádû záfií.

·patné vlastnosti: mimofiádná citlivost k ‰arce – v zamofieném pro-

stfiedí není prakticky uspokojivû pûstovatelná.

Dobré vlastnosti: nedostiÏná chuÈ, univerzální vyuÏití plodÛ (povi-

dla, su‰ení, pfiím˘ konzum, skladování, pálenky…), snadné mnoÏení

odkopky, samospra‰nost, plasticita, velké mnoÏství lokálních typÛ –

Koufiimská, Hamanova, Du‰iãková, Mu‰kátová, âistecká raná…

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Vávra, M. a kol. Malá pomologie III – ·vestky a tfie‰nû. SZN,
1965, s. 94; BlaÏek, J. – Kneifel, V. Pûstujeme slivonû. Brázda, 2014,
s. 35; Jan, Tomá‰. Peckoviny. Ba‰tan, 2011, s. 119; foto: interneto-
wyogrod.pl/sliwa/1013-sliwa-wegierka-dabrowicka.html.)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

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

-10-2018  16.5.2018 13:43  Stránka 27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2018

28

Nicménû prazemûdûlci provozovali pfiedev‰ím pastevnictví, a aby své

pastviny roz‰ífiili, pomáhali si zakládáním lesních poÏárÛ. ProtoÏe

v‰ak sídli‰È nebylo mnoho a ani hustota osídlení nebyla velká, drÏí si

lesy témûfi absolutní pfievahu aÏ do 11. století. Zprávy Caesara a Tacita

líãí stfiední Evropu jako drsné hornaté území s neproniknuteln˘mi

hvozdy. Je‰tû v prvních stoletích na‰eho letopoãtu pokr˘valy pralesy

okrajová pohofií a tvofiily s nimi pfiirozenou hradbu. Jen jiÏní Morava

a jiÏní Slovensko byly otevfieny lidskému pfiílivu.

Zaãátkem 12. století zaãíná intenzivní pronikání ãlovûka do rozsáh-

l˘ch lesÛ. Odlesnûny jsou jen nejteplej‰í oblasti, bezlesí ãiní asi 

20 %. Ve 13. století se do âech a na Moravu ‰ífií nûmecká koloniza-

ce, která byla dílem panovnického rodu PfiemyslovcÛ. To s sebou pfii-

neslo dal‰í potfiebu roz‰ifiovat zemûdûlskou pÛdu, ov‰em na úkor le-

sa. O zakládání obcí na lesu odÀat˘ch pÛdách svûdãí i jejich názvy,

napfi. Îìár nebo M˘to. Druhá kolonizaãní vlna pfii‰la od v˘chodu

a byla nazvána vala‰skou. Zaãala ve 14. století v Marmaro‰i, po dvû

století ovlivÀovala osídlení Slovenska a nakonec se v Beskydech set-

kává s místní kolonizací pasekáfiskou.

Bûhem kolonizaãního období bylo m˘cení lesa nezbytnou podmín-

kou hospodáfiského rozvoje. OdlesÀování dosáhlo místy takového

rozsahu, Ïe se v dobû panování Karla IV. poprvé objevuje zákonná

snaha lesy chránit. Skonãením kolonizace nûmecké a vala‰sko-pase-

káfiské byla bûhem 17. století v podstatû také ukonãena kolonizace

lesní pÛdy. Vliv lesní pastvy na rozlohu lesa a také na jeho sloÏení je

v‰ak moÏno pozorovat dodnes. Právo pastvy poskytovala ‰lechta

poddan˘m jako odmûnu za rÛzné práce a úsluhy. Av‰ak jiÏ v 15. sto-

letí se objevuje snaha pastvu omezit nebo jí úplnû zabránit, podníce-

ná zájmem ‰lechty o honbu v lesích. Lze shrnout, Ïe ukonãení kolo-

nizací znamená v na‰em státû ustálení pomûru mezi lesem a bezle-

sím, coÏ platí pfiedev‰ím pro zemû historické. 

OdlesÀování a pfiemûna lesní pÛdy na pÛdu zemûdûlskou, sídli‰tû ãi ji-

ná zafiízení nejsou v‰ak jedin˘mi zásahy do Ïivota lesa. Druh˘m proje-

vem lidského vlivu je zasahování do sloÏení lesních porostÛ. Je to zá-

sah je‰tû pronikavûj‰í, trvající dodnes. Jeho následky lze vidût v‰ude.

Potfieba dfiíví a pastevnictví jsou hlavní ãinitele, které jiÏ v dobû feu-

dalismu pÛsobily zmûny v zastoupení dfievin v na‰ich lesích. Vliv ká-

cení na sloÏení lesa v raném feudalismu nebyl je‰tû zásadní, protoÏe

území bylo fiídce osídleno. Teprve rozvoj kolonizace, vzrÛst mûst

a nov˘ch osad pfiinesly zv˘‰ené poÏadavky na tûÏbu dfieva. To se sta-

lo dÛleÏitou surovinou coby palivo, základní stavební hmota, materi-

ál pro v˘robu nábytku a vût‰iny zafiízení a nástrojÛ. Hodnû dfieva spo-

tfiebovaly vznikající lihovary a pivovary, sklárny, papírny, hutû aj.

Buk a jedle ustupují smrku, kter˘ získává stále vût‰í pfievahu, a tak na

konci feudálního období není stav lesÛ právû utû‰en˘. Dfievo stojí

v popfiedí hospodáfisk˘ch zájmÛ v celé Evropû. Nastává nouze o dfiíví

a hledají se cesty, jak krizi vyfie‰it. Nastupující kapitalistick˘ fiád s se-

bou pfiiná‰í dal‰í nápor na les. Majitelé lesÛ zaãínají pûstovat dfieviny,

které poskytují nejvy‰‰í v˘dûlek – smrk a borovici. To v‰ak vede ke

znehodnocení lesní pÛdy. Teoretick˘m základem lesního hospodáfiství

není biologie, tedy respekt k faktu, Ïe les je Ïivé spoleãenstvo ovliv-

Àované ve v˘voji pfiírodními ãiniteli, ale matematika. Pûstování lesa

se tak zvrhlo v plantáÏnictví smrku, aniÏ bylo dbáno na biologické po-

Ïadavky této dfieviny. Borovice, zpoãátku hojnû vysazovaná, brzy 

ustupuje, kdyÏ se její pûstitelé bûhem prvních dvaceti let doãkali mno-

ha zklamání. O pûstování buku není zájem, protoÏe jako palivo je na-

hrazován uhlím, a tak smrk rychle nab˘vá vedoucího postavení v kul-

turních lesích, neboÈ jeho pûstování je pomûrnû snadné.

Jaká byla situace lesÛ v Jeseníkách, potaÏmo na R˘mafiovsku? Po 

ústupu ledovce (zhruba pfied 10 tisíci lety) se zaãalo zvolna oteplo-

vat, ãímÏ byl umoÏnûn postupn˘ návrat lesa. V preboreálu (pfied

8300–7700 lety) pokryla krajinu bfiezoborová tajga, v níÏ v˘znamné

místo zaujala také líska. Zaãala vznikat ra‰elini‰tû. V následujícím

boreálu (7700–6000) dostává podnebí pevninsk˘ ráz, bory s lískou

stoupají do hor, objevuje se smrk a les nahrazuje tajgu. Teprve atlan-

tik (6000–3000) s vy‰‰ími teplotami neÏ dnes a sráÏkami oceánské-

ho klimatu umoÏÀuje rozvoj rozsáhl˘ch smí‰en˘ch lesÛ s pfievládají-

cími buãinami. V horách je hojn˘ smrk. Poãetnûj‰í jsou také dub,

jilm, javor, jasan, lípa, habr, v jihov˘chodním podhÛfií také modfiín,

kter˘ se zde vyvinul v tzv. jesenick˘ ekotyp, vysoce cenûn˘ pro svou

kvalitu. (Na jeho ochranu se zbytky pÛvodních lesÛ bylo zfiízeno nû-

kolik rezervací.). Subboreál pfiiná‰í rozmach buãin a jedlí, v horách

smrku, zatímco smí‰ené doubravy ustupují a se subatlantikem pfii-

chází ochlazení a podstatné zvlhãení, v nûmÏ nab˘vají pfievahy bu-

kojedlové lesy, a dotváfií se dne‰ní klima.

UÏ pfiedtím zemûdûlci obsadili dolní a stfiední Moravu, Jeseníky ale ne-

ovlivnili. AÏ na konci doby bronzové (1900–750 pfi. n. l.) sem zaãali

pfiicházet hledaãi kovÛ. Hvozdy pfiestávají b˘t liduprázdné a moravská

krajina se natrvalo mûní. Dále se zvy‰uje hustota obyvatel, dochází

k ãásteãnému odlesnûní niÏ‰ích poloh, a to aÏ k podhÛfií JeseníkÛ.

Vytváfií se obdûlávaná pÛda, dobytkáfiství si vynucuje rozsáhlé plochy

luk a pastvin. Odhaduje se, Ïe za pÛsobení hal‰tatské kultury na jiÏních

svazích Nízkého Jeseníku jiÏ neexistoval souvisl˘ prales. Ani Slované

pozdûji neprojevili zájem o vy‰‰í polohy (nad 400–500 m), a tak 

zÛstává jesenická pfiíroda oblastí hlubok˘ch hvozdÛ.

Velké plochy lesÛ nebyly v raném stfiedovûku (10.–13. století) Ïád-

nou vzácností v celé západní a stfiední Evropû. Dlouho se udrÏoval

stabilní prostor obdûlávané pÛdy. Av‰ak v prÛbûhu 14. století nápad-

nû vzrostl poãet obyvatel a s vytvofiením ãeského státu zaãala syste-

matická kolonizace podhÛfií i hor. Lesy tvofiila fiada dodnes bûÏn˘ch

druhÛ dfievin, jeÏ u nás podle nálezÛ potvrdil archeobotanik dr.

Emanuel Opravil. ·lo o pÛvodní smí‰en˘ les, vystupující do vy‰‰ích

poloh (1200 m i v˘‰e), v nûmÏ se uplatÀoval pfiedev‰ím buk, jedle

a smrk s klenem. V lesích R˘mafiovska rostl jasan, bfiíza, javory, 

vrby, topol, jilm horsk˘, líska a místy i tis. Kromû jin˘ch.

Ve 14. století lesy je‰tû pokr˘valy vût‰inu na‰eho regionu. V 15. sto-

letí se v‰ak zaãaly mûnit pfiírodní pomûry, neboÈ stoleté odlesÀování

ve prospûch zemûdûlské pÛdy pfiineslo nezam˘‰lené dÛsledky.

Kroniky zaznamenaly ãetné povodnû a lesní kalamity v krajinû, jeÏ se

zaãala otevírat siln˘m vûtrÛm, ba i sesuvy pÛdy. Také hutní a báÀská

ãinnost ovlivÀovala lesní porosty stále více. Dfievo zÛstávalo po cel˘

stfiedovûk nejv˘znamnûj‰ím materiálem ve v‰ech oblastech Ïivota

ãlovûka. Podle Opravila zavinil vysok˘ objem neomezeného kácení

v 15.–16. století znaãnou likvidaci pÛvodních porostÛ a v mnoha kra-

jích zbylo na konci stfiedovûku ménû lesních ploch, neÏ je jich dnes.

Jesenick˘ les v‰ak nadále zÛstával dominantní souãástí regionu.

Následující období poznamenaly války. Nemalé plochy lesních po-

rostÛ vykácely armády k vojensk˘m úãelÛm. Aãkoli nechybûli vrch-

nosten‰tí úfiedníci, dozor nad lesy byl znaãnû oslaben a dfieva pak by-

lo tfieba na obnovu zpusto‰en˘ch, neustále vypalovan˘ch domÛ, ce-

l˘ch vsí, mûsteãek i vzdálen˘ch mûst. Janovickému ani sovineckému

panství nelze upfiít, Ïe v 16.–18. století byla péãe o lesy pfiíkladná,

pfiesto byl na janovickém panství zaznamenán úbytek lesních poros-

tÛ a veduta R˘mafiova z roku 1693 zobrazuje krajinu kolem mûsta jiÏ

bezlesou. Navíc pastvináfiství zaãalo pronikat do hor, resp. na hole,

ãímÏ byla horní hranice lesa sníÏena aÏ o 100 metrÛ.

Situace se zaãala mûnit teprve v 18. století po pfiíchodu HarrachÛ na

R˘mafiovsko. Roku 1743 konstatovala komise pfii vizitaci, Ïe provoz

moráveck˘ch Ïelezáren zcela zniãil okolní lesy. Av‰ak fiada nafiízení,

jeÏ následovala, mûla je‰tû daleko ke skuteãnû úãinné ochranû les-

ních ploch, vãetnû Tereziánského lesního fiádu, zavedeného roku

1754. Obecnû vzato se na na‰em území zmûnila krajina ze star‰í les-

naté se sídelními enklávami v rozsáhl˘ sídelní prostor s enklávami le-

sními, coÏ odpovídá i dne‰nímu stavu. A tak mÛÏeme konstatovat, Ïe

historická plocha lesÛ na R˘mafiovsku se i pfies snahy o péãi znaãnû

zmen‰ila ve prospûch zemûdûlské pÛdy (asi 60 % rozlohy regionu),

zatímco souvislej‰í lesy vyplÀují jen ãlenitûj‰í terén a zaujímají pfii-

bliÏnû 20 % území.

Dal‰í kapitolou je tzv. „vylep‰ování“ pfiírody vysazováním nepÛvod-

ních druhÛ (napfi. kleãe) s odÛvodnûním, Ïe tady chybí. Rozhodnû ne-

chybí, protoÏe se prostû nevyvinula. Dfiíve se v‰ak k pfiírodû pfiistupo-

valo bez znalosti ekologie a pfiirozen˘ch zákonÛ evoluce, jejímÏ v˘-

sledkem je taková biodiverzita, jaká je na daném území moÏná. Ani

kamzík tady nechybûl, pfiesto byl dovezen a vysazen, zrovna tak muf-

lon, danûk a jiná zvûfi. Dobr˘ úmysl je‰tû neznamená správn˘ úmysl.

Dnes uÏ platí mezinárodní smûrnice proti vysazování nepÛvodních

druhÛ zvûfie i rostlin. V minulosti jiÏ bylo pfiistoupeno k ãásteãné li-

kvidaci kleãe. Je otázka, proã ne k úplné – pÛsobí jako pûst na oko.

Naprost˘ konec lesní pastvy a sníÏení stavÛ lesní zvûfie od 19. stole-
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tí vedly ke zlep‰ení situace dfievin a pomohly zvlá‰tû mlad˘m kultu-

rám. Av‰ak smrkové monokultury, kter˘mi se chybnû nahrazoval pfii-

rozen˘ smí‰en˘ les uÏ od 1. poloviny 19. století, se ukázaly zásadní

chybou nejen na R˘mafiovsku. Dal‰í chybou pak byla v˘sadba smrkÛ

jiné provenience. Postupem ãasu byly pÛvodní dfieviny, vzniklé dlou-

hodob˘m pfiirozen˘m v˘bûrem a po mnoho generací se pfiizpÛsobu-

jící podmínkám prostfiedí, vytlaãeny a nahrazeny cizími sortami, kte-

ré málokdy vyhovovaly danému stanovi‰ti.

Z asi ãtyfiiceti druhÛ domácích dfievin se jen devût prosadilo jako

vÛdãí, tj. urãující charakter lesních spoleãenstev ãi formací: buk, dub,

bfiíza, ol‰e, habr, jasan, smrk, borovice, jedle. Pfiitom ale ãlovûk sv˘-

mi zásahy nûkteré druhy upfiednostnil, jiné potlaãil.

Péãe o zachování lesních porostÛ nabrala na sklonku 20. století jin˘

smûr. Lesy byly uznány (uÏ dfiíve) jako neobyãejnû v˘znamn˘ faktor

tvorby klimatu, kvality vzduchu a rezervoár vody. Pfiesto se nejen

proti názorÛm na preferenci smí‰en˘ch porostÛ a nijak osamûl˘m va-

rováním dfiívûj‰ích osvícencÛ (HoffmannÛ, HarrachÛ v 17.–19. stole-

tí) nebo pozdûj‰ích oborníkÛ ve 20. století (napfi. ZdeÀka Mráãka)

i nadále vysazovaly smrkové ãi borové monokultury, jeÏ napomáha-

ly roz‰ifiování ‰kÛdcÛ a dal‰ích kalamit. Doplatili jsme na to v‰ichni,

nejen lesníci.

Tento zpÛsob hospo-

dafiení trvá s obmû-

nami dodnes, neboÈ

v hospodáfiském lese

jde o v˘nos, nikoliv

o les pfiirozen˘ nebo

tomuto stavu blízk˘.

Do v˘voje lesa to pfii-

neslo velké zmûny, je-

ho biologick˘m poÏa-

davkÛm vût‰inou vel-

mi nepfiíznivé. Holo-

seãe zniãily vnitfiní

prostfiedí lesa, vyrov-

nané lesní mikroklima

se zmûnilo v drsné

podnebí holin, podlé-

hající prudk˘m v˘ky-

vÛm teplot a poãasí,

a zhor‰il se stav lesní

pÛdy. Porost není do-

stateãnû odoln˘ vÛãi

vûtrn˘m ãi hmyzím

kalamitám. âlovûk za

200 let úplnû zmûnil

tváfinost lesa.

Z pÛvodních listnat˘ch a smí‰en˘ch spoleãenstev zÛstalo dnes jiÏ jen

torzo. Smrk, jehoÏ pfiirozené stanovi‰tû je aÏ v nejvy‰‰ích horsk˘ch

polohách, byl umûle roz‰ífien do poloh stfiedních (600–900 m), a do-

konce i do pahorkatin a níÏin. Pomûr jehliãnat˘ch, listnat˘ch a smí-

‰en˘ch porostÛ tak dál nepfiíznivû ovlivÀuje celé lesní hospodáfiství.

UÏ v‰ak existují plány, jak zdravotní stav na‰ich lesÛ zlep‰it a jak ob-

novit pomûr rÛzn˘ch dfievin, aby se alespoÀ blíÏil stavu pÛvodnímu,

a to i vzhledem k nadmofiské v˘‰ce.

V ãasopise Vesmír ã. 10/2009 ãteme v ãlánku prof. Ing. Viléma

Podrázského o lesnictví: „V kaÏdém pfiípadû stojí ná‰ obor na roz-
cestí – je nutno obhájit právo na Ïivot v neustále se mûnících poÏa-
davcích ostatních sektorÛ. Lze obhájit racionální vyuÏívání pfiírod-
ních obnoviteln˘ch zdrojÛ, jsou-li plnûny v‰echny ostatní funkce lesa
v krajinû. (...) Stejnû tak se pfii souãasn˘ch tlacích mÛÏe lesnictví do-
stat na scestí – b˘t redukováno na obor plnící dodávky dfieva návaz-
n˘m odvûtvím...“ na ãlánek reagují V. Kreãmer a B. Vin‰ ve Vesmíru

ã. 2/2011. ZájemcÛm doporuãuji pfieãíst si oba texty.

Souãasná stanoviska odborníkÛ v‰ak neznamenají koneãné fie‰ení.

Problém je ‰irok˘ a spoãívá nejen v ekonomick˘ch tlacích na pfiíro-

du jako takovou. Nelze jinak neÏ hledat kompromis mezi poÏadavky

ãlovûka a pfiírodou, která mu vÛbec umoÏÀuje Ïivot. Jde o to, aby ãlo-

vûk nechtûl víc, neÏ mÛÏe dostat, aby jaz˘ãek vah neustále nepfiiklá-

nûl k sobû s tím, Ïe jinak to nejde. Pak by bylo ztraceno nejen les-

nictví, ale celá na‰e civilizace. Jakou cenu by mûlo studovat pfiírodní

zákonitosti prostfiednictvím vûdních oborÛ vãetnû lesnictví, kdyby

v‰echno toto vûdûní nakonec mûlo podlehnout vidinû zisku?

Fota a text: Milo‰ Zatloukal
(Zdroje: Mráãek, Zdenûk. Les. Praha: Orbis, 1959; Karel, Jifií.
Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska. Obãanské sdruÏení Stránské
v Moravské expedici, 2008.)
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Holina vzniklá po vytûÏení smrkÛ napaden˘ch kÛrovcem. Skáceny
musely b˘t i stromy o prÛmûru 0,5 m (R˘mafiov, 1 km SZ od Holého
vrchu, 670 m, 5. 4. 2018).

Také v pásu lesa o nûco severnûji musely b˘t smrky na nûkolika mís-
tech vytûÏeny. Stojící stromy jsou modfiíny (700 m, 5. 4. 2018).

Smrková plantáÏ: otevfiená stûna stejnovûké smrkové monokultury
jen ãeká na vpád silného vûtru, pokud nebude dfiív odtûÏena. Lépe by
se sem hodil smí‰en˘ les – jedle, modfiín, buk, javor (mléã i klen), bfií-
za. Stráleck˘ les poblíÏ lyÏafiské chaty (600 m, 6. 4. 2018).

Smí‰en˘ les (buk, jasan, smrk, modfiín) je
optimální porostní smûsí, která zaruãuje vy-
sokou produkci kvalitního dfieva a udrÏuje
pÛdu v úrodném stavu (PP Sovinecko, 650 m,
11. 4. 2018).
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V posledních letech se i u nás rozmohl neÏádoucí jev – krádeÏe nemovitostí. Tûm, ktefií se s touto informa-

cí je‰tû nesetkali nebo se domnívají, Ïe se jich toto nebezpeãí net˘ká, doporuãujeme pfieãíst si tento ãlánek.

KdyÏ se zlodûj vloupá do bytu a odcizí cenné vûci, pravdûpodobnû to majitel záhy odhalí a ihned to fie‰í.

KrádeÏ nemovitosti je kvÛli neinformovanosti vlastníka odhalena ãasto pfiíli‰ pozdû. Pfiijít o svÛj mnohdy

nejvût‰í nebo jedin˘ majetek je snaz‰í, neÏ by si vût‰ina z nás umûla pfiedstavit. Na‰tûstí existují relativnû

snadné zpÛsoby, jak svoji nemovitost ochránit pfied sofistikovan˘mi poberty. MoÏnosti fie‰ení jsou dvû,

z nichÏ jedno je takzvanû „za hubiãku“.

Jak to funguje?

ZpÛsobÛ, jak dokáÏe podvodník vynechat z prodeje nemovitosti samotného vlastníka, je nûko-

lik. „Nûkdo se mÛÏe vydávat za vás a bude chtít va‰i nemovitost prodat, aniÏ byste o tom vû-

dûli. Zfal‰uje v‰e. Kupní smlouvy, podpis i obãansk˘ prÛkaz. Poté nechá na po‰tû za pár korun

pfiesmûrovat korespondenci, kamkoli bude chtít. A pfiestoÏe vám katastr za‰le dopis o tom, Ïe

prodáváte nemovitost, k vám se tato informace nedostane.“

Jak si tedy svou nemovitost pohlídat?

Vãasné odhalení krádeÏe mÛÏe majitel podpofiit sledováním katastru nemovitos-

tí. ProtoÏe se na prevenci ãasto zapomíná, byla zfiízena sluÏba Sledování zmûn.

„SluÏbu sledování zmûn údajÛ o nemovitostech poskytuje âesk˘ úfiad zemû-

mûfiick˘ a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona ã. 256/2013 Sb., o katastru ne-

movitostí (katastrální zákon), osobám, které mají vûcné právo k dotãen˘m ne-

movitostem nebo úãastníkÛm fiízení o takovém právu. SluÏba bude uÏivatele 

automaticky informovat o tom, Ïe do‰lo u sledované nemovitosti ke zmûnû v ka-

tastru nemovitostí,“ popisuje sluÏbu âÚZK na sv˘ch webov˘ch stránkách.

Zfiízení sluÏby Sledování zmûn mÛÏe majitel nemovitosti uãinit pfies internetovou aplikaci www.cuzk.cz

nebo osobnû nav‰tívit katastrální úfiad. Informace o zmûnách jsou zasílány dle Ïádosti uÏivatele datovou

schránkou, e-mailem nebo SMS. Za aktivování sluÏby se platí jednorázov˘ poplatek 200 Kã a vztahuje se

aÏ na 20 nemovitostí. Dále jiÏ sluÏba zákazníka nic nestojí a je NAVÎDY, tedy pokud jich nemá 21 a víc,

kdy kaÏdá dal‰í stojí 10 Kã/rok.

Dal‰í moÏností ochrany je sluÏba www.katastr365.cz, která je moÏná spojena s vy‰‰ími poplatky, nicmé-

nû i s dal‰ími doplÀkov˘mi sluÏbami, jako jsou tfieba advokáti zdarma.

Boj proti kriminalitû spojené s nemovitostí je sloÏit˘. Proto by mûli vlastníci svÛj majetek chránit. V̆ ‰e

jednorázového, respektive mûsíãního ãi tfiíletého poplatku za sluÏbu, která majiteli v pfiípadû podvodu po-

dá vãasnou zprávu, je jistû zanedbatelná oproti hodnotû jeho nemovitosti.

Budeme potû‰eni, budou-li Vám tyto informace uÏiteãné.

V pfiípadû potfieby jsme pro Vás jen tak daleko, jak daleko to máte ke svému telefonu ãi poãítaãi, pfiípad-

nû do na‰í kanceláfie.

E-mail: bruntal@rksting.cz; tel.: +420 554 230 060; Revoluãní 9–11, Bruntál 792 01

Jak ubránit svou nemovitost pfied krádeÏí?
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