
vyšlo 27. 7. 2018čís lo  14/2018 cena 15 Kč

Zastupitelé schválili zámûr v˘stavby 
domu s peãovatelskou sluÏbou

II. lázeÀsk˘ jarmark v Karlovû Studánce 
ve znamení vlny

Milan KníÏák zahájí svou v˘stavu 
portrétÛ v Galerii Octopus

V Kempu Indiana vítali prázdniny 
a dekorovali znalce âR

Ze Svûtového poháru juniorÛ v Nûmecku 
pfiivezl Matûj Rampula zlato

ročník XX.
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Od ãtvrtku 19. do nedûle 22. ãervence probíhaly
v Horním Mûstû 20. oslavy hornictví a zároveÀ
Hornomûstské hody. 
Ve ãtvrtek byla v sále kulturního domu zahájena tfiídenní v˘stava ...A tak
si tady Ïijeme ze Ïivota obce a místních spolkÛ. Jedním z nejvût‰ích lá-

kadel, pokud pomineme hlavní sobotní program, byla jiÏ ‰está prohlíd-

ka hornického podzemí pod vedením ãlenÛ Hornického spolku Horní

Mûsto, z. s. „V roce 2020 se bude PetrÛv okruh otevírat oficiálnû a do
té doby by mûly pro vefiejnost vzniknout lep‰í bezpeãnostní prvky 
– schÛdky, zábradlí nebo Ïebfiíky z kvalitnûj‰ího materiálu. Mám obrov-
skou radost z toho, Ïe oslavy hornictví v Horním Mûstû nab˘vají na po-
pularitû, jezdí sem stále více lidí, pfiedev‰ím rodákÛ, ktefií zde mají ko-
fieny,“ sdûlila starostka Horního Mûsta Eva Machová. 

Hlavní sobotní program se tû‰il velkému zájmu. Dûti mûly kolotoãe

zdarma a navzdory technick˘m problémÛm ze strany úãinkujících (ka-

pela Smokie revival uvízla na dálnici) v‰e probûhlo hladce. Náv‰tûvníci

si kromû zmínûné kapely uÏili koncert znám˘ch bubeníkÛ Jumping

Drums, kapely Turbo nebo r˘mafiovsko-bruntálské skupiny All Stars

Tribute. Sobotu zavr‰ila noãní diskotéka a ohÀostroj.

V nedûli pfiijel do Horního Mûsta zazpívat chrámov˘ sbor Bernardini,

v kostele sv. Mafií Magdalény se konala m‰e svatá a nedûlní

Hornomûstské hody zavr‰ilo vystoupení houslistky Ilony Stryové a de-

chové hudby Vracovjáci. JiKo

Hornomûst‰tí se bavili na Hornick˘ch dnech
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Ve ãtvrtek 28. ãervna se ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov konalo dva-

cáté páté fiádné zasedání zastupitelstva v tom-

to volebním období. V úvodu jednání blaho-

pfiál starosta Petr Klouda zastupitelÛm Bo-

humilu Servusovi, Václavu Orlíkovi a Jaro-

slavu Kalovi k jejich jubileím. Na programu

jednání byla zpráva o ãinnosti pfiíspûvkov˘ch

organizací ve mûstû, aktuální zpráva o hospo-

dafiení mûsta a rozpoãtová opatfiení, stanove-

ní poãtu ãlenÛ Zastupitelstva mûsta R˘mafio-

va pro volební období 2018–2022 a majetko-

vé záleÏitosti. Zastupitelé pfiijali celkem pa-

desát usnesení. 

Z jednání zastupitelstva

Grafick˘ symbol legendární hudební skupiny Rolling Stones byl pfied

pár t˘dny pojítkem tisícÛ jejich fanou‰kÛ, ktefií se se‰li na praÏském

leti‰ti v LetÀanech, aby si uÏili koncert pojmenovan˘ Nofilter.

Nejsem milovníkem hromadn˘ch akcí, ale mám rád muziku a vyãítal

bych si, kdybych si moÏnost alespoÀ jednou „Stouny“ vidût a sly‰et

naÏivo nechal ujít.

V jisté naivitû jsem se nechal vyhecovat návrhem b˘t na místû kon-

certu pfiítomen uÏ v ãase, kdy se areál otevíral, to znamená ‰est hodin

pfied vystoupením slavn˘ch rockerÛ, ãtyfii hodiny pfied produkcí pfied-

kapel. Pr˘ je nezbytné stát na co nejlep‰ím místû mnû daného sekto-

ru. A podafiilo se. Za tento úspûch jsem v‰ak byl v následujících ho-

dinách dokonale „odmûnûn“. PraÏícím sluncem, teplotou kolem tfii-

cítky, houstnoucím davem kolem mû, dlouh˘m stáním otlaãen˘mi

chodidly, pozdûji bolav˘mi zády. Nekoneãné ãekání jsem si zpoãát-

ku chtûl zpestfiit obãerstvením. PÛllitr piva za 70 korun ve vratném

kelímku, kter˘ následnû nebylo komu vrátit, za dal‰ích 70 nevybízel

k opakování. A tak jsem vlekoucí se ãas zabíjel sledováním ostatních

úãastníkÛ akce.

Fanou‰kÛ Rolling Stones je evidentnû nespoãet. Na praÏsk˘ koncert

pfiijeli z celé Evropy, mnozí se skupinou absolvují celou její leto‰ní

koncertní ‰ÀÛru. Ale více neÏ smûsice národÛ mû fascinovala vûková

‰kála pfiíchozích. Odhadl jsem vûkové rozmezí na pût aÏ osmdesát

let. Vût‰inu urãitû tvofiili ti star‰í, ktefií se v‰ak oblékli do vhodného

obleãení, doma jistû pro pfiíleÏitost takového koncertu peãlivû uscho-

vaného. Krásn˘ byl pohled na páry v dÛchodovém vûku v riflov˘ch

kraÈasech a triãkách. Bylo zfiejmé, Ïe je písniãky slavné kapely pro-

vázejí cel˘ Ïivot. Pár metrÛ pfiede mnou zprvu stál, posléze tanãil

a poskakoval ãil˘ sedmdesátník, vlasy do pÛl zad, v obliãeji slastn˘

v˘raz. Blízko mû ale také stála, tanãila a pi‰tûla skupina mlad˘ch ho-

lek, a to, Ïe znaly texty písniãek, které byly násobnû star‰í neÏ ony

samy, nesvûdãilo o náhodné náv‰tûvû nûjaké hudební atrakce.

Nejsem hudební kritik, nedokáÏu odbornû popsat to, co jsem sly‰el,

ale mnû to pfii‰lo neskuteãné. Mick Jagger, Keith Richards, Ron

Wood a Charlie Watts byli úÏasní. Tím, s jakou energií vystupovali,

tím, jak dobfie hráli a zpívali, tím, jak si fanou‰ky dokázali podmanit.

Jagger nepostál na místû, pobíhal sv˘m nenapodobiteln˘m taneãním

krokem po celé stagi, oba kytaristé provázeli svou hru smr‰tí rÛzn˘ch

pohybÛ, jen Watts za bubny si zachoval typick˘ strnul˘ v˘raz. Více

jak dvouhodinová show nabitá legendárními hity byla zaslouÏenou

odmûnou v‰em ãekajícím fanou‰kÛm. 

âlovûku to nedá a pfiem˘‰lí, kde ve svém vûku, sedmdesát a více, be-

rou na takovou show energii. Jsem si jist˘, Ïe velkou ãást nasáli od

nás fanou‰kÛ. Hrát s pocitem, Ïe právû dûláte radost padesáti tisícÛm

lidí, musí b˘t urãitû nabíjející. A pfiál bych jim, stejnû jako jejich fa-

nou‰kÛm, aby stále mûli kde brát. Vzhledem k tomu, Ïe koncert uza-

vfieli heslem Brzy se opût uvidíme, to na louãení je‰tû nevypadá.

V tom pfiípadû si pÛjãím a upravím text jednoho z jejich hitÛ: I can

get satisfaction (Mohu b˘t spokojen). VB

Pár slov... o vyplazeném jazyku

Foto na titulní stranû: 

Danu‰e Kotrlová – Léto budiÏ pochváleno
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Podle § 67 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), poãet

ãlenÛ zastupitelstva na kaÏdé volební období stanoví stávající zastupi-

telstvo nejpozdûji 85 dnÛ pfiede dnem voleb do obecních zastupitel-

stev. Podle § 68 téhoÏ zákona zastupitelstvo obce pfii stanovení poãtu

ãlenÛ zastupitelstva pfiihlédne zejména k poãtu obyvatel a velikosti 

územního obvodu. Poãet ãlenÛ stanoví tak, aby zastupitelstvo mûlo ve

mûstû o velikosti mezi 3 000 a 10 000 obyvatel 11 aÏ 25 ãlenÛ.

Dosud byl pro jednotlivá volební období stanoven poãet ãlenÛ zastupi-

telstva na 21 a podle názoru starosty mûsta by tento poãet mûl b˘t za-

chován i pro pfií‰tí volební období, a to z následujících dÛvodÛ: podle

§ 99 odst. 3 zákona o obcích se rada obce nevolí v obcích, kde má za-

stupitelstvo ménû neÏ 15 ãlenÛ. „O potfiebnosti rady mûsta pro cel˘
chod samosprávy ve mûstû není pochyb. Ze zákona vypl˘vá, Ïe poãet
ãlenÛ rady obce je lich˘ a ãiní nejménû 5 a nejv˘‰e 11 ãlenÛ, pfiiãemÏ
nesmí pfiesahovat jednu tfietinu poãtu ãlenÛ zastupitelstva,“ upfiesnil

starosta Petr Klouda a dále uvedl, teoreticky by tedy mohla b˘t jen pû-

tiãlenná rada (a jen 15 ãlenÛ zastupitelstva), av‰ak z praktického hle-

diska je pro zaji‰tûní plynulé ãinnosti rady mûsta úãelné zachovat po-

ãet jejích ãlenÛ na dosavadních 7, pfii tomto poãtu pak musí b˘t mini-

málnû 21 zastupitelÛ. „Vy‰‰í poãet radních v na‰em pfiípadû není moÏ-
n˘ – poãet musí b˘t lich˘, v pfiípadû 9 radních by muselo b˘t zastupite-
lÛ nejménû 27, coÏ pfiesahuje horní limit pro mûsto na‰í velikosti. Má-
li b˘t zachován osvûdãen˘ princip projednávání v‰ech dÛleÏit˘ch zále-
Ïitostí ve v˘borech a komisích, které jsou tvofieny zejména ãleny zastu-
pitelstva, je zachování poãtu ãlenÛ jak rady mûsta (vesmûs pfiedsedÛ
v˘borÛ a komisí), tak i zastupitelstva mûsta v dosavadní v˘‰i nezbyt-
né,“ uzavfiel problematiku poãtu zastupitelÛ Petr Klouda. Dosavadní

poãet zastupitelÛ se aÏ dosud jevil jako optimální a Ïádn˘ návrh na je-

ho zv˘‰ení nebyl zaregistrován. Zastupitelé jednomyslnû stanovili pro

volební období 2018–2022 poãet 21 ãlenÛ zastupitelstva. JiKo

Poãet ãlenÛ nového zastupitelstva 
po volbách se nezmûní
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Mûsto R˘mafiov má tfii domy s peãovatelskou sluÏbou, pfiiãemÏ dva

z nich jsou bezbariérové – dÛm s peãovatelskou sluÏbou (DPS) na

Revoluãní ulici a chránûné byty na Lidické ulici. DPS na tfiídû HrdinÛ

jiÏ potfiebám seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch nevyhovuje a ze strany

ÏadatelÛ není o tyto byty zájem. V souãasné dobû je zde dlouhodobû

voln˘ch aÏ pût bytov˘ch jednotek.

Na základû prostudování archivní dokumentace objektu na tfiídû

HrdinÛ a provedené kontrolní prohlídky na místû bylo zji‰tûno, Ïe

zfiízení v˘tahu by bylo znaãnû stavebnû a hlavnû finanãnû nároãné.

Byly posouzeny rÛzné moÏnosti umístûní v˘tahu v objektu, a to do

schodi‰Èového prostoru, uvnitfi objektu mimo schodi‰tû i na obvodo-

v˘ plá‰È objektu. Ve v‰ech pfiípadech by do‰lo k naru‰ení stávající

dispozice – bylo by nutné zru‰it nûkolik bytov˘ch jednotek a staveb-

nû by ‰lo o velk˘ zásah do nosného systému budovy.

Na podzim 2018 by mûla b˘t v rámci podporovan˘ch bytÛ vyhlá‰ena

v˘zva na realizaci peãovatelsk˘ch bytÛ pro rok 2019. Dotace by mûla

dosáhnout max. 600 tisíc korun na jeden byt, max. 12,5 milionu korun

na cel˘ objekt (max. 24 bytÛ) a podpora by mûla smûfiovat k zaji‰tûní

sobûstaãnosti a nezávislosti cílové skupiny, kterou jsou seniofii ve vûku

65 a více let a osoby fyzicky závislé na jiné osobû. V souãasné chvíli

je vhodné zaãít pfiipravovat projektovou dokumentaci a zajistit pravo-

mocné stavební povolení, bez kterého nelze Ïádost o dotaci podat.

Îádosti by se mûly podávat v termínu od fiíjna do prosince 2018.

Sociálnû-zdravotní komise jednala o moÏnostech vyuÏití stávajících

nevyuÏit˘ch budov ve mûstû, av‰ak Ïádná by nesplnila úãel, kter˘ by

odpovídal souãasn˘m podmínkám dotaãního titulu. NavrÏen˘ zámûr

proto zahrnuje v˘stavbu nového objektu, a to na Lidické ulici v pro-

storu za souãasnou budovou chránûn˘ch bytÛ, kter˘ by tak umoÏnil

vyuÏít souãasné zázemí peãovatelské sluÏby. V novém objektu by by-

lo max. 24 bezbariérov˘ch bytÛ, pfiiãemÏ alespoÀ tfii byty by byly fie-

‰eny velikostí bytové jednotky 2+KK pro moÏnost ubytování man-

Ïelsk˘ch párÛ, coÏ ve stávajících domech s peãovatelskou sluÏbou

chybí. 

Objekt DPS na tfiídû HrdinÛ nezÛstane nevyuÏit, aktuálnû probíhá re-

konstrukce zdej‰ích bytÛ na byty malometráÏní pro potfieby ostatních

obãanÛ mûsta.

Zastupitelé zámûr v˘stavby domu a jeho zafiazení do vûcného rámce

akcí (Integrovaného dokumentu) na období 2014–2018 schválili.

Zastupitelé schválili zámûr v˘stavby nového domu s peãovatelskou sluÏbou

Usnesením zastupitelstva kraje ze 14. ãervna byla mûstu R˘mafiovu

schválena úãelová investiãní dotace pro období 2018–2019 ve v˘‰i

2 250 tisíc korun. Dotace je urãena k financování v˘stavby zbrojni-

ce pro jednotku poÏární ochrany sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta

R˘mafiova. JiKo, zdroj: materiály ZM

Mûsto obdrÏí od kraje dotaci 
na v˘stavbu poÏární zbrojnice

Zdravotnictví

ORDINACE
MUDr. Vlasty Rychlé UZAV¤ENA!

(ukonãení ãinnosti)

od 1. 7. 2018
SVÉ DùTI MÒÎETE ZAREGISTROVAT

u MUDr. Richarda R˘znara
(Poliklinika R˘mafiov)

nejpozdûji do 30. 9. 2018!
Informace: 734 245 947, 739 511 036

V úter˘ 26. ãervna se uskuteãnil tfiináct˘ roãník Bûhu na Pradûd

o Pohár starosty, kterého se zúãastnilo 32 ÏákÛ. Navzdory nepfiízni-

vému poãasí, kdy cíl nebyl v mlze vidût, si pro celkové vítûzství do-

bûhl Vladimír Kistan s ãasem 12:26. Pohár pro vítûze pfievzal z rukou

místostarostky R˘mafiova Marcely StaÀkové. V kategorii dívek zví-

tûzila letos poprvé startující Amálie Vinohradníková s ãasem 15:07.

Dûkujeme mûstu R˘mafiovu za poskytnutou dotaci na tuto soutûÏ.

Bára Veãefiová, foto: Aneta âerníãková, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Bûh na Pradûd

·kolství

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
ZdeÀka Knoflíãková – R˘mafiov  ......................................... 80 let 
Bedfiich Krömer – R˘mafiov  ................................................ 80 let 
Vlasta Dfievová – R˘mafiov  ................................................. 80 let 
BoÏena Kroutilová – Ondfiejov  ............................................ 80 let 
Jan El‰ík – R˘mafiov  ............................................................ 81 let 
Zdenûk âermák – R˘mafiov  ................................................. 81 let 
Filomena Bejdáková – R˘mafiov  ......................................... 82 let 
Alena Spitzerová – R˘mafiov  ............................................... 83 let 
Marie Václavíková – R˘mafiov  ............................................ 84 let 
Marta Sedláková – R˘mafiov  ............................................... 84 let 
Anna ·tefanová – R˘mafiov  ................................................. 84 let 
Helena Dokoupilová – R˘mafiov  ......................................... 86 let 
BoÏena ·imrová – R˘mafiov  ................................................ 86 let 
Vratislav Hájek – R˘mafiov  ................................................. 86 let 
Antonín Zavadil – R˘mafiov  ................................................ 87 let 
Jaroslav Mazel – Nové Pole  ................................................ 87 let 
Ida Henkeová – R˘mafiov  .................................................... 88 let 
Ladislav ·ín – R˘mafiov  ...................................................... 89 let 
Julie Brunclíková – Janovice  ............................................... 91 let 
Marie Meitnerová – R˘mafiov  ............................................. 92 let 
Ferdinand ·tûpek – R˘mafiov  .............................................. 92 let 
Marie Rajnohová – R˘mafiov  .............................................. 93 let 
AneÏka ·tanglicová – Janovice  ........................................... 94 let 
Jindfii‰ka Pospí‰ilová – R˘mafiov  ........................................ 101 let 

Blahopfiání ke zlaté svatbû
Dne 3. srpna oslaví 

Eva a Rostislav Kubisovi
50 let spoleãného Ïivota.

Obûma pfiejeme dal‰í spoleãná léta.

S láskou dcera, synové, vnouãata a ostatní ãlenové rodiny

Rozlouãili jsme se
Daniel JavÛrek – R˘mafiov  ................................................ 1968 
Rozalie Kantorová – Janovice  ........................................... 1934 
Milu‰e Pavelková – R˘mafiov  ............................................ 1929 
Jaroslav ·punda – R˘mafiov  .............................................. 1949 
Antonín Caga‰ík – R˘mafiov  .............................................. 1933 
Václav Hájek – R˘mafiov  ................................................... 1943 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

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

na pozici referenta odboru Ïivotního prostfiedí – státní správa lesa

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

Termín nástupu: pfiedpoklad srpen 2018, popfi. dle dohody 

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové podmínky: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

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

zdûj‰ích pfiedpisÛ

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

ních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studijním programu se zamûfiením na obor lesnictví nebo úplné stfie-

do‰kolské ukonãené maturitou v oboru lesnictví,

• praxe v oboru v˘hodou,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy lesa v rozsahu daném zákonem 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

• vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotãen˘ch orgánÛ vykonávajících ãinnost v pÛsobnosti MûÚ R˘mafiov jako pod-

kladu pro stavební fiízení.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

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

7. srpna 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 7. srpna 2018

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-

tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-

mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru

Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. EvÏen Va‰tík, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

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

na pozici referenta finanãního odboru – správa majetku mûsta

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 9. 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády ã. 564/2006

Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Pfiedpoklady pro vznik pracovního pomûru úfiedníka dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb. jsou:
• státní obãanství âeské republiky, pfiíp. cizí státní obãanství a trval˘ pobyt v âeské republice, 
• dosaÏení vûku 18 let,
• zpÛsobilost k právním úkonÛm a bezúhonnost, 
• ovládání jednacího jazyka.
Dal‰í kvalifikaãní pfiedpoklady a poÏadavky:
• vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studijním programu (Mgr., Ing.) se zamûfiením na právo, ekonomiku, vefiejno-

správní ãinnost, pfiípadnû úplné stfiedo‰kolské ukonãené maturitou právního, ekonomického, vefiejnosprávního nebo v‰eobecného zamûfiení,
• základní orientace v zákonû ã. 89/2012, obãanském zákoníku, a zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích, oba ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu, odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏo-

vání právních pfiedpisÛ, organizaãní schopnosti.
Dále v˘hodou:
• zku‰enosti a praxe v oboru,
• znalost principÛ a fungování vefiejné správy,
• orientace v mapách, dobr˘ orientaãní smysl.
Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní vedení agendy správy nemovitého majetku mûsta (napfi. pronájmÛ, v˘pÛjãek, prodejÛ, v˘kupÛ, smûn, vûcn˘ch bfiemen, pfied-

kupních práv apod.), vãetnû zpracování podkladÛ pro jednání samosprávn˘ch a poradních orgánÛ mûsta, zpracování a ukládání pfiíslu‰n˘ch
smluv a podávání návrhÛ na zápis zmûn v katastru nemovitostí,

• funkce sekretáfie hospodáfiské komise rady mûsta,
• vedení evidence majetku mûsta (ãást „POZEMKY a BUDOVY evidované v KN“),
• vedení písemné i poãítaãové evidence uÏívacích vztahÛ k pozemkÛm ve vlastnictví mûsta (pronájmÛ, v˘pÛjãek),
• poskytování a zprostfiedkování úplatného dálkového pfiístupu k údajÛm katastru nemovitostí obãanÛm v souladu se zákonem ã. 344/1992

Sb., o katastru nemovitostí âeské republiky (katastrálním zákonem), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
• pfievody nemovitostí od ostatních subjektÛ vefiejné správy a dal‰ích subjektÛ (napfi. SPÚ âR, LesÛ âR, Úfiadu pro zastupování státu ve vû-

cech majetkov˘ch apod.), vãetnû pfiípravy podkladÛ pro samosprávné orgány.
Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.
K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûrového fiízení,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vydan˘

domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 

14. srpna 2018.
LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 14. srpna 2018
Nabízíme: moÏnost získání nájemního bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod.
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí
ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby
v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány
doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
Pro bliÏ‰í informace k náplni práce kontaktujte vedoucího finanãního odboru Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. Martina Ondru, tel. 554
254 150. Ostatní dotazy k v˘bûrovému fiízení zodpoví Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel. 554 254 132.

Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Moravskoslez‰tí záchranáfii zasahovali v sobotu 
30. ãervna veãer u váÏné dopravní nehody motocyklisty
nedaleko Václavova. Na místo pfiiletûl i vrtulník leteck˘ch
záchranáfiÛ.
V pÛl osmé veãer spûchali záchranáfii k nehodû mo-

tocyklisty, kter˘ nedaleko Václavova narazil do

svodidel. Sedmadvacetilet˘ muÏ po havárii nejevil

známky Ïivota. T˘my zdravotnické záchranné sluÏ-

by zahájily resuscitaci a v intenzivní snaze o jeho

záchranu pokraãovaly témûfi hodinu. âinnost srdce

se v‰ak nepodafiilo obnovit a postiÏen˘ na místû

podlehl mnohoãetn˘m poranûním. Zasahující léka-

fii museli nakonec konstatovat jeho smrt.

Ze skleníku zmizela zelenina,
z chatek náfiadí a alkohol

V posledních t˘dnech se mnoÏí pfiípady vlou-

pání do zahrádek. V noci z 24. na 25. kvûtna

zlodûj z chatky v kolonii na Nerudovû ulici

v Bfiidliãné odcizil kotouãovou pilu a drobné

mince, v dal‰ích zahrádkách po‰kodil dva

skleníky a z jednoho odnesl rajãata, papriky

a okurky. Celková ‰koda pfiesáhla 3 tisíce ko-

run. 

K dal‰ímu vloupání do‰lo na pfielomu ãervna

a ãervence v zahrádkáfiské osadû na ÎiÏkovû

ulici v R˘mafiovû. Zlodûj odnesl z chatky fo-

toaparát a deset lahví piva. ZpÛsobená ‰koda

ãiní 1 130 korun. Dal‰í pfiípady na sebe ne-

nechaly dlouho ãekat. Mezi 2. a 8. ãerven-

cem vnikl pachatel násilím do pûti chatek.

Vypil nalezen˘ alkohol a odnesl si motoro-

vou pilu. ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 11 tisíc

korun. V jednom z objektÛ zlodûje vyru‰ili

majitelé, z místa ale utekl. Za krádeÏ a poru-

‰ování domovní svobody mu hrozí aÏ tfiílet˘

trest.

Podnájemnice 
okradla majitele domu

R˘mafiov‰tí policisté ve zkráceném pfiíprav-

ném fiízení sdûlili podezfiení z pfieãinu kráde-

Ïe 49leté Ïenû z Horního Mûsta. V sobotu

30. ãervna mûla majitelÛm rodinného domu,

kde bydlela v podnájmu, odcizit hotovost 

12 tisíc korun a odjet taxíkem. Policisté Ïenu

vypátrali a zajistili je‰tû ve voze taxisluÏby

i s hotovostí 11 400 korun, kterou vrátili po-

‰kozen˘m. Podezfielá policistÛm sdûlila, Ïe

chtûla peníze pouÏít na cestu k sestfie a pobyt

u ní. Za krádeÏ mÛÏe b˘t potrestána aÏ dvou-

let˘m vûzením.

Po silnici bûhal osedlan˘ kÛÀ
bez jezdce

V sobotu 7. ãervence pfiijali r˘mafiov‰tí poli-

cisté oznámení, Ïe se na silnici u Stránského

pohybuje osedlan˘ kÛÀ bez jezdce. Policisté

se od majitele zvífiete dozvûdûli, Ïe si konû

zapÛjãil 59let˘ muÏ, kter˘ se dosud nevrátil

z vyjíÏìky. KvÛli obavû, Ïe mohl utrpût zra-

nûní, po nûm policisté zaãali pátrat. Nalezli

jej po dvou hodinách od oznámení u KnûÏ-

pole nezranûného, zato pod vlivem alkoholu.

Dechová zkou‰ka ukázala hodnoty pfies 

2,5 promile. MuÏ policistÛm sdûlil, Ïe usnul

na poli a kÛÀ mu utekl.

Odcizené náfiadí
·kodu pfiesahující 50 tisíc korun zpÛsobil ne-

znám˘ pachatel majiteli firmy ve Stránském.

V noci z 8. na 9. ãervence vnikl do jeho díl-

ny a odcizil svafiovací agregát s pfiíslu‰en-

stvím, sváfieãskou kuklu, motorovou pilu,

kfiovinofiez a dal‰í náfiadí. 

Odnesl náhradní díly 
na traktor

V pondûlí 9. ãervence do‰lo ke krádeÏi také

v Jifiíkovû. Pachatel z pozemku rodinného

domu odcizil pfievodovou skfiíÀ a rozvodo-

vou skfiíÀ pfievodového soukolí k traktoru

Zetor. Vnikl i do domu a odnesl holicí stro-

jek a obleãení. ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 35

tisíc korun.

Traktor se srazil s vlakem

V sobotu 14. ãervence po poledni se na ne-

chránûném Ïelezniãním pfiejezdu v blízkosti

motokrosové trati u R˘mafiova srazil traktor

s osobním vlakem. 74let˘ fiidiã zetoru s ná-

vûsem na pfiejezdu nedal pfiednost projíÏdûjí-

címu vlaku. V dobû nehody cestovali ve vla-

ku tfii cestující. Pfii nehodû na‰tûstí nebyl ni-

kdo zranûn. Na vlaku vznikla ‰koda za 

200 tisíc a na traktoru za 30 tisíc korun.

Kolo u penzionu nezÛstalo
Ze zahrady penzionu v R˘mafiovû se mezi

14. a 15. ãervencem ztratilo odstavené pán-

ské horské kolo. Majiteli, kter˘ zde trávil do-

volenou, vznikla ‰koda za 10 tisíc korun.

R˘mafiov‰tí policisté pfiípad vy‰etfiují jako

krádeÏ. Foto a text: por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, odd. tisku a prevence Bruntál

Nehodu u Václavova motorkáfi nepfieÏil

VáÏné zranûní si v nedûli 22. ãervence pfiivodila polská turistka, kdyÏ

havarovala na horské kolobûÏce mezi Pradûdem a Hvûzdou. O udá-

losti bylo operaãní stfiedisko ZZS MSK informováno v pÛl páté od-

poledne. Îena pfii jízdû po prudce se svaÏující silnici plné ostr˘ch za-

táãek narazila do svodidel. Pomoc jí poskytovala horská sluÏba a ná-

slednû posádka rychlé zdravotnické pomoci spolu s lékafisk˘m t˘-

mem letecké záchranné sluÏby.

Jednaãtyfiicetiletá Ïena nemûla ochrannou pfiilbu. Po pádu zÛstala pfii

vûdomí, pfii nárazu do svodidel si v‰ak pfiivodila víceãetná váÏná po-

ranûní obliãeje. Po poskytnutí první pomoci a pfiednemocniãní neod-

kladné péãe zajistili leteãtí záchranáfii transport pacientky do trauma-

tologického centra ostravské Fakultní nemocnice.

Foto a texty: PhDr. Luká‰ Humpl
Tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Îena se váÏnû zranila pfii pádu na horské kolobûÏce

Záchranáfii v terénu
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âlovûk musí bojovat proti tomu zlu, na které právû staãí. 

Jan Palach
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

28. 7. 2008 zemfi. Milena Luke‰ová, spisovatelka (nar. 16. 6. 1922)
– 10. v˘roãí úmrtí

29. 7. 1793 nar. Ján Kollár, spisovatel a slavista (zemfi. 24. 1. 1852)
– 225. v˘roãí narození

30. 7. 1818 nar. Emily Bronteová, anglická spisovatelka (zemfi. 
19. 12. 1848) – 200. v˘roãí narození 

1. 8. 1978 zemfi. Vlasta Javofiická, prozaiãka (nar. 25. 3. 1890) 
– 40. v˘roãí úmrtí

3. 8. 2008 zemfi. Alexandr Isajeviã SolÏenicyn, rusk˘ spisovatel
(nar. 11. 12. 1918) – 10. v˘roãí úmrtí 

6. 8.  Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní – v˘roãí
svrÏení první jaderné pumy na Hiro‰imu v roce 1945

8. 8. 1978  zemfi. Josef Hlinomaz, herec a malífi (nar. 9. 10. 1914)
– 40. v˘roãí úmrtí

9. 8.  Den Nagasaki – v˘roãí svrÏení jaderné bomby v ro-
ce 1945 

10. 8. 1928  nar. Vladimír Komárek, malífi (zemfi. 24. 8. 2002) 
– 90. v˘roãí narození 

10. 8. 1993  zemfi. Eva Olmerová, jazzová zpûvaãka (nar. 21. 1. 1934)
– 25. v˘roãí úmrtí

11. 8. 1948  nar. Jan Palach, student, upálil se na protest proti oku-
paci âeskoslovenska v srpnu 1968 (zemfi. 19. 1. 1969)
– 70. v˘roãí narození

12. 8. 1928  zemfi. Leo‰ Janáãek, skladatel (nar. 3. 7. 1854) 
– 90. v˘roãí úmrtí 

13. 8. 1938  zemfi. Václav Klement, technik a podnikatel, zakladatel
firmy Laurin a Klement (nar. 16. 10. 1868) – 80. v˘r. úm.

14. 8. 1993  zemfi. Jifií Adamíra, herec (nar. 2. 4. 1926) – 25. v˘r. úm.
15. 8. 1868  nar. Jan Eskymo Welzl, cestovatel, dobrodruh, polární

lovec (zemfi. 18. 9. 1948) – 150. v˘roãí narození
16. 8. 1928  zemfi. Antonín Sova, spisovatel (nar. 26. 2. 1864) 

– 90. v˘roãí úmrtí 
17. 8. 1888  nar. Franti‰ek Trávníãek, jazykovûdec (zemfi. 6. 6. 1961)

– 130. v˘roãí narození
18. 8. 1998  zemfi. Otto Wichterle, chemik (nar. 27. 10. 1913)

– 20. v˘roãí úmrtí
19. 8. 1938  nar. Vûra Galatíková, hereãka (zemfi. 21. 12. 2007)

– 80. v˘roãí narození
20. 8. 1878  nar. Jakub Deml, spisovatel (zemfi. 10. 2. 1961) 

– 140. v˘roãí narození
20. 8. 1908  nar. Robert Merle, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

28. 3. 2004) – 110. v˘roãí narození 
21. 8. 1928  nar. Zdenûk Luká‰, skladatel (zemfi. 13. 7. 2007) 

– 90. v˘roãí narození
21. 8. 1968  vojska státÛ Var‰avské smlouvy obsadila âesko-

slovensko pod fale‰nou záminkou kontrarevoluce 
– 50. v˘roãí

22. 8. 1878  nar. Ladislav Klíma, filosof a spisovatel (zemfi. 
19. 4. 1928) – 140. v˘roãí narození
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Filmov˘ dokument reÏisérky Libu‰e Rudinské Na tûlo, kter˘ mûl premiéru 
27. února v Olomouci, se uÏ potfietí promítal i v R˘mafiovû, tentokrát na zám-
ku Janovice. Stejnû jako dubnová premiéra v r˘mafiovském kinû, na niÏ na-
vázalo promítání pro studenty gymnázia, pfiilákal dokument o fotografu
Jindfiichu ·treitovi do Janovic poãetné publikum.
Dokument b˘valé ·treitovy studentky Libu‰e Rudinské vznikal tfii

roky a díky blízkému osobnímu vztahu autorky a hlavního aktéra

pronikl svûtoznámému fotografovi skuteãnû aÏ „na tûlo“. Osobnost

Jindfiicha ·treita a jeho soukrom˘ i vnitfiní svût pfiitom zachycuje s re-

spektem, stejnû jako fotograf sám po cel˘ Ïivot nahlíÏí do soukromí

objektÛ své vlastní práce – bezdomovcÛ, vesniãanÛ, RomÛ z vylou-

ãen˘ch lokalit nebo dûlníkÛ v prÛmyslov˘ch provozech. (Podrobnûji

jsme o filmu Na tûlo psali v RH 5/2018.)

Mûstské muzeum R˘mafiov dokument zafiadilo do programu leto‰ní

zámecké sezóny v rámci projektu Kvûty a kytice, kter˘ je spolufinan-

cován z fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem

R˘mafiovem. Na ãervencovou projekci letního kina naváÏe v srpnu

promítání snímku Ostfie sledované vlaky. Ani setkání s Jindfiichem

·treitem na janovickém zámku nebylo letos poslední, 25. srpna zde

probûhne velkoplo‰ná projekce jeho fotografií s Ïiv˘m doprovodem

flétnistky Moniky ·treitové. Její skladby pfiitom vznikly pfiímo pro

jednotlivé snímky, náv‰tûvníci tak budou svûdky jedineãného propo-

jení hudby a fotografie. ZN, fota: ZN a Michal Vyhlídal

V letním kinû na zámku se promítal dokument Na tûlo

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

-14-2018  25.7.2018 13:36  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2018

17

-14-2018  25.7.2018 13:36  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2018

18

PÚJâOVNÍ DOBA
od 16. 7. do 31. 8. 2018

pondûlí 9:00–16:00 ãtvrtek 9:00–16:00

úter˘ 9:00–16:00 pátek 9:00–16:00

stfieda zavfieno

www.knihovnarymarov.cz

Od 16. 7. do 31. 8. 2018

V¯MùNNÁ BURZA KNIH

Pfieãtené nebo nepotfiebné knihy 
mÛÏete odloÏit v knihovnû!

BliÏ‰í informace v pÛjãovnû

Osadní v˘bor Ondfiejov zve poutníky

na pouÈ do Ondfiejova

v nedûli 29. ãervence v 11:15
v kapli svaté Anny

a dále si vás dovoluje pozvat na

LETNÍ
PODVEâER

11. srpna od 16:00

na hfii‰ti v Ondfiejovû

k tanci a poslechu bude hrát

Duo Akord,
pfiipravena bude bohatá tombola

i speciality z jídelny pana Podlase.

Tû‰íme se na vás!

Osadní v˘bor Ondfiejov

Osadní v˘bory informují
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Servis sluÏeb

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba od 2. 7. do 31. 8.:
po–pá 14:00–21:00, 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.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Pozor!

Od soboty 4. srpna bude bazén do odvolání uzavfien
z dÛvodu oprav podhledÛ v bazénové hale

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

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

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Expozice otevfiena:
Úter˘, ãtvrtek, sobota   9:00–12:00    13:00–16:00

Mimo otevírací dobu lze sjednat prohlídku na tel. ãísle: 733 429 438

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

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

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

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

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

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

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

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 7
Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

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

✃

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

jili redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ.
V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku budeme uvefiejÀovat

snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského muzea R˘mafiov, které

slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke kaÏdodenní práci, mohli se

s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nûkterého fiemeslníka. 

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

pfiípadnû ze kterého období pochází. 

vyhla‰uje

v˘tvarnou pfiehlídku prací na téma
100 let republiky.

Libovoln˘mi technikami tvofite práce 
s námûtem v˘roãí. 

Inspirujte se osobnostmi, událostmi, 
architekturou, módou, sportem, 

dopravními prostfiedky…

Práce prosím odevzdejte 
do 14. záfií 2018 v knihovnû.
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Pfiedstavujeme projekt „Sociální bydlení s doprovodn˘m progra-

mem“, kter˘ je financován Evropskou unií v rámci Operaãního pro-

gramu Zamûstnanost a realizuje ho Slezská diakonie ve vybran˘ch

mûstech Moravskoslezského kraje – Fr˘dku-Místku, Karviné,

Tfiinci a R˘mafiovû. Projekt je realizován v období od 1. 10. 2017 do

30. 6. 2020.

Do projektu se mohou zapojit rodiny i jednotlivci Ïijící v nevyhovu-

jícím prostfiedí, ktefií hledají vhodnûj‰í bydlení, napfi. pokud Ïijí ve

vlhkém a podmáãeném bytû, ve vylouãené lokalitû, v nebytov˘ch

prostorech, na ubytovnû, v podnájmu nebo azylovém bydlení. Je 

urãen i pro rodiny a jednotlivce ohroÏené ztrátou bydlení, k níÏ mÛÏe

vést fiada nepfiízniv˘ch Ïivotních okolností, napfi. finanãní tíseÀ v dÛ-

sledku ztráty zamûstnání, zadluÏenosti, zmûny zdravotního stavu, zá-

vislosti na návykové látky, gamblerství, úmrtí osoby blízké apod. Dále

mohou b˘t podpofieni uÏivatelé pfiecházející z azylov˘ch domÛ do

bûÏného bydlení, ktefií potfiebují komunikovat s úfiady, vyfiizovat v‰e

potfiebné v získaném bydlení a k opûtovnému startu do Ïivota.

Velice ãasto se v na‰í práci setkáváme s lidmi, ktefií svou sloÏitou Ïi-

votní situaci nefie‰í, problémy se kupí, ãlovûk je oddaluje a pak neví

co dál. DÛleÏité je uvûdomit si svou nepfiíznivou situaci a postavit se

k ní ãelem, nepodceÀovat ji, neházet vinu na druhé. Rozhodující je

pfiístup ãlovûka k sobû samému, je potfieba nahlíÏet na situaci zodpo-

vûdnû, protoÏe problémy lze vÏdy zaãít fie‰it a posunout se vpfied.

Snahou pracovníkÛ zapojen˘ch do projektu je motivovat klienty, aby

plnili své závazky spojené s uÏíváním bytu, napfi. pravidelné hrazení

nájmu a energií, poplatku za odpady, drobn˘ch domácích oprav, do-

drÏování domovního fiádu. Dále klienty vedou k tomu, aby udrÏova-

li pofiádek v bytû a neporu‰ovali zásady sousedského souÏití.

Motivují rodiãe k fiádné péãi o dûti, o jejich pravidelné stravování

a vhodné oblékání, k dohledu nad jejich pfiípravou na vyuãování, ke

komunikaci se ‰kolou, ke snaze zapojit dûti do volnoãasov˘ch akti-

vit. Pracovníci projektu mohou klienty osobnû podpofiit pfii komuni-

kaci a jednání s úfiady, vûfiiteli, zamûstnavateli, lékafii, sousedy, ‰ko-

lou, pfiípadnû doporuãit klientÛm i jinou návaznou sluÏbu.

V rámci projektu pÛsobí v R˘mafiovû jeden terénní pracovník.

Podpora klienta probíhá v jeho pfiirozeném domácím prostfiedí, pra-

covník dochází za klientem a spoleãnû fie‰í situace a problémy spoje-

né s bydlením. Od tûchto náv‰tûv se odvíjí následná spolupráce me-

zi klientem a pracovníkem. Termíny schÛzek si stanovují po vzájem-

né dohodû, mohou probíhat i mimo domov klienta.

Terénní pracovník podporuje klienta v rÛzn˘ch oblastech, poskytuje

mu sociální poradenství, pomáhá pfii vyplÀování úfiedních formuláfiÛ,

doprovází na úfiady. Dal‰í formou podpory mohou b˘t nácvikové ak-

tivity, jako je sestavování finanãního rozpoãtu pro chod domácnosti,

nácvik a podpora pfii vafiení, vytvofiení Ïivotopisu pro snadnûj‰í zís-

kání zamûstnání, pfiíprava na pohovor uchazeãe o zamûstnání apod.

V rámci projektu nelze poskytovat úkony peãovatelské sluÏby, napfi.

péãi v oblasti hygieny, podávání lékÛ, nakupování, úklid domácnos-

ti. Tuto péãi je moÏno zajistit u jiné sociální sluÏby.

Podpora z projektu je zcela bezplatná a je poskytována na základû

Dohody o vstupu do projektu. Spolupráce s klienty probíhá prostfied-

nictvím individuálního pfiístupu, pfiiãemÏ je kladen dÛraz na momentál-

ní potfieby klienta. Vstup do projektu je dobrovoln˘, klient mÛÏe od do-

hody kdykoliv odstoupit bez udání dÛvodu. Délka spolupráce mezi pra-

covníkem a klientem je jeden rok s moÏností prodlouÏení. Kapacita vol-

n˘ch míst je omezena. Pfiípadní zájemci o sluÏbu ãekají v pofiadníku.

Nûktefií klienti zapojení do projektu bûhem spolupráce získají návy-

ky, potfiebné informace a zku‰enosti k tomu, aby zvládali svou Ïivot-

ní situaci fie‰it samostatnû. Pracovník je vÛãi informacím získan˘m

od klienta vázán mlãenlivostí.

Kontakt:
Katefiina Gregovská, tel.: 703 499 990 R˘mafiov

e-mail: sbdp-rym.tp@slezskadiakonie.cz

Katefiina Gregovská, terénní pracovník projektu

Sociální bydlení s doprovodn˘m programem

Na‰e motto
Cestu hledejme spoleãnû.
Sociální sluÏba Podhorská je poby-

tová sociální sluÏba poskytovaná

ve zdravotnickém zafiízení lÛÏkové péãe v Pohorské nemocnici, a. s., dle

§ 52 zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, v platném znûní.

Na‰e poslání
Posláním Sociální sluÏby Podhorská je zajistit prostfiednictvím poby-

tové sluÏby individuální péãi, dÛstojné a bezpeãné zázemí pfiibliÏují-

cí domácí prostfiedí uÏivatelÛm sociální sluÏby, ktefií vzhledem k vû-

ku a nepfiíznivému zdravotnímu stavu nemohou Ïít ve svém pfiiroze-

ném prostfiedí, potfiebují dopomoc a podporu pfii zvládání bûÏn˘ch

ãinností a v úkonech sebepéãe.

Posláním Sociální sluÏby Podhorská je v co nejvût‰í moÏné mífie 

umoÏnit uÏivatelÛm bûÏn˘ zpÛsob Ïivota.

Prostfiednictvím odborného personálu zaji‰Èujeme 24hodinovou péãi

uÏivatelÛm s lehkou, stfiednû tûÏkou, tûÏkou a úplnou závislostí na

pomoci jiné osoby. Sociální sluÏba Podhorská poskytuje uÏivatelÛm

sociální, o‰etfiovatelskou, rehabilitaãní a zdravotní péãi. Dále posky-

tuje celodenní stravu a ubytování v jednolÛÏkov˘ch a dvoulÛÏkov˘ch

pokojích. Má kapacitu 12 lÛÏek.

Komu je sociální sluÏba urãena
• seniorÛm od 65 let

• osobám s chronick˘m onemocnûním od 27 let

• osobám s tûlesn˘m postiÏením od 27 let

• osobám se zdravotním postiÏením od 27 let

Sociální sluÏbu vám nemÛÏeme poskytnout, pokud
• neposkytujeme sociální sluÏbu, o kterou Ïádáte, a to i s ohledem na

vymezení okruhu osob v registru poskytovatelÛ sociálních sluÏeb,

• nemáme dostateãnou kapacitu k poskytnutí sluÏby, o kterou Ïádáte,

• vá‰ zdravotní stav vyluãuje poskytnutí sociální sluÏby, o kterou Ïá-

dáte,

• jsme osobû, která Ïádá o poskytnutí sociální sluÏby, vypovûdûli

v dobû krat‰í neÏ 6 mûsícÛ pfied touto Ïádostí smlouvu o poskyt-

nutí téÏe sociální sluÏby z dÛvodu poru‰ování povinností vypl˘va-

jících ze smlouvy.

Sídlo Sociální sluÏby Podhorská
Sociální sluÏbu Podhorská najdete v budovû C, 1. NP, v areálu

Podhorské nemocnice, a. s. Sociální sluÏba Podhorská je samozfiejmû

bezbariérová. Okolí sídla sluÏby tvofií pfiíjemné parkové prostfiedí.

Pfiímá obsluÏná péãe o uÏivatele a zdravotní péãe
Pfiímou obsluÏnou péãi poskytují pracovníci v sociálních sluÏbách.

Pomáhají uÏivatelÛm pfiedev‰ím s nácvikem jednoduch˘ch denních

ãinností, s osobní hygienou a oblékáním, pfii jídle, pfii manipulaci

s pfiístroji, pomÛckami, prádlem, s udrÏováním ãistoty, s udrÏováním

kontaktÛ s rodinou, blízk˘mi a spoleãensk˘m prostfiedím, s volnoãa-

sov˘mi aktivitami a podporují klienty v jejich sobûstaãnosti.

Odbornou zdravotní péãi zaji‰Èují uÏivatelÛm nelékafi‰tí zdravotniãtí

pracovníci, ktefií mají odbornou zpÛsobilost k v˘konu zdravotnické-

ho povolání bez odborného dohledu.

UÏivatelé mají moÏnost volby lékafie. Zdravotní péãi mÛÏe Sociální

sluÏba Podhorská zajistit ambulantnû prostfiednictvím lékafie

Sociální sluÏba Podhorská

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby

Podpora aktivit a programÛ v rámci sociálního zaãleÀování

v oblasti bydlení a sluÏeb pro ohroÏené dûti, rodiny 

a dal‰í potfiebné ve vybran˘ch regionech MSK.

Operaãní program Zamûstnanost.

Registraãní ãíslo: CZ.03.2.60./0.0/0.0/16_064/0006462
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V sobotu 30. ãervna se v Hudebním pavilonu Lázní Karlova Studánka a v jeho
blízkém okolí uskuteãnil II. lázeÀsk˘ jarmark, na kterém se organizaãnû po-
dílely obec Karlova Studánka, Klub zpracovatelÛ vlny a jin˘ch pfiírodních ma-
teriálÛ, Svaz chovatelÛ ovcí a koz, R˘mafiovsko, o. p. s., a Místní akãní sku-
pina Hrub˘ Jeseník.
Do lázní se sjeli chovatelé a zpracovatelé vlny z rÛzn˘ch koutÛ re-

publiky pod heslem: Vlna není odpad – vlna je surovina. Zastoupení

zde mûly Staré Hamry, RoÏnov pod Radho‰tûm, Odry, Bene‰ov

u Boskovic, Svitavsko, Praha, Otinoves, Îimrovice a R˘mafiov.

Náv‰tûvníci zhlédli cel˘ proces zpracování vlny od stfiíhání oveãek,

které provádûl Roman Kfienek ze Stránského, aÏ po pfiedení na kolo-

vratu, tkaní na tkalcovském stavu, plstûní mokrou technikou nebo za

sucha ãi zpracování mohérové vlny. „V areálu nechybí ekocentra,
která se vûnují v˘uce star˘ch fiemesel, vidíme ‰perkafie, pletené ãi
háãkované odûvy a hraãky z vlny, nabízí se ochutnávka v˘borného
pokrmu pod názvem jehnûãí kotlík, pfiípadnû soutûÏ v pfiedení na ko-
lovratu ãi v pfiemotání pfiadénka v klubíãko a rodiãe s dûtmi se mo-
hou podívat na hranou pohádku, kterou s dûtsk˘mi herci pfiipravila

II. lázeÀsk˘ jarmark v Karlovû Studánce ve znamení vlny

Organizace a spolky

Podhorské nemocnice, a. s., kde pÛsobí také lékafii z oboru chirurgie,

ortopedie, interny a diabetologie, k dispozici je i rehabilitace.

Sociální poradenství pro uÏivatele
Sociální poradenství poskytuje uÏivatelÛm sociální pracovnice.

Pomáhá jim pfiedev‰ím s fie‰ením jejich nepfiíznivé Ïivotní situace,

s jednáním s úfiady ãi jin˘mi institucemi, s vyfiizováním dÛchodu ãi

pfiíspûvku na péãi, s doruãováním písemností apod.

Stravování
Zafiízení poskytuje uÏivatelÛm celodenní stravování v rozsahu 6 jídel

dennû. UÏivatelé mají moÏnost v˘bûru ze tfií druhÛ obûdÛ.

Náv‰tûvy
UÏivatelé mohou pfiijímat náv‰tûvy neomezenû s pfiihlédnutím k sou-

kromí ostatních spolubydlících.

Pes Merlin
Posilou na‰eho pracovního t˘mu je border kolie Merlin, oblíben˘ 

uÏivateli i pracovníky. UÏivatele pravidelnû nav‰tûvuje a pomáhá jim

aktivnû trávit voln˘ ãas.

Kontakt:
Sociální sluÏba Podhorská, tel.: 554 253 466

https://nemocnicepodhorska.agel.cz/pracoviste/oddeleni/socialni-

sluzba-podhorska.html

Kontaktní osoba:
Bc. Miroslava Legnerová, sociální pracovnice, tel.: 554 253 456

Miroslava.Legnerova@phn.agel.cz

1. 6. – 31. 8. SVâ R˘mafiov
V̆ stava: O cenu Karla Schinzela

9. 6. – 29. 9. zámek Janovice
V̆ stava: David Macháã – Zahrádkáfii

9. 6. – 30. 9. zámek Janovice
V̆ stava: Petr ·imãík – Zákaz vstupu

12. 6. – 31. 8. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Absolventky ZU·

12. 6. – 31. 8. radnice R˘mafiov
V̆ stava: Bestiáfi – absolventky ZU·

16. 6. – 30. 9. hrad Sovinec
V̆ stava: K. Gebauer a M. Klouzová – Niubo

16. 7. – 31. 8. M. knihovna R˘mafiov, V̆ mûnná burza knih

28. 7. 9:00 Hedva âesk˘ brokát, a. s.
Textilnû-fiemesln˘ workshop

28. 7. 13:00 Vyhlídková vûÏ Nová Ves
Anenská pouÈ a III. novovesk˘ jarmark

28. 7. 19:00 Kemp Indiana Janovice
Divadlo: Ochotnické divadlo Járy ·mitriho

Cimrmana (Svûtlá Hora) – Záskok

28.–29. 7. hrad Sovinec, Za ãest krále

29. 7. 10:00 kaple Stfiíbrné Hory, Anenská pouÈ

29. 7. 11:15 kaple Ondfiejov, Anenská pouÈ

4. 8. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Milan KníÏák – Tfiicet portrétÛ

4. 8. 14:00 Schindlerova stodola, M. Morávka
VernisáÏ: fotografie Dalibora Bednáfie

4. 8. 9:00 fotb. hfii‰tû M. Morávka
Den obce Malá Morávka

4. 8. – 2. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Milan KníÏák – Tfiicet portrétÛ

4. 8. – 29. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Okupace srpen 1968

4.–5. 8. hrad Sovinec, Pfiízrak temné vûÏe

5. 8. 9:00 Ruda u R˘mafiova
11:00 PouÈ v kostele Panny Marie SnûÏné

11. 8. 16:00 hfii‰tû Ondfiejov, Letní podveãer s hudbou

11.–12. 8. hrad Sovinec, Poslední vzdor

11.–12. 8. kostel Jifiíkov
2. letní ojedinûlá prohlídka kostela

16. 8. 21:00 zámek Janovice
Projekce: Ostfie sledované vlaky

17. 8. 21:00 zámek Janovice
Projekce: studentské filmy

18. 8. 16:00 zámek Janovice
Festival: R˘mafiovská skatastrofa

18.–19. 8. Malá Morávka, BorÛvkové hody

18.–19. 8. hrad Sovinec, Hodokvas rytífie Kobylky

21. 8. 17:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Okupace srpen 1968

25. 8. 14:00 KD Stará Ves, Den obce Stará Ves

25. 8. 19:00 zámek Janovice
Projekce: Fotografie Jindfiicha ·treita

s hudebním doprovodem Moniky ·treitové

25. 8. 19:00 Kemp Indiana Janovice
Divadlo: Kubo – muzikál na lidovou notu

25. 8. hrad Sovinec, Noãní prohlídky

25.–26. 8. hrad Sovinec, Tajemn˘ hrad Sovinec

25.–26. 8. Pradûdova galerie Jifiíkov
Ukonãení letních prázdnin

Pfiehled kulturních akcí – ãervenec a srpen 2018

Práce na tkalcovském stavu Pfiedení na kolovratu
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Hana Pl‰ková pfii zpracování mohérové vlny Hraná pohádka pod vedením Markéty Beránkové

Markéta Beránková ze Stránského,“ vyjmenovává nabídku jarmarku

Vladimíra Kfienková z farmy ve Stránském.

Náv‰tûvníci se kromû toho mohli od Hany Pl‰kové z Bene‰ova

u Boskovic dovûdût leccos zajímavého o vlnû angorsk˘ch koz, je-

jichÏ pÛvodní domovinou je oblast kolem Ankary a které se dodnes

chovají v Jihoafrické republice nebo na Novém Zélandu. „Já chovám

angorské kozy v nadmofiské v˘‰ce 730 metrÛ a mohér, kter˘ z nich zís-
kávám, je velmi jemn˘ a kvalitní. Kvalita je ov‰em hodnû závislá na
poãasí, kozy nemají rády sucho ani vlhko,“ pfiiblíÏila Hana Pl‰ková. 

Souãástí programu v Hudebním pavilonu byla fotografická v˘stava

Petra Tvaróga pod názvem Ovãí kadefinice. Veãer pak probûhla ta-

neãní zábava. JiKo

Ve westernovém areálu Kempu Indiana v Janovicích v sobotu 30. ãervna ví-
tali prázdniny. Organizátofii zároveÀ u Informaãního centra Turistick˘ch zná-
mek dekorovali znalce âeské republiky.
Pohádkov˘ les, atrakce pro dûti, soutûÏe o ceny, dûtská diskotéka, vy-

stoupení ÏákÛ matefiské ‰koly na ulici 1. máje a koncert kapely

Country Kavalérie, to je jen struãn˘ v˘ãet nabídky programu, kter˘

pro dûti na prahu letních prázdnin pfiipravili organizátofii ve wester-

novém areálu Kempu Indiana. Dûti plnily na stanovi‰tích nejrÛznûj‰í

úkoly, za které byly odmûÀovány sladkostmi, mohly se projet na po-

nících nebo si zatanãit na diskotéce. Vpodveãer byl zapálen táborák,

na kterém si dûti opekly ‰pekáãky.

SoubûÏnû s dûtsk˘m odpolednem probûhlo v areálu Informaãního cent-

ra Turistick˘ch známek dekorování znalcÛ âeské republiky. „Letos by-
lo dekorováno osm znalcÛ âR, celkovû jich uÏ za pût let bude kolem

stovky. ZnalcÛ âR, ktefií se dopracují aÏ k dvousté prémiové známce, je
opravdu málo. Proto je titul znalce zaslouÏen˘, tito lidé vûnují svému
koníãku mnoho volného ãasu. Dekorovaní znalci pfiijeli z Plznû, Luãan
nad Nisou, Turnova, Karlov˘ch VarÛ, Dolního Hradi‰tû, Nové Vsi pod
Ple‰í a z Tfiince. Kromû nich k nám pfiijela fiada dal‰ích turistÛ, ktefií akt
dekorování vnímají jako pfiíleÏitost k vzájemnému setkání a v˘mûnû zku-
‰eností. Pfiipravili jsme pro nû ve spolupráci s Mûstsk˘m muzeem
R˘mafiov prohlídku janovického zámku a kaple V Lipkách s prÛvod-
cem,“ sdûlil jednatel Turistick˘ch známek Ladislav ·ín.

Westernov˘ areál pfiipravuje v prÛbûhu roku fiadu akcí, na nejbliÏ‰í

z nich se mohou tû‰it zejména pfiíznivci divadla. V sobotu 28. ãer-

vence se na jevi‰ti La Skály pfiedstaví ochotníci ze Svûtlé Hory s in-

scenací Záskok. Od 1. do 5. srpna probûhne v areálu 21. roãník Velké

ceny Indiana – Mistrovství svûta ve vrhu noÏem. JiKo

V Kempu Indiana vítali prázdniny a dekorovali znalce âR

âas plyne, jak známo. A kaÏdá chvíle je neopakovatelná a sv˘m zpÛ-

sobem charakteristická. To platí také pro rÛzná období, v nichÏ se

formoval ná‰ vztah k národÛm, zemím i konkrétním lidem za na‰í

hranicí. Mám na mysli za uzavfienou hranicí, kam patfiilo v Evropû

napfi. i Polsko.

KdyÏ jsme mûli moÏnost pfied ãtvrtstoletím za tyto hranice nahlédnout,

hnala nás tam zvûdavost i touha nûco nového poznávat, objevovat

a hlavnû porovnávat. Zaãaly se tvofiit a postupnû rozvíjet partnerství

mezi obcemi a mûsty z rÛzn˘ch zemí, právû s cílem pfiedávat si zku‰e-

nosti a informace, které nepocházely z oficiálních mediálních zdrojÛ. 

Mûsto R˘mafiov mûlo to ‰tûstí, Ïe se potkalo s pfiedstaviteli mûst

i spolkÛ, které jiÏ tehdy mûly bohaté partnerské tradice. A ti nás pfii-

jali mezi sebe, otevfieli nám náruã a ochotnû nás provázeli prostfie-

dím, v nûmÏ Ïili. Byla to léta naplnûná hledáním v‰eho nového ãi ji-

ného. To pochopitelnû platilo pro celou na‰i spoleãnost. Rozvoj part-

nersk˘ch vztahÛ to byl bezpochyby smyslupln˘. 

âas plynul a nové objevování svûta se tak nûjak stávalo samozfiej-

mostí. A tak je to spravne! Tak to ma byt! Co v‰ak postupem ãasu na-

hrazovalo zvûdavost, to byly a jsou upevÀované osobní vztahy s „ci-

zinci“. Ty pfierostly v pfiátelství, a to zcela rovnocenné. KaÏdoroãnû

Doba a ãas

Fota: Roman Panáãek a redakce
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Pfied 15 lety bylo cílem sportovní dovolené r˘mafiovské kalanetiky

mûsteãko Gradac, leÏící na nejjiÏnûj‰ím cípu Makarské riviéry. Jak

ãas bûÏel, dostali jsme znovu chuÈ je nav‰tívit. Nûkterá místa zÛstala

dÛvûrnû známá, nûkterá se zmûnila k nepoznání.

Hotel Laguna nám opût poskytl pfiíjemné ubytování a chutnou stravu.

Vût‰ina s potû‰ením konstatovala, Ïe nov˘ ‰éfkuchafi zavedl zdravou

v˘Ïivu, nûkter˘m v‰ak chybûl obãasn˘ gastronomick˘ prohfie‰ek.

Hlavní náplní leto‰ního pobytu bylo cviãení a kreslení akvarelovou

pastelkou. Ranní hodinka pohybu na pláÏi nás vÏdy pfiíjemnû naladi-

la a uÏ jsme spfiádali plány na cel˘ den – kam na v˘let, na pláÏ, jak

se nejlíp pobavit. A protoÏe na kaÏdé nástûnce se skr˘vá pfiekvapení,

zaujala nás pozvánka na zahajovací koncert Hudebního léta. Za svi-

tu mûsíce se do pozdních hodin zahradou Gradackého muzea nesly

svûtoznámé milostné duety v podání pfiedních chorvatsk˘ch umûlcÛ.

Byl to úÏasn˘ kulturní záÏitek.

Abychom i my vytvofiili nûco umûleckého, pustili jsme se do kresle-

ní. První kresby vznikly pfii procházce do nedalekého Bristu, dal‰í

v pfiístavu Gradace a posledním tématem byl západ slunce. V‰echny

obrázky budou k vidûní od 28. ãervence ve vinném sklípku Emila

Chlachuly. V̆ stava pod názvem Jak to vidím já potrvá mûsíc.

Stalo se tradicí, Ïe na dovolen˘ch pofiádáme karnevalovou noc.

Leto‰ním tématem byli ãerti a ãertice. Za v‰eobecného veselí jsme

dovádûli v ulicích Gradace. A bylo se na co dívat! V‰ech 23 pe-

kelníkÛ bylo skuteãnû vyveden˘ch. Mnozí pfiihlíÏející se s ãerty

fotili, obãas mal˘m hfií‰níkÛm ukápla slziãka. âerti se nakonec 

usadili v hospÛdce Malo more a pofiádnû to tam roztoãili. O tom

svûdãí i to, Ïe personál druh˘ den otvíral místo v 8 hodin aÏ v po-

ledne.

Z nabídky v˘letÛ jsme si vybrali Baãinská jezera a noãní plavbu lodí

do Drveníku. Baãinská jezera tvofií sedm jezer, ‰est je vzájemnû pro-

pojeno. Pfii projíÏìce lodí jsme pozorovali vodní ptáky a malebná zá-

koutí s rákosem, lekníny a ostfiicí. Pfii podveãerním lomu svûtla má

kaÏdé jezero jinou barvu. To je moÏné vidût z vyhlídky nad jezery,

kde se navíc dají ochutnat rÛzné kulináfiské v˘robky.

Oproti tomuto poklidnému a romantickému v˘letu byla veãerní plav-

ba lodí plná tance, zpûvu a v˘borného obãerstvení v podobû grilova-

né makrely, ãerveného vína a chladivého ovocného dÏusu. Abychom

zpestfiili lodníkÛm plavbu, uspofiádali jsme jim v Drveníku mal˘ kon-

cert moravsk˘ch písniãek.

Cestou z dovolené jsme se v‰ichni shodli, Ïe tentokrát se nám opût

vydafiila.

AÈ je léto nebo zima,

s Vala‰kou je vÏdycky príma,

uÏ se zase tû‰íme,

aÏ nové krásy uzfiíme.

Irena Ondra‰íková, fota: Ludmila Calábková 

Gradac po 15 letech

se o tom pfiesvûdãujeme na rÛzn˘ch kulturních, spoleãensk˘ch i spor-

tovních akcích. Nejv˘znamnûj‰í akcí, která je kaÏdoroãnû pofiádána

v jiné zemi, je Tour du Jumelage. 

Po úspû‰ném pofiadatelství R˘mafiova v roce 2017 bylo v tomto roce 

organizátorem na‰e partnerské mûsto Schotten v Hesensku. Setkání více

neÏ stovky úãastníkÛ ze sedmi mûst z Nûmecka, Belgie, Francie, Itálie

a âeska se uskuteã-

nilo v ãervnu v Du-

rynsku. Turisticko-

poznávací akce opût

ukázala, jak lze zcela

neformálnû hovofiit

s lidmi stejné kultu-

ry, ale rozdíln˘ch

tradic o vûcech, které

fie‰í Evropa. Lze jen

konstatovat, Ïe „tam

dole“ lidé dokáÏou

spolu velmi pfiátel-

sky hovofiit i o téma-

tech, která v dne‰ní

dobû nejsou pro v˘-

voj v Evropû jedno-

duchá. 

Proto mají tato setká-

vání smysl. A dne‰-

ní doba, za 28 let jiÏ v˘znamnû zmûnûná, pfiinesla novou kvalitu do

mezinárodních partnersk˘ch vztahÛ. Na prvním místû jiÏ nestojí otáz-

ka, jak to po vzoru Západu dûlat, ale s jak˘mi lidmi to, co nás spojuje,

chceme dûlat. A vûfite, Ïe shoda zahraniãních partnerÛ panuje v tom, Ïe

v kaÏdém pfiípadû chceme rozvíjet kvalitní Evropu spoleãnû.

Pavel Koláfi, ãlen v˘boru Spolku pro mezinárodní partnerské vztahy

Foto: archiv Pavla Koláfie
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V sobotu 30. ãervna pfiijel poprvé po devíti letech z Bruntálu do Malé Morávky
vlak. Nese symbolick˘ název prázdninov˘, protoÏe bude pfiepravovat turisty
o letních prázdninách, a to o víkendech a svátcích. Jeho jízdy skonãí 2. záfií.
Slavnostnû vyzdobené nádraÏí, dráÏní personál v dobov˘ch unifor-

mách, konfety, harmonikáfika, jeden by si pomyslel, Ïe zde filmafii na-

táãejí volné pokraãování Hrabalov˘ch Ostfie sledovan˘ch vlakÛ, nicmé-

nû v daleko veselej‰í atmosféfie, neÏ jaká vládla ve zmínûném filmu.

TouÏebnû oãekávaná ma‰inka se dvûma historick˘mi vozy se pfied nád-

raÏím v poslední zatáãce prudkého klesání objevila krátce po osmé ho-

dinû ranní, pfiesnû podle jízdního fiádu. Dlouh˘m houkáním a pískotem

zdravila celou obec a nádraÏí, které opustila naposled v roce 2009. 

„Jsem upfiímnû ‰Èastn˘, Ïe se nám sem podafiilo vláãky dostat, stálo nás
to obrovské úsilí, mnoho energie a nervÛ, ale povedlo se. Ochrannou ru-
ku nad tímto projektem drÏel námûstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro dopravu a chytr˘ region Jakub Unucka, kterému za Slezsk˘ Ïe-
lezniãní spolek a za nás v‰echny srdeãnû dûkuji,“ sdûlil pfii zahájení

prázdninového

provozu histo-

rick˘ch vozÛ Ïe-

lezniãní dráhy

z Bruntálu do

Malé Morávky

jeden z otcÛ této

my‰lenky Ladislav Antalec ze Slezského Ïelezniãního spolku.

Povoláním je strojvedoucí a ma‰inku do Malé Morávky si „odfiídil“

sám. „Vlaky jsou m˘m koníãkem od dûtství, a protoÏe jich mám pfies t˘-
den v práci málo, tak o víkendech je‰tû jezdím s prázdninov˘m vláã-
kem,“ dodal s úsmûvem Ladislav Antalec. 

Námûstek hejtmana pozdravil hosty a cestující, vyzdvihl potfiebu lidí

bavit se, obzvlá‰È v dne‰ní hektické dobû. „Na mnoho lidí pÛsobí jízda
vlakem velmi pozitivnû, proto se potû‰me jízdou historick˘m vlakem do
Malé Morávky,“ prohlásil Jakub Unucka.

Na vlakovém nádraÏí v Malé Morávce byl pfiipraven historick˘ autobus

znaãky Karosa z roku 1980, kter˘ navazuje na vlak z Bruntálu a jede

pfies Malou Morávku a Karlov do Karlovy Studánky. O provoz autobu-

su se starají nad‰enci z Klubu ãesk˘ch historick˘ch autobusÛ, ktefií se

mimo jiné úãastní tradiãních srazÛ historick˘ch autobusÛ v Le‰anech.

V doprovodném programu byla k dispozici zahradní Ïeleznice – parní

ma‰ina a vagóny, na kter˘ch se mohly svézt nejen dûti. Snad kaÏd˘ ma-

l˘ kluk sní o vláãcích, ov‰em málokter˘ u nich zÛstane. Jifií Siã si za

sv˘m snem ‰el a dovedl jej do mistrovské podoby. Pod jeho rukama

vznikla napfiíklad lokomotiva 310.017 v mûfiítku 1:8 nebo vzne‰ená

275.0 známá z filmu Îelezn˘ dûdek. Úãastníci akce ke zprovoznûní drá-

hy Bruntál – Malá Morávka mohli spatfiit i dal‰í jeho Ïelezniãní mode-

lová vozidla, ale také tfieba stolní model Ïeleznice ãlenÛ Klubu Ïelez-

niãních modeláfiÛ Ostrava. JiKo

Do Malé Morávky pfiijel po devíti letech vlak

Z okolních obcí a mûst
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Od roku 2009, kdy probûhl první roãník koÀské show Na skok do Skal, se ta-
to akce zapsala do kalendáfie atraktivních letních událostí na‰eho regionu.
Nejlep‰ích jezdci a konû âR ve Skalách kaÏdoroãnû pfiedvádûjí své umûní
v rÛzn˘ch odvûtvích jezdeckého sportu.
Show vÏdy sledují náv‰tûvníci z celé republiky, vãetnû zástupcÛ rÛz-

n˘ch firem, které tuto akci rády podporují. Na programu minul˘ch

roãníkÛ byly kromû samotné koÀské show koncerty Ka‰párka v ro-

hlíku, Davida Krause, Jaroslava Uhlífie nebo Xindla X.

Osvûdãené úãastníky minul˘ch roãníkÛ i nové úãinkující sledovalo

pfies 1 200 divákÛ, coÏ pfiedstavuje 100% naplnûnou kapacitu areálu.

Mezi nováãky se náv‰tûvníkÛm s drezurní ukázkou pfiedvedla napfií-

klad Petra Balnarová z praÏské jízdní policie. Strhující byla také zá-

vûreãná skoková soutûÏ hodnocená diváky. Vítûzství v ní vybojovala

talentovaná teprve desetiletá Katefiina La‰áková, která ve finále po-

razila mistra svûta ve voltiÏi Petra Eima.

V̆ tûÏek leto‰ního devátého roãníku benefiãní akce bude vûnován na

podporu úãasti voltiÏní skupiny z Albertovce na Svûtov˘ch jezdeck˘ch

hrách WEG (mistrovství svûta). Dle vyjádfiení jednoho z hlavních 

organizátorÛ show Jaroslava Kincla voltiÏní t˘m obdrÏí 25 tisíc korun.

Závûr leto‰ní koÀské show patfiil vystoupení Olgy Lounové a tradiã-

nímu ohÀostroji. Více na www.naskokdoskal.cz/akce. 

Fota a text: Miroslav ·koda

Na skok do Skal podeváté

V sobotu 7. ãervence probûhl jiÏ osm˘ roãník Hasiãské ligy Pradûd v krásném
prostfiedí zámeckého parku v Janovicích. Celkem se sem sjelo dvacet ‰est

druÏstev muÏÛ, ktefií soutûÏili o putovní pohár Memoriálu Jirky Pitnera, de-
vût druÏstev Ïen k soutûÏi o putovní pohár Memoriálu Lubomíra MojÏí‰ka,
a dva t˘my veteránÛ.
Vysokou laÈku nasadilo hned v úvodu domácí druÏstvo z Janovic s ãa-

sem 14,63 s na levém terãi a 14,16 s na pravém terãi. Tento ãas dlou-

ho odolával dal‰ím pokusÛm, pak ho ale pfiekonalo druÏstvo z Bílého

Potoka (okres Jeseník) s ãasy 14,24 a 14,35 s. Na tfietí místo se zafia-

dilo druÏstvo Rájeãku (okres ·umperk) s ãasy 14,88 a 14,48 s.

V Ïenské kategorii se nejlépe dafiilo druÏstvu z ·iroké Nivy s ãasem

16,11 s na levém a 16,97 s na pravém proudu, na druhém místû skon-

ãil t˘m ze Zátora (16,73 a 17,35 s) a na tfietím místû druÏstvo

z Velk˘ch Kunûtic (okres Jeseník) s ãasy 17,68 a 18,36 s.

V kategorii veteránÛ se jako první umístili domácí hasiãi z Janovic

a jako druhé druÏstvo z Troubelic.

Mnohokrát dûkujeme v‰em sponzorÛm za dary a mûstu R˘mafiovu za

spolufinancování cen pro soutûÏící. Tû‰íme se na dal‰í spolupráci. 

Foto a text: Petr Boxan, SDH Janovice

Zhodnocení akce Hasiãské ligy Pradûd Janovice 2018

Národní kolo je finálov˘m vyvrcholením pfiírodovûdné soutûÏe Zlat˘ list, na
kterém se setkají nejlep‰í kolektivy z krajsk˘ch kol. Je to t˘denní akce
s mnoÏstvím exkurzí a setkání s odborníky z oblasti pfiírodních vûd. Letos
probûhla ve dnech 18.–23. ãervna ve ·tramberku.
Za ná‰ kraj se jí v kategorii M zúãastnilo druÏstvo z pfiírodovûdného

krouÏku SK ASK âR Bfiidliãná, tedy Baby team JeÏci ve sloÏení

Katefiina Bartozelová, Petr Oli‰, Miroslav Loukota, Jan RepáÀ,

Michal BuráÀ a Dominik Smékal. V kategorii S Moravskoslezsk˘

kraj reprezentovala Z· Mûsto Albrechtice. 

Vítûzství v krajském kole ÏákÛm otevfielo cestu do republikového ko-

la mezi ãtrnáct nejlep‰ích soutûÏních druÏstev v âR. Po absolvování

terénních cviãení a besed se v pátek 22. ãervna v‰echna druÏstva vy-

dala na soutûÏní stezku. Zde na nû ãekalo jedenáct stanovi‰È a v prÛ-

bûhu 4,5 km dlouhé trasy dvacet rostlin k poznávání. 

UÏ ve stfiedu t˘my obhajovaly svou Práci pro pfiírodu. Îáci museli

struãnû objasnit porotû, co a proã udûlali pro pfiírodu, a odpovídat na

dotazy odborníkÛ. Na hodnocení se nám koukalo opravdu dobfie –

na‰i borci byli na 1. místû. Je‰tû vût‰í radost nás ovládla po páteãním

Národní kolo 46. roãníku Zlatého listu
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V právû skonãeném ‰kolním roce se ÏákÛm z pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ SK
ASK âR Bfiidliãná podafiilo získat prestiÏní mezinárodní certifikát Lesní tfiídy,
a to díky tomu, Ïe se na rok stali patrony 10 m2 Nového pralesa, kter˘ od ro-
ku 2004 vzniká na Je‰tûdském hfiebeni. 
Mezinárodní v˘ukov˘ program Les ve ‰kole funguje ve 26 zemích

svûta. V âR je do nûj zapojeno více neÏ 300 ‰kol. Jeho cílem je 

umoÏnit ÏákÛm lep‰í poznání lesa. Vede je k praktickému poznání zá-

konitostí pfiírody. Základní ‰kola Bfiidliãná je do programu Les ve

‰kole zapojena jiÏ fiadu let a jeho prvky jsou implementovány do v˘-

uky pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ vût‰iny roãníkÛ. Poprvé jsme v‰ak vy-

zkou‰eli program i v rámci krouÏkÛ. Na‰e pojetí Lesa ve ‰kole poro-

tu zaujalo, o ãemÏ svûdãí zmínûn˘ certifikát Lesní tfiídy.

Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Îáci z Bfiidliãné získali certifikát
Lesní tfiídy

vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Baby team JeÏci se stal tfietím nejlep‰ím v kate-

gorii M. Od druhého místa je dûlilo pouh˘ch 1,5 bodu. 

Za finanãní podporu úãasti na soutûÏi dûkujeme MûÚ Bfiidliãná,

Nadaci Agrofert, Z· Bfiidliãná a SK ASK âR, která je na‰í matefiskou

organizací.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏku

Za ãest krále

28.–29. ãervence

Sovinec v temné dobû války tfiicetileté

Dob˘vání hradu s bitvou a stfiedovûkou recyklací lahví

Kaskadérské grotesky a pfiestfielky pfii obléhání hradu

Pfiízrak z temné vûÏe

4.–5. srpna
Lapkové a kati pfii práci na loupeÏnické stezce 

– festival práva útrpného

DivákÛm se pfiedstaví ‰ermífiská a divadelní spoleãnost Taurus,

skupina ‰ermu Nuncius Regis a kejklífi Kfiupíno Kfiup

Hodokvas rytífie Kobylky
18.–19. srpna

Nejvût‰í akce roku – tradiãní historicko-fiemesln˘ jarmark
Na nádvofií vystoupí nejlep‰í skupiny, 

které mohou náv‰tûvníci na hradû zhlédnout:

Bibus Spiritus, Artus Thor, Lucius, Adorea
a nejúspû‰nûj‰í úãinkující loÀské sezóny:

Divadlo bez stfiechy a kejklífi Slávek
V sobotu aÏ do 23:00 veãerní program

Noc démonÛ pln˘ ohÀov˘ch efektÛ

Ka‰párek na skalním hradû
1.–2. záfií

Loutkáfiská a pohádková pouÈ
Akce zamûfiená pfiedev‰ím na dûti jako rozlouãení s prázdninami

Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci

Akce hradu Sovince
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Naproti nûkdej‰í stánkové trafice, ve které jsme si v pozdních 90. le-

tech minulého století kupovali „Ïvejky Huba Buba“, „Brávíãka“

a „Ábécéãka“, visí reliéf, kter˘ nás pokaÏdé donutil zamyslet se, co

onen kus kamene vlastnû zobrazuje.

Lokalitu na ulici 1. máje, kde zmínûná trafika dfiíve fungovala, by-

chom mohli nazvat areálem ‰kolním. Budova druÏiny a jídelny, bu-

dova základní ‰koly a tfietí stavba, v níÏ sídlí matefiská ‰kola, jasnû

definují její charakter, kter˘ je‰tû doplÀuje dûtské hfii‰tû vybudované

uprostfied. Na zaãátku 70. let minulého století zde v‰ak ‰kolní kom-

plex je‰tû nestál a fie‰ily se „tûÏkosti pfii zásobování obyvatelstva po-
travináfisk˘m zboÏím“, jak pí‰e kronikáfi Vratislav Koneãn˘. První

konkrétní zmínka v kronice o tom, Ïe ve mûstû probíhá v˘stavba

dvou nov˘ch nákupních stfiedisek, a to prodejny na Opavské ulici

(dne‰ní Potraviny Lazarczyk) a na ulici 1. máje (dne‰ní Hru‰ka), je

z roku 1973. Stavba obou prodejen se protahovala a nakonec trvala

témûfi pût let. 

V roce 1975 byla samoobsluha s potravináfisk˘m zboÏím, spadající

pod Státní podnik Pramen, na ulici 1. máje poprvé otevfiena a zaãala

slouÏit „pfiedev‰ím velké skupinû obyvatel z nového sídli‰tû na
Dukelské [sic], Hornomûstské a Pivovarské ulici a ulici 1. máje, [kte-

fií] museli nákup nosit buì z námûstí nebo z prodejny Jednoty na
Sokolovské ulici.“
Bûhem následujících tfiiaãtyfiiceti let budova prodûlala nûkolik zásad-

ních stavebních zmûn. Do zaãátku 90. let spadala do sítû samoobsluh

Pramen (jeho druhá prodejna fungovala v horní fiadû námûstí Míru 

– pozdûj‰í CA-VA, nyní Hru‰ka). Zhruba po sedmnácti letech noví

majitelé prodejnu na ulici 1. máje pfiebudovali na obchod a restaura-

ci, které se podle toãeného piva fiíkalo „U JeÏka“. Zásadní promûnou

budova pro‰la v roce 1998, kdy její dal‰í majitelé obchodní plochu

(uÏ pod názvem H&H neboli „Háãko“) v˘raznû zvût‰ili a vchod

z Pivovarské ulice pfiesunuli pfied novû vybudované parkovi‰tû na 

ulici 1. máje. Tam pÛvodnû stávala buÀka s trafikou, kterou poté pfie-

sunuli na souãasné místo. Spousta pamûtníkÛ si jistû také pamatuje

legendární zimu roku 2006, pfii které snûhová nadílka zpÛsobila pro-

pad sedlové stfiechy prodejny. V souãasnosti uÏ nûkolik let patfií sa-

moobsluha do sítû prodejen Hru‰ka.

Zmûny se na‰tûstí nijak nedotkly reliéfu, jenÏ zdobí fasádu obchodu

od samého poãátku do dne‰ních dnÛ. JelikoÏ nese v pravé dolní ãás-

ti vytesanou signaturu „Z. P¤IKRYL 76“, nemuseli jsme dlouze pát-

rat po autorovi ani po roku zhotovení. Pfiesto tu malá nejasnost je –

samoobsluha zaãala fungovat v roce 1975 a tento rok je uveden také

u na‰eho reliéfu ve v˘ãtu Pfiikrylov˘ch realizací ve Slovníku ãesk˘ch
a slovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ. MoÏná je oznaãení „76“ dÛsled-

kem neustále odsouvaného data dokonãení prodejny. Autor mûl dílo

hotové pravdûpodobnû v pfiedstihu, oznaãil je proto pfiedpokládan˘m

datem dokonãení stavby. NemÛÏeme v‰ak vylouãit, Ïe byl reliéf osa-

zen o rok pozdûji, aãkoliv tato moÏnost je vzhledem k tehdej‰í praxi

ménû pravdûpodobná.

Autorem reliéfu je v˘znamn˘ a nesmírnû ãinn˘ sochafi, kreslífi a bás-

ník Zdenûk Pfiikryl (*4. ãervence 1928 Chomoutov u Olomouce),

kter˘ vût‰inu svého Ïivota Ïil a tvofiil v Olomouci. Reprezentuje tak

pokraãování tradice zásobování R˘mafiovska díly olomouck˘ch v˘-

tvarn˘ch dílen, jeÏ dosáhla nejvût‰ího rozmachu v barokní dobû (na-

pfi. barokní sochy na námûstí, sochafiské vybavení a fresková v˘zdo-

ba kaple V Lipkách a mnoho jin˘ch). 

Zdenûk Pfiikryl studoval v letech 1947–1951 u profesorÛ V. Navrá-

tila, J. Zrzavého, B. Markalouse a V. Richtera na Pedagogické fakul-

tû Univerzity Palackého v Olomouci, kde také od roku 1990 jako do-

cent a posléze profesor vyuãoval modelování. UÏ od poãátku své

tvorby autor v˘raznû inklinoval k psanému slovu, ãasto proto b˘vá

naz˘ván „umûlcem filozofické orientace“. Kromû psaní odborn˘ch

textÛ, vzpomínek a básní se aktivnû vûnoval redigování nûkolika

sborníkÛ. Ve své volné tvorbû se zab˘vá sochafistvím, medailérstvím,

grafikou, kresbou a v˘tvarnou teorií (napfi. kniha Jak pracuje sochafi,

1971). Sv˘m dílem je zastoupen v fiadû v˘znamn˘ch tuzemsk˘ch ga-

lerií, ale také ve sbírkách muzeí v Legnanu, Wroclavi, Milánû ãi

PafiíÏi.

S Pfiikrylov˘m dílem ve vefiejném prostoru se ãlovûk nejblíÏe

R˘mafiovu mÛÏe setkat v Olomouci, kde v‰ak fiada jeho soch bohuÏel

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
7. Jesenické slunce

Genius loci

Zdenûk Pfiikryl s Jindfiichem ·treitem na své v˘stavû v Bruntále,
2008, foto: Zuzana Pr‰alová

Uãitelsk˘ sbor M· 1. máje, v pozadí pÛvodní vstup do prodejny
Pramen, 1976–1977, foto: archiv Heleny Navrátilové

Matefiská ‰kola 1. máje, v pozadí vpravo samoobsluha s reliéfem, 
foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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zanikla ãi byla pfiemístûna. V na‰em regionu autor nikdy nevystavoval,

aÏ na komornûj‰í v˘stavu v bruntálské Galerii V Kapli v roce 2008.

Reliéf na prodejnû Hru‰ka nese název Jesenické slunce. Formálnû jej

lze zafiadit do Pfiikrylovy abstraktní tvorby, v níÏ zkoumal pfiírodní

tvarosloví, zobrazoval „vegetabilní pfiírodní síly“, tedy obecnû svût,

kter˘ nás obklopuje a jehoÏ jsme souãástí. Jako dûti jsme si mysleli,

Ïe reliéf pfiedstavuje slunce praÏící na egyptské pyramidy (vpravo na-

hofie), pÛjde v‰ak spí‰e o materializování Slunce do podoby stfiedo-

vého kotouãe, z nûhoÏ do v‰ech stran vychází myriáda rÛznû velk˘ch

a lomen˘ch paprskÛ – jesenické slunce, které aÏ do posledních let by-

lo v‰elijaké, jenom ne tropické.

My‰lenky t˘kající se tématu tohoto seriálu (tedy sochafiství a vefiejné-

ho prostoru) mají v Pfiikrylov˘ch textech aÏ nadãasovou platnost.

PfiipomeÀme si nûkteré; tfieba kdyÏ nabádá k pokraãování v barokní

tradici osazování soch: „Kolik je jenom okolo nás míst, která pfiímo vo-
lají po umístûní plastiky: sídli‰tû, nová námûstí, parky, ulice, stadióny,
hfií‰tû, láznû, nábfieÏí, mosty, ale i volná krajina, lesní zákoutí, místa
ménû frekventovaná, vybízející k zastavení, zamy‰lení, ke snûní.“ Nebo

kdyÏ obhajuje dÛleÏitost umûní ve vefiejném prostoru: „Skuteãnû lidské
Ïivotní prostfiedí je bez spolupráce sochafiství nemyslitelné.“
Jeho my‰lenku, Ïe „divák by mûl b˘t pfii vnímání nároãn˘ nejen na
dané umûlecké dílo, ale stejnû i sám na sebe“, bychom mûli prosa-

zovat dnes jako nikdy. Právû kvÛli slevení z tohoto poÏadavku totiÏ

v fiadû mûst dochází k osazování nekvalitních, lacin˘ch a podbízi-

v˘ch dûl, jeÏ usilují zalíbit se a rezignují na to klást na diváka vy‰‰í

nároky. CoÏ je tristním v˘sledkem pohodlné a technologicky unave-

né spoleãnosti, neochoty investovat do umûní obecnû a také nedo-

statku osvícen˘ch úfiedníkÛ ãi soukrom˘ch zadavatelÛ, ktefií nekon-

zultují osazování soch do vefiejného prostoru s odborníky, nevyhla-

‰ují sochafiské soutûÏe ãi v hor‰ím pfiípadû osazování nov˘ch soch ne-

povaÏují za dÛleÏité.

Jesenického slunce bychom si mûli cenit, a to nejen proto, Ïe je po-

mûrnû kvalitním umûleck˘m dílem v˘znamného autora, ale zejména

proto, Ïe nepfiedstavuje univerzálnû zobrazené téma, n˘brÏ od poãát-

ku svého vzniku dílo ideovû vázané na konkrétní oblast – na podhor-

ské mûsteãko R˘mafiov v podhÛfií JeseníkÛ.

Fotografie se samoobsluhou Pramen na ulici 1. máje nemáme k dis-

pozici témûfi Ïádné, máte-li nûjaké zachycující tuto stavbu napfiíã do-

bou, pfiineste nám je prosím do muzea ukázat.

A pfií‰tû zamífiíme do „bílého domu“ RD R˘mafiov, kde visí jedno

pûknû „nazlátl˘ a narÛÏovûl˘ uzen˘“. 

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Kronika mûsta R˘mafiova z let 1973 a 1975; Pfiikryl, Zdenûk.
âím jsem Ïil. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008;
Pfiikryl, Zdenûk. Jak pracuje sochafi. Praha: Státní pedagogické na-
kladatelství, 1971; Malá, Alena (ed.). Slovník ãesk˘ch a slovensk˘ch
v˘tvarn˘ch umûlcÛ 1950–1999. IXI. Por–RJ, Ostrava: V˘tvarné cent-
rum Chagall, 2003; http://www.zdenekprikryl.cz. Rozhovory s Ing.
Petrem Dobrevem, Lubo‰em Horáãkem, Helenou Navrátilovou a Ing.
Lenkou Vavfiiãkovou.)

Jesenické slunce s trafikou, repro: Ring, 1990, foto: Vladimír Mûrák Reliéf Jesenické slunce, 2017, foto: Michal Vyhlídal

Extrémnû chladné, vlhké a vûtrné klima R˘mafiovska si pochopitelnû

vynucovalo pomûrnû znaãnou ãást roku vytápûní chránûn˘ch prostor

domÛ, coÏ se nápadnû projevilo

po ochlazení klimatu ke konci 

13. století, kdy poklesla prÛmûrná

roãní teplota o 2–3 °C se znaãn˘-

mi teplotními v˘kyvy. Anonym

popisuje stra‰livou zimu roku

1282: „BylÈ ãas zimní a trvalé,
velmi tuhé mrazy, a jestliÏe se
v ãase letním umíralo jen hladem,
zdvojnásobilo se také ne‰tûstí
v ãase zimním, neboÈ smrt nevni-
kala (…) oknem, ale také dvefimi,
neznajíc slitování s lidsk˘m poko-
lením, vÏdyÈ mûla kruté prÛvodce: hlad, nahotu a krutost mrazu a je-
jich síla rychle pronikala v‰echny konãiny zemû ãeské a zabila vût‰í
ãást smrteln˘ch, a nebylo, kdo by je pochoval.“ Zatápûlo se jen ve

dne, na noc byli v‰ichni povinni uhasit oheÀ v kaÏdém otopném zafií-

zení, nejlépe ulít vodou. Striktní pfiíkaz vyvolaly velké poÏáry, které

zvlá‰tû na R˘mafiovsku suÏovaly v‰echny obce aÏ do 19. století.

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci
III. Kamna od 13. do 17. století

Z historie

Kamna z poãátku 14. století

Stojaté hypocaustum (pec) dodávalo teplo paláci Hrádku 
(konec 13. stol.)
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Otopná technika, jak ji mÛÏeme sledovat od první poloviny 13. sto-

letí na R˘mafiovsku, se udrÏovala dlouho na tradiãní, tudíÏ málo in-

venãní bázi ohni‰È. Problémem je také nezvykle malé mnoÏství pecí,

z nichÏ se ani jediná nedochovala tak, aby poskytla dostateãné infor-

mace o své konstrukci. RÛzné otopné systémy (ohni‰tû, pece, krby,

primitivní hypocausta ad.) obvykle ohfiívaly vzduch minima domá-

cích prostor. Zatápûlo se pochopitelnû v ohni‰ti ãerné kuchynû

a v chlebové peci. Ob˘vanou jizbu obvykle izolovala od chladu je‰-

tû uvnitfi vestavûná srubová konstrukce, ba existovaly téÏ uzavíratel-

né postele zabudované ve v˘klencích. Jen pozvolna pfiicházela úãin-

nûj‰í zafiízení.

Kachlová kamna se zaãala stavût jiÏ ve 12. století v hornaté ãásti

·v˘carska a ve stfiední Evropû se objevila aÏ na pfielomu 13. a 14. stol.

Dlouho zÛstávala v˘sadou klá‰terÛ a pansk˘ch sídel, ba ani na poãát-

ku 15. století zdaleka netvofiila bûÏnou souãást v‰ech místních domác-

ností. Kachle vyrábûly specializované dílny. Ale zvlá‰È krásné soubory

kachlÛ se dováÏely z Nûmecka a proslulá budínská „rytífiská kamna“
z Uher. V̆ jimeãnû se dochovala kamna litinová, napodobující kera-

mická zafiízení. 

Na Strálku jsme zatím Ïádné stopy kachlÛ nezaznamenali a na mûst-

ském hradû v R˘mafiovû se jejich zbytky objevují v nevelkém mnoÏ-

ství aÏ na pfielomu 14. a 15. století. BûÏnû se v na‰em regionu zaãala

kachlová kamna uÏívat teprve na pfielomu 15. a 16. století a skuteãná

expanze kachlákÛ nastala na R˘mafiovsku aÏ od poloviny 16. století. 

Kamna uÏívaná v ãesk˘ch zemích za ostatní Evropou nezaostávala.

Originální provedení od tvaru a zpracování motivÛ ãelních vyhfiívacích

stûn aÏ po stavbu kamen si získalo zvlá‰tû v období vrcholné gotiky do-

br˘ zvuk i za hranicemi království, coÏ potvrzuje i soudob˘ termín

„Böhmische Kacheln“ v nûmecky hovofiících zemích. Po pfiíchodu nû-

meck˘ch novokfitûncÛ se u nás objevila nádherná habánská kamna slo-

Ïená z barevn˘ch glazovan˘ch kachlÛ. Zprvu se nejvíce ‰ífiila kamna

dvouposchoìová. Na zhruba 20 cm vysokém ãtyfihranném podstavci

z cihel nebo kamene stálo válcové, kopulovitû zaklenuté tûleso kamen

o dvou dílech nebo základní hranolové tûleso kamen s topeni‰tûm, jeÏ

pokraãovalo druh˘m hranolov˘m, válcov˘m ãi nûkolikabok˘m stup-

nûm s ozdobnou korunou na nejvy‰‰ím. V 16. století se uÏívala i kam-

na víceposchoìová. Stavûla se ze speciálnû komponovaného souboru

kachlÛ s v˘zdobou na v‰ech viditeln˘ch plochách. Kamna se totiÏ sta-

vûla v rozích místnosti ‰ikmo (ãelní a dvû postranní vyhfiívací stûny

s ornamentem) nebo soubûÏnû se stûnami kouta místnosti (dvû zdobe-

né plochy). Patrnû je‰tû v pozdní gotice se kamna skládala i z dostup-

n˘ch kachlÛ rÛzné provenience, dekoru ãi tvaru, co trh dal. 

V topeni‰tích kamen v prostfiedí honosnûj‰ích staveb se zatápûlo ze

sousedních prostor a na zámcích stejnû i pozdûji. Nûkdy se odvod kam-

nov˘ch spalin spojoval s pecí ãerné kuchynû, zvy‰oval se tím tah 

a umoÏÀoval lep‰í odvod spalin. V prostfiedí vût‰iny mû‰Èansk˘ch ãi

venkovsk˘ch domácností se uÏívalo i pfiímé zatápûní jako dnes.

Jedinou, nepfiíli‰ ãastou inovací byly keramické noÏky místo soklu, coÏ

se v‰ak stalo bûÏn˘m aÏ v baroku. Staleté zku‰enosti místních odborní-

kÛ se stavbou desítek druhÛ speciálních pecí souvisejících s dolováním,

tavením rud i zu‰lechÈováním Ïeleza patfiily k základnímu penzu zna-

lostí v konãinách bohat˘ch rudami. Nebylo tak obtíÏné vyuÏít jejich do-

stateãného potenciálu i pfii stavbû konvenãních kamen. Mezi ilustrace-

mi Jifiího Agricoly v díle De re metallica libri XII (vyd. 1556) najdeme

vedle desítek speciálních pícek a pecí i standardní dobové typy kamen

uÏívané k vytápûní administrativních i ãásti hutnick˘ch provozÛ.

Stavbou kamen se pÛvodnû zab˘vali s men‰í ãi vût‰í rutinou bûÏní hrn-

ãífii, ktefií jinak vyrábûli stolní ãi kuchyÀskou keramiku a v pfiípadû zá-

jmu i nádobkové kachle, jeÏ vycházely z tvaru hrnce, poháru ãi mísy

s pravoúhle tvarovan˘mi okraji. Teprve v prÛbûhu 16. století, kdyÏ ob-

jednávka kachlÛ enormnû vzrostla ve vût‰inû vesnick˘ch a mûstsk˘ch

domácností i v prostfiedí aristokracie, do‰lo stejnû, jako tomu bylo

v R˘mafiovû, k oddûlení a specializaci kachláfisk˘ch dílen, ba zvedly se

téÏ nároky estetické. Hrnãífii se nyní vûnovali v˘hradnû v˘robû nádob

a kachláfii v˘luãnû v˘robû kachlÛ a stavbû kamen. âasem se od nich

oddûlili kamnáfii, specialisté na stavbu a opravu zafiízení. Otopné pro-

stfiedky se staly pevnûj‰ími a trvanlivûj‰ími a vrací se dnes bohuÏel jiÏ

v mizivém poãtu. Kamnáfii zaruãovali dobr˘ tah kamen a pevnou kon-

strukci. K lep‰ímu ohfievu místností slouÏila i znaãnû ãlenitá ãelní vy-

hfiívací stûna, jeÏ mnohokrát zvût‰ovala plochu sálající teplo. Ke stav-

bû jedin˘ch kamen se pouÏívalo zhruba kolem 130 kusÛ kachlÛ rÛzné-

ho urãení (fiadové, základní, rohové, soklové, fiímsové a korunní).

Kachle se svazovaly drátem a prostor mezi jejich komorami vyplnila

Kamna z nádobkov˘ch kachlÛ
(Mohelnice, 15. stol., v˘fiez pod-
le Z. Hazlbauera, M. Heiden-
reicha a J. Lamra)

Rytífiská gotická kamna 
(15. stol.)

Renesanãní kamna z miskovit˘ch kachlÛ (Agricola, 1556)

Gotická rohová kamna (14.–15. stol.)
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vnitfiní vymazávka. Pfiedpokládá se, Ïe se po 12 letech musela kamna

opravit a nejpozdûji po 30 letech se stavûla nová. 

S lítostí lze konstatovat, Ïe hekatomby kachlákÛ v padesát˘ch letech

minulého století zpÛsobila ne vÏdy pfiíli‰ moudrá paní Móda.

ZpÛsobila ztrátu mnohdy velmi krásn˘ch i starobyl˘ch doplÀkÛ saló-

nÛ, (ob˘vacích) pokojÛ a loÏnic a zcela nesmyslnû zniãila velmi v˘-

konná otopná zafiízení. VÏdyÈ rozehfiátá a dobfie stavûná kamna doká-

zala zadarmo sálat teplo je‰tû cel˘ch 12 hodin po ukonãení topení

a vymetení ro‰tu. Zaãaly bouchat piliÀáky.

Foto, repro a text: Mgr. Jifií Karel

(Loskotová, I. – Menou‰ková, D. – Pavlík, â. – Vitanovsk˘, M. Krása,
která hfieje. Uherské Hradi‰tû, 2008; PetráÀ, J. a kol. Dûjiny hmotné
kultury I (1). Praha, 1985; Richterová, J. Stfiedovûké kachle. Praha,
1982; PetráÀ, J. a kol. Dûjiny hmotné kultury I (2). Praha, 1985;
Pavlík, â. – Vitanovsk˘, M. Encyklopedie kachlÛ v âechách, na
Moravû a ve Slezsku. Praha, 2004; Michna, Pavel J. Gotická kach-
lová kamna z hradu Melic na Vy‰kovsku. AH, sv. 6. Brno – Ko‰ice,
1981; Jordánková, H. – Loskotová, I. – Merta, D. Odraz války v pro-
dukci brnûnsk˘ch kamnáfiÛ druhé poloviny 15. století. AH, sv. 29.
Brno – Levoãa, 2004; Richterová, J. Pozdnû gotick˘ kachlov˘ mate-
riál ze zámku ve Velk˘ch Losinách. VVM 1/XLIII. Brno, 1991;
Michna, P. Pfiíspûvek historické archeologie k dûjinám „královského
domu“ v Brnû. VVM 2/XXIV. Brno, 1972.)

Kamna z architektonick˘ch kachlÛ (16.–17. stol.)

Renesanãní kamna na ke-
ramick˘ch sloupcích
(16. stol.)

Renesanãní kamna z kachlÛ s nikami
(Agricola, 1556)

Je to uÏ hodnû dávno, ale dosud Ïijí pamûtníci konce války a zaãátku

nové etapy Ïivota R˘mafiovska. Hlavním motivem byla snaha o osídle-

ní pohraniãí a obnovení ekonomické funkce území. Obecn˘m úkolem

pováleãného období bylo v rámci novû vznikl˘ch politicko-ekonomic-

k˘ch pomûrÛ zajistit maximální moÏnou sobûstaãnost republiky. To vy-

Ïaduje nejen zaji‰tûní potravin, ale také a ãasto zejména nerostn˘ch su-

rovin potfiebn˘ch pro rozvoj prÛmyslu a energetiky. Logicky se tak hor-

ská oblast JeseníkÛ, historicky známá sv˘mi v˘skyty rud Ïeleza, barev-

n˘ch kovÛ a dal‰ích surovin, stala stfiedem zájmu. Heslo „Jeseníky – ná‰

Ural“ vystihovalo tehdej‰í pfiedstavy o moÏnostech a cílech aktivit v na-

‰em regionu.

V roce 1953 bylo z Kutné Hory do R˘mafiova pfiemístûno sídlo podni-

ku âeskomoravsk˘ rudn˘ prÛzkum a zapoãala jedna z nejv˘znamnûj-

‰ích kapitol pováleãného v˘voje na‰eho mûsta. Geologové, mûfiiãi, che-

mici, odborníci hornick˘ch a vrtn˘ch oborÛ a také manuální pracovníci

se na dlouhou dobu stali trval˘mi nebo pfiechodn˘mi obyvateli

R˘mafiova. 

Jednûmi z prvních prÛkopníkÛ geologie byli absolventi pfiírodovûdn˘ch

oborÛ univerzit, zejména Masarykovy univerzity v Brnû, mezi nimi

i RNDr. Jaroslav Skácel. Byli to vesmûs nad‰ení mladí lidé, ktefií dosta-

li moÏnost v zajímavém a perspektivním území proÏívat dobrodruÏství

objevování a zkoumání nerostného bohatství. Jejich práce pfiinesla v˘-

sledek nejen v podobû poznání geologické stavby a procesÛ, které ved-

ly ke vzniku akumulací uÏitkov˘ch nerostÛ a hornin v oblasti JeseníkÛ,

ale zejména v nalezení a prozkoumání v˘znamn˘ch a pozdûji tûÏen˘ch

polymetalick˘ch loÏisek v Horním Mûstû, Horním Bene‰ovû a ve

Zlat˘ch Horách. Jesenická loÏiska pfiedstavovala nejv˘znamnûj‰í suro-

vinovou základnu rud barevn˘ch kovÛ tehdej‰ího âeskoslovenska.

V̆ raznou roli v tom sehrál i RNDr. Skácel, kter˘ v R˘mafiovû pÛsobil

do roku 1959. Pozdûji pracoval ve Slezském ústavu âSAV v Opavû a na

pracovi‰ti Geologického prÛzkumu Ostrava a Ústfiedního ústavu geolo-

gického v Jeseníku. Po habilitaci

na Palackého univerzitû v Olo-

mouci v roce 1966 pÛsobil aÏ do

konce 80. let také jako externí do-

cent. V posledních letech své aktiv-

ní kariéry spoleãnû s polsk˘mi ko-

legy vytvofiil geologickou mapu

Rychlebsk˘ch hor a OsoblaÏska.

Jako respektovan˘ odborník praco-

val i v zahraniãí. Nejprve to byla

krátká expertíza na polymetalic-

k˘ch loÏiscích ve Vietnamu, po-

zdûji více neÏ desetilet˘ úspû‰n˘

geologick˘ prÛzkum mûdûn˘ch

a stfiíbrn˘ch rud v Maroku.

Publikoval bezpoãet odborn˘ch publikací a textÛ, v roce 2013 vydal

knihu Maroko oãima geologa (ve vydavatelství RULA, které zaloÏil

Sotiris Joanidis), jeÏ je nejen v˘stiÏn˘m obrazem práce geologa v za-

hraniãí, ale zejména velice barvit˘m a poutav˘m popisem Maroka, je-

ho krajiny a zpÛsobu Ïivota a my‰lení MaroãanÛ. Na toto období RNDr.

Skácel vzpomíná jako na nejlep‰í léta svého Ïivota. Jistû není bez zají-

mavosti, Ïe obdobnû oznaãuje i dobu, kterou proÏil se svou Ïenou

MUDr. Milenou Skácelovou a dcerou Darjou na poãátku své kariéry ta-

dy, v R˘mafiovû. Po odchodu do dÛchodu se RNDr. Skácel vûnuje i pub-

likování popularizaãních ãlánkÛ o folkloru rodného Îdánicka

a StráÏnicka.

Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., nestor geologie JeseníkÛ, se
v ãervnu tohoto roku doÏil krásn˘ch 90 let! Za v‰echny, ktefií si na

laskavého a dobrého ãlovûka Slávka Skácela, vûrného pfiíznivce

R˘mafiova, vzpomínají, pfieji ze srdce stálé zdraví a dobrou pohodu.

Miloslav Marek

Nestor jesenické geologie Jaroslav Skácel oslavil v˘znamné v˘roãí
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VáÏená redakce,

v poslední dobû s uspokojením sledujeme, jak se na‰e mûsto mûní

k lep‰ímu. Byly a jsou opravovány ãetné úseky nekvalitních silnic,

budována nová zákoutí, prostû mûsto se stává hezãím a reprezenta-

tivnûj‰ím. Proto bych se chtûl zeptat, kdy bude opraveno parkovi‰tû

u Polikliniky, které jiÏ del‰í dobu hyzdí tuto ãást mûsta. Parkovi‰tû

je na frekventovaném místû, dennû tudy projíÏdûjí stovky aut, na

Polikliniku dojíÏdûjí pacienti i z jin˘ch mûst. Je to vyloÏenû ostuda

této ãásti mûsta. V dobû de‰ÈÛ jsou zde v prohlubních velké kaluÏe,

v dobû sucha pak prach, písek, kamení. Parkovi‰tû bylo poniãeno

v dobû v˘stavby Lidlu, kdy se na kfiiÏovatce otáãely tûÏké kamiony

a poniãily tak jiÏní ãást asfaltového povrchu parkovi‰tû. O nápravu

se nikdo nepostaral. Pfiedpokládám, Ïe mûsto mûlo b˘t aktivní a po-

Ïadovat nápravu. Nestalo se tak a stav se postupnû hor‰í, parkují zde

autobusy, tûÏké kamiony, coÏ stavu uÏ tak poniãeného povrchu par-

kovi‰tû neprospívá. Je s podivem, Ïe to nikomu nevadí, ani odpo-

vûdn˘m zástupcÛm mûsta, ani zastupitelÛm na poliklinice pracují-

cím. 

S pozdravem

Stanislav Horák

Situace na uvedeném parkovi‰ti (parcela ã. 22/5) je zastupitelÛm

dobfie známa. Postupné opravy okolních komunikací a inÏen˘rsk˘ch

sítí (plynovodu, kanalizace) a dlouhodob˘ zámûr a projektová pfií-

prava mûsta na vybudování chodníku na OkruÏní ulici a rekonstruk-

ci ulice Pivovarské (ãásti procházející sídli‰tûm) jednoznaãnû urãují

pofiadí revitalizace a úpravy uvedené parcely a jejího okolí, a to jako

poslední ve vyjmenované posloupnosti. Plánovan˘ chodník na

OkruÏní ulici a rekonstrukce Pivovarské ulice jsou jí funkãnû i ãaso-

vû jednoznaãnû nadfiazeny a to, jak budou nakonec vyprojektována

jejich zakonãení na kfiiÏovatce OkruÏní – Pivovarská, bude urãovat

koneãn˘ tvar a moÏnosti vyuÏití uvedené parcely. V̆ znamné budou

jistû i podmínky Moravskoslezského kraje, majitele pfiiléhajících ko-

munikací OkruÏní a Pivovarské, které si do pfiipravovan˘ch projektÛ

stanoví. Realizaci chodníku na OkruÏní a komunikace na Pivovarské

pfiedpokládáme v roce 2019.

Ing. Petr Klouda, starosta

Kdy bude opraveno parkovi‰tû u Polikliniky?

Mám dotaz na krajského zastupitele Jaroslava Kalu, jak dlouho bude trvat oprava silnice na a pfies Jamartice a dále? Od kvûtna se tam totiÏ

vÛbec nepracuje. Proã? Jindfiich Poulík

Jak dlouho bude trvat oprava silnice pfies Jamartice?

O prÛbûhu rekonstrukce silnice II/370 R˘mafiov – Velká ·táhle jsem

uÏ nûkolikrát informoval v RH. Stavba byla rozdûlena do sedmi etap.

Celkové náklady na ni ãiní 32,9 mil. korun. První tfii etapy byly pro-

vedeny v roce 2016, v roce 2017 byl z mostního programu realizován

nov˘ most pod Jamarticemi. V leto‰ním roce se realizují ãtvrtá, pátá

a sedmá etapa. Ve v˘bûrovém fiízení na dodavatele vyhrála firma

Kareta, které byla stavba pfiedána.

Rekonstrukce komunikace II/370 obná‰í kompletní v˘mûnu kon-

strukãních vrstev vãetnû nového povrchu vozovky. V obci Jamartice

probíhá rekonstrukce vybran˘ch opûrn˘ch monolitick˘ch zdí, které

budou obloÏeny kamenn˘m obkladem a Ïelezobetonovou fiímsou.

Komunikace bude dÛkladnû odvodnûna, buduje se pût propustkÛ.

Odvodnûní silnice zajistí napojení do uliãních vpustí. Samozfiejmû

musí b˘t provedeny pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí.

V souãasné dobû je na sedmé etapû, tzn. za nov˘m mostem smûrem

na Velkou ·táhli, poloÏena podkladová a vrchní vrstva Ïivice.

V prÛtahu Jamartic se pracuje na betonáÏi opûrn˘ch zdí a inÏen˘r-

sk˘ch sítích. Stavbu by mûla firma Kareta ukonãit do konce záfií le-

to‰ního roku.

Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

vyjádfiení starosty mûsta

k dotazu pana Jindfiicha Poulíka

VáÏení klienti,

neustále zlep‰ujeme kvalitu pro-

stfiedí, protoÏe chceme, abyste se

u nás cítili dobfie. Nyní je na fiadû

poboãka R˘mafiov (námûstí

Míru 218/5), ve které pfiipravujeme modernizaci klientské haly.

Po dobu její realizace, od 27. srpna do 15. záfií 2018, bude poboãka

doãasnû uzavfiena, v˘bûrov˘ bankomat v poboãce zÛstane v pro-
vozu, s v˘jimkou technologick˘ch odstávek.

Pro správu sv˘ch úãtÛ vyuÏijte prosím internetové nebo telefonní

bankovnictví – sluÏbu George nebo SERVIS 24.

Náhradní provoz pro Vás zajistíme v blízké poboãce Bruntál
(Ruská 1449/10, tel. 956 762 320) v otevírací dobû:

pondûlí, stfieda 9:00–12:30 13:30–17:00

úter˘, ãtvrtek, pátek 9:00–12:30 13:30–16:00

Omlouváme se Vám za pfiípadné nepohodlí, které mÛÏe v uvedené

dobû nastat. 

Dûkujeme za pochopení a tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu v poboãce

R˘mafiov opût od 17. záfií 2018.

Ing. Romana Jirou‰ová
oblastní fieditelka retailového bankovnictví

âeská spofiitelna zmodernizuje poboãku v R˘mafiovû

Prostor pro firmy a podnikatele

âervenohorské sedlo je nejen dopravním koridorem, kfiiÏovatkou turis-

tick˘ch cest ãi lyÏafisk˘m stfiediskem, ale také místem, kde centrální je-

senická soustava Pradûdu pfiedává Ïezlo druhé nejvy‰‰í podskupinû je-

senick˘ch hor – Keprnické hornatinû. Z âervenohorského sedla ve v˘‰-

ce 1011 metrÛ sem vede ãervená trasa a nevydat se po ní by byla do-

slova svatokrádeÏ.

Cesta zaãne stoupat hned za posledními boudami tohoto bohatû za-

lidnûného sedla, ale lidské stopy nás neopustí. Za sjezdovkou, kte-

rou cesta protne, najdeme zbytky starého lomu, kde byl tûÏen ká-

men pfii stavbû silnice. Právû zde stojí prozatím pouze dfievûná ka-

pliãka, která je památníkem obûtem zdej‰ích hor. Díky obãanské-

mu sdruÏení „Spoleãnû obûtem hor“ kapliãku postupnû naplÀují

kamenné epitafy se jmény tûch, ktefií v Jeseníkách tragicky zahy-

nuli. Mimochodem, jeden pomníãek zde uÏ stál i pfiedtím.

Pfiipomíná leteckou havárii, ke které do‰lo v roce 1967 u cesty do

KoutÛ.

Magická âervená hora

Kam na v˘let
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Za kapliãkou se cesta stoãí na severov˘chod a zamífií nad zdej‰í sjez-

dovky. Právû odsud je jeden z nejkrásnûj‰ích pohledÛ nejen na

âervenohorské sedlo, ale také na cel˘ masiv Pradûdu. ·iroká cesta stou-

pá aÏ k dal‰ímu rozcestníku s názvem Bíl˘ sloup. Název se odvozuje od

jedné turistické rarity. První znaãení horsk˘ch tras tvofiily obdélníkové

tabulky rozdûlené úhlopfiíãkou na dva trojúhelníky, jejichÏ vrcholy uka-

zovaly smûr. Pozdûji byly nahrazeny nov˘mi znaãkami ve tvaru koso-

ãtvercÛ. PÛvodní turistické znaãení v Jeseníkách bylo, na rozdíl od to-

ho dne‰ního, umístûno na bíl˘ch sloupech. Právû na tomto rozcestí byl

bíl˘ sloup k vidûní (byÈ uÏ bez znaãek) je‰tû pomûrnû nedávno. I proto

se tomuto místu zaãalo fiíkat Bíl˘ sloup. Souãasná podoba znaãení

vznikla aÏ po roce 1945.

Stejnû jako pfied lety je i dnes Bíl˘ sloup rozcestím, kde se turistÛm na-

bízí dal‰í varianty na procházky malebn˘m krajem JeseníkÛ. Zelená

znaãka vede smûrem do údolí – do KoutÛ nad Desnou. Nejprve mífií na

hfieben ·indelné hory (1125 m), poté zamífií na její úboãí, kde seshora

sleduje tok Divokého potoka, kter˘ zde po tisíciletí hlodá do skal

JeseníkÛ hlubokou rokli Kouteckého Ïlebu. Pramení kousek pod cestou

a uÏ po pár desítkách metrÛ se kaskádou vrhá do hloubky. Tento vodo-

pád patfií asi k nejutajenûj‰ím v Jeseníkách. Pû‰inka, která vedla podél

potoka ze Ïlutû znaãené stezky staré silnice, je uÏ témûfi neschÛdná.

Jedinou moÏností zahlédnout kaskádu je od rozcestí Skály u Vodní ces-

ty, kdy se její stfiíbrn˘ proud na chvíli objeví mezi lesní zelení. I samot-

né skály jsou zajímavé. Jde o pararulové a svorové mrazové sruby vy-

soké aÏ 10 metrÛ.

Pak uÏ se cesta pfiimkne k úboãí Suché hory. Díky nízkému lesu se zde

otevírají krásné v˘hledy do kraje – zejména na Kouty a masiv

Mraveneãníku. NeÏ se ale cesta vrhne dolÛ do KoutÛ, je‰tû nabídne

poutníkovi pohled na lyÏafisk˘ areál v Koutech a pak uÏ zamífií k souto-

ku Divoké a Huãivé Desné, kde na nádraÏí konãí.

Vrátíme-li se na Bíl˘ sloup, dal‰í cesty znaãí zelené, ãervené a Ïluté

znaãky. V‰echny vedou stejn˘m smûrem, k severov˘chodu. Îlutá se

v‰ak po chvíli odpojí a zamífií k âervené hofie. Tento v˘razn˘ vrchol

s nadmofiskou v˘‰kou 1333 metrÛ je v˘born˘m orientaãním bodem pro

poutníky procházející pod horami. Na vrcholu je skalka ze svoru a vy-

hlídka odsud je bezesporu úÏasná. I kdyÏ i v˘hled na ·umpersko není

k zahození, hlavnû pohled do Jesenické kotliny stojí za to. KdyÏ je krás-

né poãasí, je odsud vidût aÏ do polsk˘ch rovin. Nûkdy se zdá, jako by

vítr vanoucí sem od Jeseníku vonûl solí Baltského mofie.

Svah âervené hory se zde prudce vrhá dolÛ smûrem ke SnûÏné strÏi.

Není se co divit, Ïe právû zde se nachází dal‰í z nebezpeãn˘ch jesenic-

k˘ch lavinov˘ch katastrÛ. SnûÏná kotlina je chránûná jako pfiírodní re-

zervace o rozloze 104 ha. Zdej‰í oblast je totiÏ v˘znamnou botanickou

lokalitou. Ve strÏích jihov˘chodních svahÛ âervené hory se zachoval

zbytek horského smí‰eného lesa. V zimním období se zde ukládá velké

mnoÏství snûhu, kter˘ se chová skoro jako dávn˘ ledovec a posouváním

pod vlastní váhou mechanicky naru‰uje vegetaci, ale i pÛdu a skalní

podloÏí, ãímÏ se udrÏuje sníÏená horní hranice lesa. I díky tomu je zdej-

‰í kvûtena pomûrnû bohatá, jmenujme napfiíklad kapradinu pernatec

horsk˘ ãi symbol JeseníkÛ zvonek vousat˘. Najdeme zde v‰ak i modfie

kvetoucí hofiec tolitovit˘. Kromû toho zde roste pfies 80 druhÛ mechÛ

a li‰ejníkÛ, z nichÏ nûkolik je kriticky ohroÏen˘ch.

Nejsou to v‰ak jen rostliny, kter˘m zdej‰í divoká krajina svûdãí. A tak

zde mÛÏeme sly‰et ãeãetku zimní, kfiivku obecnou, kterou místní pova-

Ïují za jakéhosi jesenického papou‰ka. Zajímavé v‰ak je, Ïe právû zde

jsou pravidelnû nacházeny stopy rysa ostrovida.

Rozcestník na âervené hofie, foto: Vladimír Lehk˘

Pfiírodní rezervace na âervené hofie, foto: Vladimír Lehk˘ Pohled na Jeseník z âervené hory, foto: Vladimír Lehk˘

Kamenné okno, foto: Miroslav Kobza Vrchol ãervené hory, foto: Miroslav Kobza
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âervená hora je v‰ak také místem, o kterém se vyprávûjí staré legendy.

Podle nich právû zde stával na konci 12. století hrad zlého rytífie

Dittricha z Rothenburgu, kter˘ si brousil zuby na manÏelku i majetek

zemana Jifiího, tehdej‰ího pána hradu Jeseníku. KdyÏ se Jifií vydal s cí-

safiem Fridrichem Barbarossou do Svaté zemû, slíbil pr˘ Dittrich jeho

purkrabímu Kurtovi kopec zlaÈákÛ za to, Ïe mu Jifiího hrad lstí vydá.

Jejich zloãinnou smlouvu v‰ak vyslechl Jifiího vûrn˘ poddan˘ – kováfi

Michal, kter˘ ob˘val údolí Bûlé. Ten poÏádal vládce hor Pradûda o po-

moc a vyzbrojen˘ podzemními permoníky se vydal obsazenému hradu

na pomoc. Pradûd oba hlavní aktéry zrady spálil bleskem a Michal tak

ochránil ãest Jifiího Ïeny, Ïivot jeho syna i hrad, kter˘ se stal základem

budoucího mûsta. Oba mrtvé kováfi pohfibil u uhlífiské boudy na úboãí

hory, jeÏ podle hradu od té doby nesla jméno âervená.

Po hradu zde nezÛstaly Ïádné stopy, jedním gotick˘m oknem ale stále

mÛÏeme pohlédnout do údolí. To v‰ak vytvofiila sama pfiíroda. Najdeme

je na severním úboãí hory a je produktem zvûtrávání zdej‰ích skal. Balvan

se zde opfiel o sousední skalku a vznikl tak pÛvabn˘ prÛhled témûfi doko-

nale gotického tvaru. Kousek pod ním se z hfiebenovky odpojuje zelená

znaãka a zamífií na hfieben Toãníku (1143 m). Nejprve klesne k v˘razné-

mu skalisku na vrcholu tohoto poboãného hfibetu a pak uÏ prudce klesá

do údolí Rudohorského potoka a poté do Bûlé pod Pradûdem. 

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

DÛleÏitou vlastností slivoní je jejich znaãná pfiizpÛsobivost podneb-

n˘m podmínkám a pfii pouÏití adekvátní podnoÏe i podmínkám pÛd-

ním. Volbu podnoÏe musíme pfied vlastním nákupem sazenice vÏdy

dÛkladnû promyslet. Do hor‰ích pÛdních podmínek – kamenit˘ch,

such˘ch nebo s nízkou v˘‰kou ornice – je dobr˘ semenáã myrobalá-

nu ãi jeho klonové, vegetativnû mnoÏené selekce (napfi. Mykla, Mybo

aj.). Do lep‰ích pÛdních podmínek, mal˘ch zahrádek, mÛÏeme volit

jak semenné podnoÏe (semenáã zelené ryngle, Wangenheimovy

‰vestky, Julienky), tak i vegetativnû mnoÏené (St. Julien A, WaxWa

a mnohé dal‰í). Obecnû platí stejná pravidla jako u jabloní ãi hru‰ní

– podnoÏe rostoucí ménû bujnû vyÏadují úrodnûj‰í pÛdu a vût‰í péãi,

ale vytváfiejí men‰í koruny a dosahují vy‰‰ích v˘nosÛ na objem ko-

runy. U bujn˘ch podnoÏí je tomu obrácenû. 

Dal‰í pfiirozenou vlastností slivoní, zejména jejich podnoÏí, je

snadné kofienûní a rozrÛstání do prostoru. Je naprosto nezbytné dÛ-

sledné odstraÀování takto podrÛstajících jedincÛ z kofienového 

krãku. Tento ne‰var b˘vá ãasto mylnû zamûÀován s rozmnoÏová-

ním pravokofienné Domácí ‰vestky pomocí tzv. odkopkÛ. Dne‰ní

slivoÀové odrÛdy se ale v drtivé vût‰inû pfiípadÛ prodávají roubo-

vané (viz napfi. RH 5/2018 ãi RH 8/2018) na podnoÏi ‰lechtûné na

rÛstové, nikoliv plodové vlastnosti. Souãasné odkopky lze pouÏít

s v˘hodou jako podnoÏ, ale neponesou kvalitní ovoce, shodné

s matefiskou odrÛdou.

15) Hanita
PÛvod: Nûmecko, 1992, vznikla kfiíÏením odrÛd President

a Aurbacher. 

Strom: roste stfiednû bujnû, pozdûji jeho rÛst slábne a vytváfií vy‰‰í

kulovité koruny.

Plodnost: brzká, pravidelná a bohatá, jde o samospra‰nou odrÛdu.

PoÏadavky: dosud se ukazuje, Ïe jde o plastickou, mrazu dostateãnû

odolnou odrÛdu.

Plod: typu polo‰vestka, stfiední velikosti (30–40 g), fialovû modr˘, 

ojínûn˘. DuÏnina je Ïlutavá, tuhá, ‰Èavnatá, dobfie odluãitelná od pec-

ky, navinule sladké, aromatické chuti, s vysok˘m obsahem cukrÛ

v plodu. Sklízí se na poãátku záfií.

·patné vlastnosti: pfii napadení ‰arkou se mÛÏe sníÏit plodnost (za-

tím není dÛkladnû provûfieno).

Dobré vlastnosti: vyniká kvalitou plodÛ, ranou a vysokou plodností

a svou univerzálností – je vhodná na pfiím˘ konzum, zpracování i pá-

lení. Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: BlaÏek, J. – Kneifl, V. Pûstujeme slivonû. Brázda, 2005, s. 48
a 78; Vávra, M. a kol. Malá pomologie III – ·vestky a tfie‰nû. SZN,
1965, s. 20; www.shop.zahradnictvolimbach.sk/slivka-prunus-do-
mestica-hanita%C2%AE.)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

Turistika, houbafiení a tábofiení mají v âesku 
dlouhou tradici. Pro pohyb a pobyt v pfiírodû
v‰ak platí mnoho právních pravidel. Ochranu pfií-
rody a krajiny upravují nejen zákony, ale i ná-
v‰tûvní fiády národních parkÛ a pfiedpisy mûst
a obcí. Za jejich poru‰ení mÛÏe b˘t uloÏena poku-
ta ve v˘‰i pûti, ale i sto tisíc korun.
Pfii procházce je moÏné bez povolení pfiejít

pfies pozemky ve vlastnictví ãi nájmu státu,

obce nebo jiné právnické osoby. Vstupovat

libovolnû v‰ak nelze na pozemky, které

vlastní nebo má v nájmu jednotlivec ãi více

lidí. „JestliÏe se na pozemek vztahuje právo
volného prÛchodu, jejich vlastník ãi nájem-
ce musí prÛchod umoÏnit. Jako procházející
v‰ak nesmíte pfii vstupu a pobytu na pozem-
ku zpÛsobit Ïádnou ‰kodu, naru‰ovat napfií-

klad soukromí, chovat se hluãnû nebo jinak
obtûÏujícím zpÛsobem,“ fiíká Luká‰ Zelen˘,

vedoucí právního oddûlení dTestu.

V krajinû, kde se nûco pûstuje nebo chová,

je situace je‰tû pfiísnûj‰í. Nelze pfiecházet

pfies zastavûné pozemky, dvory, zahrady, sa-

dy, vinice, chmelnice a pozemky urãené

k faremním chovÛm zvífiat, aÈ uÏ patfií ko-

mukoli. „V obdobích, kdy mÛÏe dojít k po-
‰kození porostÛ ãi pÛdy, nesmíte procházet
pfies ornou pÛdu a louku. To stejné
platí i pro pastviny, kdyÏ je dobytek na past-
vû,“ vyjmenovává Luká‰ Zelen˘ a dodává:

„V prvních zónách národních parkÛ a na
celém území národních pfiírodních rezerva-
cí se smíte pohybovat jen po znaãen˘ch
cestách.“ 

V národních parcích, chránûn˘ch krajinn˘ch

oblastech a národních rezervacích se nesmí

vstupovat mimo vyhrazená místa, vyhazovat

odpadky, tábofiit a rozdûlávat ohnû a vjíÏdût

s motorov˘mi vozidly. V národních parcích

a národních pfiírodních rezervacích nelze dá-

le sbírat rostliny, s v˘jimkou sbûru lesních

plodin, a odchytávat Ïivoãichy. Jezdit na ko-

le, provozovat horolezectví, létat na padá-

cích nebo závûsn˘ch kluzácích se v národ-

ních parcích a národních pfiírodních rezerva-

cích smí pouze na silnici, místní komunika-

ci nebo na vyhrazen˘ch místech. Pfiípadné

dal‰í zákazy vztahující se k ochranû pfiírody

stanoví náv‰tûvní fiády parkÛ a rezervací.

Bez ohledu na to, zda jde o chránûné území,

platí, Ïe je zakázáno v pfiírodû ru‰it klid

UÏiteãná informace

Za co v‰echno vám v pfiírodû hrozí pokuta
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Máme polovinu prázdnin a ãas ãerpání dovolen˘ch
je v plném proudu. Dovolená je pro vût‰inu z nás
zdrojem odpoãinku a energie po nároãném pra-
covním roce. Tû‰íme se na ni cel˘ rok a chceme si
ji uÏít. Ne vÏdy se v‰ak vydafií podle na‰ich pfied-
stav a ne vÏdy probíhá tak, jak cestovní kanceláfi
slibovala.
KaÏd˘ rok v tomto ãase pfiib˘vá v poradnách

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Moravy

a Slezska dotazÛ na reklamace zájezdu.

Zatímco ‰patné poãasí nebo zákaz koupání

kvÛli vysok˘m vlnám reklamovat nelze, exi-

stují situace, které zákazníka opravÀují podat

u cestovní kanceláfie reklamaci a poÏadovat

okamÏitou nápravu, slevu z ceny zájezdu,

náhradu ‰kody ãi náhradu za nemajetkovou

újmu, tzv. naru‰ení dovolené. Jak postupo-

vat, jaké jsou stanovené lhÛty, na koho se ob-

racet a co mohou zákazníci po pofiadateli zá-

jezdu poÏadovat?

Paní Jana s manÏelem se rozhodli vzít vnou-

ãata na dovolenou a za nemal˘ peníz zakou-

pili u cestovní agentury t˘denní zájezd na je-

den ze stfiedomofisk˘ch ostrovÛ. Vybrali si

hotel s nûkolika venkovními bazény, kde mûl

probíhat animaãní program. Po pfiíletu v‰ak

nastalo rozãarování, kdyÏ místo bazénÛ, kte-

ré slibovaly fotky v katalogu, na‰li pouze je-

den se ‰pinavou vodou, dal‰í byly z technic-

k˘ch dÛvodÛ vypu‰tûny a Ïádn˘ animaãní

program u nich neprobíhal. Jak by mûl zá-

kazník správnû postupovat, kdyÏ zjistí, Ïe

nûkterá ze sluÏeb cestovního ruchu zahrnu-

t˘ch do zájezdu není poskytována v souladu

se smlouvou?

Na koho se obrátit?
Zákazník by mûl zji‰tûnou vadu zájezdu vy-

tknout bez zbyteãného odkladu, nejlépe 

ihned na místû. ZároveÀ by mûl sám urãit

pfiimûfienou lhÛtu k odstranûní vady. Pokud

je zapotfiebí okamÏité nápravy, napfi. pokud

dostal zkaÏené maso k veãefii, pak lhÛtu ur-

ãovat nemusí.

MÛÏe se obrátit buì pfiímo na recepci hotelu

(napfi. pokud poÏaduje v˘mûnu pokoje), ale

ideální je kontaktovat pofiadatele zájezdu,

napfi. prostfiednictvím delegáta. Za splnûní

povinností ze smlouvy o zájezdu totiÏ zákaz-

níkovi primárnû odpovídá pofiadatel zájezdu,

bez zfietele na to, zda v rámci zájezdu posky-

tují jednotlivé sluÏby jiné osoby, napfi. pro-

vozovatel hotelu nebo dopravce. Za tím úãe-

lem je cestovní kanceláfi povinna pfiedat zá-

kazníkovi jméno, adresu, telefonní ãíslo 

a e-mail místního zástupce pofiadatele, kon-

taktního místa nebo jiné sluÏby, které zákaz-

níkovi umoÏní urychlenû pofiadatele kontakto-

vat a úãinnû s ním komunikovat, poÏádat

o pomoc v nesnázích nebo uplatnit reklamaci.

Reklamovat mohla paní Jana i u cestovní 

agentury, která jí prodej zájezdu zprostfied-

kovala. Cestovní agentura má totiÏ novû po-

vinnost pfiijmout zprávy, poÏadavky nebo

stíÏnosti zákazníka t˘kající se zájezdu, jehoÏ

prodej zprostfiedkovala, a bez zbyteãného

prodlení je pfiedat pofiadateli zájezdu.

Pokud nedojde k okamÏité nápravû, mûl by

zákazník trvat na sepsání protokolu o vadách

zájezdu a pfiípadnû si je zdokumentovat, po-

fiídit fotografie atd. Pokud pofiadatel zájezdu

neodstraní vady ani v pfiimûfiené lhÛtû, kte-

rou mu zákazník urãí, mÛÏe si ve vhodn˘ch

situacích zjednat nápravu sám a poté po ce-

stovní kanceláfii poÏadovat úhradu nákladÛ,

které úãelnû vynaloÏil na odstranûní vady.

Napfi. pokud pofiadatel nezajistí dopravu

z hotelu na leti‰tû, mÛÏe si zákazník zavolat

taxi a poÏadovat náhradu nákladÛ.

V pfiípadû podstatné vady zájezdu by mûl po-

fiadatel zákazníkovi nabídnout zdarma vhod-

né náhradní fie‰ení pokud moÏno ve stejné

nebo vy‰‰í jakosti, neÏ jaká byla pÛvodnû

sjednána ve smlouvû, tak, aby zájezd mohl

pokraãovat. Pokud navrhne náhradní fie‰ení

niÏ‰í jakosti, neÏ jakou urãuje smlouva, mu-

sí poskytnout pfiimûfienou kompenzaci.

PfiestoÏe paní Jana poÏadovala v˘mûnu hote-

lu za srovnateln˘ hotel s bazénem a animaã-

ním programem, nepodafiilo se v plné sezónû

takov˘ hotel najít a nakonec strávila dovole-

nou na tomto místû. Po návratu z dovolené se

proto rozhodla uplatnit své právo na slevu

z ceny zájezdu. V̆ ‰e slevy by mûla b˘t pfii-

mûfiená rozsahu a trvání vady. ZákazníkÛm

mÛÏe pomoci tzv. Frankfurtská tabulka slev.

Najdou v ní obvyklé nedostatky a jim odpo-

vídající slevy. Tabulku je ale tfieba povaÏovat

za orientaãní, není totiÏ v âR závazná, i kdyÏ

ãeské soudy jí pfiiznávají jist˘ v˘znam pfii

stanovování v˘‰e náhrady. Je nutné podrob-

nû sepsat rozdíly oproti uzavfiené smlouvû

a svÛj poÏadavek na slevu z ceny zájezdu 

uplatnit písemnû.

Nesplnûné sliby cestovních kanceláfií mohou

zpÛsobit komplikace a stres, kter˘ se odrazí

na kvalitû záÏitkÛ z dovolené. Spotfiebitelé

ãasto nevûdí, Ïe pokud dojde k poru‰ení po-

vinností, za nûÏ cestovní kanceláfi odpovídá,

má zákazník právo nejen na slevu z ceny zá-

jezdu a náhradu ‰kody na majetku, ale i na

náhradu tzv. nemajetkové újmy. Oznaãuje se

jako právo na náhradu za ztrátu radosti z do-

volené, právo na náhradu ‰kody za pokaÏe-

nou dovolenou nebo v novém obãanském zá-

koníku jako právo z titulu naru‰ení dovolené.

Ne v‰echny vady zájezdu ov‰em budou za-

kládat právo na náhradu této újmy. Poru‰ení

povinností cestovní kanceláfie musí dosáh-

nout takové intenzity, Ïe je zpÛsobilé objek-

tivnû naru‰it dovolenou. Jde zejména o pfií-

pady, kdy je zájezd zmafien nebo podstatnû

zkrácen.

Podmínkou pro uplatnûní práva na slevu
a náhradu vzniklé ‰kody je vytknutí vady
zájezdu u pofiadatele bez zbyteãného od-
kladu poté, co zákazník vadu zjistí, tak
aby mûl pofiadatel moÏnost vadu odstra-
nit. ZároveÀ v‰ak nesmí b˘t sjednána
krat‰í neÏ dvouletá promlãecí lhÛta.
Pokud budou poÏadavky spotfiebitele zamít-

nuty nebo se strany neshodnou na v˘‰i kom-

penzací, má spotfiebitel moÏnost vyuÏít mi-

mosoudního fie‰ení sporÛ, které spotfiebite-

lÛm zdarma nabízí âeská obchodní inspekce.

Cestovní kanceláfi má povinnost poskytnout

âOI souãinnost pfii pokusu o mimosoudní

vyfie‰ení sporu, ale pokud se nebude chtít

dohodnout ani tímto zpÛsobem, nezb˘vá neÏ

se obrátit na soud.

Marcela Reichelová
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ 

Moravy a Slezska, z. s.

Jak reklamovat dovolenou

a provádût ve‰keré ãinnosti, které pfiírodu

niãí. Kromû jiného je tedy zakázáno prová-

dût terénní úpravy a stavby, sbírat a tûÏit ne-

rosty nebo sbírat semena a sazenice. Také se

nesmí vcházet na oplocená místa a místa 

oznaãená zákazem vstupu. Do lesa lze

vstoupit na vlastní nebezpeãí, pfiiãemÏ se

nesmí jezdit na kole, koních, saních a lyÏích

mimo lesní cesty. OheÀ je moÏné rozdûlávat

a udrÏovat minimálnû 50 metrÛ od kraje le-

sa. V lese se také nesmí koufiit a odhazovat

hofiící ãi doutnající pfiedmûty. 

„SkautÛm není tfieba pfiipomínat, Ïe na chrá-
nûn˘ch územích je zakázané tábofiit mimo
vyhrazená místa. Stejn˘ zákaz platí i pro tá-
bofiení v lesích. Tábofiení mohou zakazovat

i obecní pfiedpisy. Pfiespávat mÛÏete tam, kde
to není v˘slovnû zakázáno. Od tábofiení se
pfiespávání li‰í tím, Ïe si pfii nocování v lese
nesmíte napfiíklad postavit stan ani pfiipravit
jídlo. Zjednodu‰enû fieãeno, po pfiespání po
vás má zÛstat nejv˘‰e zválená tráva.
Pfiespíte-li na jednom místû více nocí, uÏ by
‰lo o tábofiení,“ vysvûtluje Luká‰ Zelen˘.

Lesní plody lze sbírat tam, kde to není za-

kázáno, ale pouze pro vlastní potfiebu. Je

v‰ak zakázáno sbírat chránûné druhy hub.

Sbûr také nesmí b˘t provádûn zpÛsobem,

kter˘ by po‰kozoval les, tedy napfiíklad pfii

sbûru borÛvek nesmí b˘t pouÏívány hfiebe-

ny. „Dûlá-li vám pfii toulkách spoleãnost
pes, mûli byste ho mít v lese na vodítku. Psa

totiÏ mÛÏe zastfielit myslivecká stráÏ v do-
mnûní, Ïe jde o toulavého psa pronásledují-
cího zvûfi, ve vzdálenosti vût‰í neÏ 200 met-
rÛ od nejbliÏ‰ího obydlí,“ varuje Luká‰

Zelen˘. Nelze v‰ak usmrtit psy ovãáck˘ch

a loveck˘ch plemen, slepecké, zdravotnic-

ké, záchranáfiské a sluÏební psy. Pozdûji se

lze samozfiejmû pfiít, zda myslivec postupo-

val za dané situace v souladu se zákonem,

ale psa vám jiÏ nikdo nevrátí. 

Krist˘na Kuncová, dTest

-14-2018  25.7.2018 13:37  Stránka 35



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2018

36

Stfielec Matûj Rampula se na konci ãervna zúãastnil silnû obsazeného
Svûtového poháru juniorÛ v nûmeckém Suhlu. Se‰li se zde soutûÏící z 61 ze-
mí vãetnû kompletní svûtové juniorské ‰piãky.
Ve své hlavní disciplínû rychlopalná pistole (25m rapid fire pistol)

Matûj postoupil do finálového závodu ze tfietího místa za Nûmcem

Florianem Peterem a âíÀanem Zhipeng Chengem. Do finále je‰tû po-

stoupili âíÀan Jueming Zhang, Ind Anish Anish a Ameriãan Henri

Turner Leverett.

Finále Matûj zaãal ve velkém stylu a poprvé chybil aÏ ve tfietí sérii.

Vedl prakticky bûhem celého finále, pouze v pfiedposlední sérii se na

nûj dotáhl âíÀan Jueming Zhang. ·anci na vítûzství si v‰ak Matûj ne-

nechal vzít a poslední bezchybnou poloÏkou ve vyrovnaném ãeském

rekordu, dva body od svûtového rekordu, bezpeãnû zvítûzil pfied

âíÀanem Juemingem Zhangem a Indem Anishem Anishem. Tento

v˘kon by na loÀském MS staãil na titul mistra svûta.

RovnûÏ 13. místo ve sportovní pistoli (25m pistol) lze v dané konku-

renci povaÏovat za úspû‰né umístûní. V druÏstvu spoleãnû

s Antonínem Tup˘m (Dukla PlzeÀ) a Luká‰em Skoumalem (Rapid

PlzeÀ) obsadili 4. místo s v˘konem 1 705 bodÛ. ·tefan Jano‰Èák 

Triumf Matûje Rampuly na ISSF Junior WC v Suhlu

Na dobré v˘kony ve Svûtovém poháru juniorÛ v Suhlu navázal Matûj Rampula
v rámci své pfiípravy na mistrovství svûta v Koreji i v následujícím setkání
juniorské stfielecké elity, tentokrát v Plzni. Se‰li se zde závodníci z dvaadva-
ceti zemí.
V disciplínû rychlopalná pistole sice chybûli stfielci z âíny, Koreje

a Nûmecka, ale absolutní svûtovou ‰piãku zastupovali Indové a kromû

nich Rusové a Francouzi. Matûj do finále postupoval z prvního místa

v základní ãásti závodu. Samotné finále probíhalo podobnû jako pfied

ãtrnácti dny v Suhlu. Matûj se hned od poãátku ujal vedení a stfiílel ve-

lice podobné poloÏky jako v Nûmecku. V polovinû finále se v‰ak vede-

ní vynikajícím v˘konem ujal Ind Anish Anish a své vedení dotáhl aÏ do

konce, kdyÏ pfiestfiílel i juniorsk˘ svûtov˘ rekord, zatímco Matûj „pou-

ze“ vyrovnal svÛj ãesk˘ rekord a skonãil o tfii body za ním. V tomto zá-

vodû stfiílel v˘bornû i druh˘ ãesk˘ reprezentant Antonín Tup˘ (Dukla

PlzeÀ), kter˘ se umístil ãtvrt˘ za tfietím Anhadem Jawandou z Indie.

DruÏstvo ve sloÏení Matûj Rampula, Antonín Tup˘ a Luká‰ Skoumal

(Rapid PlzeÀ) nastfiílelo fantastick˘ ãesk˘ rekord 1 723 bodÛ, kter˘

by na loÀském MS staãil na titul mistrÛ svûta v druÏstvech.

V disciplínû sportovní pistole Matûj skonãil s vynikajícím v˘konem

581 bodÛ za trojicí IndÛ na ãtvrtém místû a v druÏstvech se

s Antonínem Tup˘m a Janem Vildomcem (Opava) umístili jako tfietí

za dvûma druÏstvy z Indie. ·tefan Jano‰Èák, foto: Michal Rampula

Na MZ HOPES v Plzni byl Matûj opût úspû‰n˘

Vydejte se s námi na R˘mafiovskou padesátku 

Sport

Foto: https://deskgram.org/p/1811543301767511018_6968480523

Cyklotrasy

63 km
Start u SVâ R˘mafiov po stezce ã. 6142 do Bfiidliãné a dál do

Nové Plánû za Novou Plání odboãit na cyklostezku ã. 6148, po-

kraãovat k rozcestí nad Lomnicí zde odboãit vlevo na cyklostez-

ku ã. 6146, 6148 po cyklostezce ã. 6148 na rozcestí Sluneãná 

– vrchol cesta smûr Dûtfiichov, u pily bude znaãena ãerven˘mi fá-

borky od pily dále vojensk˘m prostorem ve smûru k Maringovû

cestû zde se napojit na cyklostezku ã. 6029 následnû na ã. 6144

a 6105 do Huzové zde vpravo na stezku ã. 6106 smûr Jifiíkov

poté vpravo na stezku ã. 6144 smûr KnûÏpole vlevo na stezku

ã. 6145 smûr Stránské ve Stránském doprava na stezku ã. 511

smûr R˘mafiov do cíle u SVâ R˘mafiov.

36 km
Start u SVâ R˘mafiov po silnici do Albrechtic u R˘mafiova a do

Vajglova, odboãit na RyÏovi‰tû – cyklostezka ã. 6146 z RyÏovi‰tû
po silnici do Arnoltic, zde se napojit na cyklostezku ã. 6144 smûr

Huzová v Huzové po cyklostezce ã. 6106 do Jifiíkova odtud po

cyklostezce ã. 6144 do KnûÏpole pokraãovat do Stránského po

cyklostezce ã. 6145 ze Stránského zpût do R˘mafiova po cyklos-

tezce ã. 511 do cíle u SVâ R˘mafiov.

19 km
Start u SVâ R˘mafiov po cestû do Jamartic z Velké ·táhle po

cyklostezce ã. 6142 do Bfiidliãné Vajglov Albrechtice

u R˘mafiova do cíle u SVâ R˘mafiov.

Po dûtsk˘ch hfii‰tích – 5 km
Start u SVâ R˘mafiov dûtské hfii‰tû na Hornomûstské ulici hfii‰tû

v zahradû Hedvy hfii‰tû u janovického zámku cíl u SVâ R˘mafiov.

Pû‰í trasy

50 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka na sil-
nici vlevo, po cca 1 km na horizontu vpravo po neznaãené polní ces-

tû do Nového Pole za obcí vlevo po Ïluté znaãce lipovou alejí a ja-

novick˘m lesem Pod V̆ hledy dále po Ïluté znaãce k rozcest-

níku Pod Rab‰tejnem vpravo po modré znaãce na sedlo Skfiítek

Skfiítek – motorest po Ïluté znaãce na Alfrédku po zelené

znaãce pfies Mravencovku do Karlova k hotelu Pradûd vpravo po

Ïluté znaãce pfies Jelení k rozhlednû v Nové Vsi po Ïluté znaãce

do Staré Vsi k pile po ãervené znaãce do cíle u SVâ R˘mafiov.
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35 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka na sil-
nici vlevo, po cca 1 km na horizontu vpravo po neznaãené polní ces-

tû do Nového Pole za obcí vlevo po Ïluté znaãce Pod V̆ hledy

po zelené znaãce na Îìársk˘ Potok U ·karedé jedle

Alfrédka Mravencovka po modré znaãce na Jelení vpra-

vo po Ïluté znaãce k rozhlednû v Nové Vsi po Ïluté znaãce do

Staré Vsi k pile po ãervené znaãce do cíle u SVâ R˘mafiov.

25 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka na sil-
nici vlevo, po cca 1 km na horizontu vpravo po neznaãené polní ces-

tû do Nového Pole za obcí vlevo po Ïluté znaãce Pod V̆ hledy

po zelené znaãce ke ·karedé jedli po Ïluté znaãce do Staré Vsi

k pile po ãervené znaãce do cíle u SVâ R˘mafiov.

15 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

U Vãelína Stráleck˘ potok Hornomûstská zatáãka odbo-
ãit vpravo a po silnici do cíle u SVâ R˘mafiov.

5 km
Start u SVâ R˘mafiov z námûstí Míru od rozcestníku po modré

znaãce smûr Vychodilova stezka Ondfiejov Ondfiejovsk˘ potok

vpravo po neznaãené polní cestû mezi pastvinami aÏ na ãervenû

znaãenou trasu vpravo do cíle u SVâ R˘mafiov.

KaÏd˘ úãastník jde na vlastní nebezpeãí. V cíli jste oãekáváni nej-
pozdûji v 18:00. Pokud byste z váÏn˘ch dÛvodÛ nemohli do cíle
v uvedenou dobu dojít, oznamte to na tel. 731 811 064 nebo
737 110 253. Na tato ãísla mÛÏete také volat v pfiípadû zdravot-
ních obtíÏí.
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S koncem ãervna nastává nejen klid ve ‰kolních lavicích, ale konãí také se-
zóny sportovních oddílÛ a zájmov˘ch krouÏkÛ. Uplynul˘ ‰achov˘ rok
R˘mafiovu pfiinesl úspûchy na turnajích jednotlivcÛ i v soutûÏích druÏstev.
Povedlo se pfiivést nové talenty a zapojit je do hráãského kádru.
SoutûÏe druÏstev zaãaly v pÛli fiíjna. T˘m A svádûl boje v rámci kraj-

ské soutûÏe, t˘m B v okresním pfieboru. Obûma druÏstvÛm se oproti

pfiedcházejícímu roãníku povedlo hodnû zlep‰it. „Áãko“ se jiÏ od

prvních zápasÛ drÏelo kolem poloviny tabulky, a díky tomu odpadly

loÀské sestupové starosti. Koneãné 4. místo pak bylo pfiíjemnou teã-

kou za roãním pÛsobením v krajské soutûÏi. V okresním pfieboru si

t˘m B od zaãátku dûlal medailové ambice. Ke koneãné tfietí pfiíãce

dokráãelo druÏstvo i za pomoci úspû‰n˘ch star‰ích ÏákÛ, ktefií jsou

v posledních letech pátefií t˘mu.

Tradiãní t˘movou soutûÏí je pfiebor ‰kol. Okresního kola se zúãastni-

la tfii r˘mafiovská druÏstva. Z· R˘mafiov vyslala dva t˘my, jeden

v kategorii star‰ích ÏákÛ, druh˘ v kategorii ÏákÛ mlad‰ích. Obû druÏ-

stva se neztratila a stateãnû se prala se silnou konkurencí. Tfietím r˘-

mafiovsk˘m reprezentantem byl t˘m r˘mafiovského gymnázia, které-

mu se podafiilo navázat na pfiedchozí roky a vybojovat druhé postu-

pové místo do krajského kola. Tam se umístil na 14. pozici.

Dal‰í kategorií jsou turnaje jednotlivcÛ. Pro Ïáky byl vypsán seriál

Velk˘ch cen, ve kterém se ãinil hlavnû Marek ·uba, kter˘ se na dvou

turnajích umístil v kategorii star‰ích ÏákÛ na stfiíbrném stupínku

a v celkovém pofiadí obsadil nepopulární bramborovou pfiíãku.

Markovi zdatnû sekundovali Tomá‰ ¤outil a Erik Gruss ve stejné ka-

tegorii a ãtyfilístek mlad‰ích ÏákÛ Josef Jureãek, Ondfiej Dokoupil,

·achová sezóna 2017–2018

Jdûte po znaãené trase, pfii míjení dobytãích pastvin nevstupujte
za ohradníky!
Na kontrole vám ve startovacím prÛkazu potvrdí prÛchod.
Dobrou pohodu na cestû pfieje KâT R˘mafiov!

Fota: archiv R. Mezihoráka
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Roman SvatoÀ a Milan Ham‰ík. I tito hráãi prokázali bûhem turnajÛ

velkou snahu a nasbírané zku‰enosti mohou zúroãit v pfií‰tích letech.

Dospûlí se úãastnili hlavnû turnajÛ v rapid ‰achu (na 2x 15 nebo

2x 20 minut). Kvalitní v˘sledky zaznamenal Jan ·tefani‰in, kter˘ se

pravidelnû umisÈoval mezi dvaceti nejlep‰ími. Na MâR tûlesnû po-

stiÏen˘ch uspûla dlouholetá opora r˘mafiovského druÏstva a nepo-

stradateln˘ hráã Jifií Strako‰, kter˘ se ve velmi silné konkurenci 

umístil osmnáct˘.

Na závûr se slu‰í zhodnotit ãinnost r˘mafiovského ‰achového krouÏ-

ku, jehoÏ historie sahá aÏ do 50. let minulého století. Bûhem více neÏ

pÛl století existence krouÏku pro‰lo jeho fiadami nûkolik desítek mla-

d˘ch hráãÛ. I letos se fiady ‰achového krouÏku rozrostly o nové tvá-

fie. KrouÏek v prÛmûru nav‰tûvovalo 12 aÏ 15 juniorÛ ve vûku od 

5 do 15 let, coÏ je proti pfiedchozím letÛm slu‰n˘ nárÛst. Za pomoc

pfii trénování ‰achového krouÏku a pfii zafiizování Ïákovsk˘ch turna-

jÛ si zaslouÏí podûkování Martin Slovák, Rostislav Mezihorák, Jan

·tefani‰in a Jifií Strako‰. Doufáme, Ïe se nám podafií i v následujících

letech rozvoj ‰achÛ na R˘mafiovsku udrÏet.

Luká‰ Pavlásek, vedoucí ‰achového krouÏku
www.sachy.svcrymarov.cz

V sobotu 14. ãervence se na kuÏelnû Jiskry R˘mafiov konal celorepublikov˘
turnaj v kuÏelkách tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ zapoãítávan˘ do âeského
poháru 2018. Na ãtyfidráze zmûfiilo síly jedenatfiicet hráãÛ.
V̆ bornou formu má letos v kategorii LP1 domácí Jifií Polá‰ek, kter˘

se ziskem 413 bodÛ vybojoval zlato. Druh˘ skonãil Oldfiich Neuverth

z Opavy (404 b.) a tfietí Petr Kumstát z Blanska (404 b.).

NeohroÏenou dvojici kategorie TP tvofií R˘mafiováci Zdenûk

Doãkálek a Miroslav Grebenár, ktefií ponechali soupefiÛm na bednû

volné uÏ jen 3. místo. Doãkálek ziskem 506 bodÛ vybojoval zlato

a Grebenár si ziskem 414 bodÛ nenechal ujít stfiíbro. Tfietí skonãil

Lubo‰ âervinka z Opavy (313 b.). Dal‰í turnaj odehrají kuÏelkáfii 

11. srpna v Horním Bene‰ovû.

„Chtûl bych podûkovat za vynikající organizaci pfiedsedovi oddílu
Ladislavu Stárkovi, Antonínu Sochorovi mlad‰ímu i star‰ímu,

Michalu Ihnátovi, Janu
Sochorovi a Jaroslavu
Tezzelemu a pochopitel-
nû sponzorÛm: Michalu
Hamovi – Hotel Pradûd,
Bronislavu Rektofiíkovi 
– Bob Sport a firmám
Granitol Moravsk˘ Be-
roun, RD R˘mafiov,
Klempífiství Pipa, kon-
krétnû Pavlu Gerhardo-
vi, a Mûstskému muzeu
R˘mafiov,“ nechal se po

úspû‰ném zápase sly‰et

lídr soutûÏe Zdenûk

Doãkálek. JiKo

R˘mafiovská kuÏelna hostila hráãe âeského poháru 2018

Pofiadatel: Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov

Datum konání: sobota 28. ãervence 2018

Místo startu: R˘mafiov, edrovick˘ rybník

Prezence: 9:00–10:00 v místû startu

Kategorie:
I 1 – Ïáci 8 let roã. 2010 a mlad‰í

I 2 – Ïáci 9 let roã. 2009

I 3 – Ïáci 10–11 let roã. 2008–2007

I 4 – Ïáci 12–13 let roã. 2006–2005 

I 5 – Ïáci 14–15 let roã. 2004–2003

D – dorost 16–17 let roã. 2002–2001

J – juniofii, juniorky 18–19 let roã. 2000–1999

Î M 20 – dospûlí 20–29 let roã. 1998–1989

Î M 30 – dospûlí 30–39 let roã. 1988–1979

Î M 40 – dospûlí 40–49 let roã. 1978–1969

Î M 50 – dospûlí 50–59 let roã. 1968–1959

Î M 60 – dospûlí 60 let a více roã. 1958 a ménû

S – ‰tafety nad 15 let

Tratû: plavání kolo bûh
kategorie I 1, I 2, I 3 100 m 1,5 km 0,5 km

kategorie I 4, I 5 200 m 10 km 3 km

kategorie Î Ïeny 20–60 600 m 18 km 4 km

kategorie ostatní 600 m 36 km 8 km

Start: 10:30 – kategorie I1, I2, I3

11:10 – kategorie I4, I5

12:30 – ostatní kategorie 

Startovné: Ïactvo 50 Kã

‰tafety 400 Kã

ostatní 250 Kã

Pfiihlá‰ky: – pfii prezenci dle ãasového rozvrhu

– pfiedem do 25. 7. 2018 na http://www.czechtriseries.cz/

– elektronickou platbou na ã. úãtu 19-7334200207/0100

– zadat VS – rodné ãíslo 

– ‰tafety 300 Kã, ostatní 200 Kã

Obãerstvení: po dobûhu dostane kaÏd˘ 

úãastník obãerstvení

Vítûzové kategorií obdrÏí pohár, medaili a diplom
Upozornûní!
Pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla Triatlonu

âSTT!

Drafting je povolen ve v‰ech kategoriích!

Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce!

KaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí!

XXIV. roãník DuKo triatlonu
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SOUKROMÁ
¤ÁDKOVÁ INZERCE

JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 24. 8. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

16. 8. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

15/2018

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.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2018
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R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu
S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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