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Pokraãuje revitalizace bytov˘ch 
domÛ

Spirituál kvintet koncertoval v kapli 
V Lipkách pfii oslavách 25 let Diakonie

Ve mûstû je uÏ jediná stfiední ‰kola

Základní ‰kola R˘mafiov otevfiela 
tfii první tfiídy

Triatlonista Pavel Pode‰va má dva tituly 
vicemistra svûta

ročník XX.
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Diakonie âCE, stfiedisko R˘mafiov, oslavila ãtvrtstoletí

Gratulace fieditelce Diakonie âCE, stfiediska R˘mafiov, Marcele StaÀkové Dûkovná bohosluÏba pod vedením Dana Îárského

Hosté zavítali do Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici Marcela MaÀurová provází hosty Sociálnû terapeutickou dílnou Bufiinka

Pro náv‰tûvníky byly po koncertu pfiipraveny koláãkyKoncert Spirituál kvintetu v kapli V Lipkách

Hosté si prohlédli v˘robky klientÛ Fota: JiKo, Ilona Nyíri
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V nedûli 2. záfií slavila Diakonie âCE, stfiedisko R˘mafiov, ãtvrtstoletí trvání.
Program oslavy pfiipraven˘ pracovníky stfiediska byl velmi pestr˘.
Pfied dûkovnou bohosluÏbou, kterou vedl Dan Îársk˘ ze vsetínské 

diakonie, vystoupila fieditelka r˘mafiovského stfiediska Marcela

StaÀková, která shrnula prÛbûh posledních pûti let a seznámila pfiítom-

né se sluÏbami, které r˘mafiovské stfiedisko Diakonie âCE poskytuje.

„V‰ichni, kdo jste sem dnes pfiijeli, jste se stfiediskem nûjak spjati
a my si velmi váÏíme va‰í podpory a spolupráce, které se nám od vás
dostává. Jsme proto velice rádi, Ïe ãtvrtstoletí na‰í ãinnosti mÛÏeme
oslavit spoleãnû s vámi. A to v‰e jen díky energii a elánu v‰ech za-
mûstnancÛ a dobrovolníkÛ stfiediska, díky modlitbám a pomoci bra-
trÛ a sester ze spolupracujícího Farního sboru âCE v Olomouci, dí-
ky Ministerstvu práce a sociálních vûcí, Ministerstvu vnitra,
Moravskoslezskému kraji, ‰tûdrosti sponzorÛ, pochopení zastupitel-
stev a vedení mûst a obcí, kde poskytujeme své sluÏby, díky spolupra-
cujícím lékafiÛm a zdravotnick˘m poji‰Èovnám, zkrátka díky souãin-
nosti mnoha lidí dobré vÛle a díky setrvalé BoÏí pfiízni,“ zaznûlo 

v úvodu z úst Marcely StaÀkové.

Z událostí posledních pûti let mimo jiné vyzdvihla otevfiení místnos-

ti Snoezelen v roce 2015 pro uÏivatele Sociálnû terapeutické dílny

Bufiinka, která je vybavena svûteln˘mi dekoracemi, aromalampou,

vodní fontánou, matrací pro relaxaci a zdrojem relaxaãní hudby.

V tomtéÏ roce byl z dotace Programu na podporu zv˘‰ení kvality so-

ciálních sluÏeb poskytovan˘ch v Moravskoslezském kraji zakoupen

automobil. V souladu s podmínkami programu byli osloveni staro-

stové a starostky obcí r˘mafiovského regionu, v nichÏ zatím r˘ma-

fiovské stfiedisko své sluÏby neposkytovalo, s nabídkou spolupráce pfii

zaji‰tûní peãovatelské sluÏby. „Jako první zareagovalo mûsto
Bfiidliãná, takÏe peãovatelskou sluÏbu jsme novû zaãali poskytovat
i tam a dále ve Vajglovû a Albrechticích u R˘mafiova,“ dodala

Marcela StaÀková.

O rok pozdûji stfiedisko diakonie navázalo spolupráci s pfiíspûvkovou

organizací Sagapo, která v R˘mafiovû provozuje chránûné bydlení

v rámci projektu Podpora procesu transformace pobytov˘ch sociál-

ních sluÏeb v Moravskoslezském kraji. Sociálnû terapeutická dílna

Bufiinka tak zaãala poskytovat sluÏby i uÏivatelÛm r˘mafiovského

chránûného bydlení Sagapo.

Stfiedisko v roce 2016 nominovalo paní Bohumilu Teislerovou na 

ocenûní v projektu Dobrá du‰e, jenÏ cílí na dobrovolníky star‰í 60 let,

ktefií vûnují voln˘ ãas bezplatné a obûtavé péãi o seniory. Bohumila

Teislerová pracuje jako dobrovolnice stfiediska jiÏ od roku 2008 a do-

stala se do finální trojice ocenûn˘ch.

„V roce 2017 se stfiedisko stalo jedním ze dvou pfiíjemcÛ v˘tûÏku ce-
locírkevní Svatodu‰ní sbírky. Díky projektu Zkvalitnûní pobytu oby-
vatel v domovû pro seniory v Dolní Moravici obdrÏelo 462 311,68 ko-
run, které pouÏilo k obnovení sedacích souprav a v˘mûnû stávajících
mechanick˘ch lÛÏek za lÛÏka elektricky polohovatelná vãetnû matra-
cí a aktivních antidekubitních matrací. Letos r˘mafiovská diakonie
obdrÏela dotaci z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na zakoupení 
osobního automobilu pro zaji‰tûní peãovatelské sluÏby v rámci
Programu na podporu zv˘‰ení kvality sociálních sluÏeb poskytova-
n˘ch v Moravskoslezském kraji na rok 2018,“ uzavfiela Marcela

StaÀková.

Po dûkovné bohosluÏbû a poledním obûdû podávaném v kavárnû

Bufiinka si hosté, mezi nimi Ing. Hana ¤ezáãová, námûstkynû fiedite-

le ústfiedí Diakonie âCE v Praze, Mgr. Miroslav Podhajsk˘, fieditel

Diakonie âCE v Sobotínû, Ing. Dan Îársk˘, fieditel Diakonie âCE ve

Vsetínû, dále ãlenové âeskobratrské církve evangelické z Olomouce,

partnerského sboru Diakonie âCE, stfiediska R˘mafiov, a ãlenové do-

zorãí rady r˘mafiovské diakonie, nav‰tívili sociálnû terapeutickou díl-

nu na OkruÏní i Lidické ulici a Domov odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici. Na závûr celodenního programu byl pro pozvané hosty

i r˘mafiovskou vefiejnost pfiipraven koncert Spirituál kvintetu v kapli

V Lipkách.

Posláním r˘mafiovského stfiediska je provázet a podporovat ãlovûka

znev˘hodnûného stáfiím, mentálním ãi tûlesn˘m postiÏením a pomá-

hat mu dosáhnout nebo udrÏet stav tûlesného, du‰evního a sociálního

zdraví, pohody a souladu s prostfiedím, v nûmÏ Ïije. Zamûstnanci

Diakonie âCE, stfiediska R˘mafiov, si zaslouÏí velkou úctu a obdiv.

Nikdy nemÛÏeme vûdût, kdy s pfiib˘vajícími léty budeme jejich po-

moc potfiebovat.

Za redakci jim pfiejeme do dal‰ích let jejich bohulibé ãinnosti pevné

zdraví, mnoho úspûchÛ, radost a vdûk jejich klientÛ, jejichÏ spokoje-

nost je zrcadlem jejich práce. JiKo

Pár slov... o kurvítkách (pardon, kazítkách)
Mezi nespoãetn˘mi informacemi a zprávami v‰eho druhu mne za-

ujala následující: Tahle Ïárovka svítí nepfietrÏitû uÏ od roku 1901!
Svítí v malé hasiãárnû v kalifornském Livermore, tisíckrát déle, neÏ

je dnes deklarovaná Ïivotnost daleko modernûj‰ích svûteln˘ch zdro-

jÛ. Ze svého poãáteãního v˘konu 30 wattÛ sice zeslábla na dne‰ní

ãtyfii, ale stále svítí – víc jak 116 let a milion hodin.

Nejpozoruhodnûj‰í na téhle Ïárovce je to, Ïe na ní ve skuteãnosti nic

pozoruhodného není. Nikterak se neli‰í od jin˘ch Ïárovek, které se

tehdy vyrábûly. „Záhada“ se vysvûtluje tím, Ïe se uÏ vûci nevyrábû-

jí jako dfiív. Tato a v‰echny podobné Ïárovky vznikly v dobû, kdy

je‰tû v˘robci osvûtlení neprovádûli manipulace, které vedou k umû-

lému zkrácení Ïivotnosti Ïárovek – k tomu pfiistoupili aÏ ve 20. le-

tech minulého století. Nejvût‰í spoleãnosti zab˘vající se v˘robou Ïá-

rovek, dodnes známé znaãky Philips, Osram a General Electric, se

roku 1924 setkaly ve ‰v˘carské Îenevû a zformovaly tzv. Phoebus –

kartelové sdruÏení globálního dosahu. Dohodly se, Ïe Ïivotnost Ïá-

rovek bude nastavena na 1000 hodin, a kdo ze ãlenÛ by tuto hranici

nerespektoval, platil by vysoké pokuty. Krok byl oficiálnû vysvûtlo-

ván tím, Ïe se zv˘‰í v˘kon Ïárovek; ve skuteãnosti v‰ak chtûli v˘-

robci jen vydûlat víc penûz na zákaznících, ktefií budou nuceni ku-

povat si opakovanû a ãastûji jejich zboÏí, kdyÏ to staré „shofií“. „·lo
v˘slovnû o snahu kartelu sníÏit Ïivotnost Ïárovek za úãelem zv˘‰ení
ziskÛ,“ tvrdí Markus Krajewski, kulturolog a historik médií

z Basilejské univerzity, kter˘ kartel Phoebus hloubûji studoval.

A pfiestoÏe se Phoebus pár let po svém zaloÏení zase rozpadl, jím vy-

tvofiené prÛmyslové „normy“ zaãaly Ïít vlastním Ïivotem. Stalo se

z nich tzv. „plánované zastarávání“ (planned obsolescence) – zboÏí

je vyrábûno tak, aby mûlo krat‰í Ïivotnost, díky ãemuÏ mají v˘rob-

ci vût‰í trÏby.

Tento obchodní model pfii‰el do módy jiÏ bûhem velké meziváleãné

krize a jeho cílem bylo primárnû zv˘‰it zamûstnanost umûle zv˘‰e-

nou v˘robou. Postupem ãasu se z nûj ale stal nástroj na zvy‰ování

ziskÛ a dnes je, jak je vidût na kaÏdém kroku, bûÏnou praxí. Mnoho

v˘robcÛ spotfiebiãÛ a jejich obsluÏn˘ch technologií vytváfií hard-

i software, kter˘ se nesnadno (ãi pfiíli‰ draze) opravuje, resp. kter˘

s dal‰ími aktualizacemi a vylep‰eními pfiestává b˘t kompatibilní

s pfiedchozími „zastaral˘mi“ modely. Lidé jsou nuceni kupovat si no-

vé v˘robky daleko ãastûji neÏ kdykoli v minulosti. A v˘robci tak ve

srovnání s historick˘mi dobami také logicky vydûlávají více penûz.

Podle Tima Coopera, profesora Nottingham Trent University, kter˘

vede dlouholet˘ v˘zkum v oblasti udrÏitelného designu a spotfieby, je

jedinou cestou k vyfie‰ení tohoto problému státní zásah. Jako byly

kdysi nastaveny umûlé limity maximální Ïivotnosti, je teì naopak za-

potfiebí nastavit limity minimální trvanlivosti, opravitelnosti a „vy-

lep‰ovatelnosti“ – ãehoÏ se dá pr˘ jednodu‰e dosáhnout niÏ‰ím zda-

nûním práce a vy‰‰ím zdanûním energií. Nedávno se objevila zpráva,

Ïe Evropsk˘ parlament v ãervenci 2017 schválil deklaraci o del‰í Ïi-

votnosti v˘robkÛ, v jejímÏ rámci se má zakázat její umûlé sniÏování

pomocí takzvan˘ch kazítek (nebo bûÏnûji a jadrnûji kurvítek).

Nûktefií na jejich existenci pevnû vûfií, jiní ji popírají.

Ne Ïe by kazítka neexistovala, alespoÀ ta „oficiální“. V prototypech

mobilních telefonÛ opravdu b˘vají souãástky, které prototyp po nû-

kolika mûsících znefunkãní a celé zafiízení je nutné vyhodit. To ale

není proto, aby jich v˘robci prodali víc, ale aby se prototypy nepro-

dávaly na ãerném trhu. V bûÏnû prodávan˘ch mobilech taková sou-

ãástka není.

Je to jednoduché a platí to v‰ude: má-li se udûlat nûco, co vydrÏí dlou-

ho, pokud moÏno bez údrÏby, musí se pouÏít draÏ‰í materiál, nároã-
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nûj‰í proces, draÏ‰í postupy. Má-li b˘t nûco levné, musí se to o‰idit.

V̆ robce ví, Ïe má ze zákona záruãní dobu dva roky, tak pouÏije sou-

ãástky, jejichÏ Ïivotnost je nûco pfies dva roky, a k tomu tlaãí nákla-

dy co nejníÏe. Pozitivní efekt je ten, Ïe v˘voj technologií mÛÏe jít

rychleji dopfiedu. Bûhem tûch dvou let se technologie zase o kus po-

sune a na trhu je za stejnou cenu k dostání podobn˘ v˘robek, kter˘

má tfieba víc funkcí. Takov˘ je tlak trhu. Spotfieba se nesmí zasta-
vit! TakÏe kaÏdé zboÏí má naprogramovanou smrt a k tomu má prá-

vû slouÏit ono kazítko.

Podle Radka Hacaperky, fieditele SdruÏení evropsk˘ch v˘robcÛ do-

mácích spotfiebiãÛ, jsou takzvaná kazítka m˘tem, v˘myslem, ale jiní

je povaÏují za realitu a definují jako souãástky (ãi ãásti zafiízení), kte-

ré mají za úkol omezení Ïivotnosti a následn˘ v˘skyt váÏné poruchy,

následkem ãehoÏ se zafiízení musí vyhodit a zákazník si koupí nové.

A aby to mûlo smysl, tak se to musí stát aÏ po ukonãení záruky, a to

pokud moÏno co nejdfiíve. Kazítko má tedy za úkol zabránit tomu,

aby se dotyãné zafiízení dalo opravit a aby ho pouÏívaly je‰tû dûti dû-

tí pÛvodního majitele.

Zastánci konspiraãních teorií jsou pfiesvûdãeni, Ïe jde o speciální in-

tegrované obvody, které nemají vÛbec Ïádn˘ jin˘ úkol neÏ zafiízení

po nûjaké dobû zniãit. A jsou ochotni vûfiit tomu, Ïe takov˘ obvod od-

poãítává ãas zb˘vající do konce záruky, pfiípadnû Ïe je dokonce v˘-

robcem ovládán na dálku a zniãí zafiízení na jeho pokyn. Ale to by by-

lo snadno odhalitelné (s velkou ostudou a ztrátou pro v˘robce).

Kazítko prostû musí vypadat jako bûÏná chyba, jako drobné nedopat-

fiení, musí se nenápadnû maskovat jako nûco, co je tam omylem.

A nikdo nemÛÏe dokázat, Ïe to nebyla neúmyslná chybiãka, ale zl˘

úmysl.

Obecnû kazítka kladou na konstruktéra obrovské nároky, musí umût

plánované závady opravdu správnû naãasovat. Servisní technici

a dal‰í, ktefií mají zku‰enosti z praxe, povaÏují za moÏná úmyslná

„kazítka“ napfi. nesprávnû zvolené nebo umístûné elektrolytické kon-

denzátory (které se samy o sobû nepokazí, ale zpÛsobují pfietíÏení ne-

bo pfiehfiátí jin˘ch souãástí), nevhodné, praskající nebo rozpadající se

umûlé hmoty, ‰patné chlazení, nepfiístupnost jednotliv˘ch komponent

(jejich zatavení nebo zabudování) nebo také nesprávné ovladaãe

a dálkové ovlivÀování softwaru. Jistû existují i dal‰í moÏnosti, o kte-

r˘ch se bûÏn˘ spotfiebitel samozfiejmû nemá ‰anci dovûdût. TakÏe vûfi-

te-nevûfite, je to jedno, realita vás v momentû závady pfiístroje do-

stihne.

Pfiím˘m dÛsledkem je obrovské pl˘tvání materiálem, energiemi a ta-

ké lidskou prací. Nerostné zdroje nejsou nevyãerpatelné, jejich zís-

kávání a zpracování vyÏaduje ãím dál víc finanãních prostfiedkÛ 

a energie. Zemû se tak ve spojení s ostatními nepfiízniv˘mi dÛsledky

lidsk˘ch aktivit (emisemi, odpady, erozí, niãením pfiirozené Ïivé pfií-

rody a Ïivotního prostfiedí atd.) dostává do stále vût‰í nerovnováhy,

coÏ nebude pro lidskou spoleãnost beztrestné… 

M. Marek
(Byl pouÏit text Radka Kovandy: www.muzivcesku.cz/tahle-zarovka-
sviti-nepretrzite-uz-od-roku-1901, dále text: ekonomika.idnes.cz/ka-
zitka-zmetky-eu-deklarace-prodlouzeni-zivotnosti-vyrobku a dal‰í in-
formace z internetov˘ch stránek vyhledávaãe Opera.cz.)

Foto na titulní stranû: 
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V leto‰ním roce pokraãuje Byterm R˘mafiov v zateplování byto-

v˘ch domÛ mûsta s finanãní podporou Ministerstva pro místní

rozvoj âR z programu IROP, z v˘zvy ã. 37 Energetické úspory

v bytov˘ch domech. V loÀském roce byly ukonãeny práce na za-

teplení domÛ OkruÏní 1, 3, 5 a 7, R˘mafiov a Opavská 128 a 130,

Janovice. Celkové náklady na zateplení tûchto domÛ vãetnû pro-

jektové pfiípravy, práce koordinátora bezpeãnosti práce na stavbû

a autorského a technického dozoru byly 17 811,6 tisíc korun. Ke

v‰em domÛm jsme uÏ také obdrÏeli dotace, které ãinily 4 912,7 ti-

síc korun. 

V leto‰ním roce je pfied kolaudací zateplení bytov˘ch domÛ NádraÏ-

ní 1 a Bartákova 13 a probíhají práce na zateplení domÛ Julia Fuãíka

89, 90 a 91, R˘mafiov-Edrovice.

Revitalizace domu NádraÏní 1 spoãívala ve v˘mûnû v‰ech oken

a vstupních dvefií, zateplení fasády a soklu, stropu ve sklepû a podla-

hy na pÛdû. V̆ bûrové fiízení na revitalizaci domu vyhrála firma

STAS, v. o. s., a koneãná cena zateplení vãetnû projektové pfiípravy,

práce koordinátora bezpeãnosti práce na stavbû a autorského a tech-

nického dozoru byla 3 3581,4 tisíc korun. Velmi jsme stáli o to, aby

byly na domû zachovány, nebo lépe fieãeno obnoveny pÛvodní zdob-

né ‰tukové prvky, coÏ se podafiilo. PÛvodní fiímsy, bosáÏní kameny,

‰ambrány a podokenní fiímsy byly nahrazeny speciálními fasádními

Mûsto R˘mafiov pokraãuje v revitalizaci bytov˘ch domÛ

Aktuálnû z mûsta

-16-2018  5.9.2018 13:46  Stránka 4



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2018

5

profily, vyroben˘mi pomocí velmi odolné a pevné smûsi na cemen-

tové bázi s flexibilní sloÏkou, která zaji‰Èuje vysokou stabilitu 

a odolnost povûtrnostním podmínkám, a to hlavnû v prÛtahu a pnutí

pfii zahfiívání sluncem a pfii v˘kyvech teplot. Vûfiím, Ïe v˘sledná rea-

lizace potû‰í oko kaÏdého kolemjdoucího. 

Revitalizace domu Bartákova 13 obná‰ela zateplení fasády a soklu,

stropu ve sklepû a podlahy na pÛdû. V̆ bûrové fiízení na tuto revitali-

zaci vyhrála firma LVM – stavební spol. s r. o. z Bfiidliãné. Koneãná

cena zateplení vãetnû projektové pfiípravy, práce koordinátora bezpeã-

nosti práce na stavbû a autorského a technického dozoru byla 1 523,3

tisíc korun. Nov˘ vzhled domu spolu s novou komunikací a chodníky

na Divadelní ulici urãitû pfiispûjí ke zkrá‰lení této lokality.

Poslední leto‰ní realizace bude finanãnû nejnároãnûj‰í. JiÏ zapoãaté

práce na zateplení domÛ Julia Fuãíka 89, 90 a 91 obná‰ejí v˘mûnu

v‰ech oken a vstupních dvefií, zateplení fasády a soklu, stropu ve

sklepû a podlahy na pÛdû. Projektová dokumentace poãítá i s opra-

vou vstupních schodi‰È, ramp a opûrn˘ch zídek vedoucích do sklepÛ

a zpevnûn˘ch prostranství kolem domÛ. V̆ bûrové fiízení na revitali-

zaci domÛ vyhrála firma BOBISTAV, s. r. o., Praha ve sdruÏení s fir-

mou STAS, v. o. s., R˘mafiov s cenou 10 164 tisíc korun.

V roce 2019 nás ãeká zateplení domÛ Opavská 22, Opavská 45 a 47,

Tomá‰e Matûjky 3 a U Rybníka 2, R˘mafiov. O v‰ech realizacích bu-

deme prÛbûÏnû informovat.

Fota a text: Ing. Lenka Vavfiiãková, Byterm R˘mafiov, p. o.

V pfiípadû zájmu za‰lete písemnou nabídku nejpozdûji do 20. záfií do

9:00 na podatelnu radnice, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov,

v zalepené obálce, na níÏ bude adresa Ïadatele a v˘razné oznaãení

Nabídka kolo Spyder – NEOTVÍRAT.

Nabídka musí obsahovat základní údaje o Ïadateli (jméno a pfiíjme-

ní, bydli‰tû, telefonní ãíslo), nabízenou cenu (minimální cena je uve-

dena u fotografie jízdního kola). 

V pfiípadû více zájemcÛ bude rozhodující v˘‰e nabízené ceny, v pfiípadû

shody nabízené ceny bude rozhodující okamÏik podání Ïádosti.

Nabídková cena musí b˘t uhrazena nejpozdûji pfii pfievzetí jízdního kola. 

BliÏ‰í informace podá Zdenka Panochová, referentka finanãního od-

boru, tel. 554 254 155.

Pánské kolo SPYDER Domestic – odlehãen˘ rám minimální cena
2.000 Kã

Mûsto R˘mafiov nabízí k prodeji jízdní kolo z evidence ztrát a nálezÛ

Na soukromém pozemku v prÛmyslové zónû R˘mafiova vznikne dal-

‰í technická infrastruktura, která obãany mûsta pfiíli‰ nepotû‰í. Jde

o stavbu základnové stanice RDFT sítû CETIN a stoÏáru z pfiíhrado-

vé ocelové konstrukce v˘‰ky 35 m, na níÏ budou uchyceny drÏáky

pro ‰est LTE a GSM antén typu Huawei.

Vyroste v místû, kde takovou stavbu územní plán pfiipou‰tí, je stav-

bou v souladu s Politikou územního rozvoje âR a zásadami rozvoje

Moravskoslezského kraje. Bude umístûna vedle vedení vysokého na-

pûtí, v komerãní plo‰e a v blízkosti prÛmyslov˘ch objektÛ. Jediné 

omezení, které mohli ochránci pfiírody a krajiny stanovit, byla pod-

mínka nátûru konstrukce ‰edou nebo tmavû zelenou barvou.

Investorem stavby je âeská telekomunikaãní infrastruktura, a. s.,

Praha, stavba je doãasná a bude slouÏit pro zkvalitnûní sluÏeb 

CETIN. Pfievzato z webu mûsta

V˘stavba stoÏáru a základnové stanice

na poslední zasedání zastupitelstva mûsta v tomto volebním období, které se bude konat v fiádném termínu

ve ãtvrtek 20. záfií 2018 v 17:00

ve velkém sále Stfiediska volného ãasu na OkruÏní ulici v R˘mafiovû.

Program:

Uzavfiení volebního období – celkové zhodnocení Integrovaného dokumentu mûsta a ostatních zámûrÛ ve volebním období

2014–2018

Aktuální zpráva o hospodafiení mûsta, rozpoãtová opatfiení

Aktualizace cen prodeje nemovitostí, v˘‰e nájemného z pozemkÛ a nebytov˘ch prostor mûsta

Ing. Petr Klouda, starosta, v. r.

Pozvánka
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V R˘mafiovském horizontu je moÏno podle „Zásad pro vydávání

zpravodaje R˘mafiovsk˘ horizont“ inzerci v rámci volební kampanû

uvefiejÀovat prÛbûÏnû za standardní poplatek. Pouze v pfiedvolebním

vydání, které vyjde v pátek 21. záfií 2018 (uzávûrka pfiíjmu inzerce

je 13. záfií 2018), mají jednotlivé registrované subjekty moÏnost 

inzerovat zdarma, a to v rozsahu 1/2 ãernobílé strany. Dal‰í inzerci je

moÏno dokoupit za standardní poplatek.

Redakce

Nabídka prostoru k inzerci pro pfiedvolební kampaÀ

V bfieznu leto‰ního roku vyhlásila Rada mûsta R˘mafiova konkurz na funkci
fieditele Základní ‰koly R˘mafiov, Jelínkova 1 s nástupem od 1. ãervence
2018. Dnes je jiÏ nov˘ fieditel znám, stal se jím dlouholet˘ pedagog této ‰ko-
ly a zástupce fieditele Jan Jablonãík. 

Nového fieditele jsme se v rozhovoru zeptali na jeho vizi rozvoje základ-

ního ‰kolství v R˘mafiovû, jeho priority, s jak˘mi problémy se v souãas-

nosti r˘mafiovské základní ‰kolství pot˘ká, jak˘ zásadní úkol na nûj ãe-

ká v nejbliÏ‰í dobû, a nevyhnuli jsme se ani odlehãujícím otázkám.

Na základû konkurzu na fieditele
Základní ‰koly R˘mafiov, Jelínkova 1 jsi
byl do této funkce vybrán s nástupem od
1. ãervence. Kolik uchazeãÛ se konkurzu
zúãastnilo a jak vnímá‰ skuteãnost, Ïe ses
stal nov˘m fieditelem ‰koly?
Úãastníci konkurzního fiízení jsme byli

dva. Základní ‰kola R˘mafiov mûla dopo-

sud jednoho fieditele a tfii zástupce. Novû

je to tak, Ïe já, jakoÏto fieditel, mám zá-

stupce dva. Do budoucna v‰ak nevyluãuji,

Ïe se pfii zmûnû financování ve ‰kolství

mÛÏeme vrátit zpût k pÛvodnímu modelu

1+3. Skuteãnost, Ïe jsem se stal fieditelem

‰koly, vnímám s jist˘mi rozpaky. Dvacet

let pracuji ve ‰kolství, z toho deset let ve

funkci zástupce fieditele pro druh˘ stupeÀ,

takÏe do vedení ‰koly jsem byl zasvûcen,

ale teì k tomu navíc pfiibyla znaãná míra

zodpovûdnosti, proto ta rozpaãitost.

Funkci fieditele neberu rozhodnû na leh-

kou váhu. Zkrátka zaãíná pro mû tfietí, no-

vá etapa.

Jedním z bodÛ podmínek pro zvolení do
funkce fieditele byla písemná koncepce
rozvoje ‰koly. Které priority jsou v rozvo-
ji základního ‰kolství v R˘mafiovû pro te-
be jako fieditele ‰koly dÛleÏité a proã?
Pro mû je a bude prioritou vzdûlávání dû-

tí a komunikace mezi lidmi. V minulosti

jsme provádûli celou fiadu ‰etfiení, kdyÏ

jsme se zab˘vali klimatem ‰koly a peda-

gogického sboru. Opakovanû se ukazova-

lo, Ïe právû v komunikaci nám to trochu

vázne. Je to dáno mnoha faktory. Na‰e zá-

kladní ‰kola má tfii budovy v podstatû se

Pfiedstavujeme nového fieditele základní ‰koly

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

Zdravotnictví

Z· R˘mafiov otevfiela tfii první tfiídy

·kolství

Pro nov˘ ‰kolní rok otevfiela Z· R˘mafiov tfii první tfiídy, v kaÏdé je 25 aÏ 26 ÏákÛ. V první ‰kolní den je v budovû na Národní ulici pfiivítaly
jejich uãitelky, nov˘ fieditel ‰koly Jan Jablonãík, jeho zástupce Jifií Gajdo‰, starosta Petr Klouda a místostarostka Marcela StaÀková. ZN

rozhovor
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tfiemi kolektivy a komunikace mezi pedagogy, potaÏmo v‰emi pra-

covníky ‰koly, nefungovala, jak by mûla. KdyÏ jsem psal koncepci

rozvoje ‰koly, byla tam samozfiejmû celá fiada návrhÛ a my‰lenek. Ale

aby koncepce nezÛstala jen na papífie a stala se funkãním Ïiv˘m do-

kumentem, mûla by b˘t podrobena zdravé kritice tûch, ktefií by se jí

mûli fiídit a ktefií by podle ní mûli ‰kolu rozvíjet a mûnit. Je tfieba, aby

se s ní ztotoÏnilo maximum zamûstnancÛ. A jsme opût u komunika-

ce. Její „rozproudûní“, to je prvofiad˘ cíl. Samotnou koncepci bych

chtûl kolegÛm pfiedloÏit aÏ poté.

Celá republika a v podstatû i Evropa se dnes pot˘ká s nedostatkem
uãitelÛ nûkter˘ch pfiedmûtÛ. Zejména chybí uãitelé cizích jazykÛ.
Jak je na tom Z· R˘mafiov? Máte dostatek kvalifikovan˘ch uãitelÛ
pro v‰echny pfiedmûty, nebo se pot˘káte v tomto ohledu s problémy?
Má‰ recept na to, jak tento problém pfiípadnû fie‰it? 
Pedagogick˘ sbor na ‰kole je kompletnû kvalifikovan˘, pouze jeden

z kolegÛ si vzdûlání dokonãuje. Má‰ pravdu, Ïe v oblasti v˘uky ja-

zykÛ b˘vá problém kvalifikované uãitele do ‰koly získat, ale v sou-

ãasné dobû uãitele jazykÛ máme. V rámci celostátního ‰kolství vní-

mám jako negativní krok nutnost plné kvalifikace uãitele. Za dobu

své praxe jsem se setkal s mnoha nekvalifikovan˘mi uãiteli, ktefií do-

kázali dûti oslovit, zaujmout a v˘bornû s nimi uãivo zvládnout. Ne

vÏdy platí: ãím vy‰‰í vzdûlání (kvalifikace), tím lep‰í uãitel.

Napfiíklad vztah k dûtem kvalifikací nezíská‰. 

Jak se dívá‰ na názor, Ïe se uãitelé na základní ‰koly moc nehrnou?
Je to dáno nároãností uãitelské profese a jejím finanãním podhod-
nocením? Nebo v tom hraje roli také dne‰ní liberální v˘chova dûtí
v nûkter˘ch rodinách a s tím spojené chování tûchto dûtí ve ‰kolách?
Vût‰ina absolventÛ pedagogick˘ch fakult do ‰kol opravdu nemífií

a spí‰e se rozhodnou pracovat v úplnû jiném oboru. Domnívám se, Ïe

je to zpÛsobeno hlavnû zmiÀovanou nároãností uãitelské profese

v kombinaci s niÏ‰ím finanãním ohodnocením. Situace v oblasti uãi-

telsk˘ch platÛ se ale postupnû zlep‰uje a zab˘vá se jí stále ãastûji

i stát. Co se t˘ãe v˘chovy dûtí, nemyslím si, Ïe jsou dnes dûti „hor-

‰í“ neÏ dfiíve. Dûti jsou „ jiné“ neÏ dfiíve. Dne‰ní dûti mají mnohem

více zdrojÛ informací, jsou obklopeny digitálními technologiemi,

mají jiné sociální zázemí, utváfií je jiné sociální prostfiedí atd.

Nemyslím si, Ïe je to nûco, co je vyloÏenû ‰patnû. Je to jenom jinak.

A jak se mûní dûti, které pfiicházejí do ‰koly, mûl by se mûnit i pfií-

stup uãitele. Metody, které fungovaly pfied dvaceti lety, dnes uÏ tolik

nefungují. BohuÏel vût‰ina pedagogick˘ch fakult je‰tû stále neuãí jak

uãit, a tak se mlad˘ pedagog ocitá v tûÏké situaci. V praxi uãitele je

totiÏ nejdÛleÏitûj‰í, aby dûti zaujal. Pokud uãitel nezaujme, logicky se

dítû zaãne nudit. A kdyÏ se dítû nudí, zaãne se vûnovat jin˘m vûcem.

My to pak ve ‰kole naz˘váme slovem nekázeÀ. Je tûÏké, ne-li nej-

tûÏ‰í, dûti ve v˘uce zaujmout a zároveÀ jim pfiedat to, co jim pfiedat

musíme, protoÏe jsme svázáni osnovami.

Funguje stále na základní ‰kole náhradní vyuãování, lidovû fieãeno
záchytná tfiída? Pokud ano, s jak˘mi v˘sledky?
Ano, funguje. Jedná se o mechanismus, kter˘ slouÏí k „ochranû“ tfií-

dy a potaÏmo i samotného pedagoga v pfiípadû, Ïe konkrétní Ïák zaã-

ne v˘uku nabourávat nevhodn˘mi pfiipomínkami, ru‰ivou ãinností,

pfiípadnû jin˘m opakovan˘m poru‰ováním ‰kolního fiádu. UloÏení

náhradního vyuãování takovému Ïáku znamená, Ïe se dotyãn˘ pfie-

sune do jiné uãebny, kde pod dozorem jiného pedagogického pra-

covníka vypracuje samostatnou práci. Klima ve tfiídû, kterou Ïák 

opustil, se vylep‰í a v˘uka mÛÏe neru‰enû pokraãovat dále. Nebyli

jsme první ‰kolou, která náhradní v˘uku zavedla, ale její zavedení na

na‰í ‰kole vzbudilo zájem ãesk˘ch médií i ‰kolní inspekce. 

V kuloárech zaznívají názory, Ïe jsou na Ïáky, zejména pak na dru-
hém stupni, kladeny malé nároky na v˘uku i na domácí pfiípravu
a pfii pfiijímacích zkou‰kách na stfiední ‰koly se pak nûktefií Ïáci po-
t˘kají s problémy. 
A jsme opût u komunikace. Nevím, z jaké statistiky vycházejí kulo-

áry, ale já nabídnu statistiku jinou. V celé republice se základní ‰koly

pot˘kají s problematikou odchodu ÏákÛ na osmiletá gymnázia.

Zatímco ve vût‰ích mûstech, kde je více základních ‰kol, odejde z kaÏ-

dé ‰koly na osmileté gymnázium 5–7 % ÏákÛ, v R˘mafiovû je situace

extrémní. ProtoÏe jsme malé mûsto, tvofií tfiídu osmiletého gymnázia

vût‰inou Ïáci na‰í ‰koly. CoÏ odpovídá 25–35 % ÏákÛ ‰koly (pfiibliÏ-

nû 6 ÏákÛ ze tfiídy). Ti odejdou z na‰í ‰koly po absolvování 1. stupnû.

Jak to ovlivní sociální sloÏení tfiídy, nechám na posouzení kuloárÛm.

Ale! I pfies v˘‰e uvedené se napfiíklad letos, kdy se uskuteãnily jedno-

tné pfiijímací zkou‰ky pro v‰echny Ïáky v âR, dostalo, a tedy úspû‰-

nû vykonalo pfiijímací zkou‰ku, 100 % ÏákÛ, ktefií si na stfiední ‰kolu

pfiihlá‰ku podali. Pouze dva Ïáci museli podstoupit 2. kolo pfiijímací-

ho fiízení. Podobná byla situace i v loÀském roce. Ve dvou zmiÀova-

n˘ch letech se na‰i Ïáci dostali i na renomovaná gymnázia a stfiední

‰koly do Olomouce, Opavy, Ostravy, KromûfiíÏe ãi Prahy.

Dobré je si také uvûdomit, Ïe si základní ‰kola nemÛÏe vybírat, kte-

rého Ïáka pfiijme a kterého ne. Jaká je sociální struktura mûsta, tako-

vá je tfiída základní ‰koly. Pracujeme s Ïáky, ktefií jsou ‰piãkoví, ale

také s Ïáky, ktefií se jednou mÛÏou pot˘kat se zákonem. To je role zá-

kladní ‰koly a to je i my‰lenka tolik omílané inkluze. 

Já rozhodnû situaci jako kuloáry nevidím. VÏdy jde ale o úhel pohle-

du jednotliv˘ch lidí. Ve spoleãnosti dnes bohuÏel pfievaÏuje vnímání

vidût do poloviny naplnûnou sklenici spí‰ jako poloprázdnou neÏ ja-

ko poloplnou.

Jak˘ zásadní úkol pfied tebou stojí v nejbliÏ‰í dobû?
Pokud pominu svÛj hlavní úkol zajistit fiádnû chod ‰koly, pak se opût

vrátím na zaãátek na‰eho rozhovoru a k mé prioritû, kterou je zmínû-

ná komunikace. Máme naplánováno nûkolik na sebe navazujících t˘-

mov˘ch akcí a ‰kolení v rámci projektu ·ablony II pod vedením zku-

‰en˘ch lektorÛ. Cíleno bude pfiedev‰ím na budování t˘mu. 

Zavádíme ‰ir‰í vedení ‰koly – poradní sbor sloÏen˘ ze zástupcÛ pe-

dagogÛ. 

Chci pracovat na vztahu: spokojen˘ uãitel = spokojen˘ Ïák.

Jak relaxuje Honza Jablonãík ve svém volném ãase?
Relaxuji sportem, hudbou, procházkami a meditací.

Proto ta image s vousy?
Ne, nesouvisí to s Ïádn˘m vyznáním ani s meditací. 

Ale pokud si vzpomínám, tak jsi jednou prohrál sázku a musel sis
nechat narÛst plnovous.
Ano, to je pravda. Od té doby si uÏ vousy nechávám a mé Ïenû se líbí.

Dûkuji za rozhovor. JiKo
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V úter˘ 28. srpna zahájila provoz modernizovaná ‰kolní jídelna v budovû zá-
kladní ‰koly na ulici 1. máje.
Modernizace jídelny zahrnovala stavební úpravy prostor kuchynû a ãás-

ti v˘deje jídla spoãívající v dispoziãních zmûnách, úpravách hygienic-

kého zázemí vãetnû skladovacích a chladicích prostor v suterénu, dále

kompletní nové technické rozvody s novou klimatizaãní jednotkou, 

úpravy povrchÛ a dodávku gastrozafiízení.

Stavební práce provedla firma KAMENSK¯ – stavby a konstrukce, 

s. r. o., z Vrbna pod Pradûdem za celkovou ãástku 9 071 325 korun, do-

dávku gastrozafiízení zajistila firma GOZ GASTRO, s. r. o., z Brna za

celkovou ãástku 5 199 800 korun.

Díky modernizaci provozu má ‰kolní jídelna moÏnost vafiit kvalitní stra-

vu podle moderních receptur, zajistí kuchafikám bezpeãné pracovní pro-

stfiedí a strávníkÛm potfiebn˘ komfort pfiedev‰ím v podobû zrychlení v˘-

deje stravy.

Poãínaje nov˘m ‰kolním rokem nebude jídelna provádût inkaso strav-

ného, majitelé úãtÛ si musí nastavit trval˘ pfiíkaz k platbû stravného nej-

pozdûji k 20. dni v mûsíci. Pfievzato z webu mûsta (zkráceno)

Modernizovaná ‰kolní jídelna zahájila provoz

Pût let po slouãení Gymnázia R˘mafiov se Stfiední ‰kolou R˘mafiov se

v místním stfiedním ‰kolství sluãuje znovu. Na Gymnázium a SO·

R˘mafiov pfiecházejí obory ze Soukromé stfiední odborné ‰koly

Prima, s. r. o., která k 31. srpnu 2018 ukonãila ãinnost. Celá zmûna

probûhla ve velice krátkém ãase, bûhem druhé poloviny srpna.

¤editelka Gymnázia a SO· R˘mafiov Mgr. Zdena Kovafiíková ale vû-

fií, Ïe se v‰e zvládne tak, aby mohla v˘uka zaãít bez problémÛ. Na po-

drobnosti jsme se jí zeptali v následujícím rozhovoru.

Kdy do‰lo k pfievodu oborÛ ze soukromé ‰koly Prima na
Gymnázium a SO· R˘mafiov?
K pfievodu ãinnosti oborÛ na na‰i ‰kolu do‰lo k 1. záfií 2018, a to mo-

mentem, kdy byly zapsány do ‰kolského rejstfiíku Ministerstva ‰kol-

ství, mládeÏe a tûlov˘chovy. O celé situaci jsme se dozvûdûli teprve

14. srpna, dva t˘dny pfied zaãátkem ‰kolního roku. Zfiizovatel sou-

kromé ‰koly Prima oslovil na‰eho zfiizovatele, kter˘m je

Moravskoslezsk˘ kraj, s nabídkou, aby obor pfievzal. Kraj to pfiijal

a vzhledem k tomu, Ïe jsme nejbliÏ‰í stfiední ‰kolou, navrhl nám ve-

doucí krajského odboru ‰kolství, abychom obor pfievzali my.

Pfiistoupili jsme na to, protoÏe máme stfiední odbornou ‰kolu, na níÏ

se mimo jiné vyuãoval maturitní obor Hotelnictví, kter˘ kvÛli úbyt-

ku ÏákÛ v okrese nebyl v posledních letech otevfien.

Bûhem ãtrnácti dnÛ se musely pfiipravit v‰echny dokumenty nutné

k tomu, abychom mohli nechat obory zapsat do ‰kolského rejstfiíku

a aby se zároveÀ na Primû zru‰ily. Do‰lo k pfievedení ãinnosti, a díky

tomu se studenti Primy nemuseli pfiehla‰ovat nebo pfiestupovat, v‰e

bylo pfievedeno automaticky na základû dohody mezi soukrom˘m

zfiizovatelem a námi jako právním subjektem.

O kolik studentÛ jde?
V denním studiu je to 91 studentÛ a v dálkovém sedm studentÛ, do-

hromady 98 studentÛ. Pfiibudou nám ãtyfii tfiídy oboru Masér spor-

tovní a rekondiãní a jedna tfiída tfietího roãníku dálkové formy oboru

Vefiejnosprávní ãinnost.

Budete obor masér nabízet i v pfiijímacím fiízení pro
pfií‰tí ‰kolní rok?
Ano, i na tom jsme se museli s na‰ím zfiizovatelem

nejprve dohodnout. Pfiece jen je v okrese v souãas-

nosti kolem 720 ÏákÛ v devát˘ch tfiídách a deset stát-

ních stfiedních ‰kol. Ze tfií soukrom˘ch ‰kol pfied

dvûma lety skonãila odborná ‰kola v Horním

Bene‰ovû, kde se uãil napfiíklad obor truhláfi, a teì

konãí Prima. Ze soukrom˘ch ‰kol v na‰em okrese

zÛstala jen varhanní ‰kola v Krnovû.

ZÛstanou studenti oboru masér na pÛvodní budovû?
Ne, budova je pro nás pfiíli‰ velká a ekonomicky ne-

efektivní. Máme k dispozici vlastní prostory, takÏe

mÛÏeme tfiídy pfiesunout k nám. Jedna tfiída bude mít

kmenovou uãebnu na budovû Julia Sedláka 16 a tfii

tfiídy dostanou uãebny v hlavní budovû gymnázia.

Budova, v níÏ sídlila Prima, patfií mûstu. Zatím jsme

se dohodli, Ïe nadále budeme vyuÏívat tamní domov

mládeÏe. Hodnû studentÛ oboru masér je z jin˘ch 

okresÛ i krajÛ, budeme pro nû potfiebovat asi tfiicet 

ubytovacích míst.

V R˘mafiovû je uÏ jediná stfiední ‰kola

rozhovor
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Zmûní se jejich studijní program?
Pro tento obor je vydán rámcov˘ vzdûlávací program a je zpracován

‰kolní vzdûlávací program, schválen˘ âeskou ‰kolní inspekcí. Je

moÏné provést jen drobné úpravy, tfieba kvÛli nutnosti pfiidat jednu

hodinu matematiky, z níÏ se bude za ãtyfii roky povinnû maturovat.

Pfiejdou na va‰i ‰kolu kromû studentÛ i nûktefií uãitelé z Primy?
Ano, s pfievádûním ãinnosti souvisí i moÏnost pfiechodu uãitelÛ pod-

le potfieb na‰í ‰koly. Pfievádíme jednoho nepedagogického pracovní-

ka, dvû vychovatelky a ãtyfii uãitele. Jde o vyuãující praktick˘ch

pfiedmûtÛ, protoÏe pro v˘uku v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ má-

me dostatek vlastních pedagogÛ. Ov‰em nûkteré odborníky na dva aÏ

tfii úvazky je‰tû musíme pfiijmout a zajistit v‰e tak, aby bylo moÏné

zaãít hned na zaãátku záfií vyuãovat podle rozvrhu.

Se zfiizovatelem jsme se také domluvili na pfievodu pomÛcek pro od-

bornou v˘uku, pfiedev‰ím lehátek na masáÏe. Uãebnu odborného v˘-

cviku jsme vytvofiili v tûlocviãnû, dal‰í zázemí je v posilovnû se zr-

cadlov˘m sálem, jedna uãebna je k dispozici na gymnáziu a jednu

komplexní vytvofiíme v budovû na ulici Julia Sedláka. Noví studenti

budou samozfiejmû vyuÏívat i na‰e laboratofie nebo jazykovou uãeb-

nu. Pfiebíráme i praxi ve Velk˘ch Losinách a jednáme o spolupráci

s místními zdravotníky a zafiízeními, abychom praxi mohli je‰tû roz-

‰ífiit.

Kraj letos bude opût podporovat nûkteré fiemeslné obory formou sti-
pendií. Má va‰e ‰kola moÏnost této podpory vyuÏít?
Ani jeden z na‰ich oborÛ, dokonce ani hutník, nepatfií mezi sedm-

náct krajem podpofien˘ch oborÛ. Jsou mezi nimi tfieba obory fiez-

ník, kominík, pokr˘vaã, klempífi, elektrikáfi nebo pekafi. Nicménû

ministerstvo ‰kolství uÏ nûkolik let také podporuje odborné vzdû-

lávání, a to se t˘ká i na‰ich oborÛ hutník a opraváfi zemûdûlsk˘ch

strojÛ. Podmínkou je men‰í poãet ÏákÛ neÏ dan˘ limit, my máme

ale letos opraváfiÛ v kaÏdém roãníku nad dvacet. Podporu v podo-

bû stipendia pro hutníky jsme mûli dojednánu s firmou Al Invest,

bohuÏel se zatím nedafií Ïáky pro tento obor získat. Ani letos jsme

obor hutník neotevfieli, aãkoliv jsme potfiebovali pfiijmout jen osm

ÏákÛ.

Které obory se tedy letos na ‰kole budou vyuãovat?
Studijní obor osmileté gymnázium, v nûmÏ je sedm roãníkÛ, dále

ãtyfileté gymnázium ve dvou roãnících, celkem devût tfiíd se 180 stu-

denty. Na stfiední odborné ‰kole pfiibyl zmínûn˘ maturitní obor masér

sportovní a rekondiãní a dálkové studium vefiejnosprávní ãinnosti,

celkem 98 studentÛ. Z uãebních oborÛ jsou naplnûny tfii roãníky 

opraváfiÛ zemûdûlsk˘ch strojÛ s 62 Ïáky a dále máme tfii roãníky ku-

chafiÛ-ãí‰níkÛ, kter˘ch je ale dohromady jen 32. PfiestoÏe zamûstna-

vatelé neustále shánûjí kuchafie, servírky, ãí‰níky i pomocné síly, tak-

Ïe na‰i absolventi mají práci zaji‰tûnou, je o obor mal˘ zájem. 

Celkem na na‰í ‰kole bude letos studovat 372 ÏákÛ.

O prázdninách se u hlavní budovy gymnázia opût objevilo le‰ení,
celkem krátce po opravû fasády. Co se stalo?
V roce 2015 jsme zateplovali budovu a zjara omítka v nûkter˘ch mís-

tech popraskala. Na‰tûstí byla stavba v záruce, takÏe jsme ji rekla-

movali a letos o prázdninách mohla b˘t fasáda opravena. Kromû to-

ho jsme renovovali interiér v celém horním patfie pfiístavby a moder-

nizujeme chemickou laboratofi, která by mûla b˘t hotová 20. fiíjna. Do

druhého patra, kde laboratofi sídlí, se dostanou i vozíãkáfii díky nové-

mu schodolezu. A na budovû Julia Sedláka 16 máme novou plynovou

kotelnu.

Jaké akce ‰kolu v nejbliÏ‰í dobû ãekají?
Na podzim nás ãeká nûkolik velk˘ch akcí. Pofiádáme bûh na sto kilo-

metrÛ ke stému v˘roãí vzniku republiky, nav‰tíví nás studenti

z Krompach a na fiíjen pfiipravujeme mistrovství republiky ve stfielbû.

Od fiíjna opût otvíráme pfiípravku pro zájemce o studium na osmile-

tém gymnáziu.

Dûkuji za rozhovor. ZN
Foto: archiv Gymnázia a SO· R˘mafiov

Z klubovny odcizil alkohol a peníze
Do klubovny na Jesenické ulici v R˘mafiovû ve dnech 16. aÏ 20. srp-

na opakovanû vnikl zlodûj. Odcizil nalezenou finanãní hotovost 

300 korun a rÛzn˘ alkohol. ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 2 tisíce korun.

Z pokoje hotelu zmizelo 8000
V hotelu v Malé Morávce do‰lo mezi 29. a 30. srpnem ke krádeÏi.

Pachatel vnikl do jednoho z pokojÛ a odcizil nalezenou finanãní ho-

tovost 8 tisíc korun.

Munice to nebyla
R˘mafiov‰tí policisté pfiijali v nedûli 26. srpna oznámení o nálezu

pfiedmûtu, kter˘ pfiipomíná munici, na zahradû v Tûchanovû. Policisté

po pfiíjezdu místo zajistili. Pfiivolaní policejní pyrotechnici z expozi-

tury ve Fr˘dku-Místku provedli v˘kop pfiedmûtu a zjistili, Ïe nejde

o munici, ale o podávací válec katru na fiezání dfieva.

Chovatel pfii‰el o dva b˘ãky
R˘mafiov‰tí policisté dostali oznámení o krádeÏi dvou telat b˘ãkÛ.

Zvífiata zmizela z pastviny u KnûÏpole nûkdy mezi 23. a 27. srpnem.

Majiteli vznikla ‰koda za 35 tisíc korun.

Agresivní muÏ skonãil na záchytce
Ve ãtvrtek 30. srpna fie‰ili policisté partnersk˘ incident v jedné z ob-

cí na R˘mafiovsku. Agresivní 23let˘ muÏ pod vlivem alkoholu nadá-

val své druÏce a niãil zafiízení bytu. Policisté ho zajistili, namûfiili mu

pfies 2,5 promile alkoholu v dechu a odvezli jej na záchytnou stanici.

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

Organizace a spolky
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Spoleãenská kronika

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

Jifiina Kneblíková – R˘mafiov  .............................................. 80 let 

Milada Jaro‰ová – R˘mafiov  ................................................ 80 let 

Karolína Nováãíková – Jamartice  ....................................... 81 let 

Rozlouãili jsme se

Marie Holiãová – Horní Mûsto  ......................................... 1932 

Jifií Veãefia – R˘mafiov  ....................................................... 1945

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Vzpomínka
Dne 9. záfií uplyne pût smutn˘ch let,

co nás navÏdy opustila na‰e zlatá maminka,

paní BoÏena Geroltová.
S láskou a úctou vzpomínají

dcera Ladislava s rodinou, 
dcera Anna s rodinou,

syn Vladimír s rodinou, vnouãata, 
pravnouãata a prapravnouãata.

Kdo jste ji znali, vzpomeÀte si s námi.

Mûsto R˘mafiov zve v‰echny rodiãe, prarodiãe a rodinné 
pfiátele k zápisu do pamûtní knihy mûsta R˘mafiova 

novû narozen˘ch obãánkÛ, které se uskuteãní v nedûli 16. záfií.

Milá Kaãenko,

díky za to, ãím jsi pro nás byla,

za kaÏd˘ den, jejÏ jsi pro nás Ïila.

Mûla jsi ráda Ïivot, lidi kolem sebe

a my zase v‰ichni milovali tebe.

Kdybychom mohli pohladit vlasy tvé 

a milou líci

a k tomu pár nûÏn˘ch slov fiíci,

pár kvûtÛ krásn˘ch do dlanû dát

a za Ïivot s námi ti podûkovat...

TûÏko je vzpomínat, kdyÏ slzy v oãích stojí.

TûÏko je zapomenout, kdyÏ srdce stále bolí.

Stále na tû, Kaãenko, budeme vzpomínat

a v na‰ich srdcích bude‰ Ïít dál.

Dne 12. záfií vzpomeneme
6. v˘roãí úmrtí

Katefiiny Pekové z Tvrdkova.
Stále vzpomíná maminka, 

bratr Petr s pfiítelkyní Zuzanou, bratr Pavel s pfiítelkyní Janou,
teta Marcela s rodinou, babiãka a dûda,

v‰ichni kamarádi a kamarádky, rodina Bandíkova.

Nikdy na tebe, Kaãenko, nezapomeneme, 

stále budeme vzpomínat a milovat tû.

Servis sluÏeb

Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov
Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00      13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00
nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

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

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doloÏit osobním dokladem).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Pozor! 

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

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

Sbûr starého papíru
25.–26. 9. 2018

7:00–7:40
15:00–17:00

Místa sbûru: Z·, Jelínkova ul., Z·, ul. 1. máje

Kvalita sbûrového papíru:
noviny, letáky, ãasopisy, knihy bez tuhé vazby, knihy s mûkkou vazbou, pouÏit˘ kanceláfisk˘

papír, tiskopisy, pouÏité se‰ity, staré písemky, balíãky ãi krabice do 10 kg, doma zváÏené

Sbûr nesmí obsahovat:
fólie, jiné plasty, kovové souãásti (napfi. kovové zakladaãe v ‰anonech), role (tzv. dutinky)

Karton bereme jen 26. 9. po 16:00!

-16-2018  5.9.2018 13:46  Stránka 10



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2018

11

Nemá‰-li sílu, abys hofiel a ‰ífiil svûtlo, aspoÀ je 

nezacloÀuj. Lev Nikolajeviã Tolstoj
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

7. 9. 1938 nar. Milena Dvorská, hereãka (zemfi. 22. 12. 2009)
– 80. v˘roãí narození

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku
1966 (UNESCO) 

8.–9. 9. Dny evropského dûdictví (2. víkend v záfií) – v âR se
slaví od roku 1991 z podnûtu SdruÏení historick˘ch
sídel âech, Moravy a Slezska, souãástí jsou Dny otev-
fien˘ch dvefií památek 

8. 9. 1778 nar. Clemens Brentano, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 
28. 7. 1842) – 240. v˘roãí narození 

8. 9. 1943 popraven Julius Fuãík, komunistick˘ novináfi a spiso-
vatel (nar. 23. 2. 1903) – 75. v˘roãí úmrtí

9. 9. 1828 nar. Lev Nikolajeviã Tolstoj, rusk˘ spisovatel a filosof
(zemfi. 20. 11. 1910) – 190. v˘roãí narození

9. 9. 1898 zemfi. Stéphane Mallarmé, francouzsk˘ spisovatel
(nar. 18. 3. 1842) – 120. v˘roãí úmrtí

12. 9. 1688 nar. Ferdinand Maxmilián Brokoff, sochafi (zemfi. 
8. 3. 1731) – 330. v˘roãí narození

13. 9. 1868 nar. Otokar Bfiezina, vl. jm. Václav Jebav˘, spisovatel
(zemfi. 25. 3. 1929) – 150. v˘roãí narození

13. 9. 1928 zemfi. Italo Svevo, vl. jm. Ettore Schmitz, italsk˘ pro-
zaik (nar. 19. 12. 1861) – 90. v˘roãí úmrtí 

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy – od roku
1987 (OSN)

16. 9. 1888 nar. Frans Eemil Sillanpää, finsk˘ prozaik, nositel
Nobelovy ceny (zemfi. 3. 6. 1964) – 130. v˘roãí narození

17. 9. 1938 zemfi. Antonín Benjamín Svojsík, pedagog a zaklada-
tel skautingu (nar. 5. 9. 1876) – 80. v˘roãí úmrtí

17. 9. 1998 zemfi. Gustav Nezval, herec (nar. 18. 11. 1907)
– 20. v˘roãí úmrtí

18. 9. 1948 zemfi. Jan „Eskymo“ Welzl, cestovatel, dobrodruh, po-
lární lovec (nar. 15. 8. 1868) – 70. v˘roãí úmrtí

19. 9. 1908 nar. Mika Waltari, finsk˘ spisovatel (zemfi. 26. 8. 1979)
– 110. v˘roãí narození 

20. 9. 1878 nar. Upton Sinclair, americk˘ spisovatel a politik
(zemfi. 25. 11. 1968) – 140. v˘roãí narození
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V ãervenci se v prostorách janovického zámku promítal dokument Libu‰e
Rudinské o Jindfiichu ·treitovi Na tûlo. V srpnu se svûtovû znám˘ fotograf
v b˘valé zámecké knihovnû pfiedstavil znovu – projekcí ãernobíl˘ch snímkÛ
z prÛmyslov˘ch provozÛ, jeÏ hudebnû doprovodila jeho dcera, flétnistka
Monika ·treitová.
V dokumentu Libu‰e Rudinské se mezi mnoh˘mi ·treitov˘mi

snímky objevují i ty soukromé, vãetnû fotografie malé Moniky sto-

jící v noãní ko‰ili na posteli a hrající na flétnu. Snímek má punc

bezprostfiednosti a rodinné intimity, souãasnû ale pfiedznamenává 

osudov˘ vztah ·treitovy dcery k hudbû. O mnoho let pozdûji se jiÏ

dospûlá flétnistka znovu pfiiblíÏila k fotografiím svého otce, hrála

na jeho vernisáÏích, ve filmov˘ch dokumentech o nûm a stala se in-

terpretkou hudby, která se ·treitov˘m dílem pfiímo inspirovala.

V sobotním recitálu Moniky ·treitové na zámku v Janovicích tak za-

znûla napfiíklad skladba Luminiscencia slovenské skladatelky Petry

Bachraté, vytvofiená v roce 2000 pod vlivem snímkÛ Jindfiicha ·treita

z provozÛ tûÏkého prÛmyslu. Autorka v ní hudebnû zpracovala motiv

kontrastÛ svûtla a tmy, svûtla vycházejícího z materiálu, s nímÏ lidé v to-

várnû pracují, stejnû jako z nich samotn˘ch. Kromû skladby Petry

Bachraté, v jejíÏ interpretaci Monika ·treitová vyuÏívá moderních tech-

nik flétnové hry, zaznûla jako doprovod ·treitov˘ch fotografií z vítko-

vick˘ch a tfiineck˘ch Ïelezáren kompozice Edgara Varése Density 21,5.

Druhou ãást koncertu naplnila díla v ãeské premiéfie. Monika

·treitová zareagovala na aktuálnû probíhající workshop ãtrnácti stu-

dentÛ ‰koly Photogenia Brno pod vedením Jindfiicha ·treita

a Jana Suchardy v r˘mafiovsk˘ch prÛmyslov˘ch halách.

Studenti fotografické ‰koly nav‰tívili provozy RD R˘mafiov,

Hedvy, Eurointermetallu nebo staroveského Katru a z pofiíze-

n˘ch snímkÛ vytvofiili bûhem krátké doby vlastní prezentaci.

Tu Monika ·treitová doprovodila nûkolika skladbami z ob-

lasti soudobé váÏné hudby, z nichÏ dvû zaznûly v âeské re-

publice poprvé – Nada al otro lado de la valla souãasného

‰panûlského skladatele Sergia Blardonyho a Adagio pro flét-
nu a elektroniku kanadského komponisty elektroakustické

hudby Yvese Daousta, v níÏ se prolíná nahrávka s Ïivou hrou

na flétnu.

ZneklidÀující a disharmonická hudba souãasn˘ch skladatelÛ

vytvofiila k podobnû „nelíbiv˘m“ a pfiitom podivnû krásn˘m

zábûrÛm industriálního svûta skvûlou akustickou kulisu. Stala

se zvukem obrazÛ v procítûném podání flétnistky, která patfií

mezi evropsky uznávané interpretky klasické i souãasné váÏ-

né hudby. ZN, foto: Roman Panáãek

Flétnistka Monika ·treitová hrála k fotografiím svého otce

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Centrum pro zdravotnû postiÏené

Moravskoslezského kraje (CZP

MSK), o. p. s., deta‰ované praco-

vi‰tû Bruntál, nabízí na svém pra-

covi‰ti v R˘mafiovû, Revoluãní

30, bezplatné odborné sociální

poradenství pro zdravotnû posti-

Ïené obãany a seniory. 

Pokud zdravotnû postiÏení obãa-

né, seniofii a jejich blízcí centrum

nav‰tíví, odborn˘ sociální pracov-

ník jim pomÛÏe pfii hledání moÏností fie‰ení jejich problémÛ, zajistí

podporu pfii uplatnûní osob se zdravotním postiÏením na trhu práce

a v jin˘ch zájmov˘ch a spoleãensk˘ch oblastech, poskytne pomoc pfii

orientaci v sociálních systémech, právu, psychologii a vzdûlávání.

ObãanÛm se dostane poradenství t˘kající se dávek státní sociální

podpory a pomoci v hmotné nouzi, pfiíspûvku na péãi nebo informa-

ce o postupu pfii uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální sluÏby.

V neposlední fiadû zde získají informace o moÏnostech získání a rady

pfii v˘bûru rehabilitaãních a kompenzaãních pomÛcek.

Bezplatné poradenství je poskytováno vÏdy 1. ãtvrtek v mûsíci od
8:00 do 12:00. Pracovníky lze kontaktovat i telefonicky na mobilu

774 993 215 nebo e-mailem: czp.bruntal@czp-msk.cz. Více informa-

cí také na www.czp-msk.cz.

Poradenské dny v roce 2018: 4. fiíjna, 1. listopadu, 6. prosince
Ing. Ale‰ ·upina

V centru zdarma poradí zdravotnû postiÏen˘m a seniorÛm

Od záfií bude nezisková organizace

EUROTOPIA.CZ, o. p. s., novû

poskytovat bezplatné sociálnûpráv-

ní poradenství ve mûstû R˘mafiovû.

Právní poradenství bude zaji‰tûno

formou konzultací s právníkem.

V rámci konzultací bude lidem

poskytována orientace v oblasti obãanskoprávní, finanãní (vãetnû se-

psání a podání návrhu na oddluÏení) a bytové. Dále lze zájemcÛm po-

skytnout pomoc a podporu pfii rozvodu, rozchodu ãi v jiné krizové si-

tuaci v rodinû a také v pracovnûprávních otázkách.

Konzultace budou poskytovány jedenkrát v mûsíci v prostorách na

adrese Revoluãní 30a, 795 01 R˘mafiov. Pokud máte zájem o bez-

platnou právní konzultaci, mÛÏete se objednat na následujících tele-

fonních ãíslech: 734 244 455, 730 898 476.

O ãinnosti na‰í neziskové organizace se více dozvíte na www.euro-

topia.cz. 

Mgr. Simona Kellerová, regionální vedoucí pro Krnov a Bruntál

EUROTOPIA.CZ, o. p. s., nabízí rodinám poradenskou pomoc v R˘mafiovû

Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby

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

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

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

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

17. 8. – 30. 9.  hrad Sovinec
V̆ stava: Pavel Vrzala – Austrálie

3. 9. – 3. 10.  M. knihovna R˘mafiov, Retroãítárna

7. 9.  16:30  hfii‰tû SK Jiskra
Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny

7.–9. 9.  Malá Morávka, Trofeo Niké Jeseníky

8. 9. 10:00 Flemmichova zahrada
Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny

8. 9.  16:00  M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Jifií Meitner – Jubilejní v˘stava

8.–30. 9.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Jifií Meitner – Jubilejní v˘stava

9. 9.  11:30  kostel v Jamarticích
PouÈ

10. 9.  19:00  MD R˘mafiov
Divadlo: Miluji tû, ale...

15. 9.  14:00  SVâ R˘mafiov
3. Romfest

15.–16. 9.  hrad Sovinec
Sovinecké ‰elmování

15.–16. 9.  kostel v Jifiíkovû
Podzimní prohlídka kostela s v˘kladem

16. 9.  10:30  kostel ve Staré Vsi
PouÈ

22. 9.  SVâ R˘mafiov
Prometalfest

22.–23. 9.  hrad Sovinec
Balady zbojnické

23. 9.  14:00  zámek Janovice
Ukonãení zámecké sezóny 

14:00 – deskové hry

16:00 – Mahen: âertovská pohádka

Pfiehled kulturních akcí – záfií 2018

I kdyÏ se to nezdá, tato kniha má pfies 300 stran, a pfiesto jsem ji

zvládla pfieãíst za t˘den. Má totiÏ strhující dûj:

Údajnû adoptovaná sedmnáctiletá Sky je izolována od ve‰keré elek-

troniky a cel˘ Ïivot zatím studovala doma. Naproti tomu mÛÏe domÛ

chodit, kdy se jí zachce, a se svojí nejlep‰í kamarádkou Six sledovat

celé noci filmy. Dokonce si spolu tajnû vodí oknem kluky, Sky má ale

zvlá‰tní povahu. Kluci, ze kter˘ch by ostatní holky ‰ílely, jen kdyby

jim vûnovali jedin˘ pohled, se Sky nic nedûlají, ale pfiesto si je na-

prosto jistá, Ïe není lesbiãka.

„Já nehodlám otûhotnût, mami. Jenom se chci pofiádnû zfetovat.“ Karen
se rozesmála a objala mû. „Hodná holka. A taky se nezapomeÀ opít.“

AÏ jednou potká Holdera. Shodou okolností chodí do té samé ‰koly,

na kterou ji po nátlaku Six i Sky pfiihlásí její adoptivní matka Karen.

Holder Sky vydûsí uÏ pfii prvním setkání, kdyÏ tvrdí, Ïe si ji s nûk˘m

spletl. V‰ichni ji varují, aÈ se od nûj drÏí dál, Ïe má zkaÏenou minu-

lost a byl v polep‰ovnû. Potom, co spolu zaãnou bûhat, Sky pozná nû-

kolik Holderov˘ch osobností, jednu milou, druhou nervózní, tfietí na-

‰tvanou. Dûsí ji to, ale postupnû se jí Holder zaãne líbit. JenÏe Holder

se nûkolikrát na‰tve, t˘dny se Sky nepromluví, a i kdyÏ to urovnají,

Sky to pofiád vrtá hlavou. 

Holder v ní postupnû probouzí vá‰eÀ a v‰echno to, o ãem si myslela,

Ïe uÏ bude mít navÏdycky zablokované. KdyÏ se ale chtûjí milovat,

stane se nûco, co oba vydûsí. Sky dostane záchvat, zaãne kfiiãet a ne-

Collen Hooverová: Bez nadûje

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

-16-2018  5.9.2018 13:46  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2018

18

dokáÏe pochopit proã. Musí se jít uklidnit a pfiitom v Holderovû do-

mû narazí na pokoj Lesslie, jeho sestry dvojãete, která spáchala se-

bevraÏdu. Sky díky tomu o sobû zjistí, Ïe se ve skuteãnosti jmenuje

Hope, s Lesslie a Holderem b˘vali nejlep‰í kamarádi, ale pak ji nû-

kdo unesl. Je tfiináct let pohfie‰ovaná. JenÏe to je‰tû není celá pravda.

S Holderovou pomocí nakonec odhalí v‰echno. Kdo ji unesl i Ïe by-

la v dûtství zneuÏívána. Zjistí i to, proã se Lesslie zabila.

„Hope a Less,“ prohodil pro sebe. „To je vlastnû slovo! Hopeless.
Beznadûjn˘.“
Znova se zasmál a postavil se. „Sly‰ely jste to, vy dvû? Jste naprosto
beznadûjn˘!“

Hooverové román Bez nadûje je úÏasná, ãtivá kníÏka s napínav˘m

dûjem, v nûmÏ bylo stále co odhalovat. AÏ do poslední stránky to by-

lo hodnû napínavé ãtení. KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe není co dál fie‰it, stalo

se nûco nového.

Na knihu navazují: Ztracená nadûje a Pfiíbûh Holdera.

Krist˘na Pet˘rková, 9. B, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
(HOOVEROVÁ, Colleen: Bez nadûje. YOLI, 2014. 384 s.)

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.

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

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

vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15 s fotografií vy-

jde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupóny mÛÏete zasílat jednotli-

vû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího roku, tj. do

3. ledna 2019. Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním lednovém vy-

dání R˘mafiovského horizontu 11. ledna 2019. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfie-

je redakce RH!

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 9
Jméno a pfiíjmení

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

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

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

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

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

✃

Mûstská knihovna R˘mafiov, Sokolovská 25, R˘mafiov 795 01

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení pozice:

KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE 

Termín nástupu: leden 2019

PoÏadavky:
• stfiedo‰kolské nebo vysoko‰kolské vzdûlání v oboru knihovnic-

kém, pedagogickém nebo humanitním v˘hodou

• v˘borná znalost ãeského jazyka slovem i písmem, dal‰í jazyk v˘hodou

• lektorské dovednosti

• zku‰enosti s neformální pedagogikou

• orientace v literatufie, pfiehled o kniÏní produkci

• velmi dobrá znalost práce s informacemi a na PC

Dal‰í poÏadované schopnosti, vlastnosti a dovednosti:
• organizaãní schopnosti

• samostatnost, zodpovûdnost, spolehlivost

• schopnost odborné, koncepãní, odpovûdné, samostatné i t˘mové práce

• vysoké pracovní nasazení, kreativita, iniciativa, flexibilita, komu-

nikativnost

Pracovní náplÀ: 
• komplexní zaji‰tûní chodu oddûlení, práce s uÏivateli (knihovnic-

ké a informaãní sluÏby) 

• tvorba a realizace besed a informaãních lekcí 

• podíl na akvizici fondu knihovny 

Nabízíme: 
• pracovní pomûr na dobu neurãitou 

• platové zafiazení dle platného mzdového pfiedpisu – 8. platová tfiída

• zajímavou práci s moÏností seberealizace a dal‰ího sebevzdûlávání 

• stravenky, 5 t˘dnÛ dovolené 

Strukturovan˘ Ïivotopis a motivaãní dopis doruãte nejpozdûji do 

1. 11. 2018 osobnû nebo po‰tou na adresu Mûstská knihovna
R˘mafiov, Sokolovská 25, R˘mafiov 795 01 nebo za‰lete na adresu

reditelka@knihovnarymarov.cz s oznaãením V˘bûrové fiízení.
Pfiedpokládan˘ termín nástupu: leden 2019
Vybraní uchazeãi budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zasláním

pfiihlá‰ky úãastník v˘bûrového fiízení poskytuje souhlas s nakládáním

s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto v˘bûrového fiízení,

ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osobních údajÛ. 

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

v jeho prÛbûhu ãi nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch. 

Dal‰í informace:

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Îmolíková, fieditelka 776 212 766

nabízí balení uãebnic netypick˘ch formátÛ. 

Uãebnice si mÛÏete pfiijít zabalit kdykoliv 

v pÛjãovní dobû knihovny ve dnech 3. – 14. záfií 2018

PROVOZNÍ
DOBA

Po  9:00–18:00, Út  9:00–18:00
St  z a v fi e n o

ât  9:00–17:00, Pá  9:00–17:00

www.knihovnarymarov.cz
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V RH 12/2018 jsme se zab˘vali Ïenou-karyatidou na sídli‰ti

Dukelská, jeÏ byla zhotovena po roce 1972. Nyní se zamûfiíme na

druhou sídli‰tní Ïenskou figuru, která stále je‰tû vzbuzuje plno otá-

zek. Tak napfiíklad, co to vlastnû drÏí v rukou? KvÛli tomuto tajem-

ství nûktefií obyvatelé zaãali plastice fiíkat „holka, co nevím, co drÏí“.

Miloslav Marek zase uvaÏoval, Ïe ona postava „kleãíc nûco dûlá, ale
nevíme, co dûlá, moÏná strouhá brambory, vkládá kvûtiny do kvûti-
náãe ãi do vázy, stlouká máslo nebo hnûte tûsto“. Zatím neidentifi-

kovaná vûc v jejích rukou stále zÛstává záhadou.

Podívejme se v‰ak na okolnosti jejího vzniku. Pfiíprava na v˘stavbu síd-

li‰tû na Pfiíkopech, spoãívající v „demolici star˘ch a mal˘ch rodinn˘ch
domkÛ v prostoru ulic Národní, Bartákova, Revoluãní, Pfiíkopy, Horní
a Miklíkova“, zapoãala dle kroniky v roce 1982 a byla dokonãena za tfii

roky. ·lo o poslední sídli‰tní v˘stavbu v takovém mûfiítku ve mûstû.

V archivu stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov se nachází dokumentace

R˘mafiov – Centrum – I. stavba – V˘tvarn˘ generel Stavoprojektu

Olomouc s prÛvodní dokumentací Podniku ãeského fondu v˘tvar-

n˘ch umûní (âFVU Olomouc), peãlivû vedená od roku 1980. âtrnáct

listÛ (!) se vûnuje skulptufie, jeÏ mûla b˘t osazena na novém sídli‰ti.

Ideov˘ zámûr poptávky ze srpna 1982 zní jasnû: „Kamenná figurál-
ní plastika s motivem mládí.“ Pfiedpokládaná ãástka 150 tisíc Kãs.

Z nabídky âFVU Olomouc se dozvídáme, Ïe byla nabídnuta socha 

akademického sochafie Oldfiicha Hradilíka. Finanãní limit zÛstal na

stanovené ãástce a termín dodání byl urãen na rok 1984.

Pfiesn˘ název skulptury, kter˘ by napovûdûl, co dívka dûlá ãi drÏí

v ruce, bohuÏel v dokumentaci nenajdeme. Zato se v prÛvodní zprá-

vû nachází líbezn˘ pfieklep, kdyÏ je v ideovém zámûru dílo popsáno

jako „kamenná figurální plastika s motivem mládû“. Podle nákresÛ

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
9. Dívka „co-nevím-co-drÏí“ na Pfiíkopech

Genius loci

Balady zbojnické – 22.–23. záfií
LoupeÏnické povídky a ‰ermífiské pfiíbûhy,

které vÏdy nekonãí katovou sekerou.

Past na medvûda – 28.–30. záfií
Sokolnické lovy

Pfiílety, v˘cvik a ukázky lovu drav˘ch ptákÛ

Celodenní pfiíbûh o nezdafieném lovu na medvûda

Od pondûlí se mohou ãtenáfii vrátit v ãase a vyzkou‰et „retroãítárnu“

ve vestibulu knihovny – pfieãíst si tfiicet let staré noviny, kníÏku nebo

jen posedût v pokojíãku jako vystfiiÏeném z doby první republiky.

„Retroãítárnu jsme vytvofiili z autentick˘ch kusÛ nábytku a dekorací
zapÛjãen˘ch od ochotn˘ch lidí,“ popisuje fieditelka knihovny Lenka

Îmolíková a dodává: „Není jen na podívání, ale i na vyzkou‰ení.
Lidé si mohou sednout a ãíst, je v ní dost místa pro tfii ãtenáfie.“
Retroãítárnu knihovnice vytvofiily k v˘roãí vzniku republiky a bude

otevfiená cel˘ mûsíc. V fiíjnu na ni naváÏe v˘stava z v˘tvarn˘ch pra-

cí na téma stého jubilea âSR. ZN

VraÈte se v ãase – v retroãítárnû

Akce hradu Sovince
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mûla socha stát pfied domem ã. 6 (dne‰ní Pfiíkopy 11), ov‰em umístû-

ní bylo v záfií 1983 zmûnûno na prostor pfied domem ã. 7 (dne‰ní

Pfiíkopy 9). Socha tak mûla doplÀovat vnitfiní prostor panelového síd-

li‰tû. Koneãné umístûní známe z dne‰ních dnÛ – sochu najdeme pfied

domem Pfiíkopy 15 ãelnû k Bartákovû ulici. 

Je velmi cenné, Ïe dokumentace obsahuje také fotografii Hradilíkova

pravdûpodobnû sádrového modelu sochy. Díky ní mÛÏeme srovnat

model s v˘slednou realizací a zjistit, jak moc se autor drÏel prvotní

my‰lenky. Vidíme, Ïe kompozice zÛstává stejná aÏ na natoãení hlavy

kamenné figury mírnû doleva. Zásadní zmûnu ov‰em prodûlalo zo-

brazení ãinnosti dívky. Zatímco v modelu k sobû tiskne pravdûpo-

dobnû natrhané kvûtiny, v definitivní verzi uÏ si o koleno opírá pfied-

mût podobn˘ kvûtináãi ãi míse. Také obliãej je více zkonkrétnûn. 

Autorem r˘mafiovské sochy Mládí je akademick˘ sochafi Oldfiich

Hradilík (*1932, ·i‰ma u Pfierova – †1987, Olomouc), kter˘ studoval

na Stfiední umûleckoprÛmyslové ‰kole ve Zlínû a poté na Akademii

v˘tvarn˘ch umûní v Praze u v˘znamn˘ch profesorÛ J. Laudy 

a V. Makovského. Ve své tvorbû se vûnoval zejména figurálnímu so-

chafiství a portrétu. Vytvofiil fiadu soch pro architekturu a vefiejn˘ pro-

stor, napfi. souso‰í Matefiství pro Pfierov, souso‰í Mladá rodina pro

Prostûjov, souso‰í Dûtská píseÀ pro Vsetín ãi Dívku s holubicí pro

Vala‰ské Mezifiíãí. Na tyto realizace navazuje r˘mafiovské Mládí,
které pochází z posledních let autorova Ïivota. 

Námût díla pfiesnû zapadá do doby normalizace, jejíÏ diktát urãoval,

jaká témata mají vefiejn˘ prostor zdobit. âast˘m opakováním neutrál-

ních, nekonfliktních a pozitivních témat, jak˘mi byly „mezilidské
a rodinné vztahy, krása pfiírody, lidské práce, svûtov˘ mír“ ad., v‰ak

do‰lo aÏ k jejich „vykastrování“ (Mertová) ãili vyprázdnûní jejich ob-

sahu. Soch mlad˘ch odhalen˘ch ãi spofie odûn˘ch dívenek bloudících

v parcích a po sídli‰tích se v ãeském vefiejném prostoru nacházejí

spousty. Pavel Karous jim ve své typologii normalizaãního umûní

Vetfielci a volavky pfiidûlil kategorii „Ztratila klíãe“, kterou definuje ja-

ko „mezi profesionálními sochafii dobové pejorativní oznaãení hustû

Socha Oldfiicha Hradilíka Mládí
z roku 1980 na Vsetínû

foto: www.vetrelciavolavky.cz

Socha Doba mládí z roku 1984
v Pfierovû

foto: www.vetrelciavolavky.cz

Druhá varianta umístûní sochy Mládí pfied dÛm ã. 7 na Pfiíkopech,
V̆ tvarn˘ generel, archiv stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov

Socha Mládí z roku 1980 v Pfie-
rovû

foto: www.vetrelciavolavky.cz

Model sochy Mládí, asi 1983,
V̆ tvarn˘ generel, archiv staveb-
ního úfiadu MûÚ R˘mafiov

Souãasné umístûní sochy Mládí na Pfiíkopech, 2017, foto: Michal Vyhlídal
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osazovan˘ch realistick˘ch aktÛ znázorÀujících dívku v podfiepu“. Dále

dodává: „Tyto sochy nah˘ch dívek zabalen˘ch do prenatálního a ja-
koby obranného postoje, osazené v zanedban˘ch sídli‰tních parterech,
pÛsobí ãasto nepatfiiãn˘m, skliãujícím dojmem a probouzejí pedofilní
konotace.“ Tomu do jisté míry odpovídá i Hradilíkova r˘mafiovská

socha. S tou v˘jimkou, Ïe dívka se nechoulí do obranné pozice, ale na-

opak svou pubertálnû vyvinutou hruì ostentativnû vypíná.

Soch s námûtem mládí pro vefiejn˘ prostor autor vytvofiil nûkolik.

MÛÏeme tak chronologicky porovnat skulpturu dívky u Z·

Ho‰Èálková na Vsetínû (kol. 1980) s vytesan˘m párem mlad˘ch lidí

pfied Z· U Tenisu 4 v Pfierovû (1980) a Dobu mládí v atriu Z·

Kopaniny v Pfierovû (1984) s r˘mafiovskou skulpturou téhoÏ námûtu.

Zatímco v‰echna tfii zmínûná díla byla osazena ve ‰kolním prostfiedí,

r˘mafiovská socha dotváfií prostor panelového sídli‰tû. MoÏná i z toho

dÛvodu je dívka na Pfiíkopech zobrazena odváÏnûji, nahá, naopak 

ostatní tfii jsou zahaleny, byÈ jen do spl˘vavé draperie.

Nesmí b˘t opomenuto, Ïe na vytvofiení sochy se podílel je‰tû olo-

mouck˘ sochafi Karel Hofiínek a architekt Z. Coufal, jenÏ vyfie‰il po-

dobu soklu.

Barokní skulptury a kfiíÏe z 19. století s církevní tematikou jsou jiÏ

nedílnou souãástí vefiejného prostoru na‰eho mûsta. Stejnû tak by-

chom mûli pfiijmout i díla vzniklá sice v rozporuplné dobû normali-

zace, která se v‰ak sv˘m univerzálním obsahem nijak nemíjejí se

souãasností. V‰imnûte si Hradilíkova Mládí na Pfiíkopech a zkuste se

zamyslet nad pfiedmûty, které drÏí v rukou.

Mgr. Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

(Lit.: Kronika mûsta R˘mafiova z let 1982–1985, archiv MMR; Mal˘,
Zby‰ek (ed.). Slovník ãesk˘ch a slovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ
1950–1999. III. H. Ostrava, 1999; Marek, Miloslav. Jesenick˘
Pradûdland? In: R˘mafiovsk˘ horizont 12/2012; Karous, Pavel (ed.).
Vetfielci a volavky. Atlas v˘tvarného umûní ve vefiejném prostoru
v âeskoslovensku v období normalizace (1968–1989). Praha, 2015;
Jeni‰ta, Jan – Dvofiák, Václav – Mertová, Martina. Bilance. Umûní
ve vefiejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989. Olomouc, 2017;
www.vetrelciavolavky.cz. Zvlá‰tní podûkování patfií Ing. Monice
Holíãkové a Janû ·indláfiové za laskavé a trpûlivé hledání v archivu
stavebního úfiadu MûÚ R˘mafiov.)

R˘mafiovsk˘ kachláfi rozhodnû nepatfiil ke ‰piãkov˘m pfiedstavitelÛm

fiemesla, tím se ov‰em nefiíká, Ïe by svou bûÏnou práci nevykonával

poctivû a v˘sledky byly nekvalitní. Pohfiíchu v‰ak nebyla ‰kála tvarÛ

a dekoru pfiíli‰ barvitá, tfiebaÏe základní typy kachlÛ té doby bychom

v jeho dílnû na‰li témûfi v‰echny. Komorové kachle se skládaly ze

dvou ãástí, pravoúhlé komory pfiipojené k ãelní stûnû s ménû ãi více

rozmafiil˘m dekorem. Formy (kadluby), do nichÏ se vtlaãovala hmo-

ta ãelních stûn kachlÛ (u novokfitûncÛ pfies plátno), b˘valy nejãastûji

ze dfieva s vyfiezávan˘m dekorem a trochu pfiipomínaly perníkáfiské

formy. Existovaly v‰ak i zajímavûj‰í keramické kadluby, které si bo-

hat‰í dílny nechávaly hotovit od specialistÛ na objednávku, chud‰í je

kupovali na trhu nebo oblíbené kachle cizích kachláfiÛ jednodu‰e ob-

tiskovali do hrnãífiského tûsta a po vypálení uÏívali negativ jako for-

mu. Nestejnomûrná teplota pÛsobila pfii vypalování v peci smr‰Èová-

ní hmoty, takÏe ne v‰echny kachle mûly zcela totoÏn˘ rozmûr, aãko-

li rozdíl nebyl v˘razn˘.

R˘mafiovsk˘ kachláfi vyrábûl své zboÏí z dobfie plavené a neobyãejnû

jemnû ostfiené hlíny, kterou vypaloval bez v˘jimky v peci za pfiístupu

vzduchu, a tak získalo zboÏí základní barvy, jaké mají zku‰ební ‰piã-

ky z Lidické ulice, od bûlavé po pfievládající cihlovou ãerveÀ.

Nestejná teplota v peci (viz v˘‰e) zpÛsobovala, Ïe nûkteré zcela

shodné tvary jsou odli‰né i barevnû. Lom se pfieváÏnû shoduje s vnûj-

‰í barvou, v˘jimeãnû se objevil ‰patn˘ v˘pal podle ‰edoãerného ãi

Ïlutavého jádra. Tvrd˘m oxidaãním pálením vznikl u v‰ech zlomkÛ

hladk˘, mírnû otírav˘ stfiep. V odpadu najdeme i silnû pfiepálené de-

formované zlomky. Kachláfi potíral v˘robky pfied pálením jemnou

hlinkou (nástfiepí – engoba), jeÏ

dostala vypálením bílou nebo ‰e-

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci
V. Renesanãní kachle r˘mafiovského kachláfie (1)

Z historie

Boãní strana kamen z miskov˘ch
kachlÛ

Kachle budící iluzi psaníãkové-
ho sgrafita

Schéma kamen s cimbufiíãkem:
A nástavcov˘ díl, B sokl, C pod-
stavec (Brych, 2014)

Kamna ze stejn˘ch kachlÛ jako
v R˘mafiovû (J. Beamler, Augs-
burk, 1476)

Kachle s rovnou vnitfiní plochou 
âást architektonického kachle
napodobujícího sgrafito
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dou barvu. Mezi nepoveden˘mi v˘robky pfievládá první fáze. Jen

u nûkolika z nich lze pozorovat druhou fázi, tj. polévání zprvu teku-

tou glazurou. Hrnãífi je‰tû ãastûji uÏíval prÛhledné stfiedovûké olov-

naté glazury s pfievládajícím hnûdav˘m nádechem, v˘jimeãnû zelené

a ãerné. V‰echny jsou pfiíbuzné ãi témûfi shodné s dobov˘m sklem.

Podle kvality skloviny dochází ãasem k jejímu postupnému rozpadu.

Po 150 letech prochází obdobím duhového nabíhání, následuje kra-

keláÏ (popraskání), slepnutí a opadávání aÏ k úplnému rozesklení do

kfiemenného stadia matnû okrové porézní hmoty. 

Hluboké komory kachlÛ opatfiil kachláfi naspodu zesílen˘m pfiehrnutím

rÛzné v˘‰e a pfiiti‰tûním. ZuÏují se dolÛ k okraji a na vnûj‰í stûnû bûÏí

‰iroké vodorovné Ïlábky k lep‰ímu pfiilnutí k v˘mazu pece. Dokonce

i u stejn˘ch tvarÛ se ale hloubka komor li‰í (5,2–7 cm). Kachle se sva-

zovaly drátem protaÏen˘m drobn˘mi otvory ve stûnû komory.

Nejãastûji se vyskytují kachle s architektonick˘mi motivy.
Nejjednodu‰‰í z nich mají stroh˘ dekor. Inspirovaly je typické detai-

ly dobového exteriéru domÛ. Hrou svûtel a stínÛ vzbuzují iluzi mno-

hobarevnosti a zdÛrazÀují plasticitu celkového obrazu. LichobûÏ-

níkov˘mi nebo trojúheln˘mi

plochami klesajícími dovnitfi

pfiipomínají negativní diamanto-

v˘ fiez a psaníãkové sgrafito.

V pásech nûkdy vytváfií plastic-

kou bosáÏ ãi rustiku. Mnohé

kachle rámuje jednoduchá, dvo-

jitá aÏ trojitá li‰ta.

Dal‰í skupina architektonick˘ch

kachlÛ je v˘raznûj‰í. Základní

kachle zdobí tvary s dvûma jem-

nû rámovan˘mi a nahofie zaoble-

n˘mi renesanãními pÛlválcov˘-

mi nikami se ãtyfimi perlami

v horních rozích. Lze vyjít

z mnoÏství nálezÛ tfií typÛ zelenû

polévan˘ch kachlÛ z prostoru

zámku Janovice a nûkolik dal-

‰ích se na‰lo i v historickém are-

álu mûsta. Vyobrazení kamen po-

staven˘ch z kachlÛ s jednou ni-

kou nalézáme v Agricolovû díle

z roku 1550 (Basilej, 1556). ·lo

patrnû o jedny z nejoblíbenûj‰ích

v˘robkÛ zdej‰í hrnãírny. 

Zbytky typick˘ch figurálních
kachlÛ znázorÀují polopostavy

v renesanãní arkádû s v˘razn˘mi,

nûkdy tordovan˘mi (kroucen˘-

mi) sloupy. Zajímav˘m detailem

je ãást loktu postavy s pfiiléha-

v˘m rukávcem s dvûma faldy na

pfiedloktí a v místech lokte s pro-

Rekonstrukce kachle s dvûma ni-
kami

MuÏ s ku‰í a obdobn˘m zdobe-
ním ‰atÛ

·lechtick˘ pár, muÏ má bir˘t
a profiezávané podvláãené ru-
kávce a kolena (16. stol.)

Heraldick˘ kachel se znakem
Fr˘dlantu n. M. 

UÏívan˘ znak Fr˘dlantu 
n. Moravicí (Bfiidliãné) 

NepouÏívan˘ znak dan˘ Fr˘dlan-
tu Vavfiincem Ederem ze ·tiav-
nice (L E), 1577 Kachle s prvky architektury

Martin Luther v bir˘tu 
(H. Brosamer, 1551) 

Zlomky kachlÛ (rohov˘ s kvítky,
korunní, s polopostavou ‰lechti-
ce s bir˘tem (nûmecká móda kol.
1555)

Îena se stejnou ozdobou lokteFragment figurálního kachle
s podvláãen˘m loktem

Stejn˘ kachel se zelenou glazu-
rou (zámek Janovice)
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stfiihávanou a podvláãenou baÀatou ãástí. Zda jde o poprsí Ïeny ãi

muÏe, lze stûÏí urãit, stejná móda panovala v civilizované Evropû

v fiadû variant u muÏÛ i Ïen v‰ech vrstev spoleãnosti velmi dlouho.

V odpadové jámû se na‰el velmi atypick˘, aÏ nevkusnû pfiezdoben˘

kachel, dosud jedin˘ svého druhu. Ústfiedním motivem je poprsí ‰le-

chtice obleãeného podle nûmecké módy z období kolem roku 1550.

MuÏ s bohat˘m plnovousem a dlouh˘mi spl˘vajícími kníry kolem

drobn˘ch úst má jemn˘ u‰lechtil˘ nos a v˘razné oãi s hust˘m obo-

ãím. Také krátce stfiiÏené vlasy sãesané dopfiedu se nevymykají do-

bovému stylu. Odûv je vyjádfien se smyslem pro detail. Z nákrãníku

zdobeného perliãkami vyãnívá skládan˘ límec ko‰ile. BlÛza je na pr-

sou prostfiíhávaná a podvláãená. Svrchní ãást tûla pokr˘vá kabátec

s koÏe‰inov˘m límcem (koÏich?). Na hlavû má jednu z ãetn˘ch vari-

ant dobov˘ch bir˘tÛ (baretÛ) s dlouh˘m spl˘vajícím (kohoutím?) pé-

rem. Nad muÏem bûÏí linie zjednodu‰en˘ch slep˘ch arkád. Po levé

stranû postavy je obrácen okrajem dolÛ bohatû zdoben˘ roh hojnosti

a na jeho tordovaném tûle se stfiídají prostá Ïebra s perlovcem.

„Okované“ ústí rohu lemují shora i zdola pásy Ïebírek a stfied pokr˘-

vá linie negativních ováln˘ch perel. Z rohu vychází nedefinovateln˘

tvar, snad listoví. Stejn˘ dekor je na dal‰ím fragmentu kachle v obra-

ceném postavení, rohy tedy patrnû lemovaly figuru po obou stranách. 

Neobyãejnû zajímav˘ je téÏ jedin˘ nalezen˘ heraldick˘ kachel.
Renesanãní kolãí ‰tít s vybráním pro kopí lemuje mohutn˘ oblouko-

v˘ portál. Horní ãást znaku se nedochovala a znamení pfiekfiíÏeného

hornického mlátku a Ïelízka je posazeno na erbovním poli nízko.

Matoucí je pouze andûlsk˘ ‰títono‰ s krátk˘mi kuãerav˘mi vlasy

a rozepjat˘mi kfiídly pokr˘vajícími lev˘ horní roh znaku. Urãit pfií-

slu‰nost erbu nebylo tûÏké. Jen ‰títono‰ pozdûji nejspí‰ sestoupil na

erbovní pole, coÏ sice odporuje striktním heraldick˘m normám, jak

je znala gotika nebo se uÏívají dnes, od 16. do 19. století se v‰ak star-

‰í pravidla úplnû rozkolísala. Není divu, vÏdyÈ panovník nebo palatin

rozdávali nezvyklé mnoÏství erbÛ nejen ‰lechtû, ale i návalu erbov-

ních mû‰ÈanÛ.

S nejvy‰‰í pravdûpodobností aÏ jistotou jsme pfiesvûdãeni, Ïe jde

o znak nedalekého mûsteãka Fr˘dlantu n. Moravicí (Bfiidliãné).

PÛvodní sídli‰tû zniãilo vojsko Matyá‰e Korvína a jeho spojenci 

v uhersk˘ch válkách (1474). Je‰tû roku 1545 se uvádí pusté a k jeho

oÏivení do‰lo aÏ v letech 1546–73. Krátce potom (1577) daroval

Lorenz (Vavfiinec), poslední z EderÛ ze ·tiavnice, mûsteãku nov˘,

poveden˘ znak s ptákem neurãitelného druhu. Erb se ale v praxi ni-

kdy neuÏíval. Zb˘vá otázka, kdo z bohat‰ích Fr˘dlanÈanÛ si kamna

s mûstsk˘mi erby objednal. Mgr. Jifií Karel
(Karel, J. Dûjiny Bfiidliãné, rukopis; Karel, J. Renesanãní kachle
z hrnãírny na Bartákovû ulici v R˘mafiovû (3), StM, sv. 37, Olomouc,
2014; Nálezy renesanãních kachlÛ v R˘mafiovû a na hradû Rab‰tejn
(2), StM, sv. 36, Olomouc, 2013.)
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V roce 1967, v dobû velk˘ch nadûjí nejen u nás, ale i ve svûtû, jsem

byl vyslán jako jeden z mnoha expertÛ na Kubu. Pár let po kubánské

revoluci, svrÏení Batistovy diktatury Hnutím 26. ãervence, vyt˘ãilo

vedení státu v ãele s Fidelem Castrem fiadu ambiciózních plánÛ.

Jedním z nich byla v˘stavba sta tisíc bytÛ zejména ve venkovsk˘ch

oblastech Kuby. Souãástí vzájemn˘ch dohod byla i pomoc

âeskoslovenska pfii vyhledávání a prÛzkumu stavebních surovin.

Na Kubu jsem s rodinou odletûl v kvûtnu 1967. Po vût‰inu ãasu jsem pra-

coval a pob˘val v terénu v centrální ãásti ostrova, pouze na konci mûsíce

jsem se na pár dní vracel do Havany, kde Ïila moje Ïena s malou dcerou.

I kdyÏ jsme nemûli mnoho informací z domova, s nadûjemi jsme z dálky

sledovali v˘voj v âeskoslovensku. Pfied odjezdem na dovolenou v létû

1968, kdy se konala jednání vedení na‰eho státu a Komunistické strany

âeskoslovenska s vedením Sovûtského svazu a dal‰ích zemí Var‰avské

smlouvy, se mezi oficiálními zprávami objevovaly informace a názory ze

západního svûta, které posilovaly na‰e obavy z toho, Ïe obrodn˘ proces

v na‰í zemi mÛÏe b˘t Sovûtsk˘m svazem násilnû zastaven.

Odjeli jsme koncem ãervence na dovolenou a doma jsme se setkali

s v‰eobecn˘m optimismem: „Ne, Sovûti u nás nemohou zasáhnout si-
lou, to by si nedovolili a okolní svût by to nepfiipustil…“ Zpátky do

Havany jsme se povzbuzeni domácím optimismem vraceli 17. srpna

1968. A hned ráno v první den nástupu do práce pfii‰la ta ZPRÁVA:

Vojska zemí Var‰avské smlouvy vstoupila do âeskoslovenska s cí-

lem zachránit ho pfied kontrarevolucí a útokem imperialistick˘ch
sil. Ukázalo se, Ïe nebyly namístû optimistické a v podstatû naivní

názory pfiátel v âeskoslovensku a naopak byly reálné na‰e obavy 

ovlivnûné informacemi ze svobodného svûta.

V tûchto dnech (24. 8. 2018) vy‰la v Deníku.cz vzpomínka Jana

Petránka, b˘valého komentátora âeskoslovenského rozhlasu, nazvaná

Varoval jsem pfied invazí, nevûfiili mi. T˘den pfied okupací byl v Lond˘nû

a zjistil, Ïe reportéfii BBC z ãeského území vidûli, Ïe se za hranicemi

shromaÏìují vojenské jednotky zemí Var‰avské smlouvy vybavené ta-

kov˘m zpÛsobem, Ïe nemÛÏe jít pouze o zastra‰ovací manévry, ale o jas-

nou pfiípravu na invazi. Jan Petránek zprávu oznámil ve vysílání, ale je-

ho v˘zva, Ïe by se okamÏitû mûlo mobilizovat, vyznûla naprázdno.

Nemûli jsme kromû stroh˘ch agenturních zpráv Ïádné informace o si-

tuaci doma. Neexistovalo spojení, ani telefonické, zavládl v‰eobecn˘

strach o osudy na‰ich blízk˘ch doma. VÏdyÈ kdyÏ nûkam vjedou tan-

ky a v nich vojáci pfiipravení bojovat, staãí rozkaz… Mûli jsme je‰tû

v Ïivé pamûti krvavé události v Maìarsku v roce 1956. Cítili jsme se

zrazeni, byli jsme ne‰Èastní, diskutovali jsme s pfiáteli a odhadovali, co

v‰echno se mÛÏe stát. Mûli jsme pochopitelnû obavy i o na‰e vlastní

osudy – byli jsme v cizí zemi, daleko od domova. Nevûdûli jsme, ja-

k˘ bude postoj kubánské vlády. Na‰e velvyslanectví nám v‰em vyda-

lo pasy deponované na zastupitelském úfiadû, zajistilo, aby z Havany

neodplula na‰e obchodní loì Republika II, která tam právû kotvila

a která by mohla slouÏit pro na‰i evakuaci. Mimochodem, námofiníci

z této lodi jako jediní v Havanû vefiejnû protestovali proti okupaci, po-

licie v‰ak po pár stech metrech pochodu po havanském nábfieÏí

Malecon námofiníky zastavila a nedovolila jim v protestu pokraãovat.

·éf kubánského státu Fidel Castro nereagoval okamÏitû a pfiednesl

svÛj projev aÏ po nûkolika dnech. Probral v‰echno moÏné – zloãinné

imperialisty a vzne‰ené cíle kubánské revoluce a posléze se dostal

i k tolik oãekávanému vyjádfiení k událostem v âeskoslovensku.

V podstatû zkritizoval ná‰ ústup ze socialistick˘ch pozic, pfiebírání

prvkÛ kapitalismu (v té dobû bylo na Kubû zcela zakázáno soukromé

podnikání, Kubánci nesmûli prodávat tfieba ani limetky divoce rostou-

cí v dÏungli) a v podstatû odsouhlasil postup zemí Var‰avské smlouvy

v zájmu ochrany socialismu, a tím pádem i vstup vojsk do na‰í zemû.

Na závûr ale ocenil pomoc na‰í zemû kubánskému reÏimu a jmenovi-

tû práci ãeskoslovensk˘ch expertÛ v fiadû odvûtví kubánského hospo-

dáfiství. Upfiímnû jsme se obávali, Ïe by to mohlo také skonãit jinak –

mohli bychom b˘t zafiazeni mezi nepfiátele socialistick˘ch tendencí,

které byly pro kubánskou vládu dominantní…

Srpen 68 na Kubû

Titulek textu projevu Fidela Castra v deníku Granma, oficiálním or-
gánu Ústfiedního v˘boru Komunistické strany Kuby z 24. srpna 1968
Pfieklad: (V̆ voj) v âeskoslovensku smûfioval ke kontrarevoluãní situ-
aci, ke kapitalismu a do náruãí imperialismu. Bylo nevyhnutelné za-
bránit za kaÏdou cenu, jak˘mkoliv zpÛsobem, aby se tak stalo.
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ZÛstali jsme a pokraãovali v práci. O na‰ich názorech a protestech,

za které jsme posléze byli doma normalizaãním reÏimem patfiiãnû

„odmûnûni“, se samozfiejmû v kubánsk˘ch sdûlovacích prostfiedcích

neobjevila ani zmínka. ¤ada na‰ich znám˘ch, ktefií bûhem dovolené

u nás zaÏili na vlastní kÛÏi okupaci v srpnu 1968, se rozhodla pro 

emigraci. Pfii cestû zpût na Kubu nebo pfii cestû domÛ v roce 1969 pfii-

jali otevfienou nabídku kanadské strany pfii mezipfiistání na leti‰ti

v Ganderu nebo Montrealu a zÛstali na kanadské pÛdû. Vût‰ina z nás

o tom uvaÏovala také, nevûdûli jsme, Ïe nás ãeká dal‰ích dvacet let

v „normalizovaném“ reÏimu, ale b˘vali bychom museli doma zane-

chat ãleny rodiny, blízké, bez nadûje, Ïe se s nimi je‰tû setkáme…

Îili jsme tehdy v malém satelitním mûsteãku u Havany a na‰imi sou-

sedy byli experti z mnoha dal‰ích zemí vãetnû Sovûtského svazu a na-

pfiíklad i Japonska. S nûkter˘mi jsme se st˘kali stejnû jako s jin˘mi

sousedy v atmosféfie spoleãenství lidí pracujících v cizí zemi. Tûsnû

po invazi sovût‰tí obãané vût‰inou nechápali, co se vlastnû stalo

a proã, projevovali nám spoluúãast. Jejich Ïeny nosily na‰im dûtem

sladkosti, nûkteré pfiinesly pro nás nedostatkové máslo nebo s˘r…

Staãilo ale pár dní, aby jim na shromáÏdûní v místním venkovním ki-

nû vysvûtlili „v ãom dûlo“, a pro vût‰inu na‰ich sousedÛ jsme uÏ ne-

byli „bratfii“ jako pfiedtím. Mûl jsem moÏnost s nûkter˘mi sovûtsk˘mi

spolupracovníky mluvit déle a „soukromû“ (podle pokynÛ nemûli ni-

kdy sami mluvit s cizinci, mûl b˘t pfiítomen je‰tû nûkdo dal‰í z jejich

komunity). Ani kolegu geofyzika Ivana jsem pfii mnohahodinové dis-

kusi nad lahví kubánského rumu a ãínské konzervy kachního „masa“

nepfiesvûdãil. Podle jejich názoru jsme „se‰li z platformy socialismu“,

a to prostû nelze! Byli i takoví, ktefií chápali – Ukrajinec Pavel

a Gruzínec, jehoÏ jméno jsem bohuÏel zapomnûl, a také jeden

Estonec, ktefií moje argumenty brali. S „podmoskevsk˘mi Rusy“ ale

nebyla moÏná Ïádná diskuse, dostávalo se nám jenom pouãování a ká-

rání… Bylo po bratfiení s Rusy, projevilo se to i v pracovních vztazích.

Jenom malé dûti si bez ohledu na národnost spolu hrály dál. Zato my

dospûlí jsme tûÏce proÏívali, kdyÏ v té nejtûÏ‰í dobû na‰i sousedé 

oslavovali tfieba narozeniny a z pln˘ch plic zpívali KaÈu‰u…

A co Kubánci? Îádné fanatické projevy, spí‰ nepochopení situace

a sympatie vzhledem k na‰im osobním vztahÛm. Jejich svût byl zce-

la jin˘ neÏ ten ná‰, evropsk˘, a navíc to bylo jen pár let od jejich re-

voluce, která navodila úplnû jinou situaci, neÏ kterou znali do té do-

by. A pfiece jen potfiebovali jak Sovûty, tak nás.

Byl to velmi siln˘ pfiíbûh… M. Marek

20. srpna jsem se vracel z Hulína. Jel jsem rychlíkem, kter˘ ve 2:20

v noci pfiijel do Ko‰ic. V kupé jsem sedûl s majorem, kter˘ se vracel

do KeÏmarku z urgentní porady velitelÛ na Ministerstvu národní 

obrany. Mûl ke mnû dÛvûru a fiekl mi, Ïe v nejbliÏ‰í dobû – nevíme

kdy – k nám pfiijedou Rusové. Já pfiijel domÛ a za chvíli zvonil sou-

sed, pan ·ichula, aÈ jdu k nim poslouchat rádio – hlásili o okupaãním

vpádu RusÛ, PolákÛ, NûmcÛ, MaìarÛ a BulharÛ. Asi pfied ãtvrtou

jsme sly‰eli a taky z okna vidûli jet tanky.

V 5 hodin jsem jel do práce do Ïelezáren. Byl jsem dispeãerem ob-

lasti Doprava V̆ chodoslovensk˘ch Ïelezáren. Kter˘si den pfii‰el

k nám na dispeãink kolega a nûkoho pfiivedl. Ani ho nepfiedstavil

a dle jeho Ïádosti jsme ‰li na stavûdlo ã. 4 Válcovenského nádraÏí, do

reléové místnosti. Odtud potom vysílal Svobodn˘ ãeskoslovensk˘

vysílaã V̆ chodní Slovensko, skupina Dargov. Rusové jezdili se za-

mûfiovaãi kolem Ïelezáren, ale nic nezamûfiili. Îelezárny, to je hro-

mada Ïeleza a Ïádn˘ signál nejde najít a zamûfiit.

Souãástí oblasti Koksovna VSÎ je také speciální smolná koksovna,

kde jako vedlej‰í produkt vyrábûli nûco, co bylo dÛleÏité pfii ãi‰tûní

pitné vody. Z Prahy pfii‰el na koksovnu poÏadavek o urychlené za-

slání uvedeného v˘robku. Koksovna poÏádala Dopravu, ihned byl

pfiistaven kryt˘ vÛz k nakládce. Rychle ho naloÏili a vÛz byl stáhnut

na âSD do Hanisky. O vûci byl informován provozní oddíl âSD

v Ko‰icích, a tak na tento vagon v Hanisce ãekala elektrická rychlí-

ková lokomotiva, vÛz pfiipojili a NEX nákladní expres, bez pfieprav-

ních dokladÛ, jen s pfiíkazem, kam pojede, vyjel. Provozní oddíl ho

avizoval a podle jeho pokynÛ bez zastávky dojel velmi rychle do

Prahy. SoudrÏnost pracovníkÛ ve VSÎ a na âSD byla pfiíkladná.

A nakonec je‰tû jedna vzpomínka. V ãervnu 1992 jsme byli na dovo-

lené v Tatrách. Bydlili jsme v rekreaãním zafiízení Drahstavu Bohumín.

Pfii návratu z jednoho v˘letu jsme ãekali na nádraÏí v Popradu a mûli

jsme ‰tûstí – prohlédli jsme si transportní vlak smûr âierna nad Tisou

– âop – SSSR s odjíÏdûjícími „osvoboditeli”. Josef Jelínek

Vzpomínka na srpen 1968

Tento ãlánek mi pfiijde vytrÏen˘ z kontextu. MÛÏe mít za následek, Ïe

nûktefií spoluobãané kvÛli tûmto zprávám zaãnou rozsypávat jed 

urãen˘ k hubení a mohou to odnést nevinná zvífiata, nejen koãky, ale

tfieba i psi. 

Nekrmení toulav˘ch koãek nic nefie‰í. To je máme nechat vyhladovût

a umfiít? VÏdyÈ to jsou Ïivá stvofiení jako my. VÏdy se na‰tûstí najde

nûkdo, komu se jich zÏelí, slituje se nad mÀoukajícím uzlíãkem, kte-

r˘ se právû ocitl „v nesprávnou dobu na nesprávném místû“. Vím,

o ãem mluvím, sama jsem se nûkolika ujala, nechala je fiádnû o‰etfiit,

vykastrovat a vûfite, Ïe to jsou nejvdûãnûj‰í stvofiení, jaká znám. 

K situaci kolem v˘skytu potkanÛ: rozhodnû bych jejich v˘skyt nedá-

vala za vinu krmení koãek. Potkani se vyskytují hlavnû v místech,

kde se hromadí mnoÏství odpadkÛ (to uÏ je jiné téma), a urãitû je ne-

pfiiláká miska s granulemi. Navíc kaÏd˘ ví, Ïe koãky jsou pfiirozen˘-

mi nepfiáteli hlodavcÛ. 

Problém toulav˘ch koãek je pfiedev‰ím v nezodpovûdnosti jejich ma-

jitelÛ, díky nimÏ se ocitli tam, kde jsou. Proto jedin˘m fie‰ením je za-

mezit jejich mnoÏení, apelovat na majitele koãek, aby pokud nechtû-

jí mít koÈata, nechali svou koãku vykastrovat, a odchyt toulav˘ch ko-

ãek a jejich kastrace. 

Kastrace není levná záleÏitost, za této situace by mûlo pomoci mûs-

to, a to formou finanãního pfiíspûvku pro kaÏdého, kdo se rozhodne

nechat koãku vykastrovat, popfiípadû se domluvit s nûkter˘m z vete-

rinárních lékafiÛ na urãité kompenzaci, jako tomu bylo jiÏ v minulos-

ti v pfiípadû bezplatného ãipování psÛ. 

Pokud je situace tak váÏná, mûlo by se mûsto na tento problém podí-

vat spí‰ z tohoto úhlu. Zajistit odchyt toulav˘ch koãek a jejich umís-

tûní do útulku nebo vybudování vlastního útulku, kde se koãky o‰et-

fií, vykastrují a mohou b˘t poskytnuty dal‰ím zájemcÛm, spí‰e neÏ

vyz˘vat spoluobãany, aby je nekrmili. Mgr. Lenka La‰tÛvková

Reakce na ãlánek Nekrmte toulavé koãky

Chápu argumenty paní La‰tÛvkové, ale její pohled není reáln˘. Pokud

nebudeme toulavé koãky krmit, tak se jistû nebudou shromaÏìovat

tam, kde pro nû bude pfiipravená potrava. Jsou to samozfiejmû Ïivé by-

tosti, nepfiedpokládám v‰ak, Ïe by do‰lo k jejich hromadnému hubení,

Ïe by nûkdo z pfiíãetn˘ch lidí rozsypával jed a hubil psy a koãky (i kdyÏ

se obãas takov˘ ‰ílenec objeví). Celá situace mû dokonce nutí ke srov-

nání s celosvûtovou migrací. UÏ je jistû v‰em zfiejmé, Ïe nejsme schop-

ni otevfiít náruã a v‰ecky uboÏáky nakrmit a postarat se o nû! 

Je tedy na kaÏdém, kdo si pofiídí nûjaké zvífiátko, aby se o nû posta-

ral sám a za své! NemÛÏeme spoléhat na mûsto ãi obec s pfiispûním

na krmení, veterinární péãi nebo útulek. Nic není zdarma, to bychom

museli pak nûkde ubrat (na ‰kolství, zdravotnictví atd.). Nedovedu si

pfiedstavit, jak se dohodnout napfi. na kompenzaci za kastraci, ãipo-

vání koãek povaÏuji za nereálné fie‰ení. Souhlasím, Ïe je dÛleÏité 

apelovat na majitele, aby se o kaÏdé své zvífiátko peãlivû starali se

v‰ím v‰udy! Doufat, Ïe by toulavé koãky pomohly hubit hlodavce

(napfi. potkany), je také naivní.

Závûrem bych zopakoval, Ïe se kaÏd˘ musí o svá zvífiata postarat

a nemÛÏe spoléhat na obec ãi mûsto. V‰em doporuãuji nenechávat

rozházené odpadky a potraviny kolem popelnic. Nebudou pak lákat

toulavá zvífiata, ta se nebudou hromadit ve vût‰ích poãtech a pfiípad-

nû obtûÏovat ãi napadat obyvatele. MVDr. Vladimír Hykel

Názor veterinárního lékafie
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V noci 1. srpna mÛj manÏel upadl v koupelnû a já jsem ho nezvedla,

proto jsem se obrátila s prosbou o pomoc na hasiãe. Pfiijeli bûhem de-

seti minut, manÏela zvedli, o‰etfiili a zavolali záchranku. S manÏelem

zacházeli velmi opatrnû, aby mu neublíÏili.

Proto chci hasiãÛm podûkovat. VaÏme si jejich práce, oni jdou tam,

odkud jiní utíkají.

Chlapci, dûkuji vám. Marie ·vejdíková, manÏelka

Podûkování hasiãÛm za pomoc

V pátek 31. srpna se uskuteãnil první roãník festivalu r˘mafiovsk˘ch

kapel RYOFEST. Touto cestou velice dûkujeme v‰em kapelám za 

úãast. Dále veliké díky divákÛm za hojnou úãast a v neposlední fiadû

podûkování Milanu Furikovi za pomoc pfii organizaci festivalu.

Budeme se tû‰it na druh˘ roãník v roce 2019!

Za kapelu RYO Libor Havelka

První roãník Ryofestu

Nûkolik stovek náv‰tûvníkÛ zavítalo první záfiijovou sobotu (1. 9.) do Janovic
na akci Den otevfien˘ch faremních vrat u nejlep‰ího sedláka PRO–BIO Svazu
ekologick˘ch zemûdûlcÛ pro rok 2018 Jana Hofiáka.
Náv‰tûvníci se seznámili s bioprodukty, ochutnali víno v biokvalitû ne-

bo v˘robky ocenûné v soutûÏi âeská biopotravina roku, napfiíklad do-

mácí dr‰Èkovou polévku, trhanou pa‰tiku z pfie‰tíka, ãerstv˘ s˘r s by-

linkami nebo hermelín, medovicov˘ med ãi extra dÏem – meruÀky s le-

vandulí a medem. Kromû toho se dovûdûli informace o tom, co je to

„bio“, proã jsou potraviny s tímto oznaãením kvalitnûj‰í neÏ bûÏné po-

travinové produkty, jak pfiísné jsou normy na zpracování hovûzího ma-

sa v biokvalitû nebo proã je vyzrálé hovûzí daleko chutnûj‰í, ‰Èavnatûj-

‰í a kfiehãí neÏ bûÏnû dostupné maso. Podle ekologick˘ch specialistÛ na

v˘robu biopotravin jsou tyto vyrábûny bez umûl˘ch dochucovadel

a konzervantÛ, respektují tradiãní postupy pfii v˘robû a musí se vyrábût

pouze z nejkvalitnûj‰ích surovin. S tím spojené ekologické zemûdûlství

nezatûÏuje Ïivotní prostfiedí a neniãí pÛdu, nepouÏívá prÛmyslová hno-

jiva a agrochemii a zvífiatÛm poskytuje nadstandardní podmínky.

Gurmáni mûli moÏnost ochutnat nejen v˘teãn˘ hovûzí gulá‰ ãi grilo-

vané hovûzí maso, ale také bio hamburgery pfiipravované renomova-

n˘mi ‰éfkuchafii, k chuti pfii‰lo i pivo z místního pivovaru a dal‰í na-

Jan Hofiák pfievzal cenu Nejlep‰í sedlák Svazu PRO-BIO

Prostor pro firmy a podnikatele

O komentované prohlídky farmy mûla vefiejnost velk˘ zájem K vidûní byla také moderní zemûdûlská technika

Jak chutnají bio hamburgry renomovan˘ch ‰éfkuchafiÛ mohli posou-
dit i náv‰tûvníci

Zástupci ministerstva zemûdûlství pfiedávají cenu Janu Hofiákovi, zle-
va Ing. Tereza Skrãená, Jan Hofiák, Ing. Martin Charvát a Katefiina
Urbánková, manaÏerka PRO-BIO Svazu ekologick˘ch zemûdûlcÛ
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bízené dobroty. Stánek zde mûlo také Ministerstvo zemûdûlství, od-

dûlení ekologického zemûdûlství, kde byla k dostání fiada publikací

a letákÛ s tématem bioproduktÛ v na‰í zemi.

Kromû zmínûn˘ch ochutnávek byl na farmû pfiipraven doprovodn˘

program pro dûti i dospûlé. Zamûstnanci farmy provádûli vefiejnost

po stájích, k vidûní byla moderní zemûdûlská technika, dûti se vydo-

vádûly na skákacím hradû nebo s rodiãi vyuÏily projíÏìky na koních.

K dobré pohodû hrála hudební kapela Kelt Grass Band a Zdenûk

Kaláb s Ludmilou Sigmundovou.

V poledne pak zástupkynû fieditele odboru environmentálního a eko-

logického zemûdûlství ministerstva zemûdûlství Ing. Tereza Skrãená

spoleãnû s kolegou Ing. Martinem Charvátem pfiedali Janu Hofiákovi

ocenûní Nejlep‰í sedlák Svazu PRO-BIO, které se udûluje kaÏd˘ rok

pouze jednomu farmáfii v âeské republice. JiKo

V maìarském mûstû Siófok u Balatonu se ve dnech 31. srpna a 1. záfií ko-
nalo otevfiené taneãní mistrovství Evropy pod názvem III. International Beach
Dance Cup. Taneãní obor At Dance ZU· R˘mafiov pod vedením Aleny
Tome‰kové na nûm reprezentovaly tfii sólové taneãnice a jedna dvojice.
Jejich úãast byla velice úspû‰ná, do R˘mafiova pfiivezly dva evropské tituly.
V dûtské kategorii Ballet a Contemporary Dance na mistrovství vy-

stoupila T˘na Baslarová s choreografií Jsem svá (I’m My Own). Mezi

‰estnácti taneãnicemi ze ãtyfi státÛ zaujala porotu nejvíce a sv˘m v˘-

konem získala ocenûní nejvy‰‰í – zlatou medaili a titul mistrynû

Evropy.

V kategorii juniorek R˘mafiov reprezentovaly Barbora Hfiívová

a Ivana Nûmcová. I tato kategorie byla poãetnû silnû zastoupená, sou-

tûÏilo v ní sedmnáct taneãnic ze ãtyfi zemí. Obû ãeské taneãnice se

dostaly do finálové skupiny. Barbora Hfiívová se skladbou Prostû tan-
cuj (Just Dance) nakonec obsadila páté místo a Ivana Nûmcová

s choreografií Balerína rovnûÏ vybojovala medaili – bronz a titul dru-

hé vicemistrynû Evropy.

T˘na Baslarová s Barborou Hfiívovou se o pfiízeÀ poroty ucházely ta-

ké ve spoleãné skladbû Jsem tvÛj stín (I Am Your Shadow). Mezi ju-

niorkami soutûÏilo osm dvojic z âeska, Maìarska a Bulharska a na-

‰e taneãnice, v této kategorii nejmlad‰í, skonãily na ‰estém místû.

Letos v‰echny tfii sólistky i dûtskou formaci ze ZU· R˘mafiov ãeká

je‰tû mistrovství svûta v Liberci. SoutûÏ pofiádaná organizací World

Artistic Dance Federation se bude konat na konci listopadu. 

ZN, foto: Petr Nûmec

R˘mafiovské taneãnice pfiivezly dva tituly z mistrovství Evropy

Sport

Pod dojmem z úspûchu ãlenÛ pfiírodovûdného krouÏku pfii SK ASK âR
Bfiidliãná se o leto‰ních prázdninách zrodil nápad umoÏnit ‰ir‰ímu okruhu dû-
tí seznámit se s nûkter˘mi taji pfiírody a probudit jejich zájem o ni. S touto
my‰lenkou se ztotoÏnil i dostatek odborníkÛ, ktefií byli ochotni vûnovat dûtem
kus svého volného ãasu, a tak se mohl uskuteãnit 1. roãník Letní badatelské
‰koly pofiádané SK Bfiidliãná. 
Za vhodné místo pofiadatelé zvolili zázemí spolupracující organizace

Jestfiábí, z. s. Ve dnech 15.–21. ãervence se zde se‰lo dvacet úãastní-

kÛ ze tfií ‰kol vãetnû gymnázia, aby v krásném prostfiedí podhÛfií

JeseníkÛ získali nové poznatky z rÛzn˘ch oborÛ pfiírodních vûd.

Pod vedením Mgr. Jitky Gédo‰ové nakoukli pod pokliãku chemie, s ne-

smírnû trpûliv˘m Mgr. EvÏenem To‰enovsk˘m z âeské spoleãnosti or-

nitologické si povídali o projektu Sídla bezpeãná pro ptáky, do nûhoÏ se

mnozí úãastníci sami aktivnû zapojili, kdyÏ malovali zastávky, aby do

nich nenaráÏeli ptáci, nebo kdyÏ vyrábûli hnízda pro vla‰tovky. Dále se

pokusili rozlu‰tit záhadu pi‰tících ‰kvír a odchytit do sítí netop˘ry.

Neménû zajímavé bylo setkání s Ing. Ladou H˘lovou, Ph.D., z katedry

geologie PfiF UP Olomouc, která se zase pokusila pfiiblíÏit krásu hornin

a nerostÛ. S Mgr. Peterem Adamíkem, Ph.D., z katedry zoologie PfiF UP

Olomouc dûti vyrazily do oblasti Val‰ovského Dolu, kde nakoukly do

budek pro plchy. Dále se uãily opatrnû vyprostit, okrouÏkovat a zapsat

do ornitologick˘ch hlá‰ení vla‰tovky a jifiiãky sídlící ve stájích. S lesní-

kem Bc. Pavlem Gajdo‰em se úãastníci pro‰li po okolí a pfiímo v teré-

nu se snaÏili uplatnit vûdomosti z pfiedná‰ky Ing. Karly Hyn‰tové

z Okresního mysliveckého spolku Bruntál. Kromû toho ochutnali lesní

med a s panem Ing. Hájkem nakoukli do úlu. Dan Opatrn˘ s mal˘mi 

biology urãoval mot˘ly a brouky a kromû toho potvrdil stálost popula-

ce kudlanky v katastru Václavova. Bûhem pobytu si úãastníci rovnûÏ

vyzkou‰eli práci s mikroskopy a stereomikroskopy, kdyÏ urãovali vod-

ní bezobratlé. Veãerní program zpestfiila procházka s ultrazvukov˘mi

detektory nebo beseda s chovatelem sov Ing. Miroslavem Glacnerem. 

KaÏd˘ z proÏit˘ch dnÛ na Jestfiábí byl vyplnûn mnoÏstvím zajíma-

v˘ch ãinností. Poslední den byl vûnován projíÏìce na konících ze stá-

je Jestfiábí a závûreãnému testu. ·est nejlep‰ích biologÛ za svÛj v˘-

kon získalo mikroskop pro mobilní telefon. 

Budeme se snaÏit pokraãovat v dal‰ích roãnících. Na závûr nezb˘vá neÏ

podûkovat za finanãní podporu a pochopení MûÚ Bfiidliãná, Nadaci

Agrofert, ASK âR, z. s., a v‰em odborníkÛm, ktefií se dûtem vûnovali. 

Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bfiidliãná

Letní badatelská ‰kola

Z okolních obcí a mûst
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Není mnoho sportovcÛ, ktefií by je‰tû v devûta‰edesáti letech bûÏnû získávali
medaile na mistrovstvích svûta a Evropy v triatlonu. Pavlu Pode‰vovi, kter˘
je drÏitelem mnoha prestiÏních titulÛ evropsk˘ch, ale i australského, se to
letos podafiilo hned dvakrát, v ãervenci na nejvût‰í triatlonové akci v âeské
republice – na druhém roãníku Ford Challengeprague 2018 a v srpnu na tri-
atlonu Xterra u nûmecké Îitavy (Zittau).
V sobotu 28. ãervence se v Praze na Stfieleckém ostrovû konal druh˘

roãník Ford Challengeprague, jenÏ náleÏí do celosvûtové triatlonové

série Challengefamily. Na start závodu se postavilo v hlavní katego-

rii Middle 1100 úãastníkÛ, v oblíbené kategorii pro vefiejnost Try-ath-

lon startovalo 200 závodníkÛ a na start se postavilo také 50 ‰tafet.

Takové mnoÏství triatlonistÛ je‰tû v âesku nezávodilo. Závod atako-

val hranici 1500 úãastníkÛ ze 44 zemí svûta, mezi nimi figurovalo

padesát profesionálních triatlonistÛ. Startovala souãasná triatlonová

jedniãka ·panûl Javier Gómez (1983), kter˘ také potvrdil roli favori-

ta a zvítûzil v ãase 3:44:40,7. Jeho nejvût‰ími soupefii byli loÀsk˘ ví-

tûz Belgiãan Pieter Heemeryck (1989), kter˘ skonãil v absolutním

pofiadí tfietí, a ãerstv˘ mistr svûta v dlouhém triatlonu ·panûl Pablo

Dapena (1988), kter˘ vybojoval stfiíbro. Mezi ãesk˘mi závodníky se

pfiedstavil extrémní triatlonista Petr Vabrou‰ek, ãerstv˘ vicemistr

v paratriatlonu Jan Tománek ãi loÀsk˘ nejlep‰í amatér Petr Soukup.

Nejlépe z âechÛ si v‰ak vedl Luká‰ Koãafi (1992), kter˘ se umístil na

‰esté pozici (3:59:50,5). 

Mezi triatlonov˘mi esy závodil i R˘mafiovák Pavel Pode‰va. Stejnû ja-

ko ostatní musel zvládnout 1,9 km plavání, 90 km jízdy na kole 

a 21,1 km bûhu. To v‰e stihl v ãase 6:02:56,4, coÏ mu vyneslo 2. mís-

to v kategorii M 65–69. Pfiedstihl jej pouze Raku‰an Norbert Plank

(1952) s ãasem 5:29:08,2. „Tímto umístûním jsem se zároveÀ nomino-
val na mistrovství svûta ve slovenském ·amorínû, které se koná 1. ãerv-
na 2019. Urãitû na nûj pojedu, protoÏe budu uÏ o kategorii v˘‰ mezi se-
dmdesátníky a dûlám si tajné nadûje, Ïe bych mohl zase nûjakou me-
daili pfiivézt. Ale budu muset zaãít trénovat i v zimû, ne jako letos, kdy
jsem zaãal s tréninkem na jafie,“ nechal se sly‰et Pavel Pode‰va.

V sobotu 17. srpna se jela Xterra v okolí jezera O-See u nûmecké

Îitavy (Zittau). Závod byl souãástí Xterra World a Eropean tour.

Navíc se zde v pfií‰tím roce uskuteãní Mistrovství svûta ITU v terén-

ním triatlonu. Nabité startovní pole a sluneãné poãasí slibovaly pûk-

n˘ záÏitek. Po 1 500 metrech plavání ve dvou okruzích (bez neopre-

nÛ) se borci vydali na kolech na osmatfiicetikilometrovou traÈ s pfie-

v˘‰ením 1 200 metrÛ. Na zaãátku vystoupali 12,5 km na kopec

Hvozd (750 m n. m), pak následoval kamenit˘ kilometrov˘ sjezd.

TraÈ pokraãovala nahoru-dolÛ kolem hory Jonsberg a po sjezdu do

Olbersdorfu byl prudk˘ v˘jezd nad lázeÀské mûsteãko Oybin s krás-

n˘m hradem. Kamenit˘ sjezd dlouh˘ 500 metrÛ provûfiil technické

dovednosti a odvahu. Tady se diváci opravdu mûli na co dívat!

Koneãn˘ osmikilometrov˘ sjezd do depa byl podle Pavla Pode‰vy uÏ

za odmûnu. Bûh v délce 2x 4,5 km se odehrával na travnat˘ch a ‰o-

tolinov˘ch cestách s men‰ími pfiev˘‰eními.

„Z kola jsem spadl jen jednou, na‰tûstí se nic nepfiihodilo. Stoupání,
kde byly pÛlmetrové prahy, jsme nûktefií ‰li pû‰ky, a kdyÏ jsem vidûl to
prudké klesání, a bylo jich asi sedm – normálnû bych to u nás ‰el pû‰-
ky, rozhodoval jsem se, zda jít, nebo jet. Ale kdyÏ vidí‰, Ïe mnoho od-
váÏlivcÛ prudké kopce sjíÏdûlo témûfi ‰usem, tak nakonec do toho jde‰
taky,“ dodal Pavel Pode‰va. V Zittau ve své kategorii skonãil druh˘

v ãase 4:15:56,35, zvítûzil Nûmec Jürg Binia s ãasem 4:02:00,71 a tfie-

tí byl âech Miloslav Smutek z TJ StodÛlky (4:33:29,73). Pavel

Pode‰va se tím zároveÀ kvalifikoval na Mistrovství svûta v terénním

triatlonu, které se bude konat v fiíjnu na havajském ostrovû Maui. Z fi-

nanãních dÛvodÛ se ho v‰ak nezúãastní. JiKo

Triatlonista Pavel Pode‰va má dva tituly vicemistra svûta 

V minulém vydání R˘mafiovského horizontu 15/2018 jsme uvefiejni-

li ãlánek pod názvem Ve vodû, na kole i bûhem o prÛbûhu a v˘sled-

cích ãtyfiiadvacátého DuKo triatlonu. Ale jak se zdá, i v na‰í redakci

se najde novináfisk˘ ‰otek, kter˘ nám dokáÏe tu a tam nadûlat paseku

i pofiádnou ostudu. 

Psali jsme o úspû‰ích na‰ich nejmlad‰ích úãastníkÛ, vyzdvihli jsme

na v˘sluní muÏské v˘kony i v˘sledky ‰tafet, ale na krásnûj‰í ãást lid-

stva – Ïeny – jsme úplnû zapomnûli. V závodû startovaly samozfiej-

mû i ony, za Ski klub RD R˘mafiov to byla Andrea Továrková, která

v kategorii 40–49 let vybojovala druhé místo v ãase 1:18:27 a ve stej-

né kategorii skonãila tfietí Irena AmbroÏová, která na Andreu ztratila

‰est a pÛl minuty. Obûma dámám se tímto omlouváme. JiKo

V DuKo triatlonu mûly zastoupení i na‰e Ïeny
Pavel Pode‰va na trati

Stfiíbrn˘ Pavel Pode‰va na stupních vítûzÛ triatlonu Ford
Challengeprague si potfiásá rukou s vítûzem Raku‰anem Norbertem
Plankem Fota: zdroj www.challenge-prague.com

Plakát Xterra Zittau, zdroj: www.xterragermany.de
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V sobotu 11. srpna se tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii rozjeli do Horního
Bene‰ova a první záfiijovou sobotu (1. 9.) hráli v Ostravû. V 5. a 6. dílu seri-
álu âeského poháru 2018 r˘mafiov‰tí hráãi opût zazáfiili.
Do Horního Bene‰ova se v sobotu 11. srpna sjelo celkem dvaatfiicet

hráãÛ z celé republiky. V kategorii LP1 si v˘bornû vedl Jifií Polá‰ek

z KK Jiskra R˘mafiov, kter˘ se ziskem 419 bodÛ vybojoval zlato, dru-

h˘ skonãil Petr Kumstát (393 b.) z Blanska a tfietí Josef Klech 

(369 b.) z Horního Bene‰ova.

V kategorii LP2 patfiila první dvû místa kuÏelkáfiÛm z Blanska (první

skonãil Jan ·merda – 434 bodÛ a druh˘ Bohumil Ba‰n˘ – 352 bodÛ).

Nicménû i v této kategorii se dokázali R˘mafiov‰tí prosadit, Ivo

Mrhal z KK Jiskra R˘mafiov v˘konem 345 bodÛ získal tfietí místo.

V kategorii TPM dosud kraloval Zdenûk Doãkálek, kter˘ jak

v Horním Bene‰ovû, tak v Ostravû chybûl kvÛli zranûné ruce. Jak se

nechal sly‰et, kuÏelkáfisk˘ sport definitivnû povûsí na hfiebík. Jeho t˘-

moví kolegové v‰ak nezaháleli, Miroslav Grebenár zahrál v˘bornû

a obsadil první místo s v˘konem 414 bodÛ, druh˘ skonãil Lubomír

âervinka z Opavy (263 b.) a tfietí místo patfiilo Karlu Malému 

z KK Jiskra R˘mafiov, jemuÏ 36 bodÛ staãilo na bronz.

V sobotu 1. záfií hráli na‰i kuÏelkáfii v Ostravû na kuÏelnû TJ Hlubina.

·estého dílu seriálu âeského poháru 2018 se zúãastnilo tfiiadvacet

hráãÛ z âR.

V kategorii LP1 se opût dafiilo na‰emu Jifiímu Polá‰kovi, kter˘ v˘ko-

nem 403 bodÛ vybojoval stfiíbro. Po tomto turnaji je v seriálu

âeského poháru 2018 prÛbûÏnû první, a pfiestoÏe na kuÏelkáfie je‰tû

ãeká poslední turnaj v Opavû, nemÛÏe jej uÏ nikdo ohrozit. První

skonãil Petr Kumstát z Blanska (434 b.) a tfietí Oldfiich Neuverth

z Opavy (281 b.).

Kategorii LP2 ovládl Ivo Mrhal z KK Jiskra R˘mafiov, se ziskem 425

bodÛ a náskokem pûti bodÛ získal zlato, druh˘ skonãil Jan ·merda

(420 b.) a tfietí Josef Zouhar (372 b.) z KK Blansko.

Kategorie TPM nepfiinesla velké pfiekvapení. Na bednû stanuli oba

na‰i hráãi z KK Jiskra R˘mafiov, druh˘ skonãil Miroslav Grebenár

(401 b.) a tfietí Karel Mal˘ (350 b.), zlato uhájil Lubo‰ âervinka

z Opavy (508 b.).

Poslední zápas kuÏelkáfii odehrají 11. fiíjna v Opavû, prÛbûÏné pofiadí

se uÏ pfiíli‰ mûnit nebude.

PrÛbûÏné v˘sledky pfied posledním turnajem:

TPM 
1. Grebenár Miroslav  KK Jiskra R˘mafiov  64 bodÛ

2. âervinka Lubo‰  Opava  56

3. Doãkálek Zdenûk  KK Jiskra R˘mafiov  39

LP1 
1. Polá‰ek Jifií  KK Jiskra R˘mafiov  75

2. Kumstát Petr  KK Blansko  57

3. Neuverth Oldfiich  Opava  48

LP2
1. ·merda Jan KK Blansko  69

2. Mrhal Ivo  KK Jiskra R˘mafiov  49

3. Ba‰n˘ Bohumil  KK Blansko  45

Mistrovství republiky probûhne 8. prosince v R˘mafiovû a navzdory

zranûní se na nû pfiipravuje i Zdenûk Doãkálek, kter˘ se chce tímto

zápasem rozlouãit s kuÏelkáfiskou kariérou. JiKo

R˘mafiov‰tí kuÏelkáfii stanuli na bednû

Foto: archiv Jifiího Polá‰ka

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu
S K V ù L Á

I N V E S T I C E
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KdyÏ se od Kamenného okna vrátíme kousek zpût na hlavní hfiebe-

novou cestu, zastavíme se na místû, které patfiilo v Jeseníkách k nej-

magiãtûj‰ím. Patfiilo také k nejstar‰ím nav‰tûvovan˘m poutním mís-

tÛm v horách a dodnes fascinuje mnoho horalÛ i lidí z údolí. A to

i pfiesto, Ïe zde vlastnû není skoro nic. Jen kfiíÏ, pramen s pfiístfie‰kem

a nádherná pfiíroda. To místo nese odpradávna jméno Vfiesová stu-

dánka.

Do nejvy‰‰ích partií JeseníkÛ chodili v dávn˘ch ãasech jen lidé, kte-

fií respektovali tvrdost zdej‰ího kraje a umûli v nûm Ïít. Studánka pod

vrcholy JeseníkÛ v‰ak pr˘ byla opfiedena legendami je‰tû dávno pfied-

tím, neÏ zaãaly kfiesÈanské tradice této zemû. Dfiíve se pr˘ naz˘vala

BoÏie voda nebo také Pohanská studánka. Konaly se zde prastaré ná-

boÏenské rituály zasvûcené boÏstvu zvanému Podaga, které bylo zo-

sobnûním krásného poãasí, lovu a vláhy. Také pr˘ zde vyznávali kult

pfiíbuzného boÏstva, které se naz˘valo Danec a bylo boÏstvem svût-

la, coÏ vypl˘vá uÏ z jeho názvu, kdy „dan“ znamenal den. Tento po-

hansk˘ bÛh byl vz˘ván pfii v˘chodu nejsvûtlej‰í hvûzdy Jitfienky, ne-

soucí dfiíve také pojmenování Denice. U Pohanské studánky pr˘ by-

ly tyto rituály doprovázeny pitím posvátné vody a tanci. Ostatnû slo-

vo tanec není nepodobné pojmenování boÏstva Danec.

Jestli je to pravda, nebo jen legenda, se uÏ patrnû nikdy nedozvíme.

Spí‰e v‰ak legenda, neboÈ chodit tak vysoko do hor nebylo pfiece jen

jednoduché. Studánka pr˘‰tí ve v˘‰ce 1290 metrÛ nad hladinou

Baltského mofie. Prvními z tûch, ktefií o ní tedy vûdûli, byli patrnû

pan‰tí hajní a myslivci. Oni sem totiÏ chodili ãastûji neÏ kdokoli jin˘.

Obhlídky revíru i hranic panství patfiily k jejich základním povinnos-

tem.

Tak pr˘ jednou pfii‰el do tûchto míst myslivec Franz Niewall z neda-

lek˘ch Rejhotic, dnes souãásti Louãné nad Desnou. Bylo to nûkdy

poãátkem 18. století, byÈ legenda mluví o dobû snad je‰tû o 100 let

Vfiesová studánka – místo, kde voda vrací Ïivot i nadûji

Kam na v˘let

Bez vody se neobejde Ïádná domácnost.
PouÏíváme ji kaÏd˘ den, ale ãasto nemáme zcela
jasno v tom, za co vlastnû platíme – tedy jak se
vypoãítává vodné a stoãné a jaká máme jakoÏto
odbûratel práva a povinnosti. Víte, jak se má dû-
lat rozúãtování vodného v bytov˘ch domech? A co
dûlat, kdyÏ máte podezfiení, Ïe vá‰ vodomûr mûfií
chybnû?
Dodávky vody a odvod odpadních vod se po-

skytují na základû smlouvy o dodávce vody

a odvádûní odpadních vod. Dodavatelem je

obvykle vodárna, obec ãi svazek obcí, odbû-

ratelem je zpravidla vlastník nemovitosti.

„Smlouvu je moÏné uzavfiít i s nájemcem, ale
dodavatelé se tomu zpravidla brání s tím, Ïe
v pfiípadû dluhu odbûratele je v˘hodnûj‰í mít
zavázaného pfiímo vlastníka,“ fiíká Luká‰

Zelen˘, vedoucí právního oddûlení dTestu.

Platba za pitnou vodu a sluÏbu spojenou s je-

jím dodáním, takzvané vodné, se skládá ob-

vykle z pevné a pohyblivé sloÏky. Zatímco

povinnost platit pevnou sloÏku vzniká jiÏ

pfiipojením k vodovodu, povinnost platit po-

hyblivou sloÏku vzniká vtokem pitné vody

za vodomûr ãi do pfiípojky.

Takzvané stoãné platíte za odvádûní, ãistûní

nebo jiné zne‰kodÀování odpadních vod.

Povinnost platit stoãné vzniká okamÏikem

vtoku odpadních a sráÏkov˘ch vod do kana-

lizace. Za odvod sráÏek ale domácnosti ne-

platí nic. Pfii stanovení stoãného se vychází

z toho, Ïe do kanalizace odvedete stejné

mnoÏství vody, jako odeberete. „Pokud bys-
te prokázali, Ïe spotfiebujete bez vypou‰tûní
do kanalizace roãnû více neÏ 30 m3 vody, mÛ-
Ïete poÏádat o sníÏení stoãného. Tfieba kdyÏ
vodu z bazénu vypou‰títe na zahradu. Îádost
v‰ak musíte doloÏit dÛkazy, napfiíklad fotodo-
kumentací,“ vysvûtluje Luká‰ Zelen˘.

Podrobnosti o cenû, fakturaci a zpÛsobu pla-

cení za dodávky pitné vody a odvod odpad-

ních vod stanoví smlouva. Vodné a stoãné se

platí obvykle mûsíãnû formou záloh, jejichÏ

v˘‰e se stanovuje podle pfiedchozí spotfieby.

Zálohy se pak vypofiádávají ve faktufie.

MnoÏství dodané vody se mûfií vût‰inou vodo-

mûrem. Jeho osazení, údrÏbu a v˘mûnu prová-

dí dodavatel a mÛÏe jej také zajistit proti neo-

právnûné manipulaci. Vy jako odbûratel musí-

te dodavateli umoÏnit pfiístup k vodomûru, ne-

smíte do nûj zasahovat a musíte jej chránit

pfied po‰kozením. Vodomûrem zaznamenaná

hodnota slouÏí jako podklad k vyúãtování.

Pokud vodomûr nemáte, urãuje se mnoÏství 

odebrané vody náhradním v˘poãtem podle

zvlá‰tní vyhlá‰ky. NemÛÏe-li dodavatel zjistit

hodnoty na vodomûru kvÛli tomu, Ïe odbûratel

nespolupracuje, mÛÏe pfii vyúãtování vyjít ze

spotfieby za stejné období v pfiedchozím roce.

Máte-li pochybnosti o správnosti mûfiení,

máte právo si na vlastní náklady zajistit ne-

závislou metrologickou zkou‰ku v místû in-

stalace. „Ve smlouvû o dodávkách mÛÏe b˘t
stanoveno, Ïe na základû reklamace odbûra-
tele zajistí provedení nezávislé metrologické
zkou‰ky dodavatel. Zkou‰ku provádí âesk˘
metrologick˘ institut za pomoci nezávislého
mûfiidla a za pfiítomnosti zástupce dodavate-
le. Pokud se ukáÏe, Ïe instalovan˘ vodomûr
vykazuje vût‰í neÏ povolené odchylky, hradí
metrologickou zkou‰ku dodavatel,“ uvádí

Zelen˘ a dodává: „MnoÏství odebrané vody
se pak urãí podle pfiedchozí spotfieby za stej-
né období, pfiípadnû podle pfiedpokládané
budoucí spotfieby. Nebo dohodou.“
V domû s byty vychází dodavatel z údajÛ na

patním vodomûru. O zpÛsobu rozúãtování

mezi domácnostmi se rozhoduje dvoutfieti-

novou vût‰inou nájemcÛ v domû, ãlenÛ spo-

leãenství vlastníkÛ nebo druÏstva. Pokud ne-

ní takové rozhodnutí pfiijato, rozúãtují se ná-

klady na dodávky vody v pomûru k hodno-

tám namûfien˘m bytov˘mi vodomûry. Rozdíl

v hodnotách namûfien˘ch na patním vodomû-

ru a bytov˘ch vodomûrech mÛÏe b˘t aÏ

25 %, coÏ mÛÏe b˘t zpÛsobeno úniky vody,

chybami vodomûrÛ ãi nelegálním odbûrem.

V pfiípadû vût‰ích rozdílÛ se doporuãuje pro-

vést zkou‰ku vodomûru. 

Krist˘na Kuncová, dTest

UÏiteãná informace

V‰e, co potfiebujete vûdût o vodném a stoãném

Ilustraãní foto, zdroj pxhere.com
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star‰í. V dobû vrcholného baroka, které naslouchalo zázrakÛm více

neÏ kterákoli jiná doba, sem pr˘ myslivce dovedl jelen, kterého po-

stfielil a snaÏil se jej dohledat. Jelen, veden neomyln˘m pudem divo-

k˘ch zvífiat, zamífiil pfiímo ke studánce. Sotva se vlekl, kdyÏ k ní do-

razil. Z posledních sil poklekl a napil se z vyvûrajícího pramene.

Vtom jako by do nûj vstoupila zázraãná síla vody. Vstal a mocn˘mi

skoky zmizel v mlází na úboãí SnûÏné kotliny. Myslivec nejprve ne-

mohl uvûfiit tomu, co spatfiil, pak ale pochopil, Ïe síly pfiírody a boÏ-

ská milost jsou nevyzpytatelné, a tak nepátral ani po jelenu, ani po

dÛvodu jeho zázraãného uzdravení.

Po letech jej Ïerotínská vrchnost pfievelela na svá panství v Brand˘se

nad Orlicí. I tam Franz Niewall slouÏil vûrnû aÏ do doby, kdy one-

mocnûl nejprve on sám a pozdûji i celá jeho rodina malomocenstvím.

Tehdy si vzpomnûl na zázraãnou pfiíhodu z JeseníkÛ a dokonce se mu

tfiikrát po sobû zjevil sen, Ïe se om˘váním ve vodû studánky obklo-

pené divok˘m vfiesem uzdraví. PoÏádal vrchnost o dovolení a vydal

se nazpût na vízmberské panství.

Om˘váním ve studánce a pitím zázraãné vody se b˘val˘ myslivec

i se svou rodinou brzy zbavil lepry a svou vdûãnost tomuto místu se

rozhodl vyjádfiit prostfiednictvím obrázku, kter˘ nechal namalovat

a pfiipevnit na sloupek nad pramenem. Obraz znázorÀoval pût ran

Kristov˘ch a moc pramene i obrazu se brzy stala legendární na seve-

rozápadní Moravû i ve Slezsku. K prameni pfiicházely desítky, po-

zdûji stovky a tisíce lidí. Voda ze studánky se stala povûstnou svou

léãivou mocí. Pomáhala pfiedev‰ím pfii oãních chorobách. Byly za-

znamenány ãetné pfiípady zázraãn˘ch uzdravení a dokonce se tvrdi-

lo, Ïe ti, ktefií si omyli touto vodou oãi, získali dar jasnozfiení.

Majitel zdej‰ího panství se rozhodl vybudovat na místû kapli, ve které

nechal onen votivní obraz umístit. Dfievûná kaple byla cílem poutí aÏ

do doby, kdy na rakousk˘ trÛn nastoupil Josef II. Mlad˘ mocnáfi, ve

snaze omezit moc církve i poãet poutních svátkÛ, dal kapli na hfiebe-

nech JeseníkÛ zru‰it. Obraz pûti ran Kristov˘ch byl slavnostnû pfiene-

sen na oltáfi kostela ve Velk˘ch Losinách a tam zÛstal do dne‰ních dnÛ.

Mimochodem, malba je velmi zajímavá i sv˘m ztvárnûním. Oproti

podobn˘m vyobrazením zde krev pr˘‰tící z Kristov˘ch ran nechyta-

jí andûlé, ale bûÏní lidé. Jsou obleãeni jako venkované a pijí krev ja-

ko zázraãn˘ nápoj. V pozadí je vyobrazen kostel, kter˘ by mohl b˘t

bazilikou na Velehradû. To by potvrzovalo jeho vznik v dobû, kdy

zdej‰í kraj patfiil právû tamnímu klá‰teru.

Lidé v okolí hor si v‰ak velmi dobfie pamatovali, odkud obraz po-

chází, a k zázraãné studánce v horách docházelo stále dost poutníkÛ.

I proto byla v roce 1800 na tomto místû postavena dal‰í dfievûná ka-

ple. Ta odolávala drsnému podnebí pfiesnû pÛl století. V roce 1850 se

dal‰í z majitelÛ vízmberského panství, baron Franz Klein, rozhodl

pfiestavût pÛvodní dfievûnou kapli na kamenn˘ kostelík. Do tohoto

období spadá také první dfievûná chata na tomto místû. Byla vybudo-

vána pro pohodlí poutníkÛ a mûla jen skrovné zafiízení. V zimních

mûsících vût‰inou nebyla ob˘vána. Pro turistické úãely byla stará

chata pfiebudována kolem roku 1892 a dokonãení pfiestavby, v pod-

statû do podoby na svou dobu moderní turistické chaty, je datováno

rokem 1906. MnoÏství poutníkÛ stále narÛstalo. Na jednom z proce-

sí zde bylo dokonce napoãítáno pfies 4000 vûfiících.

JenÏe soulad s pfiírodou, která se nikdy nesmífiila s tím, Ïe se sem, do

jejího svrchovaného panství, uch˘lil onen neposlu‰n˘ dvounoh˘ Ïi-

voãich, mûl brzy skonãit. Kupodivu se o to nepostaraly kruté mrazy,

kdy zde rtuÈ teplomûru mnohdy klesá pod minus 30 °C, ale voda ve

skupenství kapalném.

První den ãervna roku 1921 se nad Keprnickou hornatinou, ke které

horopisnû oblast Vfiesové studánky patfií, zatáhlo aÏ do fialova.

Mimochodem, byl to pr˘ jinak abnormálnû such˘ rok. PrÛtrÏ mraãen,

která se tu strhla, byla apokalyptická. Prudké de‰tû v této oblasti ne-

jsou Ïádnou v˘jimkou, ale to, co se tu stalo 1. ãervna mezi 19:30

a 21:30, nikdo nepamatoval. Za dvû hodiny napr‰elo 18 centimetrÛ

vody, to v povodí Huãivé Desné pfiedstavuje asi 4 miliony kubíkÛ.

Pro pfiedstavu: je to takové mnoÏství vody, které proteãe Moravou

v Olomouci za celé dva dny. Podmáãená pÛda uÏ nedokázala udrÏet

vlastní váhu na hladkém skalním podloÏí a dala se do pohybu.

SesuvÛ, tzv. mur, probûhlo tehdy v Jeseníkách více, nejvût‰í z nich

v‰ak zasáhl právû oblast západního svahu âervené hory. Do pohybu

se najednou dala 16hektarová plocha lesa a horsk˘ch luk. Celkem 

50 tisíc metrÛ krychlov˘ch lesní pÛdy i s porostem sjelo v jediném 

okamÏiku do údolí Huãivé Desné a Poniklého potoka. Vytvofiila se

obrovská pfiehrada, kterou rozvodnûné potoky naplnily vodou.

Sesuvy tvofiená hráz nebyla s to udrÏet obrovsk˘ tlak, a tak se pro-

trhla. Do údolí aÏ po ·umperk se valila pfiívalová vlna, která s sebou

brala v‰e, co jí stálo v cestû. Bylo zázrakem, Ïe si katastrofa vyÏáda-

la nakonec jen ãtyfii lidské Ïivoty. Pfiíroda dokázala lidem, Ïe zahrá-

vat si s ní není záhodno.

Kostelík i chata apokalyptické fiádûní ÏivlÛ pfieÏily. Ne v‰ak bez ‰rá-

mÛ. Na kostelním zdivu se objevily praskliny, které se neustále roz-

‰ifiovaly. Hrozilo zfiícení celé stavby, jejíÏ podloÏí bylo naru‰eno do

té míry, Ïe i dnes, po více neÏ 90 letech, jsou stopy po katastrofû v le-

sích znatelné.

Tehdy bylo lidem jasné, Ïe jim zb˘vá jediné fie‰ení: kostel strhnout.

Stalo se tak v roce 1926, ale jiÏ rok poté byl na jeho místû vztyãen

kostelík nov˘. Tentokrát to byla roubená dfievûná stavba, vybudova-

ná podle projektu vídeÀského architekta a ‰umperského rodáka Karla

Seidla. Pfii stavbû nového kostelíka byl nad pramenem postaven men-

‰í kamenn˘ pfiístfie‰ek.

Kostelík slouÏil vûfiícím pfii jejich ãast˘ch poutích aÏ do 10. kvûtna

1946, kdy po zásahu bleskem vyhofiel. Chata pfiekonala nejen druhou

svûtovou válku, ale i 50. léta, která horsk˘ch boudám pfiíli‰ nepfiála.

Pravda, místo poutníkÛ spávali na chatû lyÏafii, pfiípadnû turisté, a na

údrÏbu se nedbalo, jako koneckoncÛ ani u jin˘ch horsk˘ch objektÛ.

A tak se není co divit, Ïe to, co pfieÏilo pfiírodní katastrofy i drsné

podnebí, nakonec nepfieÏilo nezájem nov˘ch obyvatel této oblasti.

Chata se stala vlastnictvím RaJ (Restaurací a jídelen Jeseník, n. p.)

a slouÏila v˘hradnû uÏ jen turistice a lyÏafiÛm po dobu dal‰ích asi 

35 let aÏ do roku 1981, kdy byla uzavfiena a o sedm let pozdûji strÏe-

na. Jen pár mûsícÛ pfied nástupem doby, která by do této oblasti moÏ-

ná pfiilákala nového investora.

A tak zde zÛstala jen malá kamenná stavba nad studánkou, jeÏ od-

pradávna nese jméno Vfiesová. MoÏná Ïe ve chvílích, kdy odejdou tu-

risté do údolí, hasí zde ÏízeÀ i potomek onoho jelena, kter˘ pfied ví-

ce neÏ dvûma staletími ukázal lesníku Niewallovi léãebnou sílu zdej-

‰í vody.

Tradici a úctu k tomuto místu si v‰ak s sebou odnesli i Nûmci, které

pováleãné uspofiádání Evropy donutilo navÏdy opustit místo, které

tolik milovali. Pfiesto se s tím nesmífiili. Tfieba rodák z KoutÛ, tesafi

Ernst Seifert, kter˘ se po odsunu usadil v bavorském mûsteãku

Kaisheim nedaleko Donauwörthu. Na poãest své domoviny vybudo-

val na návr‰í nad tímto mûstem kopii kaple od Vfiesové studánky, kte-

rá byla slavnostnû vysvûcena v roce 2004.

Také u nás sílí snahy o obnovu tohoto poutního místa. Zatím tomu

brání zejména roztfií‰tûnost tûchto snah a ochrana pfiírody, ale není

vylouãeno, Ïe se na toto posvátné místo zase brzy vrátí kromû turis-

tÛ i poutníci.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
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Kapliãka na Vfiesové studánce
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Busta hrabûte Kleina na úboãí Máje Fota: V. Lehk˘1926 Foto: archiv redakce

Místo, kde stál na Vfiesové studánce kostelík 2009 Foto: L. Lehká Vstup do kapliãky
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