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Mobilní rozhlas: nov˘ zpÛsob 
komunikace mezi mûstem a obãany

Jan Kavka Trio: Protagonisté druhého 
leto‰ního koncertu v Jazzclubu SVâ

Seniofii si mohou zdarma vyzvednout
hlásiãe poÏáru a detektory CO

Jindfiich ·treit získal cenu Jantar 
za celoÏivotní dílo

6. roãník zimního DuKo triatlonu letos 
zaznamenal slab‰í úãast

ročník XXI.
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Ve ãtvrtek 7. února se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo ãtvrté fiádné zasedání zastupitelstva mûsta. Na pro-

gramu jednání byly v˘sledky hospodafiení za rok 2018, v˘hled hos-

podafiení mûsta k 31. prosinci 2019, programové priority pro volební

období 2018–2022, majetkové záleÏitosti, schválení pfiíspûvkÛ z roz-

poãtu mûsta v rámci ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit

a ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu v R˘mafiovû na rok 2019,

závûr tvofiil bod rÛzné. 

Starosta Ludûk ·imko sdûlil zastupitelÛm, Ïe Václav Orlík (PRO

Zdraví a Sport) z osobních dÛvodÛ rezignoval na pozici zastupitele.

JakoÏto první náhradník se po sloÏení slibu nov˘m ãlenem zastupi-

telstva stal Bc. Michal Kaláb. Starosta dále popfiál zastupitelÛm

Tomá‰i Köhlerovi a Vítûzslavu ·opíkovi k jejich jubileím.

Z jednání zastupitelstva

Aktuálnû z mûsta

Michal Kaláb skládá slib zastupitele

Zastupitelé jubilanti, vlevo Vítûzslav ·opík, vpravo Tomá‰ Köhler

VáÏení obãané R˘mafiova,

z celého srdce bych Vám chtûl podûkovat za projevenou dÛvûru

v komunálních volbách. Moc si váÏím toho, Ïe jste mi dali svÛj

hlas a já byl zvolen do Zastupitelstva mûsta R˘mafiova. Byla to

pro mû obrovská ãest. Z osobních dÛvodÛ nemohu plnû vykoná-

vat práci zastupitele, a proto jsem se svého mandátu dobrovolnû

vzdal. Je‰tû jednou Vám v‰em mockrát dûkuji za podporu a po-

chopení. Mgr. Václav Orlík
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Programové priority jsou plánem rozvoje mûsta na volební období se

zásobníkem akcí, na kter˘ch se zastupitelé shodli. Plán akcí bude
prÛbûÏnû aktualizován. Zastupitelé se dále shodli na nutnosti zpra-

cování Strategického plánu rozvoje mûsta R˘mafiova, kter˘ vyt˘ãí je-

ho budoucí v˘voj nad rámec volebního období a umoÏní identifiko-

vat potenciál rozvoje mûsta ve stfiednûdobém období. Tento doku-

ment zpracuje externí spoleãnost za spolupráce zastupitelÛ, odborní-

kÛ i ‰iroké vefiejnosti. V‰echny strany respektují, Ïe diskuse o zahr-

nutí velk˘ch, finanãnû nároãn˘ch investiãních akcí, u kter˘ch neexi-

stuje jednoznaãná shoda a které by mûly trval˘ dopad na rozpoãet

mûsta, probûhne aÏ po zpracování Strategického plánu rozvoje mûs-

ta R˘mafiova. Souãasnû zahájí práci odborné pracovní skupiny (OPS)

sestavené ze zastupitelÛ, úfiedníkÛ a odborné vefiejnosti, které s vy-

uÏitím v˘stupu ze Strategického plánu rozvoje mûsta navrhnou 

varianty fie‰ení.

Kultura a cestovní ruch
1. Zámek Janovice – mûsto upfiesní, k jak˘m úãelÛm by chtûlo ãást

zámku vyuÏít (obfiadní místnost, v˘stavní prostory, trvalé expozice

atd.), a podle toho budou prostory projekãnû pfiipravovány.

Projektant urãí, které prostory budou vyãlenûny pro mûsto, aby byly

zachovány komunikaãní prostory. Územní památková správa má

v úmyslu zde zfiídit expozici HarrachÛ, pobytové místo pro dûti, de-

pozitáfie ad. Zámek lze fie‰it i jako bezbariérov˘ (v˘tah), protoÏe ne-

jde o národní kulturní památku.

Zámeck˘ park – Ïádost o pfievod z Úfiadu pro zastupování státu ve vû-

cech majetkov˘ch (ÚZSVM) do vlastnictví mûsta, následnû celková

regenerace – chodníky, laviãky, odpoãívadla, vodní prvky, osvûtlení.

2. Muzeum – rekonstrukce a dostavba za pomoci dotace z programu

pfieshraniãní spolupráce (Polsko) – OPS.

3. Hfibitov – oprava fasády smuteãní sínû a obvodov˘ch zdí, úprava

cest mezi hroby, zejména pátefiní cesty.

4. Nová smuteãní síÀ.

5. Vybudování kolumbária.

Sociální politika a zdravotnictví
1. Podpora pfiíchodu nov˘ch lékafiÛ, zejména zubních. Úzká spolu-

práce s krajem, senátorem MUDr. Václavcem, kter˘ usiluje o pfiíchod

nov˘ch lékafiÛ na Bruntálsko. Nabídka mûsta – bydlení a bezúroãná

pÛjãka ve v˘‰i 500 000 korun. Mûsto aktuálnû nedisponuje vhodn˘-

mi nebytov˘mi prostory, ale je moÏné vyuÏít volné prostory na poli-

klinice. Z jednání se správcem polikliniky vyplynulo, Ïe majitelé ma-

jí snahu vyjít mûstu i lékafiÛm vstfiíc.

2. Dûtská skupina pro dûti od 1 do 3 let – OPS.

3. DÛm s peãovatelskou sluÏbou – vyfie‰it otázku umístûní – OPS.

4. Senior taxi (podpora obãanÛ nad 65 let, drÏitelÛ prÛkazÛ ZTP,

ZTP/P) – OPS.

5. Domov dÛchodcÛ se zvlá‰tním reÏimem.

·kolství
1. V‰eobecná podpora pfied‰kolního, základního i stfiedního vzdûlá-

vání (finanãní podpora projektÛ, akcí…). Multifunkãní pÛdní vestav-

ba Z· – jen za podmínky získání dotace.

2. Dokonãení sportovi‰tû pfii Z· na ulici 1. máje (bûÏecká dráha

a sektor skoku do dálky) – jen za podmínky získání dotace.

3. Realizace pfiipraven˘ch akcí – modernizace, resp. úpravy zahrady

‰kolky na Revoluãní ulici a na ulici 1. máje.

4. Hledání moÏností pro pfiemístûní ZU· do vhodnûj‰ích prostor.

Bezpeãnost
1. Mûstská policie – anal˘za stavu a bezpeãnosti mûsta jako celku

a rozhodnutí o dal‰ím postupu (roz‰ífiení / zru‰ení mûstské policie /

vypovûzení vefiejnoprávní smlouvy okolním obcím) – OPS.

2. Roz‰ífiení (modernizace) kamerového systému.

3. Pfiechody pro chodce na urãit˘ch místech (napfi. OkruÏní ul.).

Sport a zájmová ãinnost
1. Spravedlivá a v‰eobecná podpora v‰ech sportovních klubÛ a zá-

jmov˘ch útvarÛ, trenérÛ mládeÏe.

2. Podpora sportovních akcí nadregionálního charakteru konan˘ch na

území mûsta (cyklistika, lyÏe, fotbal, stfielba).

3. Multifunkãní centrum (sport. hala) – OPS.

4. Zastfie‰ení zimního stadionu – OPS.

5. Vybavení kuÏelny dráhami – OPS.

6. Tribuna na fotbalovém stadionu – OPS.

7. Vefiejné koupali‰tû – biotop, vã. vefiejného WC – OPS.

Komunikace, vefiejná prostranství, jiná v˘stavba
1. Komunikace:

– ÎiÏkova – spojnice mezi ulicí Revoluãní a parkovi‰tûm Dukelská,

– ulice U Rybníka,

– Strálecká, Sluneãná, Polní, Luãní, Nová,

– Bednáfiská,

– J. Sedláka – pfied Jednotou + propojení Sadová / Divadelní / Havlíãkova,

– J. Sedláka – od kfiiÏovatky u SO· kolem b˘valého soudu

k Bartákovû ulici,

– Lipová,

– J. Fuãíka – nad Hroznem,

– Husova,

– Pivovarská, ãást ulice 1. máje u Z· po Hornomûstskou.

2. Chodníky a cyklostezky:

– Ondfiejov – chodník,

– Lidická – chodník,

– Janovice – cyklostezka,

– R˘mafiov Opavská – cyklostezka,

– Dukelská – chodník,

– OkruÏní – chodník kolem Tepla,

– Revoluãní – oprava spoleãnû s krajskou cestou,

– Opavská 22 – pfiístupová komunikace a parkovi‰tû,

– U Potoka („ãerná uliãka“),

– Pfiíkopy – „kozí uliãka“, schody,

– Edrovice – chodník pro pû‰í/cyklostezka.

3. Dal‰í investiãní akce:

– v˘stavba garáÏí v areálu Mûstsk˘ch sluÏeb,

– obnova zdrojÛ vefiejného osvûtlení,

– vybudování dopravního hfii‰tû – 1. máje,

– herní prvky (obnova + pofiízení nov˘ch),

– 8. kvûtna – parkovi‰tû,

– autobusová zastávka u b˘valého Geologického prÛzkumu,

– pofiízení plastik,

– vefiejné WC v blízkosti námûstí,

– vefiejné WC ve Flemmichovû zahradû.

4. Zvelebení vefiejn˘ch prostranství a v˘kupy dÛleÏit˘ch pozemkÛ:

Prostranství ve vlastnictví mûsta:

– mezi domy Sokolovská, Bartákova, J. Sedláka (v˘sadba, laviãky,

parkovi‰tû),

– okolí nového rybníãku na OkruÏní ulici,

– Stránské – demolice objektu bez ãp. na pozemku parc. ã. 116, 

úprava prostranství.

Prostranství zãásti nebo zcela ve vlastnictví jin˘ch subjektÛ – pfied-

pokladem je získání pozemkÛ nebo jednání se stávajícím vlastníkem

o spoleãném postupu:

– parkovi‰tû na Lipové – vybudování nového parkovi‰tû,

– prostranství mezi sídli‰tûm Dukelská a zimním stadionem – pro v˘-

sadbu, chodníky, laviãky,

– prostranství u Statku – je zpracována studie (kolonáda – ml˘nské

kolo, úprava kfiiÏovatky, zeleÀ, laviãky, parkovi‰tû),

– park u pivovaru Excelent – pro v˘sadbu, chodníky, laviãky,

– parkovi‰tû u MûÚ na 8. kvûtna – vybudování parkovi‰tû, rekon-

strukce autobusové zastávky, v˘sadba, laviãky,

– autobusová zastávka na 8. kvûtna u prÛzkumu – umístûní men‰í au-

tobusové zastávky, nová cesta (toãna), v˘sadba,

Programové priority pro volební období 2018–2022
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Od 1. listopadu do 31. prosince 2018 mohly zájmové organizace, za-

psané spolky a dal‰í Ïadatelé podávat Ïádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu

mûsta v rámci stanoven˘ch programÛ. Mûsto pfiijalo v programech

I–III ãtyfiiadvacet Ïádostí, které plánovaly realizaci aktivit s celkov˘-

mi náklady ve v˘‰i 2 973 700 korun a poÏadovaly pfiíspûvek v cel-

kové v˘‰i 488 775 korun.

V‰echny pfiijaté Ïádosti splÀovaly potfiebné náleÏitosti. Zastupitelstvo

mûsta schválilo rozdûlení pfiíspûvkÛ dle ProgramÛ podpory zájmov˘ch

aktivit v R˘mafiovû na rok 2019 v celkové v˘‰i 516 300 korun.

ReprezentantÛm, ktefií byli ocenûni v rámci programu IV. – Ocenûní

úspûchu na soutûÏi, budou ceny pfiedány na slavnostním vyhlá‰ení

ve stfiedu 20. bfiezna v 17:00 ve velkém sále Stfiediska volného ãasu. 

Pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta v rámci 
ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit

– prostranství nad tûlocviãnou gymnázia na Sokolovské ulici – pro

rekultivaci lesa, vybudování chodníkÛ, umístûní laviãek,

– prostranství ve Flemmichovû zahradû ve smûru k vodárnû – pro

roz‰ífiení areálu Flemmichovy zahrady,

– objekt b˘valé prádelny v areálu nemocnice,

– prostranství kolem domu Opavská 26, 28 – vybudování bezpeãné

pfiístupové cesty a parkovi‰tû,

– objekt nedostavûné banky na Husovû ulici – v pfiípadû úspû‰ného

vykoupení není jednotn˘ názor na budoucnost objektu.

Îivotní prostfiedí
1. Biokoridory, udrÏení vláhy v krajinû – zahájeny kroky v realizaci:

– revitalizace Mudlového potoka II. etapa,

– rybník pod ãerpací stanicí na Opavské ulici,

– územní systém ekologické stability ve Stránském a Edrovicích. 

2. Komplexní fie‰ení odpadÛ – separace, ãetnost svozÛ, druhovost se-

parace.

3. Pokraãování dotací na pofiízení nov˘ch kotlÛ a domovních ãistíren

odpadních vod.

4. Tlak na intenzivní kontrolu hliníkárny na Opavské ulici ze strany

KHS (ovzdu‰í, hluk) a vyuÏívání areálu na 8. kvûtna (odpad).

5. Zavedení monitorování úrovnû zneãi‰tûní ovzdu‰í ve mûstû a po-

skytování informací o jeho stavu obãanÛm.

6. Úprava koryta Podolského potoka.

7. Více zelenû a okrasn˘ch rostlin v centru mûsta a v dal‰ích vytipo-

van˘ch lokalitách (zahradní architekt).

8. Rozhodnutí o vloÏení kanalizaãní infrastruktury mûsta do VaK.

Mûstsk˘ úfiad
1. On-line pfienosy zastupitelstva na stránkách mûsta.

2. Mobilní aplikace informující obãany mûsta o dûní ve mûstû, moÏnost

hlá‰ení závad, aktuální informace pro obãany i turisty (mobilní rozhlas).

3. Pfiístup na wifi v nûkter˘ch ãástech mûsta – napfi. autobusové nádraÏí.

4. Úplná digitalizace úfiadu, vyfiizování agendy z pohodlí domova,

on-line platby – OPS.

5. Pfiesunutí úfiadu z ulice 8. kvûtna do náhradních vyhovujících prostor.

Zastupitelé mûsta se zavazují spoleãnû usilovat o naplnûní vytyãe-

n˘ch Programov˘ch priorit s maximálním vyuÏitím dotací.

Zastupitelé jsou pfiipraveni reagovat na zmûny zejména v dotaãních

programech (ukonãení stávajících znám˘ch programÛ, vyhlá‰ení no-

v˘ch) úpravou Programov˘ch priorit. V tomto dokumentu jsou zmí-

nûny v‰echny investiãní akce, které jsou z pohledu zastupitelÛ pfiíno-

sem pro mûsto R˘mafiov. Realizace nûkter˘ch staveb je podmínûna

dotaãními tituly, které v souãasné dobû nejsou vyhlá‰eny, ale zastu-

pitelé i na tûchto projektech pracují, tak aby byli pfiipraveni na pfií-

padné spu‰tûní pfiíslu‰n˘ch dotaãních titulÛ.

(Verze ze dne 31. ledna 2019.) Ing. Ludûk ·imko, Ing. Lenka Vavfiiãková

-03-2019  6.3.2019 15:08  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2019

6

Od 1. listopadu do 31. prosince 2018 mohly sportovní organizace, za-

psané spolky a dal‰í Ïadatelé podávat Ïádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu

mûsta v rámci stanoven˘ch programÛ. Mûsto R˘mafiov pfiijalo

v Programech I–III padesát dva Ïádostí, které plánovaly realizaci 

aktivit s celkov˘mi náklady ve v˘‰i 11 682 950 korun a poÏadovaly

pfiíspûvek v celkové v˘‰i 3 950 644 korun. V‰echny pfiijaté Ïádosti

splÀovaly potfiebné náleÏitosti. Zastupitelstvo mûsta schválilo rozdû-

lení pfiíspûvkÛ dle ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu

v R˘mafiovû na rok 2019 v celkové v˘‰i 3 627 890 korun.

SportovcÛm, ktefií byli ocenûni v rámci programu IV. – Ocenûní 

úspûchu sportovce na sportovní akci, budou ceny pfiedány na slav-

nostním vyhlá‰ení ve stfiedu 20. bfiezna v 17:00 ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu. 

Pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta v rámci 
ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu
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Spoleãnost TTV Sport Group CZ, s. r. o., se na mûsto obrátila se Ïá-

dostí o pfiíspûvek na svûtov˘ pohár v silniãní cyklistice Závod míru

U23, jehoÏ jedna etapa konãila v pfiedchozích roãnících na námûstí

Míru v R˘mafiovû. Po velkém diváckém i sportovním úspûchu v roce

2018 bude spolek pofiádat jiÏ sedm˘ roãník nejv˘znamnûj‰ího mezi-

národního cyklistického etapového závodu konaného v âeské repub-

lice jako Závod míru U23 / Grand Prix Priessnitz Nations Cup 2019 

– Svûtov˘ pohár národÛ v silniãní cyklistice v nejvy‰‰í tfiídû závodÛ

ve vûkové kategorii závodníkÛ do 23 let (vybrán Svûtovou cyklistic-

kou federací UCI jako jeden ze ‰esti závodÛ na svûtû). Závodu se mÛ-

Ïe zúãastnit pouze 23 nejlep‰ích 7ãlenn˘ch reprezentaãních t˘mÛ

z celého svûta z aktuálního Ïebfiíãku Svûtové cyklistické federace

UCI. Mûsto R˘mafiov bude tradiãnû cílem dojezdu druhé etapy závo-

du, dojezd na námûstí Míru je plánován na 7. ãervna 2019 cca v 17:00.

Zastupitelstvo mûsta schválilo TTV Sport Group pfiíspûvek na orga-

nizaci svûtového poháru v silniãní cyklistice Závod míru U23 / Grand

Prix Priessnitz Nations Cup 2019 ve v˘‰i 80 000 korun.

JiKo, zdroj: materiály ZM

Zastupitelé schválili pfiíspûvek na Závod míru

Ve vedení Mûstsk˘ch sluÏeb a Bytermu se letos objevily nové tváfie. Ve funk-
ci jednatele Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., nahradila Luìka ·imko (sou-
ãasného starostu mûsta) na základû v˘bûrového fiízení Ing. Irena Orságová,

dosavadní fieditelku Bytermu, p. o., Ing. Lenku Vavfiiãkovou (souãasnou mí-
stostarostku mûsta) vystfiídala Bc. Ivana Sitorová. Obou jsme se zeptali na
jejich plány v nové funkci.

MÛÏete v krátkosti pfiiblíÏit své vzdûlání a profesní zku‰enosti?
Po ukonãení studia na strojní fakultû Vysoké ‰koly báÀské v Ostravû

jsem dva roky pracovala ve spoleãnostech GPR, v. o. s., R˘mafiov 

a GP Strojírny R˘mafiov, s. r. o., poté jsem pût let pracovala na svém ny-

nûj‰ím pracovi‰ti, tedy ve spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Následovalo osmnáct let v Podhorské nemocnici a v posledních témûfi

ãtyfiech pfiibylo i pÛsobení v dal‰ích dvou spoleãnostech skupiny AGEL. 

Proã jste se rozhodla pfiihlásit do v˘bûrového fiízení na místo jednatele

Pfiedstavujeme nové vedení Bytermu a Mûstsk˘ch sluÏeb

Mûsto R˘mafiov
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, kter˘ má uzavfienu vefiejnoprávní smlouvu

i s obcemi Bfiidliãná, RyÏovi‰tû, Velká ·táhle, Malá ·táhle, Dolní

Moravice, Malá Morávka, Stará Ves, Tvrdkov, Jifiíkov a Horní Mûsto,

projednával za rok 2018 celkem 916 pfiestupkÛ.

Na úseku Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství bylo za rok 2018 projed-

náno ‰estnáct pfiestupkÛ. ·lo o poru‰ení zákazu vjezdu do lesa, o pfie-

stupky na úseku t˘rání zvífiat, dále o neoprávnûn˘ zábor zemûdûlské-

ho fondu a pfiestupky proti zákonu na ochranu pfiírody a krajiny (ru-

‰ení ptactva pfii hnízdûní nebo neoprávnûná tûÏba dfievní hmoty 

apod.). 

Odbor dopravy spolu s mûstskou policií projednal 415 pfiestupkÛ.

Na úseku ochrany zdraví pfied ‰kodliv˘mi úãinky návykov˘ch látek

bylo projednáno deset pfiestupkÛ a ‰lo vût‰inou o prodej nebo podá-

vání alkoholu osobám mlad‰ím 18 let. Podle zákona o návykov˘ch

látkách byly projednány tfii pfiestupky, které se t˘kaly pfiechovávání

nebo pûstování marihuany. Podle zákona o zbraních byly projednány

dva pfiestupky.

Pfiestupková komise mûsta R˘mafiova projednala celkem 470 pfie-

stupkÛ spáchan˘ch v okolních obcích. Dosud bylo projednáno 

54 pfiestupkÛ proti vefiejnému pofiádku (napfi. ru‰ení noãního klidu,

neuposlechnutí v˘zvy úfiední osoby aj.), dále 130 pfiestupkÛ proti ob-

ãanskému souÏití (napfi. uráÏka na cti, ublíÏení na zdraví aj.) a 51 pfie-

stupkÛ proti majetku (napfi. krádeÏ, niãení majetku aj.). Zbytek pfie-

stupkÛ byl odloÏen nebo pfiedán pfiíslu‰nému správnímu orgánu.

Mûstská policie R˘mafiov
Mûstská policie (MP) R˘mafiov v roce 2018 odhalila a vyfie‰ila cel-

kem 528 pfiestupkÛ a uloÏila v blokovém fiízení pokuty ve v˘‰i 

200 700 korun. ZároveÀ dala podnût k zahájení 130 správních fiízení.

Odchyt zvífiat:
V roce 2018 provedla MP R˘mafiov odchyt 31 psÛ. V pfieváÏné vût-

‰inû se podafiilo zjistit majitele a psi byli po uloÏení sankce vráceni.

MP v záleÏitostech odchytu, prohlídky a identifikace psÛ spolupra-

cuje s místními veterinárními ambulancemi. Ve v˘bavû MP je kromû

odchytov˘ch prostfiedkÛ i ãteãka ãipÛ pro identifikaci psÛ.

Mûsto R˘mafiov má uzavfienu smlouvu s psím útulkem Slezské

Pavlovice, kam mûstská policie pfieváÏí odchycené psy v pfiípadû, Ïe

nenalezne vlastníka a ani se nepodafií psa umístit do jiné, náhradní

péãe. V roce 2018 bylo do tohoto útulku pfievezeno sedm psÛ. MP

R˘mafiov zaji‰Èuje i umístûní psÛ ze smluvních obcí do útulku, pfii-

ãemÏ tyto obce hradí náklady s tím spojené.

Poãet odchycen˘ch psÛ v letech 2006–2018

Parkovací automat:
Mûstská policie zabezpeãuje provoz parkovacího automatu a odvod

vybran˘ch penûz. Je zároveÀ pro‰kolena na provádûní technického

servisu. Parkovací automat byl zprovoznûn v polovinû ãervence

2004. Mûstská policie provádí pravidelnû cca 2x dennû kontrolu

funkãnosti parkovacího automatu a kontrolu zakoupení parkovacích

lístkÛ ve vozidlech.

Za rok 2018 bylo za prodej parkovacích lístkÛ vybráno 208 012 ko-

run a za prodej parkovacích karet 12 000 korun. V̆ nos parkovacího

automatu tak loni ãinil 220 012 korun. Celkov˘ v˘nos parkovacího

automatu od doby jeho zprovoznûní pro mûsto R˘mafiov (od

07/2004) ãiní 2 497 200 korun.

Forenzní identifikaãní znaãení kol prostfiednictvím tzv. syntetic-
ké DNA:
V roce 2016 zaãala mûstská policie provádût identifikaãní znaãení kol.

Oznaãila celkem 65 kol. V roce 2017 do‰lo k poklesu zájmu o tuto bez-

platnou sluÏbu, bylo oznaãeno 13 kol. V roce 2018 na základû smlouvy

mezi mûstem R˘mafiovem a obcí Stará Ves provádûla mûstská policie

znaãení kol také pro obãany Staré Vsi. Bylo oznaãeno celkem 36 kol.

Policie âR – Obvodní oddûlení R˘mafiov
Stav kriminality a vefiejného pofiádku v roce 2018 – oblast pfie-
stupkÛ

Na území mûsta bylo zji‰tûno celkem 1 106 pfiestupkÛ. Na úseku bez-

peãnosti silniãního provozu bylo zji‰tûno 761 pfiestupkÛ, z toho v pfií-

kazním fiízení na místû bylo fie‰eno 698 pfiestupkÛ. V prÛbûhu roku

probûhlo vût‰í mnoÏství dopravnû-bezpeãnostních akcí se zamûfiením

na dodrÏování povolené rychlosti jízdy a ovlivnûní fiidiãÛ alkoholem

ãi jin˘mi návykov˘mi látkami. Celkem bylo v pfiestupkovém fiízení

fie‰eno 12 fiidiãÛ pod vlivem alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek.

Na úseku vefiejného pofiádku a obãanského souÏití do‰lo celkem

k 173 pfiestupkÛm, k 141 pfiestupkÛm proti majetku a ke 12 pfiestup-

kÛm na úseku alkoholismu a toxikomanie. JiKo
Zdroj: odbor vnitfiních vûcí MûÚ, Mûstská policie R˘mafiov, odbor Ïi-
votního prostfiedí MûÚ

Pfiestupky spáchané v roce 2018 na území mûsta a v okolních obcích

rozhovor s jednatelkou Mûstsk˘ch sluÏeb Ing. Irenou Orságovou
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Ve vedení Bytermu jste teprve t˘den, od 1. bfiezna, mohla byste se
na‰im ãtenáfiÛm struãnû pfiedstavit? Jak˘ obor jste vystudovala, kde
jste pracovala, jak dlouho pÛsobíte na Bytermu a co obná‰ela va‰e
dosavadní funkce provozního technika?
Vystudovala jsem vefiejnou správu a marketingovou komunikaci na

VO· a V· hotelové v Havífiovû. Ve‰keré mé pracovní pÛsobení bylo

spjato s tûmito studijními obory. Na Bytermu pÛsobím tfii roky. Náplní

mé práce bylo vedení evidence spravovaného majetku, rozhodování

o zadávání prací externím organizacím, odpovûdnost za inventarizaci

domovního majetku, kontrola fiádného uÏívání pronajíman˘ch objek-

tÛ, vystavování objednávek, odpovûdnost za pfievzetí a pfiedání bytÛ

a nebytov˘ch prostor, vypracovávání podkladÛ pro vyúãtování sluÏeb.

Proã jste se rozhodla pfiihlásit do v˘bûrového fiízení na jednatele
Bytermu?
Byla to pro mû v˘zva k získání nov˘ch zku‰eností. 
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Mûstsk˘ch sluÏeb? Jste zfiejmû historicky první Ïenou na této pozici.
Rozhodování nebylo nijak sloÏité. V dobû vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení

jsem nebyla vázána v Ïádné spoleãnosti a rozhodovala jsem se, co dál.

Jestli pÛsobit mimo region R˘mafiova a okresu Bruntál, nebo zÛstat do-

ma, pokusit se uspût a sv˘mi moÏnostmi a nabyt˘mi zku‰enostmi na-

dále dûlat nûco pro své rodné mûsto a kraj, kde jsem doma. 

MoÏná jsem historicky první Ïenou na této pozici v R˘mafiovû, urãitû

ale ne jinde. UÏ v sousedním Bruntále funkci jednoho z jednatelÛ tech-

nick˘ch sluÏeb vykonávala v letech 1999–2011 Ïena. ManaÏersky to

nevnímám nijak v˘jimeãnû, ani jako v˘hodu nebo nev˘hodu.

Jaké nedostatky v práci MûS jste spatfiovala jako fiadov˘ obãan a ãe-
ho byste se chtûla vyvarovat?
Jako fiadov˘ obãan jsem Ïádné zásadní a nepfiekonatelné nedostatky ne-

spatfiovala. Díky svému vûku se stávám i já pamûtníkem. Vím, jak na‰e

mûsto vypadalo pfied 20–30 lety a jak vypadá dnes. Mûstské sluÏby jsou

závislé na rozpoãtu mûsta a jejich statutem je vykonávat ãinnosti podle

poÏadavkÛ mûsta. KaÏdá lidská ãinnost pfiiná‰í okamÏiky, kdy se dafií,

ale také chvíle, kdy se nedafií. DÛleÏité je si ty chvíle pamatovat, ãerpat

z nich a také se z nich pouãit. Umût je správnû vyhodnotit a takto zís-

kané vize uvést v Ïivot. Vyvarovat bych se chtûla rychl˘ch soudÛ bez

znalosti podstaty a jádra problému. KaÏd˘ z nás by mûl zaãít u sebe,

a pokud chci nûco zmûnit, mûla bych pro to udûlat v‰e podle svého nej-

lep‰ího vûdomí a svûdomí. VÏdy si fiíkám, co mohu udûlat já. Pouhá kri-

tika a ‰patná nálada nestaãí.

Budete koncepãnû pokraãovat ve ‰lépûjích sv˘ch pfiedchÛdcÛ, nebo
chystáte nûjaké zmûny? Pokud ano, jaké?
Koncepce je celkem jasnû dána statutem Mûstsk˘ch sluÏeb. Vût‰ina na-

‰ich ãinností je o‰etfiena smlouvami mezi mûstem R˘mafiovem, potaÏ-

mo dal‰ími mûstsk˘mi spoleãnostmi, ãi obcemi R˘mafiovska a my se

musíme snaÏit je dûlat co nejefektivnûji a kvalitnû, jak v rámci moÏností

a kapacit na‰ich, aÈ uÏ jde o vlastní lidské zdroje nebo techniku, tak ka-

pacit a financí toho, kdo si na‰e sluÏby objednává, tedy pfiedev‰ím mûs-

ta. Pfiímo o zmûnách bych nehovofiila, spí‰ o snaze vyhledávat rezervy

a nalézat zdroje. Analyzovat ãinnosti, hodnotit je, spoleãnû s vedením

mûsta i s jeho úfiedníky hledat spoleãná a dobrá fie‰ení pro v‰echny, ne

pro jednotlivce. Ráda bych rovnûÏ pfiispûla k vût‰í informovanosti

o tom, co dûláme a proã i jak mohou sami obyvatelé pfiispût k tomu, aby

se nám tu Ïilo líp, abychom nedrancovali pfiírodu a zachovali ji v co nej-

lep‰í kondici. âinnosti na úseku odpadového hospodáfiství a ekologie se

k tomu pfiímo nabízejí. 

UÏ jste v prÛbûhu leto‰ní zimy zaznamenala nûjaké stíÏnosti obãanÛ,
napfiíklad na ‰patnou schÛdnost chodníkÛ nebo na obtíÏnû sjízdné ko-
munikace? Jak vnímáte „zimní“ problematiku a co chcete v této ob-
lasti zmûnit?
StíÏnosti a stesky obãanÛ a fiidiãÛ jsem zaznamenala a plnû je chápu, za-

Ïívám stejné obtíÏe jako oni. Vnímala jsem ale také stesky a komentáfie

na‰ich zamûstnancÛ, jací jsme k sobû navzájem. A kdo se snaÏí b˘t 

alespoÀ trochu objektivní, dá mi za pravdu. Leto‰ní zima byla po dlou-

hé dobû taková, jaká na horách prostû je, a mÛÏe b˘t i hor‰í. 

MoÏná jsme zapomnûli, jaká dokáÏe zima v na‰ich konãinách b˘t, a to

platí pro v‰echny zúãastnûné strany. Ve mûstû pfiibylo aut, sídli‰tû nejsou

dimenzována na takové mnoÏství a parkuje se i tam, kde se nemá.

Technika se tam proto nedostane a pak s tím mají potíÏe nejen fiidiãi ob-

ãané, ale napfi. i na‰i fiidiãi popeláfiského vozu. ÚdrÏbu ovlivÀuje spous-

ta kritérií, nejen dostateãná kapacita vhodné zimní techniky a poãet ãle-

nÛ personálu, ale i to, jaké technologie jsou na komunikacích pouÏity

a jak˘ je prÛbûh zimy ve smyslu stále ãastûj‰ích prudk˘ch zmûn poãasí.

Vozy máme pod kontrolou GPS, víme, kdy a kde vozidla zasahovala.

Jestli v‰ichni zamûstnanci dûlali, nebo nedûlali, co mûli, je druhá vûc,

stejnû jako zda mohli, ãi nemohli udûlat více. Vûfiím, Ïe na to v‰ichni za-

reagujeme. Zasadím se o posílení vozového parku o dal‰í techniku pro

zimní údrÏbu. Urãitû se sejdeme se zástupci mûsta a osobami zodpovûd-

n˘mi za zimní údrÏbu, sezónu vyhodnotíme a pfiípadnû plán zimní údrÏ-

by upravíme. Od obãanÛ oãekávám, Ïe budou trpûliví a rovnûÏ ohledu-

plní k sobû navzájem. Rozhodnutí o zásahu techniky je plnû v kompe-

tenci zku‰en˘ch dispeãerÛ. Zásahy nad rámec smluv jsou provádûny na

pokyn odpovûdn˘ch pracovníkÛ mûsta. ZáleÏí také na finanãních moÏ-

nostech mûsta. Máme co zlep‰ovat, ale v‰ichni a bez rozdílu.

Pracují u vás zamûstnanci na vefiejnû prospû‰n˘ch pracích, pfiípadnû
v rámci alternativních trestÛ? Pokud ano, kolik?
Ano pracují, jak zamûstnanci vefiejnû prospû‰n˘ch prací, tak v rámci al-

ternativních trestÛ. Nyní jich ve stavu máme dvanáct. Na letní mûsíce

bychom rádi pfiijali tûchto lidí více. Je tfieba fiíct, Ïe bez nich bude zaji‰-

tûní prací kmenov˘mi zamûstnanci obtíÏné, a pokud nenajdeme dosta-

teãn˘ poãet lidí z úfiadu práce, budeme muset hledat brigádníky, coÏ

s sebou pfiinese zv˘‰ené náklady. Je minimální nezamûstnanost a pravi-

dla ze strany úfiadu práce o nemoÏnosti opakovanû zamûstnat lidi, ktefií

pracovat chtûjí, jsou neúprosná. A opût to bude o ekonomice, efektivitû

a kvalitû vykonan˘ch prací.

DokáÏe vás nûco na‰tvat? 
Samozfiejmû Ïe se dokáÏu na‰tvat. SnaÏím se ale, aby takov˘ch oka-

mÏikÛ bylo co nejménû, Ïivot je velmi krátk˘ na to, abych ho strávila

na‰tvaná. SnaÏím se b˘t nejen optimista, ale hlavnû realista.

Které záliby patfií mezi va‰e nejmilej‰í?
Tfietím rokem zpívám v místním uskupení Variace, snaÏím se trochu ví-

ce ãíst a aktivnû trávit ãas s rodinou a pfiáteli. 

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

rozhovor s jednatelkou Bytermu Bc. Ivanou Sitorovou
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Máte pfiedstavu, alespoÀ pro leto‰ní rok, co byste chtûla ve funkci
jednatele zmûnit, pfiípadnû zlep‰it?
Nyní se postupnû seznamuji s komplexní problematikou bytového

a nebytového hospodafiení. Musím fiíci, Ïe zamûstnanci Bytermu po-

skytují sluÏby obãanÛm na‰eho mûsta na velmi profesionální úrovni.

Nevyluãuji v‰ak, Ïe k urãit˘m zmûnám z pohledu bytové problema-

tiky mÛÏe v budoucnu dojít.

Vût‰ina obecních domÛ je zrekonstruována, opravy a zateplení letos
ãekají domy na Opavské 22, U Rybníka 2 a Tomá‰e Matûjky 3. Jaké
dal‰í investice pfied vámi stojí v nejbliÏ‰í dobû?
Mimo bûÏnou údrÏbu spravovan˘ch objektÛ nás v leto‰ním roce ãe-

kají plánované opravy, ze kter˘ch mohu jmenovat napfi. v˘mûnu

stfie‰ního plá‰tû, oken a dvefií na námûstí Míru 29 a, b, v˘mûnu oken

a dvefií na tfiídû HrdinÛ 47 nebo zfiízení ãistiãky odpadních vod u by-

tov˘ch domÛ v Ondfiejovû.

Kdo a co rozhoduje o tom, které opravy domÛ se budou v daném ka-
lendáfiním roce provádût?
O tûchto záleÏitostech rozhoduje Rada mûsta R˘mafiova, která schva-

luje plánované investice na základû Bytermem pfiedloÏeného plánu.

Posuzuje se stav objektÛ a v˘‰e investice, popfiípadû moÏné profi-

nancování z dotaãních programÛ. 

UvaÏuje mûsto v budoucnu o nav˘‰ení nájemného v obecních by-
tech nebo v nebytov˘ch prostorách?
Mûsto z pozice dobrého hospodáfie nechce navy‰ovat nájmy v byto-

v˘ch a nebytov˘ch prostorách, nicménû je nutné pfiihlíÏet k mífie in-

flace.

Pokud soud rozhodne o vystûhování neplatiãe, má tento nárok na
náhradní byt? Jak dnes mûsto postupuje vÛãi neplatiãÛm a kolik
jich Byterm celkem eviduje?
Neplatiãi po vystûhování automaticky nevzniká nárok na náhradní

bydlení. V pfiípadû vymáhání dluÏného nájmu mûsto uplatÀuje ve‰-

keré moÏné právní kroky. Poãet neplatiãÛ se v prÛbûhu roku rÛzní,

proto se nedá fiíci pfiesné ãíslo. S tûmito lidmi jednáme o úhradû dlu-

hÛ, velká ãást z nich se snaÏí svou situaci fie‰it a dluhy splácí.

Va‰e záliby a koníãky?
Ve svém volném ãase ráda sportuji, cestuji, zajímám se o kulturu, di-

vadlo, v˘stavy, ráda ãtu a vûnuji se pfiíteli, rodinû a kamarádÛm.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Îádosti o dotaci na v˘mûnu kotlÛ na tuhá paliva (3. fáze kotlíkové

dotace) lze podávat v rámci v˘zvy ã. 117 Operaãního programu

Îivotní prostfiedí. Îádosti o dotaci mohou podávat kraje. Krajsk˘ 

úfiad bude následnû vyfiizovat Ïádosti jednotliv˘ch vlastníkÛ rodin-

n˘ch domÛ. Tito mÛÏou Ïádat o v˘mûnu kotlÛ, které nesplÀují min.

3. emisní tfiídu podle âSN EN 303-5. Tyto kotle jiÏ nebude moÏné od

1. 1. 2022 uÏívat. Pokud vlastníte teplovodní kotel na ruãní pfiikládá-

ní pevného paliva (uhlí nebo dfieva) bez ventilátoru a elektronické re-

gulace, kter˘ byl vyroben pfied rokem 2008, lze s velkou pravdûpo-

dobností fiíci, Ïe vás v˘mûna kotle nemine. Dal‰ími kotli, které nebu-

dou moci domácnosti vyuÏívat, jsou kotle, které byly vyrobeny tzv.

„po domácku“ a nepro‰ly ovûfiením ve zku‰ebnû.

Jasnou odpovûì, zda je vá‰ kotel nutné vymûnit, dá specialista.

KaÏd˘ kotel na pevná paliva musí jednou za 36 mûsícÛ zkontrolovat

technik s patfiiãn˘m oprávnûním, kter˘ do dokladu o kontrole uvede,

zda kotel vyhovuje podmínkám provozu po roce 2022. Tento doklad

bude rozhodující pro státní správu, která bude kontrolovat, zda ne-

jsou provozovány nevyhovující zdroje. Je tfieba upozornit, Ïe se „kot-

líkové dotace“ jiÏ nebudou opakovat a majitelé rodinn˘ch domÛ si

budou po skonãení dotaãního programu hradit v˘mûnu kotlÛ plnû ze

sv˘ch prostfiedkÛ.

Souhrn dotací je následující: 

Mezi uznatelné náklady patfií: nov˘ kotel/zdroj vãetnû nákladÛ na je-

ho instalaci; nová otopná soustava; rekonstrukce otopné soustavy

vãetnû nezbytné regulace a mûfiení; úpravy spalinov˘ch cest a pro-

jektová dokumentace.

Problémem pro Ïadatele o kotlíkovou dotaci je, Ïe náklady na v˘mû-

nu jsou z dotace proplaceny aÏ poté, kdy Ïadatel uhradí dodavateli

ve‰keré náklady, coÏ pro Ïadatele znamená disponovat dostateãn˘mi

vlastními zdroji k financování v˘mûny. V rámci nového dotaãního

programu Státního fondu Ïivotního prostfiedí (v˘zva ã. 1/2019) mÛÏe

obec obãanÛm pfiedfinancovat v˘mûnu kotlÛ. Z tûchto prostfiedkÛ

mÛÏe poskytnout Ïadateli o kotlíkovou dotaci tzv. kotlíkovou pÛjãku

ve v˘‰i 200 tis. korun na tepelné ãerpadlo nebo kotel na biomasu,

pfiíp. 150 tis. korun na plynov˘ kondenzaãní kotel. Jde o bezúroãnou

pÛjãku, která bude ÏadatelÛm poskytnuta od obce (mûsta R˘mafiova).

Jednou ze základních podmínek poskytnutí pÛjãky bude podání

a schválení Ïádosti o dotaci na kotel z Moravskoslezského kraje.

Následnû budou finanãní prostfiedky Ïadateli uvolnûny a ten je mÛÏe

pouÏít na samotnou realizaci v˘mûny kotle, otopné soustavy atd. Po

realizaci bude Ïadateli vyplacena dotace a pfiíspûvek z Moravsko-

slezského kraje a pfiíspûvek mûsta. Tyto prostfiedky budou pouÏity na

splacení pÛjãky. Pokud budou skuteãné náklady vy‰‰í neÏ poskytnu-

tá dotace (vã. pfiíspûvkÛ kraje a mûsta), bude moÏné rozdíl v neuhra-

zené ãástce pÛjãky uhradit pomocí bezúroãn˘ch splátek (splatnost

max. 10 let, max. splátka 2 000 korun/mûsíc). Podrobné podmínky

budou stanoveny ve smlouvû mezi obãanem a mûstem R˘mafiovem

o bezúroãné pÛjãce.

Splátky pÛjãek od ÏadatelÛ o kotlíkovou dotaci bude moci obec vyu-

Ïít na realizaci adaptaãních projektÛ reagujících na zmûnu klimatu

a projektÛ vedoucích ke sniÏování emisí (sídelní zeleÀ, zv˘‰ení re-

tenãního potenciálu koryt tokÛ, hospodafiení se sráÏkov˘mi vodami

a dal‰í), tzn. obec nebude muset prostfiedky vracet do státního rozpo-

ãtu a bude je moci vyuÏít na zlep‰ení Ïivotního prostfiedí. 

V této chvíli je v‰ak nutné, aby mûsto R˘mafiov získalo seznam 

uchazeãÛ o kotlíkovou dotaci, kter˘ se stane podkladem Ïádosti na

SFÎP o poskytnutí prostfiedkÛ na kotlíkové pÛjãky. Mûsto R˘mafiov

bude následnû ÏadatelÛm nápomocné pfii zpracování samotné Ïádos-

ti o dotaci, smlouvy o v˘pÛjãce a dal‰í potfiebné administrace. Jak jiÏ

bylo uvedeno, jde o poslední kotlíkovou dotaci, a proto mûsto apelu-

je na v‰echny vlastníky rodinn˘ch domÛ, aby tuto jedineãnou ‰anci

za pomoci obce vyuÏili. Podrobnûj‰í informace lze získat na odboru

regionálního rozvoje Mûstského úfiadu R˘mafiov nebo na stránkách

Krajského úfiadu MSK www.lokalni-topeniste.msk.cz.

Kontaktní osoby za mûsto R˘mafiov:
Petr Kudela, DiS., tel. 554 254 313, kudela.petr@rymarov.cz

Jaromír Krobot, tel. 554 254 321, krobot.jaromir@rymarov.cz

Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Kotlíková dotace s vyuÏitím bezúroãné pÛjãky

Zástupci mûsta se ve ãtvrtek 28. února se‰li ve Stfiedisku volného ãasu
s místními podnikateli. 
Starosta Ludûk ·imko a místostarostka Lenka Vavfiiãková se setkali

s pfiedstaviteli r˘mafiovsk˘ch firem. Starosta v krátkosti pfiiblíÏil sou-

ãasn˘ v˘voj ve mûstû, zejména pfiípravu budoucích investic.

ManaÏerka Místní akãní skupiny R˘mafiovsko Ivana Luke‰ová sezná-

mila podnikatele s nabídkou pomoci pfii podávání Ïádostí o dotace.

V diskusi pak starosta odpovídal na otázky podnikatelÛ, které se t˘-

kaly zejména r˘mafiovského zdravotnictví a absence nûkter˘ch lékafi-

sk˘ch oborÛ, zvlá‰tû zubních ambulancí. „Do R˘mafiova by mûla pfii-
jít mladá zubní lékafika, ale mûsto postrádá odpovídající prostory pro
tento druh ambulancí. Poliklinika má v souãasné dobû jen dva pro-

Starosta seznámil podnikatele se zámûry mûsta

-03-2019  6.3.2019 15:08  Stránka 10



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2019

11

âtenáfii si moÏná kladou otázku, proã letos R˘mafiovsk˘ horizont vychází ja-
ko mûsíãník. Od 1. ledna 2019 se sníÏil poãet redaktorÛ R˘mafiovského ho-
rizontu, a pfiestoÏe tato skuteãnost byla dopfiedu známa, rozhodli jsme se re-
dakci nedoplÀovat a zamyslet se nad celkovou koncepcí komunikace mûsta
s obãany a náv‰tûvníky R˘mafiova.
Dosud slouÏily k prezentaci mûsta, jeho zámûrÛ a realizovan˘ch 

aktivit kromû R˘mafiovského horizontu webové stránky mûsta, v˘le-

pové plochy a mûstsk˘ rozhlas. UÏ v prÛbûhu roku 2018 zadalo mûs-

to R˘mafiov zpracování strategie komunikace. Zpracovatel, spoleãnost

Opus Consulting, doporuãil zafiadit vyuÏívání nov˘ch nástrojÛ pro

vnûj‰í komunikaci, a to sociálních sítí, mobilního rozhlasu, softwaro-

v˘ch nástrojÛ na mûfiení spokojenosti obãanÛ a poskytování informa-

cí formou tiskov˘ch zpráv prostfiednictvím tiskového mluvãího. 

V souladu s touto strategií schválila rada mûsta v prosinci 2018 pofií-

zení komunikaãního systému Mobilní rozhlas od brnûnské spoleãnos-

ti Neogenia, s. r. o. Jde o unikátní systém pro komunikaci s obãany,

kter˘ umoÏní mûstskému úfiadu lépe informovat obãany o kulturním

a sportovním dûní ve mûstû, upozorÀovat na poruchy ãi v˘padky 

energií, informovat o pfiipravovan˘ch opravách a uzavírkách silnic, ale

pfiedev‰ím varovat v pfiípadû blíÏícího se nebezpeãí. Souãasnû dává ob-

ãanÛm moÏnost vyjadfiovat se v nejrÛznûj‰ích anketách t˘kajících se

Ïivota ve mûstû a také rychle a jednodu‰e upozornit na nepofiádek, ãer-

né skládky, po‰kození vefiejného majetku ãi podávat jiné podnûty. 

Mobilní rozhlas pro své fungování potfiebuje dobrovolnû poskytnuté

kontaktní údaje na obãany, ktefií ve mûstû bydlí, pracují, podnikají,

jezdí sem odpoãívat a trávit voln˘ ãas. Díky Mobilnímu rozhlasu bu-

de kaÏd˘ zdarma dostávat informace, které ho zajímají, pfiímo do své-

ho mobilu nebo e-mailu, jsme pfiipraveni informovat také prostfied-

nictvím SMS zpráv a zejména pro star‰í obãany, ktefií mají problém

se ãtením textov˘ch zpráv, máme pfiipravenou moÏnost odesílání hla-

sov˘ch zpráv. Na‰ím cílem je i pofiizování krátk˘ch ‰otÛ do aplikace,

sociálních sítí a na webové stránky. Bude tak zaji‰tûno vícekanálové

a akãní informování obyvatel mûsta „pfiímo z centra dûní“.

âásteãn˘ pfiesun informací do elektronick˘ch médií vedl k návrhu

zmûnit periodicitu R˘mafiovského horizontu na mûsíãník, kter˘ 

umoÏní klást vût‰í dÛraz na ãlánky s trvalej‰í informaãní hodnotou,

coÏ by mûlo zv˘‰it regionální dopad novin i atraktivitu pro turisty

a náv‰tûvníky regionu. Na pozici druhého redaktora pak bude moÏno

zamûstnat pracovníka, kter˘ se bude vûnovat komunikaci s obãany

prostfiednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“ a sociálních sítí (Face-

booku, Instagramu aj.), bude se podílet na pfiípravû spoleãensk˘ch

akcí mûsta a spolupracovat s kulturními organizacemi, bude zpraco-

vávat tiskové zprávy a pÛsobit jako tiskov˘ mluvãí. 

Rozhodnutí o zmûnû ovlivnily i statistiky nákladu a remitendy (ne-

prodan˘ch v˘tiskÛ) R˘mafiovského horizontu. Od roku 2008 do roku

2018 klesl náklad novin z 39.200 ks na 28.250 ks, ale remitenda pfie-

sto stoupla z 12,21 % na 16,10 %. Finanãní ztráta se prohloubila

z 649 tis. korun na 873 tis. korun. 

Mobilní rozhlas odstartuje nov˘ zpÛsob komunikace mezi mûstem a obãany

story pro lékafie, které ov‰em, stejnû jako v˘‰e nájemného, nové zubní
lékafice nevyhovovaly. Dnes jsme procházeli objekty ve vlastnictví
mûsta, kde by se podobné ordinace daly zfiídit. Jednu z moÏností bych
vidûl v objektu b˘val˘ch jeslí na Bartákovû ulici. Objekt je tfiípatrov˘
a v prvním podlaÏí by se daly umístit tfii ordinace. Ale zdÛrazÀuji, Ïe
je to pouze mÛj osobní názor. Je to otázka pro ‰ir‰í diskusi a jednání
zastupitelstva. Jedno je v‰ak jisté, mûsto musí lékafiÛm, ktefií by mûli
zájem pfiijít do na‰eho mûsta, vytvofiit takové podmínky, aby sem chtû-
li jít, aby tady chtûli pracovat, aby tu chtûli mít svou ordinaci, proto-
Ïe pacienty tady vÏdycky najdou,“ sdûlil podnikatelÛm starosta Ludûk

·imko. Jin˘ návrh z fóra navrhoval vyuÏít vilu Paulinu na tfiídû

HrdinÛ (b˘val˘ úfiad práce, dnes s jen dosluhující veterinární ordina-

cí). Starosta vysvûtlil, Ïe objekt je v havarijním stavu, má nefunkãní

topení i rozvody vody a elektfiiny a podle nûj je pro pacienty dispo-

ziãnû ménû vyhovující neÏ zmiÀovan˘ objekt na Bartákovû ulici.

Na závûr oficiální ãásti setkání Ludûk ·imko podûkoval podnikate-

lÛm za to, Ïe se úãastní investiãních akcí a sami se zapojují do nej-

rÛznûj‰ích programÛ, popfiál jim pevné zdraví, ‰tûstí a prosperitu v re-

gionu.

Setkání podnikatelÛ pokraãovalo neformální diskusí. Zástupci firem

se vzájemnû informovali o problémech v jednotliv˘ch oborech.

Shodli se, Ïe chybí pracovní síla a zajistit zamûstnance pro nûkteré

pracovní pozice je velk˘ problém. Nûkteré dûlnické profese se obsa-

zují snáz neÏ napfiíklad profese technické. JiKo

Ilustraãní foto
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R˘mafiovsk˘ horizont zmûnou periodicity v Ïádném pfiípadû nic neztra-

tí na svém v˘znamu dÛleÏitého poskytovatele informací o spoleãen-

ském, hospodáfiském, kulturním, sportovním a dal‰ím dûní v regionu

R˘mafiovska. Nadále zde najdete informace o práci mûsta a mûstského

úfiadu, informace nejrÛznûj‰ích organizací a institucí, pozvánky na akce

ve mûstû a v regionu, ãlánky z historie, reportáÏe, soutûÏe, listárnu

s pfiíspûvky a názory obãanÛ k aktuálnímu dûní a problémÛm mûsta.

S nov˘mi moÏnostmi komunikace s mûstem vás budeme postupnû

seznamovat. V souãasné dobû pfiipravujeme propagaãní letákovou

kampaÀ, která vám pfiedstaví platformu Mobilní rozhlas (tisk a di-

stribuce registraãního letáku v‰em domácnostem do schránek) a za-

hájíme sbûr kontaktÛ a ‰kolení osob povûfien˘ch k naplÀování dat do

systému. UÏ teì se mÛÏete do Mobilního rozhlasu zaregistrovat 

– mÛÏete si do svého chytrého telefonu stáhnout mobilní aplikaci

Zlep‰eme âesko – Mobilní rozhlas (pro iOS a Android) z interneto-

vé stránky www.zlepsemecesko.cz, nebo se zaregistrovat pfiímo na

webové stránce www.rymarov.mobilnirozhlas.cz. Leták, kter˘ vám

doruãíme domÛ, nabídne je‰tû moÏnost registrovat se písemnû na po-

datelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov.

Doufáme, Ïe zmûny, které jsme spoleãnû pfiipravili, pfiispûjí k tomu,

Ïe se k obãanÛm rychle a zaruãenû dostanou ve‰keré informace,

o které mají zájem. Tû‰íme se také, Ïe mûsto a mûstsk˘ úfiad získají

od obãanÛ i náv‰tûvníkÛ mûsta dÛleÏité podnûty pro svou dal‰í práci. 

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Ve stfiedu 20. února pracovníci Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov pokáceli legendu
mezi stromy, r˘mafiovskou lípu Jana Amose Komenského, kterou pfied 
427 lety údajnû zasadil krejãovsk˘ tovary‰ Jan Berger. Po této vzácné dfie-
vinû, která byla v roce 1993 vyhlá‰ena památn˘m stromem, byla rovnûÏ po-
jmenována ulice Lipová, ve které strom rostl.
Lípa dosahovala v˘‰ky 18 m a obvodu kmene 535 cm. Stav lípy se

za posledních 25 let, které uplynuly od doby vyhlá‰ení památn˘m

stromem, postupnû zhor‰oval. Bylo to dáno jejím velmi pokroãil˘m

vûkem a vlivem biotick˘ch a abiotick˘ch ãinitelÛ, které mûly nebla-

h˘ vliv na její zdravotní stav. V dÛsledku úderu blesku ãi vûtrn˘ch

poryvÛ do‰lo k odlomení ãásti koruny a vlivem houbov˘ch patogenÛ

(dfievokazn˘ch hub) docházelo ke stálému zhor‰ování zdravotního

stavu stromu. AÏ nakonec v roce 2015 bylo nutno po konzultaci

s dendroloÏkou Ing. Evou Mraãanskou z Agentury ochrany pfiírody

a krajiny pfiistoupit k radikálnímu fiezu (tzv. sesazení koruny), kdy zÛ-

stalo z lípy stojící torzo o v˘‰ce cca 9–10 m, které kaÏdoroãnû obrá-

Ïelo díky v˘mladnosti kmene. Napadení dfievomorem kofienov˘m

v bazální ãásti kmene v‰ak nemohlo b˘t zastaveno. V roce 2018

Agentura ochrany pfiírody a krajiny lípu posoudila pfiedev‰ím z hle-

diska statické bezpeãnosti a konstatovala, Ïe jde o strom s dlouhodo-

bû se sniÏující vitalitou a v silnû naru‰eném zdravotním stavu.

Posudek uvádûl, Ïe strom není provoznû bezpeãn˘ a jeho stabilita je

v˘raznû zhor‰ená, má rozsáhlé defekty báze kmene a kofienov˘ch ná-

bûhÛ, které jsou dlouhodobû napadeny nebezpeãnou dfievní houbou

(dfievomorem kofienov˘m) a jeho stabilita a provozní bezpeãnost se

budou postupnû dále zhor‰ovat. (Pozn. redakce: Podrobn˘ ãlánek
Ing. EvÏena Va‰tíka vy‰el v RH 23/2018.)
S ohledem na stav torza stromu musel Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor

Ïivotního prostfiedí, pfiistoupit k vydání rozhodnutí o ukonãení zvlá‰t-

ní ochrany stromu a posléze doporuãit komisi Ïivotního prostfiedí

a regionálního rozvoje mûsta R˘mafiova jeho skácení. Komise Ïivot-

ního prostfiedí a regionálního rozvoje mûsta R˘mafiova projednala ná-

vrh odboru Ïivotního prostfiedí a vydala souhlas s podáním Ïádosti

o vydání rozhodnutí o kácení tohoto stromu. Kácení bylo provedeno

takov˘m zpÛsobem, aby nedo‰lo k rozpadu kmene. Ten byl poloÏen

vedle místa, kde lípa stála. Bude tak nadále po nûjak˘ ãas upomínat

na historii lípy Komenského. V fiíjnu 2018 byla v blízkosti vysazena

lípa k v˘roãí sta let od zaloÏení âeskoslovenské republiky, která by

se mohla za pfiízniv˘ch podmínek a s kvalitní péãí stát rovnûÏ hod-

notn˘m stromem pokraãujícím v tradici lípy Komenského. JiKo 
Zdroj: ãlánek Ing. EvÏena Va‰tíka, vedoucího odboru Ïivotního pro-
stfiedí MûÚ R˘mafiov, v RH 23/2018

Torzo 427 let staré lípy bylo pokáceno 

Devastující napadení dfievomorem kofienov˘m je zcela patrné, je aÏ
s podivem, Ïe se lípa samovolnû neskácela k zemiJefiáb pokládá torzo lípy opatrnû na zem

Pracovník Mûstsk˘ch sluÏeb provádí fiez motorovou pilou

Na jednání s pedagogy, zástupci organizací a dal‰ích subjektÛ pÛsobících ve
mûstû R˘mafiovû vznikl podnût a pfiipomínky k autobusov˘m spojÛm.
Podle reakcí mnoh˘ch je patrné, Ïe stávající spoje autobusov˘ch li-

nek jsou ãasto nevhodnû ãasovû naplánované. Nûkteré dÛleÏité spoje

do pátefiních mûst chybí zcela. Informace o problematice autobuso-

v˘ch spojÛ zaznûla také z úst starosty Luìka ·imko na jednání za-

stupitelstva.

Anonymní pfiipomínky k poÏadovan˘m zmûnám mohou obãané mûsta

Nûkteré autobusové spoje jsou nevyhovující
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Mûsto R˘mafiov v poslední dobû zintenzivnilo jednání s Národním

památkov˘m ústavem ve vûci dal‰ího vyuÏití zámku Janovice. V sou-

ãasné dobû probíhají procedurální kroky mezi Úfiadem pro zastupo-

vání státu ve vûcem majetkov˘ch a Národním památkov˘m ústavem

(dále jen NPÚ) smûfiující k podpisu smlouvy o pfievodu objektu zám-

ku vã. nádvofií a následnému pfiedání objektu zfiejmû v dubnu 2019.

Zámek bude v budoucnu vyuÏíván jako stálá expozice o Ïivotû pÛ-

vodních majitelÛ HarrachÛ a Podstatzk˘ch a jako pobytové zafiízení.

I mûsto R˘mafiov, resp. Mûstské muzeum R˘mafiov, zde bude mít

prostor k vytvofiení stálé expozice, ale také k umístûní v˘stav. Tomu

v‰emu bude pfiedcházet detailní posouzení stavu zámku, projekãní

pfiíprava a pak zejména samotné stavební práce. âasov˘ horizont re-

alizace lze v tuto chvíli jen stûÏí odhadnout. Finanãní rámec je plá-

nován na 400 milionÛ korun. Pokud to prÛzkumné a stavební práce 

s ohledem na bezpeãnost pfiípadn˘ch náv‰tûvníkÛ dovolí, bude mít

mûsto R˘mafiov i v tomto období moÏnost organizovat na nádvofií

zámku oblíbenou zámeckou sezónu.  

Leto‰ní zámeckou sezónu zahájí Muzeum R˘mafiov v sobotu 8. ãerv-

na 2019 celodenním programem. Tuto událost by NPÚ rád spojil se

slavnostním pfiedáním zámku ze strany Úfiadu pro zastupování státu

ve vûcech majetkov˘ch do vlastnictví NPÚ. Bylo dohodnuto, Ïe uÏ

v této sezónû umístí NPÚ ve tfiech místnostech staré ãásti zámku (nad

obfiadní síní) expozici z harrachovského období (fotografie, panely,

promítání dokumentu), které si budou moci náv‰tûvníci prohlíÏet sa-

mostatnû, bez prÛvodce. Muzeum pak bude nadále v prostorech no-

vého zámku pofiádat v˘stavu dûtsk˘ch prací, v˘stavu loutek, budou

probíhat komentované prohlídky. Zámek bude pfiístupn˘ vÏdy v úte-

r˘, ve ãtvrtek a v sobotu, v ãervenci a srpnu navíc i v nedûli. Do zám-

ku se bude vstupovat hlavním vchodem, slouãenou vstupenku pro

v‰echny expozice si budou náv‰tûvníci kupovat v pokladnû, která bu-

de na základû poÏadavku NPÚ umístûna v chodbû. V pfiípadû kolize

poãetnûj‰í v˘pravy s probíhajícím svatebním obfiadem bude pohyb

náv‰tûvníkÛ fie‰en operativnû. 

Na poslední schÛzce v únoru leto‰ního roku oznámil fieditel územní

památkové správy NPÚ Ing. Petr ·ubík vedení mûsta, Ïe z provede-

né systematizace pracovních míst vyplynulo vytvofiení pûti pracov-

ních míst pro zaji‰tûní provozu zámku – kastelán, koordinátor pro-

jektÛ, technick˘ pracovník, uklízeãka, pokladní/prÛvodce. V̆ bûrové

fiízení na pozici kastelána je v souãasné dobû jiÏ vyhlá‰eno. 

V̆ ‰e uvedené kroky jsou prvními hmatateln˘mi v˘sledky dlouhodo-

bé snahy mûsta R˘mafiova o oÏivení zámeckého areálu v Janovicích.

Vûfiíme, Ïe se janovick˘ zámek brzy stane kulturním a spoleãensk˘m

centrem celého regionu a bude mu vrácena jeho b˘valá prestiÏ.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Zámek v Janovicích

Jak uÏ byli obãané mûsta informováni, Národní památkov˘ ústav, 

územní památková správa v KromûfiíÏi, se pfiipravuje na pfievzetí ja-

novického zámku a zahájení jeho postupné rekonstrukce. Vyhla‰uje

proto v˘bûrové fiízení na místo správce památkového objektu – kas-

telána, kter˘ by mûl na zámku pÛsobit jiÏ od leto‰ního kvûtna.

Národní památkov˘ ústav hledá kastelána janovického zámku

Podnûty k úpravám autobusov˘ch spojÛ na R˘mafiovsku

Autobusová linka                 Stávající ãas odjezdu/pfiíjezdu               PoÏadovaná zmûna                             OdÛvodnûní

napsat do níÏe pfiiloÏené tabulky a my je hromadnû postoupíme

Krajskému úfiadu Moravskoslezského kraje, kter˘ je pfiístupn˘ zmûnám.

K 3. bfieznu byly uÏ zmûny zapracovány a pfiipomínkování není moÏné,

ov‰em dal‰í zmûny budou zpracovány a promítnuty k datu 9. ãervna

2019. Zmûny, které se v autobusové dopravû objeví po datu 3. 3. 2019,

prozatím neznáme, ale jiÏ v tuto chvíli vás prosíme o va‰e podnûty.

DÛleÏité jsou spoje pro dojíÏdûjící Ïáky a studenty (mnohdy musí Ïáci

odcházet dfiíve z hodiny, nestíhají obûdy apod.). Také v rámci cestovní-

ho ruchu do‰lo k omezení spojÛ. Nûkde se spoje zbyteãnû dublují.

Lidé mohou se sv˘mi podnûty pfiicházet do kanceláfie Místní akãní

skupiny R˘mafiovsko na námûstí Míru 2 v R˘mafiovû nebo na odbor

Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov na námûstí Svobody

5. Pfiipomínky budou zaevidovány a pfiedány dál. Vûfiíme, Ïe kdyÏ

zpracujeme pfiipomínky za region hromadnû, bude to mít vût‰í váhu

neÏ poÏadavky jednotlivcÛ.

Ing. Ivana Luke‰ová
manaÏer pro rozvoj regionu
Centrum spoleãn˘ch sluÏeb
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¤editel Národního památkového ústavu,
územní památkové správy v KromûfiíÏi,

vypisuje v˘bûrové fiízení na místo
správce památkového objektu 

– kastelána zámku Janovice u R˘mafiova
PoÏadujeme: 
– vysoko‰kolské vzdûlání,

– aktivní znalost nejménû jednoho svûtového jazyka,

– fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B,

– komunikaãní schopnosti, schopnost vést kolektiv a fie‰it konfliktní situace,

– tvÛrãí a koncepãní my‰lení,

– zodpovûdnost, samostatnost, spolehlivost,

– dobrou znalost práce na PC (nejménû MS Office – Word, Excel, PowerPoint),

– trestní bezúhonnost.

V˘hodou: 
– znalost práce v oboru – správa a údrÏba památkového objektu,

– zku‰enosti s náv‰tûvnick˘m provozem,

– prokazatelná praxe na vedoucí pozici min. 3 roky,

– orientace v ekonomické agendû správy památkového objektu,

– znalost problematiky státní památkové péãe a péãe o mobiliární fondy,

– praxe v pfiíspûvkov˘ch organizacích státu, kraje nebo obce.

Místo v˘konu práce: zámek Janovice u R˘mafiova 

Pfiedpokládan˘ termín nástupu za úãelem pfiípravy na pfievzetí funkce: 1. kvûtna 2019

Pracovní pomûr je zaloÏen jmenováním. Pfiedpokládan˘ termín jmenování do funkce kastelána zámku Janovice u R˘mafiova 
je 1. kvûtna 2019. 

Nabízíme: 
– platové podmínky dle zákona ã. 262/2006 Sb., v platném znûní (11. platová tfiída),

– zamûstnanecké stravenky,

– mobilní telefon s v˘hodn˘m tarifem,

– voln˘ vstup do v‰ech památkov˘ch objektÛ spravovan˘ch NPÚ i pro rodinné pfiíslu‰níky,

– práci v atraktivním prostfiedí kulturní památky,

– stabilitu státní pfiíspûvkové organizace,

– moÏnost dal‰ího vzdûlávání,

– moÏnost bydlení v obecním bytû za podmínek mûsta R˘mafiova.

Zájemci o místo doruãí písemnou nabídku do 15. 3. 2019 do 15:00 v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby: 

Národní památkov˘ ústav, územní památková správa v KromûfiíÏi, Simona Langerová, Snûmovní námûstí 1, 767 01 KromûfiíÏ 

Na obálku vyznaãte: „Neotvírat – V˘bûrové fiízení – kastelán – Janovice u R˘mafiova“
Souãástí písemné nabídky musí b˘t: 
– motivaãní dopis,

– strukturovan˘ profesní Ïivotopis vãetnû kontaktních údajÛ – telefon, e-mail,

– návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace zámku Janovice u R˘mafiova,

– v˘pis z Rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3 mûsícÛ,

– úfiednû ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Pfiípadné upfiesÀující dotazy zodpoví Simona Langerová e-mailem:

langerova.simona@npu.cz 

Dal‰í informace k postupu v˘bûrového fiízení: 
V̆ bûrové fiízení bude dvoukolové, pfiiãemÏ 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeãi pfied v˘bûrovou komisí v jednom dnu. 

Termín konání 2. kola bude upfiesnûn uchazeãÛm vybran˘m z 1. kola v pozvánkách zaslan˘ch e-mailem. Toto 2. kolo v˘bûrového fiízení

probûhne v druhé polovinû bfiezna 2019 ãi v první polovinû dubna 2019. 

O postupu do 2. kola a pfiesném termínu pohovoru budou uchazeãi informováni e-mailem nejpozdûji 5 kalendáfiních dnÛ pfied termínem

konání pohovoru. 

První tfii vybraní uchazeãi z 2. kola budou poÏádáni o zaslání kontaktÛ na referenãní osobu, které bude zaslán referenãní list pro potfieby

v˘bûrového fiízení. 

NPÚ je oprávnûn zru‰it v˘bûrové fiízení bez udání dÛvodu. 
Zasláním pfiihlá‰ky dávají uchazeãi souhlas se zpracováním osobních údajÛ a uloÏením dokumentÛ po dobu nutnou dle zákona
o archivnictví.
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PodvodníkÛ, ktefií vydûlávají na dÛvûfiivosti obãanÛ, stále pfiib˘vá. Na‰e mûsto
není v tomto ohledu v˘jimkou, pfiestoÏe podvodné jednání v podobû nabídky nej-
rÛznûj‰ích produktÛ nebo „levnûj‰í“ elektfiiny a plynu zakazuje nafiízení mûsta. 
¤ada obãanÛ se jiÏ s podvodn˘m jednáním setkala. U vchodov˘ch

dvefií zazvoní slu‰nû obleãen˘ a dÛvûryhodnû vypadající mlad˘ muÏ

s poznámkou, Ïe jde kontrolovat stav elektromûru, nebo jak se to dû-

je v poslední dobû, správnost údajÛ inkasních lístkÛ SIPO. Nûktefií

dÛvûfiivci takováto individua vpustí do domu. KdyÏ uÏ stojí pfied

dvefimi va‰eho bytu, pfiejedou letmo pohledem lístek SIPO, aby se

nefieklo, zaãne obehraná písniãka o nabídce zaruãenû nejlevnûj‰í 

elektrické energie ãi plynu. 

StráÏníci Mûstské policie R˘mafiov o tom vûdí své. Nûkolik obãanÛ si

na dotûrné ‰mejdy a jejich neodbytnost uÏ stûÏovalo nejen jim, ale ta-

ké na mûstském úfiadû. Co z toho plyne? Pokud se chcete vyhnout ne-

pfiíjemnému obtûÏování, nepou‰tûjte tyto „kontrolory“ do domu.

Pracovníci energetick˘ch závodÛ a správci bytového fondu informují

své klienty pfiedem písemnû nebo telefonicky a vÏdy se prokáÏou plat-

n˘m prÛkazem nebo vám sdûlí ãíslo va‰í smlouvy a podobnû.

Mûjte vÏdy na pamûti, Ïe podomní a pochÛzkov˘ prodej „ãehokoliv“

je v R˘mafiovû zakázán nafiízením, které vstoupilo v platnost 1. listo-

padu 2015. Zákaz se nevztahuje na prodej v rámci akcí humanitární-

ho a charitativního charakteru organizovan˘ch podle zákona 

ã. 117/2001 Sb., o vefiejn˘ch sbírkách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Pokud budete svûdky podomního pro-

deje, neváhejte a oznamte to (byÈ anonymnû) Mûstské policii

R˘mafiov na tel. ã.: 773 774 270 nebo 554 254 270. JiKo

Pozor na fale‰né kontrolory inkasních lístkÛ SIPO!

Ilustraãní foto

Finanãní úfiad pro Moravskoslezsk˘ kraj
oznamuje termíny pro odevzdávání daÀov˘ch pfiiznání:

pátek 29. 3. 2019 od 8:00 do 13:30
pondûlí 1. 4. 2019 od 12:00 do 17:00

v klubovnû Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (mezipatro)
OkruÏní ulice 10 (vedle autobusového stanovi‰tû)

Od pondûlí 4. do pátku 8. února se tfiináct dûtí z Matefiské ‰koly R˘mafiov-
Janovice úãastnilo lyÏafiského v˘cviku ve Staré Vsi. LyÏování pro dûti od tfií
let organizuje lyÏafiská ‰kola Krteãek. 
Akce je zaloÏena na dobrovolnosti a zájmu rodiãÛ. Letos se pfiihlásil

nejvy‰‰í poãet úãastníkÛ. Vûkové rozpûtí dûtí bylo od tfiílet˘ch aÏ po

pfied‰koláky. V̆ cvik je veden zajímavou formou, se spoustou legra-

ce, záÏitkÛ, ale i náleÏitého odpoãinku, kter˘ malé dûti vyÏadují.

Zázemí je na chatû Severka, kde má matefiská ‰kola svÛj stÛl a dûti si

zde mÛÏou odpoãinout a posvaãit. 

Kurz dûti velmi bavil a postupnû se nauãily základÛm lyÏování.

Velice nás tû‰í, Ïe se nauãí lyÏovat i dûti rodiãÛ, ktefií vÛbec nelyÏují

a ani to nikdy nezkou‰eli. Nûktefií byli ze ‰ikovnosti sv˘ch ratolestí

velmi pfiekvapení. V pátek se uskuteãnily lyÏafiské závody s tím, Ïe

odmûnûny byly v‰echny dûti, které se kurzu zúãastnily.

Máme s lyÏováním s dûtmi velmi dobré zku‰enosti, na kurz jsme je

pfiipravili pfiedem. Chceme touto cestou podûkovat za spolupráci ro-

diãÛm, fieditelce M· R˘mafiov BoÏenû Jaro‰ové, lyÏafiské ‰kole

Krteãek a personálu chaty Severka. Mirka Rapouchová

Po vynikajícím úspûchu na‰í ‰koly v okresním finále ve ‰plhu a po-

stupu ÏákÛ 8.–9. tfiíd do krajského finále na‰i star‰í Ïáci nezklamali

a v˘bornû reprezentovali v této soutûÏi region Bruntálska. Ve stfiedu

13. února se ve Fr˘dku-Místku utkali s dal‰ími ãtyfimi postoupiv‰ími

‰kolami Moravskoslezského kraje. SoutûÏilo se ve ãtyfiech kolech ve

‰plhu na tyãi, pfiiãemÏ se ãas mûfiil elektronicky. PfiestoÏe byl pro na-

‰e reprezentanty zpÛsob mûfiení dost nezvykl˘, dokázali zabojovat

a skonãili na skvûlém druhém místû. I v jednotlivcích se ho‰i neztra-

tili a mezi dvaceti soutûÏícími se umístili na 4., 6., 9. a 11. místû.

DruÏstvo tvofiili Jan Baran, Kry‰tof Kovafiík, Roman Hradil a Pavel

Biras. Jmenovaní zaslouÏí pochvalu a dík za vzornou reprezentaci

‰koly, slu‰né chování a vystupování na závodech. DruÏstvo doprová-

zel uãitel tûlesné v˘chovy Mgr. Miloslav Slouka. 

Mgr. Miloslav Slouka 

Bájeãn˘ lyÏafisk˘ v˘cvik M· Janovice Krajské finále AS·K ve ‰plhu

·kolství
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V pondûlí 11. února se studenti sekundy a tercie Gymnázia a Stfiední od-
borné ‰koly R˘mafiov vypravili spoleãnû s vyuãujícími nûmeckého jazyka
do Státní vûdecké knihovny v Olomouci. 
Zde nabízí celou fiadu aktivit na podporu a zefektivnûní v˘uky nû-

meckého jazyka partnerská knihovna Goetheho institutu v Praze,

jejímÏ hlavním zamûfiením je souãasná nûmecky psaná beletrie

a nûmãina jako cizí jazyk. Z ‰iroké nabídky akcí si tak mohou vy-

brat nejen vyuãující nûmeckého jazyka, ale pfiedev‰ím studenti sa-

mi. Ti pak mohou zaÏít v˘uku nûmeckého jazyka jinak neÏ ve ‰kol-

ních lavicích.

Po pfiíjezdu do Olomouce jsme si nejprve prohlédli prostory kni-

hovny, poté následovala krátká pfiedná‰ka o historii samotné kni-

hovny, souãasn˘ch aktivitách a projektech, které organizuje. Dal‰í

souãástí na‰eho programu byl nûmeck˘ film Timm Thaler aneb
Ukraden˘ smích, na kter˘ navazovaly dal‰í aktivity jak v knihov-

nû, tak v hodinách nûmeckého jazyka ve ‰kole. Závûr patfiil hraní

deskov˘ch her v nûmãinû – Spielort Bibliothek, do kter˘ch se stu-

denti s nad‰ením ponofiili. Hlavním cílem této akce bylo poznání,

Ïe nûmãina mÛÏe b˘t zábavná. V‰em zúãastnûn˘m se exkurze líbi-

la, a proto ve spolupráci s knihovnou plánujeme dal‰í akce zamû-

fiené na studenty a jejich motivaci.

Îe podobné akce pfiispívají ke zv˘‰ení kvality pfiípravy studentÛ

a potaÏmo v˘uky nûmeckého jazyka, prokázal nûkolik dní pfied ná-

v‰tûvou Olomouce Sebastian Schwarz ze sekundy v okresním ko-

le Olympiády v nûmeckém jazyce kategorie I., která je urãena Ïá-

kÛm do 7. roãníkÛ základních ‰kol a analogick˘ch roãníkÛ vícele-

t˘ch gymnázií. V konkurenci ostatních vrstevníkÛ se rozhodnû ne-

ztratil a druhé místo, které získal, je tfieba povaÏovat za v˘razn˘

úspûch jeho i celé ‰koly. Gratulujeme k tomuto skvûlému v˘sled-

ku a pfiejeme hodnû sil a elánu do dal‰ích let s nûmeck˘m jazykem!

Mgr. J. Hnátová, Mgr. I. Ducháãová

Nûmãina trochu jinak

Od poãátku ledna 2019 je Gymnázium a SO· R˘mafiov souãástí pro-

jektu Celorepubliková síÈ Laborky.cz, pracující uÏ deset let pfii

Gymnáziu ve Slaném. Tvofií jej skupina nad‰encÛ pro pfiírodní vûdy,

která se mj. autorsky podílí na oblíbeném pofiadu âT Zázraky pfiíro-

dy. V rámci projektu vzniklo na na‰em gymnáziu centrum kolegiál-

ní podpory zamûfiující se na badatelsky orientovanou v˘uku pfiírod-

ních vûd. KaÏd˘ mûsíc se na‰i Ïáci spoleãnû s vyuãujícími snaÏí na-

jít odpovûì na jednu zajímavou badatelskou otázku a tu pak prezen-

tovat na projektovém odpoledni dal‰ím zájemcÛm z fiad pedagogÛ.

V lednu Ïáci zjistili, proã se solí silnice, a tento mûsíc jsme si vy-

zkou‰eli, zda mÛÏe ãlovûk chodit po vodní hladinû. Dal‰í projekto-

vé odpoledne probûhne v na‰ich laboratofiích 19. bfiezna, chcete-li se

pfiijít podívat, pfiípadnû si i pokus vyzkou‰et, jste srdeãnû zváni. 

Mgr. Elvíra ·imÛnková

Laborky.cz na gymnáziu

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1

Pozvánka
k zápisu ÏákÛ do 1. roãníku

Zápis dûtí probûhne

v úter˘ 2. dubna 2019
od 14:00 do 19:00

v budovû Národní 15 (pod kostelem)

Vezmûte s sebou rodn˘ list dítûte a pfiezÛvky!

(DÛleÏité: pro odklad ‰kolní docházky rodiãe pfiinesou k zápisu posouzení ‰kolského poradenského zafiízení /PPP/ 

a odborného lékafie nebo klinického psychologa.)
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Ve dnech 28. a 29. ledna probûhla v krnovském Stfiedisku volného ãa-

su okresní kola Olympiády v ãeském jazyce v kategorii I a II. KaÏdou

ze zúãastnûn˘ch ‰kol reprezentovali dva soutûÏící, ktefií obsadili nej-

vy‰‰í pfiíãky ve ‰kolních kolech soutûÏe. První kategorie byla urãena

ÏákÛm 6.–9. roãníku základních ‰kol a adekvátních roãníkÛ vícele-

t˘ch gymnázií, kategorie druhá zahrnovala Ïáky 1.–4. roãníku ‰kol

stfiedních. Potû‰itelné je, Ïe r˘mafiov‰tí gymnazisté i letos potvrdili

pozici okresní ‰piãky, a to v obou kategoriích.

V tvrdé konkurenci více neÏ tfiiceti soutûÏících kategorie I si nakonec

odnesla zlato a postup do krajského kola Eli‰ka Pfiikrylová z tercie

na‰í ‰koly. Matûj Rampula z oktávy obsadil v kategorii II pfii zhruba

poloviãním poãtu úãastníkÛ druhou, stfiíbrnou pfiíãku a také on bude

hájit barvy na‰í ‰koly i okresu v dubnu v krajském kole této nároãné

soutûÏe. Obûma ÏákÛm dûkujeme za pfiedvedené v˘kony i vzornou

reprezentaci ‰koly a pfiejeme mnoho úspûchÛ v dal‰ím klání. 

Mgr. Karla Havlíková

Dvojí bohemistick˘ úspûch gymnaziálních ÏákÛ

V sobotu 23. února se pûtadvacetilet˘ muÏ z Bruntálu zmocnil cizího 

automobilu v ·umperku a odjel. O nûkolik desítek minut pozdûji ho za-

stavovala policejní hlídka v Petrovû nad Desnou, muÏ ale zrychlil a po-

kusil se policistÛm ujet. Pfii pronásledování nereagoval na v˘zvy k za-

stavení a bezohlednou jízdou nûkolikrát ohrozil bezpeãnost ostatních

motoristÛ. UjíÏdûl smûrem na Skfiítek a za hranice ‰umperského obvodu,

proto pronásledující policisté poÏádali o pomoc kolegy z Moravsko-

slezského kraje, ktefií ve Îìárském Potoce vytvofiili zátaras. ¤idiã pfied

Îìársk˘m Potokem nezvládl fiízení, narazil do snûhové bariéry u krajni-

ce a po dal‰ím pÛl kilometru se pfied policisty pokusil uniknout do pole.

Tam jeho jízda skonãila a policisté ho zadrÏeli. Dechovou zkou‰kou mu

namûfiili pfies 2 promile alkoholu. MuÏ se pfiiznal, Ïe vypil devût piv.

Navíc mûl aÏ do listopadu leto‰ního roku soudní zákaz fiízení v‰ech mo-

torov˘ch vozidel. ZadrÏen˘ skonãil v policejní cele, hrozí mu aÏ tfiílet˘

trest vûzení. por. Mgr. Jifiina Vybíhalová, PâR ·umperk

UjíÏdûl policistÛm v cizím autû

V okrese Bruntál probíhají akce v rámci celorepublikového projektu
„Zabezpeãte se, chraÀte majetek sobû i sv˘m sousedÛm“. Policisté kontro-
lují chaty a rekreaãní objekty. 
V tûchto dnech akce probûhla na R˘mafiovsku, Bruntálsku

a Albrechticku. V pfiíhraniãní oblasti policisté kontrolovali rekreaãní

objekty v rámci ãesko-polsk˘ch hlídek.

KaÏd˘ vlastník rekreaãního objektu by mûl zajistit dvefie a okna vãet-

nû stfie‰ních a sklepních okenicemi nebo mfiíÏemi. Nemûl by poblíÏ

chaty ãi na pozemku nechávat volnû odloÏené náfiadí, které by pa-

chatel mohl pouÏít ke vloupání do objektu. Pfii del‰í nepfiítomnosti

doporuãujeme odvézt z chaty cennosti a elektroniku, pfiípadnû si po-

fiídit fotodokumentaci cenn˘ch vûcí. Dále by mûl vlastník zváÏit in-

stalaci elektronického zabezpeãovacího zafiízení, a pokud to jde, nav-

‰tûvovat objekt nepravidelnû i v zimû – uklizen˘ sníh budí zdání ne-

ChraÀte majetek sobû i sousedÛm

Z chaty odcizil penûÏenku
R˘mafiov‰tí policisté pfiijali v pátek 8. úno-

ra oznámení o krádeÏi penûÏenky z rekreaã-

ní chaty v Malé Morávce. Pachatel vnikl do

objektu odemãen˘m vchodem a odcizil na-

lezenou penûÏenku, ve které byla hotovost

4 200 korun, doklady a platební karty. 

Posprejoval vlakovou zastávku
V dobû mezi 1. lednem a 8. únorem neznám˘

pachatel v Jamarticích posprejoval bílou

a ãernou barvou vlakovou zastávku rÛzn˘mi

nápisy. ZpÛsobená ‰koda ãiní 20 tisíc korun.

Pûstoval doma marihuanu
Policejní komisafi oddûlení obecné kriminali-

ty zahájil trestní stíhání 29letého muÏe z pfie-

ãinu nedovolené v˘roby a jiného nakládání

s omamn˘mi a psychotropními látkami

a s jedy. Obvinûn˘ mûl od fiíjna 2018 ve

svém bytû v Bfiidliãné vypûstovat nûkolik

rostlin konopí. Rostliny mûl usu‰it a násled-

nû uÏít pro vlastní potfiebu. Pfii domovní pro-

hlídce policisté zajistili pûstební stan, rostli-

ny konopí a su‰enou rostlinnou hmotu.

Obvinûnému hrozí trest vûzení aÏ na pût let

nebo penûÏit˘ trest.

Vloupal se do skladu
V noci z 15. na 16. února vnikl neznám˘ pa-

chatel do budovy skladu na ·kolní ulici

v Bfiidliãné. Odcizil dva notebooky a hoto-

vost 18 tisíc korun. Celková ‰koda ãiní 36 ti-

síc korun. 

Stfiízlivûl na záchytce
V sobotu 16. února veãer zasahovali bruntál-

‰tí policisté na Jesenické ulici v Bfiidliãné.

Osmadvacetilet˘ muÏ zde napadl svou druÏ-

ku. Po pfiíjezdu policistÛ se choval agresivnû,

nereagoval na v˘zvy policistÛ, a proto byl

zaji‰tûn a pfievezen na obvodní oddûlení do

Bruntálu. Pfii dechové zkou‰ce mu policisté

namûfiili hodnoty pfiesahující 1,5 promile al-

koholu a pfievezli jej na záchytnou stanici

v Opavû.

Podvodníci lákají z lidí peníze 
Policisté oddûlení hospodáfiské kriminality

se zab˘vají pfiípady podvodÛ prostfiednic-

tvím internetové seznamky. Podvodník se

obvykle vydává za osobu pracující ãi pob˘-

vající v zahraniãí (na dopravní lodi ãi 

v armádû) a s pfiíslibem váÏného vztahu po-

‰kozenou poÏádá o moÏnost zaslání cenností

na její adresu. Jakmile Ïena poskytne své ko-

respondenãní údaje, je kontaktována s tím,

Ïe na cestû nastaly problémy napfi. s uhraze-

ním celních poplatkÛ. Jedna z po‰kozen˘ch

zaslala na úãet v cizím státû vyÏádan˘ obnos

cca 57 tisíc korun a poté jí pachatel sdûlil, Ïe

schránka byla zadrÏena a potfiebuje dal‰í pe-

níze. Po‰kozená dal‰í ãástku nezaplatila, jiná

po‰kozená se zachovala obezfietnû hned, Ïá-

dané peníze nezaslala a pfiestala s muÏem ko-

munikovat. 

Policisté v souvislosti s tûmito pfiípady na-
bádají Ïeny i muÏe, aby byli pfii komuni-
kaci na internetu vÏdy opatrní. Pro pod-
vodníky není problém vytvofiit si fale‰n˘
profil i s fotografiemi a osobními údaji.
Varujeme dÛvûfiivé uÏivatele internetu,
aby neznám˘m lidem nikdy neposílali fi-
nanãní prostfiedky.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, odd. tisku a prevence Bruntál
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ustálé kontroly. Pokud jsou v blízkosti objektu sousedé, ktefií se zdr-

Ïují i v zimním období na chatû, poÏádejte je o vizuální kontrolu ob-

jektu, pfiípadnû odmetení pfiíjezdové cesty. Dobré sousedské vztahy

se vyplatí.

V pfiípadû násilného vniknutí do objektu ihned pfiivolejte Policii

âeské republiky, nejlépe na linku 158. Do objektu nevcházejte, ne-
uklízejte po pachateli a vyãkejte do pfiíjezdu policejní hlídky, aby
nedo‰lo ke znehodnocení stop, které pachatel na místû zanechal. 
Více informací k projektu na www.policie.cz/clanek/novy-preventiv-

ni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx. por. Bc. Pavla Jirou‰ková

T̆ my zdravotnické záchranné sluÏby
ve spolupráci s Horskou sluÏ-
bou Jeseníky zasahovaly
u váÏnû zranûného ly-
Ïafie v Karlovû. Úraz
na sjezdovce byl na-
hlá‰en v pondûlí 
11. února ve ãtvrt na
jedenáct dopoledne. Na
pomoc vyjely pozemní t˘my ZZS
ze stanovi‰tû R˘mafiov a spolu s nimi
byl vyslán vrtulník LZS z Ostravy.
Tfiia‰edesátilet˘ muÏ mûl bûhem

sjezdu ve vysoké rychlosti spad-

nout a po pádu zÛstal v bezvûdomí.

Hor‰tí záchranáfii postiÏenému po-

skytli první pomoc a zajistili jeho

svezení ze svahu k silnici.

Na místo následnû do-

razily posádky sanit-

ních vozidel a zasa-

hující lékafi zjistil

známky poranûní

mozku. Pacient byl

v pfiímém ohroÏení Ïi-

vota. Po zaji‰tûní pfiednemoc-

niãní neodkladné péãe byl muÏ le-

tecky transportován do Ostravy

a pfiedán na urgentním pfiíjmu

Mûstské nemocnice Ostrava.

PhDr. Luká‰ Humpl
tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Záchranná sluÏba zasahovala u zranûného lyÏafie v Karlovû

Záchranáfii v terénu

Vzhledem k negativnû ladûn˘m a velmi zavádûjícím komentáfiÛm na sociálních
sítích i jejich citacím v nûkter˘ch mediích, povaÏuje Zdravotnická záchranná
sluÏba MSK za nutné uvést na pravou míru základní informace o události, kte-
rá se odehrála v sobotu 23. února ve Ski areálu Karlov.
O pádu devûtaãtyfiicetiletého muÏe ze sedaãkové lanovky i s kon-

strukcí sedaãky byli operátofii ZZS MSK informováni tfii minuty po

sobotní tfiinácté hodinû. âlenové Horské sluÏby Jeseníky dispeãerÛm

ZZS oznámili, Ïe do‰lo k pádu z v˘‰ky 3–4 metrÛ a postiÏen˘ mÛÏe

mít poranûní dolní konãetiny a pánve.

Vzhledem k okolnostem pádu z v˘‰ky i doporuãen˘m postupÛm 

operátofii záchranné sluÏby vyslali na pomoc nejen pozemní posádku,

ale také vrtulník LZS z Ostravy. K pacientovi dorazila nejprve sku-

pina rychlé zdravotnické pomoci, a to v ãase 13:21, tedy patnáct mi-

nut od pfievzetí události operaãním stfiediskem. V 13:35 dosedl na

místû i ostravsk˘ vrtulník.

Podle informací, které mají záchranáfii k dispozici, mûl muÏ po pádu

z lanovky dojít za doprovodu sv˘ch znám˘ch do restaurace ski areá-

lu, odkud byla teprve informována policie a horská sluÏba. První, kdo

muÏe o‰etfioval, byli právû její ãlenové a horská sluÏba také následnû

po 13. hodinû kontaktovala zdravotnickou záchrannou sluÏbu.

Pacient byl pfii vûdomí a mimo ohroÏení Ïivota. Záchranáfii jej uloÏi-

li do vakuové matrace. Zasahující lékafi nevylouãil moÏné vnitfiní po-

ranûní, a proto byl pacient vrtulníkem pfiepraven do ostravské

Fakultní nemocnice.

Zásah zdravotnické záchranné sluÏby probûhl plnû profesionálnû
a zcela v zákonn˘ch limitech, pokud jde o rychlost pfiíjezdu k pa-
cientovi. ZZS MSK rozhodnû a naprosto jednoznaãnû odmítá ve-
fiejnû dostupné negativnû vyznívající komentáfie k tomuto zásahu.
Okolnosti pádu sedaãkové lanovky provûfiují policisté územního od-

boru Bruntál. PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, Policie âR Bruntál

Na lanovce v Karlovû se s muÏem uvolnila sedaãka 

Ilustraãní foto: ZZS MSK

Foto: Lucie Kosiecová
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JiÏ poosmé se o víkendu 2. a 3. února sjely orientální taneãnice z celé

âeské a Slovenské republiky do Náchoda na soutûÏní pfiehlídku

Hvûzda Orientu. Na‰e mûsto reprezentovala skupina Annidia, která pÛ-

sobí pod taneãním studiem Neila SVâ R˘mafiov. Leto‰ní pfiehlídka

probûhla poprvé v nádhern˘ch prostorách Mûstského divadla Dr.

Josefa âíÏka v Náchodû, v b˘valém obecním domû Beránek. Bûhem

víkendu se porotû pfiedstavilo pfies 160 taneãních vystoupení, 30 ta-

neãních skupin a 80 sólistek. R˘mafiovská Annidia pod vedením tre-

nérky a choreografky Anny Cimbotové se o pfiízeÀ poroty ucházela

v sobotní ãásti, kdy soutûÏily taneãnice a taneãní skupiny s vûkov˘m

prÛmûrem do 18 let. Annidia tfiikrát stanula na stupních vítûzÛ.

Obrovskou radost pfiineslo druhé místo Kamily Panochové v kategorii

sóla fusion. Kamila se svou choreografií The Lagoon Fairy skonãila

jen tûsnû za první pfiíãkou a se znaãn˘m bodov˘m náskokem oproti tfie-

tí umístûné taneãnici.

V kategorii duí nás re-

prezentovaly Petra Hol-

nová a Tereza Korita-

rová, které taktéÏ obsa-

dily krásné druhé místo

s raqs sharqi choreogra-

fií Sheherazat. Závûreã-

nou tfie‰niãkou pak bylo

vítûzství v kategorii sku-

pin od 15 do 18 let.

Annidia si s choreografií

Classico Arabia odvezla

titul Hvûzda Orientu pro

rok 2019 v této kate-

gorii. 

Podûkování patfií v‰em,

ktefií nám drÏeli pûsti, ta-

neãnicím za krásné v˘-

kony, trenérce za v˘bor-

né choreografie a SVâ

R˘mafiov za podporu pfii

platbû startovného. 

Kamila Cimbotová
Fota: Nela Bruntsvyková

Skupina Annidia Hvûzdou Orientu 2019

Annidia si odvezla titul Hvûzda Orientu pro rok 2019 
Vítûzky v duích Petra Holnová a Tereza
Koritarová

Vlevo Kamila Panochová

V sobotu 2. bfiezna se v prostorách Galerie Mezipatro Stfiediska volného ãa-
su konala vernisáÏ pocitov˘ch obrazÛ opavské v˘tvarnice Anny Boháãové.
Zájemci mohou zhlédnout více jak sedmdesát pocitov˘ch obrazÛ

mladé autorky. Anna Boháãová zaãala svá díla tvofiit nejdfiíve na ma-

lé formáty A5 akvarelov˘mi pastelkami, pozdûji pfie‰la na vût‰í for-

máty kreseb such˘m pastelem.

„Bylo to v období, kdy ãlovûk nachází sám sebe. Pfii malování jsem
proÏívala jak˘si druh meditace a své kresby jsem vÏdy zaãínala urãi-
t˘m bodem nebo kuliãkou. âlovûk se musí nejdfiíve vnitfinû zklidnit
a zbavit se zbyteãn˘ch my‰lenek. Renesanãní malífii meditovali napfií-
klad tím, Ïe si pfied vlastní malbou míchali barvy. Mé kresby se odvíjí
právû od zmiÀovaného bodu – kuliãky, snaÏím se soustfiedit na svÛj po-
cit, nebo ãeho jsem plna, a z toho pak vznikne kresba. Nikdy nevím do-
pfiedu, jak bude vypadat,“ sdûlila na vernisáÏi Anna Boháãová.

Autorka vystudovala Stfiední umûleckoprÛmyslovou ‰kolu

v Uherském Hradi‰ti, obor Hraãka, dále textilní tvorbu na Univerzitû

Hradec Králové, absolvovala tfiímûsíãní stáÏ na slovinské Univerzitû

v Mariboru a dokonãila pûtileté studium na Univerzitû Palackého

v Olomouci, obor Uãitelství pro v˘tvarnou v˘chovu. Malífika má za

sebou nûkolik v˘stav a sympozií v âesku i Rakousku, spolupracova-

la jako v˘tvarník kost˘mÛ s divadly v Olomouci, uãila na tamním

gymnáziu a ZU·.

„Nápad uspofiádat v˘stavu kreseb vznikl úplnû náhodou, a to díky
Jakubu Valovi ze Stfiediska volného ãasu, kter˘ je mÛj kamarád a spo-
luÏák a kterému bych chtûla podûkovat za moÏnost zde v R˘mafiovû
vystavovat,“ dodala na závûr Anna Boháãová. V̆ stavu je moÏné

zhlédnout ve Stfiedisku volného ãasu do 28. bfiezna v pracovních

dnech od 7:00 do 15:00. JiKo

V Galerii Mezipatro vystavuje Anna Boháãová
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Spoleãenská kronika

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

Eva Marková – R˘mafiov  ..................................................... 80 let 

Vûra Vraspírová – R˘mafiov  ................................................. 80 let 

Magdaléna Kyncová – Jamartice  ......................................... 81 let 

Jarmila Îeravová – Janovice  ............................................... 81 let 

Veronika Slováková – R˘mafiov  .......................................... 82 let 

Olga Tomanová – R˘mafiov  ................................................. 82 let 

AneÏka Caga‰íková – R˘mafiov  .......................................... 82 let 

Marie Tylová – R˘mafiov  ..................................................... 83 let 

Vlasta Bahulíková – R˘mafiov  ............................................. 83 let 

Marie Luke‰ová – R˘mafiov  ................................................ 83 let 

Rudolf Köhler – R˘mafiov  ................................................... 83 let 

Vûra Trpíková – R˘mafiov  .................................................... 83 let 

Ludmila âechová – Janovice  ............................................... 84 let 

Josef Machalíãek – R˘mafiov  .............................................. 84 let 

Josef Jureãek – R˘mafiov  ..................................................... 84 let 

Josefa Jura‰ová – R˘mafiov  ................................................. 85 let 

Bohumila Teislerová – R˘mafiov  ......................................... 87 let 

Ladislav ·tefan – R˘mafiov  ................................................. 87 let 

Olga Doãkálková – R˘mafiov  .............................................. 89 let 

Katefiina Bakiová – R˘mafiov  .............................................. 90 let 

·arlota Bubelová – R˘mafiov  ............................................... 94 let 

Rozlouãili jsme se
Jifií Ohrádka – Janovice  ..................................................... 1974 

Lubomír Drtil – Janovice  ................................................... 1943 

Marie Groisová – Janovice  ................................................ 1938 

Petr La‰ák – Dolní Moravice  ............................................. 1938 

Rudolf Srbeck˘ – R˘mafiov  ............................................... 1941 

Vûra VaÀková – R˘mafiov  .................................................. 1942 

Jifií âuda – Malá Morávka  ................................................. 1953 

Vlasta Prouzová – R˘mafiov  .............................................. 1929 

BoÏena ·ubová – R˘mafiov  ................................................ 1956 

Ladislav Va‰iãka – R˘mafiov  ............................................. 1956 

Miroslav Vávra – R˘mafiov  ................................................ 1948 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Blahopfiání
Dne 16. bfiezna oslaví 85. narozeniny

pan Jozef Labant
z Velké ·táhle.

Hodnû zdraví do dal‰ích let

pfiejí manÏelka Irena, dcera Milu‰e,
vnuk Petr s manÏelkou, pravnuci Petr

a Josef, bratr, sestra a ‰vagrová.

Vzpomínka
Dne 7. bfiezna 2019

jsme uctili tichou vzpomínkou
1. smutné v˘roãí chvíle, 
kdy nás navÏdy opustila 

na‰e milovaná manÏelka, babiãka a sestra

Hana Skoumalová.
Kdo jste ji znali a mûli rádi, vzpomeÀte

s námi.

S láskou a úctou vzpomínají
manÏel, syn Pavel, dcera Hana, snacha
Zdenka a vnuci Pavel, Jan a Zdeniãka.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navÏdy pfiedobré srdce.

Oãima se uÏ nepodívá‰,
teì klidn˘m spánkem odpoãívá‰.

Utichlo srdce, zÛstal jen Ïal,
ten, kdo Tû miloval, vzpomíná dál.

Dne 26. 3. 2019 by se doÏila 67 let
na‰e milovaná manÏelka, maminka, 

babiãka, sestra,

paní Terezie Drábková
z Jamartic.

S láskou a úctou vzpomínají
manÏel Stanislav, dcery Stanislava a Eva s rodinami,

synové Roman a Miroslav s rodinami,
sourozenci s rodinami.

2.–31. 3. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Tereza Divi‰ová a Karel ·tûdr˘

2.–28. 3. SVâ R˘mafiov
V̆ stava: Anna Boháãová – pocitové malby

11. 2. – 15. 3. M. knihovna R˘mafiov, V̆ stava: MÛj rok 2018
7.–31. 3. M. muzeum R˘mafiov

V̆ stava: SoutûÏní fotografie Jak vidím Jeseníky
9. 3. 10:00 KD Stará Ves, Masopust
15. 3. 19:00 MD R˘mafiov, Hudební veãer (‰ansony)
15. 3. 20:00 KD Stará Ves, Obecní ples
16. 3. KD Horní Mûsto, Ma‰karní ples pro dûti 
19. 3. – 14. 4. M. knihovna R˘mafiov

V̆ stava: Jana Strnadelová – Schovaní za barvou 
21. 3. 17:00 M. knihovna R˘mafiov

Autorské ãtení s písniãkami Jifiího Dûdeãka

21. 3. 18:00 M. muzeum R˘mafiov
Beseda: Igor Horni‰er o knize Mezi orlem
a orlicí, Bruntálsko 1914–1938

22. 3. 16:00 M. knihovna R˘mafiov
VernisáÏ: Jana Strnadelová – Schovaní za barvou

22. 3. OÚ Dolní Moravice, Josefovská zábava
23. 3. 20:00 Obecní dÛm V. ·táhle, Josefovská zábava 
25. 3. 17:30 SVâ R˘mafiov, Partiãka – zábavná show

20:00 SVâ R˘mafiov, Partiãka – zábavná show
29. 3. 17:00 M. knihovna R˘mafiov, Noc s Andersenem
30. 3. D. Moravice u památného stromu

Hadí královna, Otvírání studánek
30. 3. 16:00 SVâ R˘mafiov, Dûtsk˘ karneval
5.–6. 4. MD R˘mafiov

Krajská pfiehlídka dramatick˘ch oborÛ ZU·

Pfiehled kulturních akcí – bfiezen 2019

Cena inzerce od 10 Kã!
Popfiejte ãlenÛm rodiny, 

pfiíbuzn˘m ãi pfiátelÛm

k jejich jubileu, v˘roãí svatby

nebo vzpomeÀte na ty, 

ktefií uÏ mezi námi nejsou.
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Po v˘stavû Inge Koskové a Jana Na‰e navozující zimní zklidnûní se do Galerie
Octopus s pfiíchodem jara vrátily barvy. Tentokrát prostfiednictvím obrazÛ
Terezy Divi‰ové a Karla ·tûdrého, které byly pfiedstaveny na sobotní verni-
sáÏi 2. bfiezna.
Malífi a hudebník Stanislav Divi‰, zakládající osobnost v˘tvarné sku-

piny Tvrdohlaví a hudební skupiny Krásné nové stroje, kter˘ v letech

2003–2010 pedagogicky pÛsobil na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmy-

slové v Praze, v úvodu vernisáÏe fiekl, Ïe si pfiipadá, jako by se stal

uÏ „místním muzejním exponátem“. Díky dlouholet˘m pfiátelsk˘m

vazbám se ãleny Spolku OCTOPUS, jenÏ se v˘znamnû podílí na cho-

du galerie, totiÏ Divi‰ v R˘mafiovû jiÏ nûkolikrát vystavoval, zahajo-

val v˘stavy ãi koncertoval, a pokaÏdé se sem s rodinou a pfiáteli rád

vrací. Aktuální v˘stava je pro nûj mimofiádná tím, Ïe prezentuje dva

autory, ktefií spolu samostatnû je‰tû nikdy nevystavovali, oba jsou (ãi

byli) jeho studenty a navíc je pojí sourozenecká vazba. 

Tereza Divi‰ová (*1965) se narodila v Praze, kde vystudovala peda-

gogickou ‰kolu se zamûfiením na v˘tvarnou v˘chovu. KdyÏ se v roce

1996 s manÏelem Stanislavem Divi‰em pfiestûhovali z hlavního mûs-

ta do vesnice Vidice u Kutné Hory, zaloÏila zde dílnu Tera-Cota. Jak

název napovídá, v dílnû vyrábí autorskou uÏitou keramiku, pfiede-

v‰ím jídelní a ãajové soupravy. Originální keramiku na pomezí uÏi-

tého a volného umûní pfiedstavila v R˘mafiovû v roce 2017 na spo-

leãné v˘stavû v˘tvarné skupiny CLAN, jíÏ je ãlenkou (RH 19/2017). 

I letos vystavuje keramické mísy a talífie, tentokrát s florálními moti-

vy, prostoru v‰ak jednoznaãnû dominují obrazy, které autorka nama-

lovala v roce 2018 a 2019. UÏ tfii roky totiÏ nav‰tûvuje ateliér malby

soukromé ‰koly SDAP (tj. Stanislav Divi‰ a Aldin Popaja – vystavo-

val v R˘mafiovû v roce 2016) ve Vidicích. Malby zpracovávají moti-

vy kvûtin, pestr˘ch, bujn˘ch, zvlá‰tnû podivn˘ch a jinak˘ch, jeÏ ne-

mají daleko suverénním obrazÛm „art brutistÛ“. Z tûch na nás d˘chá

osobnost autorky nejvíce, na rozdíl od témat architektury, zadan˘ch

v rámci studia (motivy z Lisabonu ãi Korfu), ãi pfievádûní krajinné

parcelace katastrálních map do barevn˘ch kompozic (cyklus Krajina
shora), jeÏ nám mÛÏe pfiipomínat principy Divi‰ovy tvorby.

Druh˘m vystavujícím je generaãnû mlad‰í Karel ·tûdr˘ (*1985,

Praha), kter˘ po absolutoriu na Stfiední ‰kole Václava Hollara (obor

Propagaãní v˘tvarnictví) v letech 2003–2010 nav‰tûvoval ateliér

malby Stanislava Divi‰e na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové. 

V nejnovûj‰ích cyklech nazvan˘ch Pohyb a Acid Haus autor pracuje

s geometrií a vyuÏívá kontrastu mezi jednolitou barevnou plochou

a ãástmi objemovû vystínovan˘mi, ãasto je‰tû strukturovan˘mi.

Tûmito prostfiedky ·tûdr˘ na velkoformátov˘ch plátnech (150 x 130

cm) staví „dobfie vyladûn˘ prostor“, kter˘ diváka díky rafinované,

byÈ spontánnû vznikající hfie doslova vtáhne do obrazu. Barevné kon-

trasty, dynamické ãi statické útvary levitující, stojící i poletující na

klidné barevné plo‰e vytváfií abstraktní prostorovou architekturu.

Stejnû jako v maloformátovém cyklu Chinese Building, vzniklém

v roce 2017 bûhem autorova ãínského pobytu, ve kterém ·tûdr˘ pra-

coval s tradiãním tvaroslovím ãínské architektury.

V̆ stava plná barev a geometrie potrvá do 31. bfiezna. 

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: Adam Rybka

Mûstské muzeum získalo od soukromého sbûratele do sv˘ch sbírek

peãeÈ mûsta R˘mafiova. Peãeti mûst vznikly o nûco pozdûji neÏ ‰le-

chtické a církevní. V ãeském prostfiedí se objevují spolehlivû aÏ od

13. století, kdy máme doloÏenu peãeÈ Brna, Malé Strany ãi

Litomûfiic. KaÏdé mûsto mûlo své jedineãné peãetní pole, které slou-

Ïilo jako jeho podpis. Námûty byly rÛznorodé, vycházely v‰ak v dr-

tivé vût‰inû pfiípadÛ z heraldického znaku mûsta, tedy z erbu. 

Nejãastûji byly mûstské erby inspirovány hospodáfiskou ãinností pfií-

slu‰né obce, coÏ je tfieba pfiípad Horního Mûsta, které má ve svém er-

bu dvû hornická kladiva, symbolizující hornictví a dolování.

R˘mafiovsk˘ mûstsk˘ znak byl zaloÏen na legendû o vlãici, pfiiãemÏ

známe dva její moÏné v˘klady. Dle jedné varianty symbolizuje r˘-

mafiovsk˘ erb vlãici terorizující místní oby-

vatelstvo, kterou zastfielil odváÏn˘ luãi‰t-

ník. Druhou moÏností, jiÏ podporují i r˘ma-

fiovské kroniky z 18. a 19. století, je snaha

obyvatel upozornit na antick˘ pÛvod mûsta,

pfiípadnû na poráÏku ¤ímanÛ, k níÏ mûlo

v okolí R˘mafiova dojít. Vlãici obyvatelé

podhorského mûsta povaÏovali za jeden ze

symbolÛ starovûkého ¤íma, s odkazem

k legendû o Romulovi a Removi. AÈ jiÏ byl

její pÛvod jak˘koliv, bylo logické, Ïe kdyÏ

se motiv s prostfielenou vlãicí dostal do

mûstského erbu, objevoval se i na mûst-

sk˘ch peãetidlech a peãetích. 

Nejstar‰í známé r˘mafiovské peãeti pochá-

Dobfie vyladûná v˘stava v Galerii Octopus

PfiírÛstek mûsíce
Bfiezen: R˘mafiovská peãeÈ z roku 1714

Zleva Karel ·tûdr˘, Tereza Divi‰ová a Stanislav Divi‰ 

Zdroj: archiv MMR Zdroj: www.archives.cz
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zejí z 16. století. PeãeÈ mûsta R˘mafiova, která od února pfiibyla do

sbírek mûstského muzea, je o nûco mlad‰í (viz obrázek ã. 1).

Datována je rokem 1714, jak lze vyãíst z její zadní strany. Pfiední

strana peãeti je pfiekryta pergamenem. Na peãetním poli vidíme vlãi-

ci ve skoku prostfielenou ‰ípem. V opisu, kter˘ byl v dobû stfiedovû-

ku a raného novovûku psán vût‰inou latinsky, je nápis SIGILUM :

CIVITATIS : REMERSTAT, tedy v pfiekladu PEâEË : MùSTA : R¯-

MA¤OVA. Jde o tzv. malou peãeÈ. Zajímavostí je, Ïe je totoÏná s pe-

ãetí z roku 1552 (viz obrázek ã. 2), která je uloÏena v krnovské po-

boãce Zemského archivu Opava. Peãetidlo se stejn˘m motivem se te-

dy pouÏívalo více neÏ 150 let. Mgr. Tomá‰ La‰ák
Mûstské muzeum R˘mafiov

Vût‰ina obãanÛ na‰eho mûsta urãitû ví, Ïe R˘mafiov má informaãní centrum
(IC), které sídlí na námûstí Míru 6 v prostorách mûstského muzea. MoÏná uÏ
ale nûktefií nevûdí, jaké sluÏby IC obãanÛm a náv‰tûvníkÛm mûsta poskytuje.
âinnost Informaãního centra R˘mafiov pfii muzeu byla zahájena

v lednu roku 2005, kdy bylo pfiesunuto a pfiidûleno k muzeu. Pro 

úãely IC byla adaptována ãást budovy v pfiízemí. V prosinci roku

2006 se pfiipravilo dal‰í roz‰ífiení sluÏeb o prezenãní knihovnu a ve-

fiejn˘ internet, které slouÏí pfiedev‰ím vefiejnosti a souãasnû k infor-

maãní práci muzea. 

Kromû bûÏn˘ch sluÏeb se IC dále podílí na prezentacích R˘mafiovska

v oblasti cestovního ruchu (veletrhy, v˘stavy, roadshow), zpracovává

seznamy turistick˘ch sluÏeb (ubytování, stravování, sluÏby), podkla-

dy a texty k rÛzn˘m formám propagace regionu (reklamy v tisku,

propagaãní a informaãní materiály apod.).

IC náv‰tûvníkÛm nabízí tyto sluÏby:
Zdarma: informace o jízdních fiádech, tipy na v˘lety, turistické

a cykloturistické stezky, lyÏafiské bûÏecké trasy, sjezdové trati, tele-

fonní kontakty a umístûní firem, informace o stravovacích a ubyto-

vacích zafiízeních, o spoleãensk˘ch, kulturních a sportovních progra-

mech, propagaãní materiály o mûstû, regionu a Jeseníkách, ti‰tûné in-

formace o historick˘ch místech (hradech, zámcích, památnících),

o muzeu a muzejních expozicích, pfiehledy v˘stav, barevnou mapu

R˘mafiova apod. V letní sezónû zaji‰Èuje rezervaci a zapÛjãení klíãÛ

ke sportovnímu areálu ve Flemmichovû zahradû.

Placené sluÏby: barevné kopírování do velikosti A3, laminování, tis-

kové sluÏby, krouÏková vazba, provizní pfiedprodej místenek Student

Agency, sluÏba Odiska apod.

Prodej: knihy s regionální tematikou, krajové vlastivûdné sborníky,

katalogy v˘stav nejv˘znamnûj‰ích umûlcÛ regionu, knihy o mûstû

a Jeseníkách, pohlednice, turistické prÛvodce, mapy, drobné reklam-

ní pfiedmûty, umûleckofiemeslné v˘robky (keramika, sklo, dfievûné

zboÏí, biÏuterie), bûÏné drobné zboÏí (ãaje, svícny, pfiírodní kosmeti-

ka), upomínkové pfiedmûty, turistické známky apod.

Dále zaji‰Èuje: pfiedprodej vstupenek na kulturní akce ve mûstû,

pfiedprodej vstupenek TICKET ART, evidenci nálezÛ a ztrát, spravu-

je a dennû aktualizuje vlastní webov˘ portál www.inforymarov.cz,

aktualizuje webov˘ portál www.rymarovsko.cz a webov˘ portál

Moravskoslezského kraje www.severnimorava.travel. Ve spolupráci

s obcemi a organizacemi pfiipravuje a aktualizuje roãní pfiehled akcí

v regionu. Bc. RÛÏena Zapletalová

Co moÏná nevíte o Informaãním centru R˘mafiov

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Do 15. bfiezna otevfieno:
po–pá 14:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

Od 16. bfiezna otevfieno:
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.

1. pololetí 2019:
12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
pondûlí 14:00–20:00 17:00–18:30 plaveck˘ oddíl

úter˘ 14:00–20:00

stfieda 14:00–20:00 17:00–18:30 plaveck˘ oddíl

ãtvrtek 14:00–20:00

pátek 14:00–20:00

sobota 9:00–20:00

nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.

-03-2019  6.3.2019 15:10  Stránka 27



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2019

28

Ano, jsem pfiesnû takov˘ jako postavy v m˘ch knihách.

Jsem tvrd˘ chlapík a je o mnû známo, Ïe dokáÏu hol˘ma rukama pfiepÛlit rohlík... Raymond Chandler

(Nejen) literární v˘roãí
2. 3.  Mezinárodní den boje spisovatelÛ za mír – vyhlásilo

sdruÏení PEN klub v roce 1984 
2. 3. 1859  nar. ·olom Alejchem, ukrajinsk˘ prozaik pí‰ící jidi‰

(zemfi. 13. 5. 1916) – 160. v˘roãí narození

3. 3. 1994  zemfi. Karel Kryl, básník a písniãkáfi (nar. 12. 4. 1944)

– 25. v˘roãí úmrtí 

3. 3. 2009  zemfi. Jan Vladislav, ãesk˘ básník a pfiekladatel (nar.

15. 1. 1923) – 10. v˘roãí úmrtí 

6. 3. 1909  nar. Stanis∏aw Jerzy Lec, polsk˘ básník (zemfi. 

7. 5. 1966) – 110. v˘roãí narození 

7. 3.  Památn˘ den âR – v˘roãí narození Tomá‰e
Garrigue Masaryka v roce 1850

7. 3. 1799  nar. Franti‰ek Ladislav âelakovsk˘, básník a pfiekla-

datel (zemfi. 5. 8. 1852) – 220. v˘roãí narození 

7. 3. 1999  zemfi. Stanley Kubrick, americk˘ filmov˘ reÏisér, pro-

ducent a scenárista (nar. 26. 7. 1928) – 20. v˘roãí úmrtí

8. 3.  Mezinárodní den Ïen – v˘roãí demonstrace newyor-
sk˘ch ‰vadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911 

10. 3.  Den solidarity s Tibetem – v˘roãí povstání TibeÈanÛ
proti ãínské nadvládû v roce 1959 

10. 3. 1994  zemfi. Charles Bukowski, americk˘ spisovatel (nar. 

16. 8. 1920) – 25. v˘roãí úmrtí 

12. 3.  V˘znamn˘ den âR – Den pfiístupu âR k NATO v ro-
ce 1999

14. 3. 1879  nar. Albert Einstein, fyzik, nositel Nobelovy ceny

(zemfi. 18. 4. 1955) – 140. v˘roãí narození

16. 3. 1839  nar. Sully Prudhomme, francouzsk˘ spisovatel, první

laureát Nobelovy ceny za literaturu (zemfi. 7. 9. 1907) 

– 180. v˘roãí narození

21. 3.  Svûtov˘ den poezie – vyhlásilo UNESCO od roku
1999 

21. 3. 1839  nar. Modest Petroviã Musorgskij, rusk˘ skladatel

(zemfi. 28. 3. 1881) – 180. v˘roãí narození 

24. 3. 1899  nar. R. A. Dvorsk˘, vl. jm. Rudolf Antonín, skladatel,

klavírista, kapelník a zpûvák (zemfi. 2. 8. 1966) 

– 120. v˘roãí narození

26. 3. 1959  zemfi. Raymond Chandler, americk˘ prozaik, autor de-

tektivních románÛ (nar. 23. 7. 1888) – 60. v˘roãí úmrtí

26. 3. 1969  zemfi. B. Traven, nûmecky pí‰ící prozaik, autor dobro-

druÏn˘ch románÛ (nar. pravdûpodobnû 3. 5. 1890) 

– 50. v˘roãí úmrtí

28. 3.  V˘znamn˘ den âR – Den uãitelÛ – v˘roãí narození
Jana Amose Komenského v roce 1592

28. 3. 1994  zemfi. Eugene Ionesco, francouzsk˘ spisovatel (nar. 

26. 11. 1909) – 25. v˘roãí úmrtí

29. 3. 1869  nar. Ale‰ Hrdliãka, ãechoamerick˘ antropolog a cesto-

vatel (zemfi. 5. 9. 1943) – 150. v˘roãí narození

Citát:

V lednovém ãísle RH jsme pfiedstavili pravidla âtenáfiské v˘zvy, kte-

rou kaÏdoroãnû vyhla‰uje Databáze knih. Zapojit se do ní stále mÛÏe

kdokoliv, kdo rád ãte a nebojí se pojmout v˘bûr ãtiva jako hru. Staãí

pfieãíst dvacet kniÏních titulÛ podle dvaceti pokynÛ. Kdo si na pln˘

poãet knih netroufá, mÛÏe si s námi vyzkou‰et mírnûj‰í verzi a vybrat

alespoÀ deset titulÛ. V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pro inspiraci

pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû, a nabídneme nû-

kolik dal‰ích tipÛ z na‰eho fondu. MÛÏete si nechat poradit i pfiímo

v knihovnû, kníÏky na v˘bûr jsme pro zájemce uÏ pfiichystali. 

Knihovnice

âtenáfiská v˘zva

J. K. Rowlingová: Harry Potter

Astrid Lindgrenová: Bratfii Lví srdce

Markéta Pilátová: Jura a lama

Ivona Bfiezinová: Útûk Kry‰pína N.

Lenka Procházková: Slunce v úplÀku

Zuzana Kultánová: Augustin Zimmermann

Svûtlana Glaserová: Troseãník sibifisk˘

Hanya Yanagihara: Mal˘ Ïivot

Sigrid Undset: Olav Audunsson

Dal‰í tipy na kníÏky od Ïenské autorky s muÏskou hlavní postavou:

V roce 1946 bylo v Podûbradech otevfieno Státní reálné gymnázium

a Kolej Jifiího z Podûbrad. Mladí muÏi zde mûli b˘t vychováváni k sa-

mostatnosti, ale zároveÀ k t˘mové spolupráci, podíleli se na provozu

‰koly i koleje, kde kromû studia probíhala bohatá kulturní i sportovní

ãinnost. Cílem této instituce bylo vychovat osobnosti, které budou

schopné pomoci zemi poznamenané válkou postavit se na nohy.

Autorka svÛj pfiíbûh postavila na reálném základû a skuteãné pfiedob-

razy má i vût‰ina postav v knize. Pouãen˘ ãtenáfi pod struãn˘mi cha-

rakteristikami pozná Václava Havla, Milo‰e Formana, bratry

Ma‰ínovy ãi Maria Klemense, jejich jména v‰ak otevfienû nezazníva-

jí. PfiestoÏe zpracovává doloÏené události a nabízí tak pouãení ãi roz-

‰ífiení obzorÛ, zaujme i ãtenáfie bez potfiebn˘ch znalostí. Pfiiná‰í totiÏ

hlavnû dobrodruÏn˘, trochu tajemn˘ a díky vypravûãskému hlasu i zá-

bavn˘ pfiíbûh desetiletého Závi‰e, jehoÏ maminka se rozhodla poslat

svého kluka „zdivoãelého válkou“ na novû vzniklou internátní ‰kolu.

„Uãení máme spoustu. Ve ‰kole, nûkdo i po ‰kole, protoÏe ‚chlapec si
od maliãka musí zvykati na obtíÏe, strádání a tvrd˘ Ïivot,‘ fiíkal mati-
káfi Krista. ·kola mû baví a uÏ se tû‰ím na to strádání a tvrd˘ Ïivot.
V jídelnû jsem zkusil na paní kuchafice nûjaké to odfiíkání, kdyÏ jsem
nechtûl brambory, ale paní kuchafika jen zakoulela oãima a fiekla

‚bezpodmíneãnû sníst‘, tak jsem je tedy v‰echny snûdl. Taky nám fií-
kali, Ïe nám bude patfiit cel˘ svût, kdyÏ budeme praktiãtí jako
Ameriãani, citliví jako Rusové, podnikaví jako Îidé a odváÏní jako
Amundsen.“
Závi‰ má pomûrnû jasnou pfiedstavu o svûtû, podle jeho názoru by Ïe-

ny nemûly nosit uniformy, skauti by se nemûli Ïenit a chlapi rozhod-

nû nebreãí. S ostatními si zaloÏí krabiãku poslední záchrany, nicmé-

nû opatfiit ji jehlou povaÏuje za zÏen‰tilé. Na první skautské v˘pravû

ho v‰ak puch˘fi z nepohodln˘ch bot pfiesvûdãí, Ïe nic není tak jedno-

znaãné a i jehla v krabiãce má své místo. Situací, které obracejí jed-

noznaãné soudy naruby, se v knize objevuje spousta a jsou klíãové.

Po únorovém pfievratu se ve ‰kole stále více prosazovali komunisté

a jejich dûti se pfiednostnû stávaly jejími studenty. ¤editel Franti‰ek

Jahoda byl propu‰tûn a odeslán jako horník do kladensk˘ch dolÛ.

Definitivní zánik ‰koly pfiinesla ‰kolská reforma ZdeÀka Nejedlého.

Eva Papou‰ková, kterou ãtenáfii znají z velmi úspû‰n˘ch knih pro dû-

ti Kosprd a Telecí nebo Vombat Jirka, pfiedkládá lidsk˘, poláãkovsky

ladûn˘ pfiíbûh urãen˘ dûtem od devíti let. Kniha zaujme i po v˘tvar-

né stránce, je doplnûna krásn˘mi ilustracemi Galiny Miklínové, kte-

ré s vyprávûním skvûle korespondují. Petra Klimentová

Kniha od Ïenské autorky s muÏskou hlavní postavou
Eva Papou‰ková, Galina Miklínová: Cílovníci
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Malífiky Irena a Ludmila Ondra‰íkovy poprvé spoleãnû vystavovaly své ob-
razy v roce 2017 na jednodenní v˘stavû v Ondfiejovû a následnû v Galerii
u Stromu poznání v Mûstské knihovnû R˘mafiov. Spoleãn˘m v˘stavám pfied-
cházela vÏdy lednová miniv˘stava v NC Café na námûstí Míru v R˘mafiovû.
KaÏd˘ rok malífiky na v˘stavu pfiizvou i fotografku Martinu

Klime‰ovou. Letos pfiedstavila novou kolekci fotografií z Ondfiejova

a okolí. Hostem jejich spoleãné v˘stavy v roce 2018 byl fotograf Jifií

Slováãek z Ondfiejova a letos mlad˘ umûleck˘ slévaã Martin Hork˘

ze Svitav. Ten ve své tvorbû rád zachycuje emoce, pohyb a kontrast,

kombinuje kov s kamenem nebo sklem a experimentuje s technolo-

giemi.

Jednodenní prodejní v˘stava v Ondfiejovû se uskuteãnila v sobotu 

9. února a tû‰ila se zájmu více neÏ tfií desítek náv‰tûvníkÛ. „Dûkuji 
osadnímu v˘boru v Ondfiejovû, Ïe nám umoÏnil uspofiádat tuto akci,
v pofiadí jiÏ tfietí,“ sdûlila Irena Ondra‰íková.

O dva dny pozdûji (11. 2.) se díla ãtyfi autorÛ pfiedstavila na vernisá-

Ïi v Galerii u Stromu poznání Mûstské knihovny R˘mafiov. Irena

Ondra‰íková vystavila obrazy zákoutí, uliãek ãi pobfieÏí oblíbeného

Chorvatska malované akrylátov˘mi barvami. Její dcera Ludmila vlo-

ni nav‰tívila Nepál, konkrétnû základní tábor pod Mount Everestem.

Pod dojmem záÏitkÛ vytvofiila nepálsk˘ koutek s modlitebními vla-

jeãkami, ale pfiedev‰ím olejomalby nejvy‰‰ích hor svûta.

V̆ stavu v Mûstské knihovnû R˘mafiov lze zhlédnout do 15. bfiezna. 

JiKo

Obrazy Nepálu i Chorvatska na v˘stavû MÛj rok 2018

Bohumil Macháãek není cestovatel ãi turista, ale tulák. Stejnû tak ne-

ní spisovatel, spí‰ zapisovatel dojmÛ, snÛ a fantazií, spí‰ básník, tfie-

baÏe zatím vydal ãtyfii kníÏky próz a sbírku ver‰Û teprve pfiipravuje.

Jeho pfiístup k psaní stejnû jako k cestování po svûtû je ryze subjek-

tivní. Obojí proÏívá a sdûluje z pohledu jednotlivce, sebe sama. I pro-

to nebyla beseda s Bohumilem Macháãkem v knihovnû vyprávûním

o Mexiku, n˘brÏ o „jeho Mexiku“.

Náv‰tûvníci pravideln˘ch cestovatelsk˘ch besed v knihovnû si navykli

na jist˘ pfiísun obecn˘ch informací o nav‰tívené zemi, uvedení do geo-

grafické, historické a politické situace a na fotografie jako z turistického

prÛvodce. Macháãek jim nabídl nûco jiného: detaily, fragmenty, osobní

záÏitky a postfiehy. Jeho komentáfi byl pfiedev‰ím zprávou o Mexiku vi-

dûném jeho vlastníma oãima i vnitfiním zrakem jeho imaginace.

To, Ïe kaÏdou krajinu, která jej kdy pfiitahovala a kterou poznal pfii

tuláck˘ch vycházkách a noãních pfiespáních v divoãinû, vÏdy pro-

Ïívá velmi niternû, svûdãí i jeho „tulácké eseje“, shrnuté do útlé

kníÏky Horká ãokoláda. Z té autor pfieãetl na závûr besedy dvû 

ukázky – jednu vûnovanou Sovinecku a druhou Islandu. AÈ míst-

ním posluchaãÛm dÛvûrnû známá krajina Nízkého Jeseníku, nebo

exotická krajina sopeãného ostrova, v Macháãkovû podání jde po-

kaÏdé pfiedev‰ím o krajinu magickou, plnou tich˘ch sdûlení, drob-

n˘ch znamení a „ãara“.

Beseda se svérázn˘m autorem pfiilákala poãetné publikum. Knihovna

na bfiezen pfiipravila dal‰í literární setkání, tentokrát s básníkem, pís-

niãkáfiem a pfiekladatelem Jifiím Dûdeãkem. 

ZN

Bohumil Macháãek a jeho Mexiko

Autofii v Ondfiejovû – zleva Martina Klime‰ová, Martin Hork˘, Irena
a Ludmila Ondra‰íkovy Po zahájení vernisáÏe v Galerii u Stromu poznání v knihovnû
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Protagonisty druhého leto‰ního koncertu v Jazzclubu SVâ (8. 2.) byli tfii mla-
dí ostrav‰tí muzikanti v ãele s klavíristou Janem Kavkou. Toho si mohou ná-
v‰tûvníci klubu vybavit z koncertu Ostrich Quartetu na podzim roku 2016.
Tentokrát pfiivezl pfiedev‰ím vlastní skladby, nejen z loni vydaného debutu
Past Stories.
Lednové britské blues v únoru vystfiídal ostravsk˘ jazz, v mladistvé

a pfiitom precizní podobû. âlenové tria vûkem teprve atakují tfiicítku,

ale patfií uÏ ke zku‰en˘m hudebníkÛm, skvûle ovládají hráãskou tech-

niku, sledují aktuální proudy a pfiiná‰ejí nové nápady. Invence a vir-

tuozita ve vyváÏeném pomûru jsou dobr˘m základem, v jejich proje-

vu je v‰ak je‰tû nûco navíc – radost ze spoleãného hraní. Prostû jako

kdyÏ se sejdou dobfií kamarádi, aby si spolu zahráli. Pocit bezpro-

stfiednosti se pak snadno pfiená‰í i na publikum.

Frontman tria Jan Kavka absolvoval ostravskou konzervatofi a poté

hudební akademii v polsk˘ch Katowicích. Na té se vzdûlával i kon-

trabasista Marek Dufek; nejmlad‰í ãlen tria, bubeník Adam Sikora,

coby student brnûnské JAMU zase absolvoval stáÏ na akademii

v Krakovû. Kontakt s polsk˘m hudebním prostfiedím se na jejich v˘-

voji podepsal jednoznaãnû pozitivnû. I díky zahraniãní zku‰enosti se

ostravská trojice nebojí pfiekraãovat meze Ïánru a svobodnû zkou‰et,

co v‰echno se s jazzem snese (a snese se toho dost).

Repertoár koncertu v R˘mafiovû sestával nejen z jazzov˘ch standar-

dÛ, které stály u zrodu tria v roce 2013 (bûhem jazzov˘ch veãerÛ

v baru Modrá My‰ ve Stodolní ulici), ale i z jazzov˘ch úprav popu-

lárních songÛ od oblíbencÛ Beatles, Buty nebo Depeche Mode.

Nejsilnûj‰í je ale trojice v autorsk˘ch skladbách, vesmûs tvÛrãích po-

ãinech Jana Kavky, které ov‰em, jak se na jazzovou kapelu slu‰í, do-

tváfií velká míra improvizace v‰ech ãlenÛ. 

Autorské skladby shrnuje zmínûné debutové album Past Stories
(2018), natoãené ve studiu âeského rozhlasu Ostrava. Právû na nich

posluchaã zaznamená nejlépe, v ãem je trio originální. Promûnlivá

dynamika a barevnost podmaniv˘ch melodií pod rukama Jana Kavky

i nápaditá hra na bicí a v‰emoÏné perkuse Adama Sikory jsou strhu-

jící na poslech i na pohled. Marek Dufek s kontrabasem uprostfied to-

ho v‰eho tvofií pevn˘, uzemÀující bod, v improvizacích ov‰em ne-

ménû vynalézav˘.

Koncert tria v kinosále SVâ trochu utrpûl technick˘mi problémy 

aparatury, které se ve finále podafiilo vyfie‰it, a tak mûl nejlep‰í zvuk

pfiídavek. Navzdory tomu to byl pro obû strany – hráãe i posluchaãe

– pfiíjemn˘ veãer, dokládající, Ïe docela nedaleko od nás se dûlá vy-

nikající jazz. ZN, foto: Roman Panáãek

Jan Kavka Trio: Mladí jazzmani z Ostravy

Jazzclub

Mont Blanc (4810 m), neboli Bílá hora, je druh˘m cílem na‰í v˘pravy

s názvem Alpsk˘ double. Pár dní zpátky jsme se s pfiítelkyní Julií vrá-

tili z úspû‰ného v˘stupu na Matterhorn, kter˘ se povedl na druh˘ po-

kus. Nyní regenerujeme v údolí Aosty poblíÏ skal pro sportovní lezení

a plánujeme pfiesun do centra alpinismu – francouzského Chamonix. 

Je slunn˘ ãerven a ve mûstû pod vrcholkem Aiguille du Midi se stfie-

távají kontrasty. Na jedné stranû navonûná smetánka okukující v˘lo-

hy butikÛ s nejnovûj‰ími módními kolekcemi, na druhé stranû smra-

dlaví horolezci s ro‰Èáck˘mi pohledy a opálen˘mi tváfiemi vystupují-

cí z lanovky.

Po vzoru tûchto individuí pfiespáváme v autû na parkovi‰ti a vafiíme

si na veãefii vyladûnou bramborovou ka‰i z prá‰ku. Zítra se chystáme

vyjet lanovkou na Midi a odtud budeme pokraãovat na vrchol Mont

Blancu cestou Pfies tfii vrcholy neboli Tres montes. 

Druhá nejoblíbenûj‰í cesta vede pfies Mont Blanc du Tacul a Mont

Maudit aÏ na Mont Blanc. Je vhodné vyjet lanovkou z Chamonix na

Alpsk˘ double – 2. díl (2/2)

Z R˘mafiova do svûta

Pod chatou Cosmique
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Aiguille du Midi (3842 m) a pfiespat na chatû Cosmique nebo ve sta-

nu pod ní. Trasa je snadná a bez technické nároãnosti. Jde o chÛzi po

ledovci, takÏe doporuãuji alespoÀ teoretickou znalost této problema-

tiky. V‰e je samozfiejmû podmínûno vhodn˘m poãasím, protoÏe kru-

tá boufie mÛÏe udûlat z „choìáku“ smrÈák.

Ráno v na‰em plátûném pfiístfie‰ku vládne klid a mír, i kdyÏ nás stále

budí procházející lidé. Je pûknû vidût, jakou masovou záleÏitostí je

horská turistika na Mont Blanc. Had svítících ãelovek pûknû osvûtlu-

je trasu, kam se za chvíli také vydáváme jako jedni z posledních.

·lapeme po ledu vyzbrojeni maãkami a cepíny. Mlsnû vyãkáváme

slunce jako mouchy na skle. 

Nyní zji‰Èujeme nedostatky v obleãení, které jsme podcenili vlivem

vysoké teploty pfii balení vûcí dole u auta. Pfienechávám Julii péfiovou

bundu a zbûsil˘m pobíháním se snaÏím zahfiát… marnû.

Masy snûhu jako paneláky, lidé jsou proti nim úplní mravenci.

Pfiekonáváme úsek ledové plotny zaji‰tûn˘ fixními lany a jiÏ vidíme

homoli, po níÏ cupitají ãerné teãky. Pomyslím si, Ïe za chvíli jsme

tam a jdeme vafiit obûd. Siln˘ vítr ov‰em naru‰uje na‰i komfortní zó-

nu a my‰lenky na tepl˘ obûd na vrcholu ustávají. Nevzdáváme to, aÏ

spoleãnû s nûkolika stovkami alpinistÛ pozvedáváme heroicky cepín

nad hlavu na vrcholu Mont Blancu. 

Vracíme se dolÛ klasickou v˘stupovou cestou a pfiihlíÏíme neskuteã-

nému mnoÏství lidí Èapkajících vstfiíc vrcholu. Vysnûn˘ obûd je u biva-

kovací chaty Vallot (4362 m). Zde je moÏné za ‰patného poãasí nou-

zovû pfiespat. Pozorujeme místní air taxi. Helikoptéra za slu‰n˘ úplatek

vysazuje pasaÏéry se zájmem zdolat vrchol. Vy‰lapou pár v˘‰kov˘ch

metrÛ, odfotí se a za chvíli mÛÏou dole oslavovat ‰ampaÀsk˘m. 

Konzum panuje i na chatû Gouter, okolo níÏ z dálky procházíme.

Hodilo by se nám nabrat vodu, ale litr za 7 eur odmítáme. Sestup su-

Èov˘m svahem do údolí je velk˘ záÏitek, protoÏe nás fascinují hory

voln˘ch kamenÛ drÏících pohromadû jako jehliãí na mraveni‰ti. Dnes

se na‰tûstí Ïádné skály nerozpadají, a tak unavení stavíme stan na le-

dovci Tete Rousse. Obezfietnost je na místû, protoÏe zde se jiÏ pohy-

buje velké mnoÏství lidí.

Ráno za zvukÛ chrchlajícího pána ve vedlej‰ím stanu vstáváme a leh-

k˘m krokem kráãíme do údolního mûsteãka Les Houches. Stojíme 

osamocenû na rozpálené silnici a vrãíme na sebe. Stopování do

Chamonix je tûÏk˘m ofií‰kem i pro zku‰ené stopafie, jako je Julia.

Platí zde pravidlo, Ïe ãím víc turistická destinace, tím obtíÏnûj‰í je

nûkoho odchytit. Nakonec nám asi po tfiech kilometrech chÛze zasta-

vuje mil˘ fiidiã a odváÏí nás do v˘chozího bodu k lanovce.

Kruh se uzavírá a Alpsk˘ double je za námi. Mnohonásobné pfiekro-

ãení hranice na‰í komfortní zóny dûlá v˘let velmi intenzivním. Teì,

pfii psaní ãlánku, si nepamatuji, co jsem dûlal v posledních deseti

dnech. Ale tûch deset dní pfied pár mûsíci se mi vrylo do pamûti vel-

mi hluboko. Proto se drÏím pravidla, Ïe cestování je nejlep‰í Ïivotní

investice. Nasbírané zku‰enosti i s ménû pozitivními událostmi mi

pfiipomínají, jak dÛleÏité je v˘let dobfie naplánovat a mít ãistou mysl. 

Fota a text: Luká‰ Ondrá‰ek

Mont Blanc

V̆ stup na Mont Blanc Pohled do údolí smûrem k Chamonix

¤íká se, Ïe s jarem pfiilétají i první vla‰tovky. V Bfiidliãné v‰ak

dobré zprávy pfiiná‰í jiÏ pfiedjafií. âlenové pfiírodovûdného krouÏ-

ku SK ASK âR Bfiidliãná pfii Z· Bfiidliãná se mohou pochlubit

prvním úspûchem tohoto roku. V úter˘ 19. února se jim podafiilo

v místním kole mezinárodní soutûÏe YPEF, pofiádané Lesní sprá-

vou Bruntál, obsadit první místo. A to jen se ztrátou dvou bodÛ

z maxima moÏn˘ch. Tento v˘sledek zajistil Petru Oli‰ovi,

Katefiinû Bartozelové a Miroslavu Loukotovi postup do regionál-

ního kola, které se uskuteãní v dubnu na Stfiední lesnické ‰kole

v Hranicích.

Pochvalu si zaslouÏí i ostatní zúãastnûná druÏstva z na‰eho

krouÏku, protoÏe rozhodnû nepodcenila pfiípravu a celkové v˘-

sledky se li‰ily jen o body. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová

Dobré zprávy

Z okolních obcí a mûst
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Je známo, Ïe slovo „robot“ dali svûtu âe‰i. Poprvé zaznûlo v diva-

delní hfie R.U.R., kde je Karel âapek pouÏil k oznaãení umûl˘ch

bytostí podobn˘ch lidem. Dnes jsou roboti bûÏnû vyuÏíváni v lé-

kafiství, prÛmyslu nebo dopravû, v kaÏdé domácnosti. Jak je tomu

ale na poli vzdûlávání? Zeptali jsme se osob nejpovolanûj‰ích,

dvou zapálen˘ch uãitelÛ z agentury Edutime ZdeÀka Hete‰e

a Václava Fi‰era, ktefií k nám dorazili 5. února z Trutnova. Jsou dr-

Ïiteli nûkolika prestiÏních mezinárodních cen za inovativní vzdû-

lávání a progresivní metody práce na ‰kolách. 

Pfiivezli s sebou spoustu moderního technického vybavení.

Hlavním bodem celého programu bylo seznámit se s ozoboty, coÏ

jsou inteligentní „robÛtci“ o velikosti pingpongového míãku, ktefií

se programují pomocí barevn˘ch kódÛ nebo online aplikace na

tabletu. Smyslem bylo pfiedstavit dûtem základy programování

a kódování, které jsou „denním chlebem“ programátorÛ a IT spe-

cialistÛ. Práce s ozoboty rozvíjí matematické a informatické my‰-

lení, kreativitu a schopnost fie‰it problémy systematicky. Ozoboti

jsou v˘bornou vzdûlávací pomÛckou a hraãkou zároveÀ. KdyÏ

jsem pozorovala dûti, kter˘m nad hlavami létal dron, a ony nad‰e-

nû kreslily dráhy a kódy ozobotÛm, napadlo mû, jak vlastnû bude

vypadat vyuãování za 10, 50, 100 let?

Foto a text: ·tûpánka StaÀková

Den s roboty ve ‰kole ve Staré Vsi

Základní ‰kola v Bfiidliãné se mÛÏe pochlubit i sv˘mi v˘sledky ze zemûpisu.
Tentokrát se o triumf postaral Ïák 7. A Martin Zaoral. 
NejenÏe byl nejlep‰í ve své kategorii ve ‰kolním kole, ale jeho jmé-

no se neztratilo ani 20. února v Krnovû v okresním kole Zemûpisné

olympiády. Martin sv˘mi vûdomostmi vybojoval nádherné 2. místo

a nechal za sebou soutûÏící z devíti dal‰ích Z· a gymnázií. Zajistil si

postup do krajského kola, které se uskuteãní jiÏ 20. bfiezna v Ostravû.

Gratulujeme a pfiejeme pevné nervy v dal‰ím kole.

Pfii pochvale nesmíme zapomenout ani na Terezu Krejãovou 

z 8. A a Hanu Winklerovou z 6. A, které se rovnûÏ stateãnû popraly

s nástrahami v‰ech tfií disciplín – prací s atlasem, vûdomostním tes-

tem a prací s turistickou mapou. Mgr. Kvûta Dûrdová

Zemûpisná olympiáda
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Jak jsme ukázali ve druhém pokraãování cyklu R˘mafiovské umûlec-
kohistorické pfiedmûty v cizích muzeích a sbírkách, Zemské muzeum

v Brnû, byÈ zodpovûdné za Moravu, si uchovalo jen torzo sbírek

z R˘mafiovska. Podstatnû vût‰í sbírka je dnes uloÏena v Mikulovû

a pfiedev‰ím v Olomouci jakoÏto nadfiízeném krajském mûstû.

Pováleãné instituce, napfi. Krajská galerie umûní v Olomouci

a Krajské vlastivûdné muzeum v Olomouci, provádûly dozorãí, kon-

trolní a ideovou pomoc a byly téÏ formujícím orgánem muzea

v R˘mafiovû. V̆ znamnû zasáhly do osudu r˘mafiovsk˘ch sbírek vy-

fiazováním nebo pfievedením cennûj‰ích pfiedmûtÛ a cel˘ch sbírek do

centrálnû nadfiazené jednotky, do muzea a galerie v Olomouci. 

Pfii ru‰ení Okresního vlastivûdného muzea v R˘mafiovû v závûru je-

ho jepiãího, tfiíletého Ïivota (1955–1958) stál pfied nadfiízen˘mi kraj-

sk˘mi organizátory nelehk˘ úkol. Sbírky pÛvodnû mûstského muzea

bylo nutné rozdûlit tak, aby byl mnohdy nesourod˘ materiál pfiínos-

n˘ organizacím, které by mohly mít o pfiedmûty zájem. 

Selekce a v˘bûr pfiedmûtÛ se dûly dle tehdej‰ích znalostí vûdeckého

zázemí a zku‰eností. ¤ada pfiedmûtÛ byla vyfiazena na základû ideo-

vého charakteru, ãast˘ zápis v pfiírÛstkov˘ch a evidenãních knihách

muzea v R˘mafiovû znûl „vyfiazeno ze sbírek pro bezcennost“.

Nûkteré pfiedmûty r˘mafiovsk˘ch sbírek v‰ak byly vyfiazeny spí‰e

z doporuãení krajské instance neÏ jejich r˘mafiovsk˘m správcem, „na
návrh Krajské galerie v Olomouci vyfiazeny ze sbírek muzea“ (napfi.

inv. ã. 257/184 ad.). Nûkteré pfiedmûty, jak se zdá, byly nadobro ztra-

ceny. U nûkter˘ch je v seznamech zápis „pfii stûhování zcizeno“
(Seznamy, napfi. ã. 332) nebo „pro po‰kození vyfiazeno“, kvÛli ãemuÏ

byly soupisy sbírek z roku 1945 a 1955–1958 mnohde odli‰né.

Nûkteré pfiedmûty mûly krátkou cestu z depozitu muzea do nedaleké

místní ‰koly. ·lo o pfiedmûty v˘chovného a edukativního charakteru, kte-

ré byly „dle návrhu KVM Olomouc ze dne 7. 2. 1957 pfiedány jedenác-
tiletce v R˘mafiovû“. Jde o nûkolik set poloÏek, vût‰inou o minerály, bo-

taniku, etymologii, herbáfie apod. (viz Seznamy, poãínaje kat. ã. 73 dále). 

Pfiedmûty oãividnû náboÏenské povahy byly odklizeny ze zrakÛ ve-

fiejnosti a urãeny pro „depositum na farním úfiadû v R˘mafiovû“. ·lo

vût‰inou o obrazy Krista nebo podobná díla s náboÏensk˘mi námûty

(napfi. Seznamy, ã. 212, 213 ad.). V roce 1955 tak Okresní vlastivûd-

né muzeum v R˘mafiovû pfiedalo fiímskokatolické církvi v R˘mafiovû

„dfievûné sochy, apo‰tol, svûtec, Kristus, z vût‰í ãásti obnaÏené“
(Seznamy, s. 81), pfiíp. sochy s po‰kozením („po‰kozen˘ nos, pravá
ruka po‰kozena“), které byly staÏeny a deponovány na farním úfiadû

v R˘mafiovû. Av‰ak kupfiíkladu kfiíÏe byly „na návrh Krajské galerie
v Olomouci úplnû vyfiazeny ze sbírek“. 

Docházelo i k opaãnému jevu, kdy fiímskokatolická církev obdarova-

la stát. Tím obohatila r˘mafiovské muzeum o nûkteré sbírkotvorné

poloÏky. Napfi. v zápise PfiírÛstkové knihy stojí: „dar r. k. farního 
úfiadu v Horním Mûstû, obrazu cechu kováfiského. Líc, v˘jev kovárny,
rub sv. Floriana, provedeno v roce 1886 Johann Kracker
Kunstvorteker“; darován byl i dal‰í obraz s vyobrazením kovárny

a sv. Jifií na rubu, na líci harrachovsk˘ znak, s nápisem Der Hoch
Reichsgraftl. Harrachfrein Bergstadt Hankenstein gehörig anno
1653 Johann Schubert, Franz Honigschmidt, Franz Regraf, her da-
malige Bergalteste anno 1850. (Seznamy, zápis ze dne 21. 9. 1956,

kat. ã. 118). Tyto pfiedmûty, stejnû jako ostatní, nakonec pfiipadly

Okresnímu vlastivûdnému muzeu v Bruntále. 

Nûkteré pfiedmûty v‰ak byly odevzdány tehdej‰ímu Okresnímu 

R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích muzeích a sbírkách
3. Muzea v Olomouci a Mikulovû

a dal‰í pfiírÛstky a ztráty r˘mafiovského muzea

Z historie

Pfiedávací protokol seznamu pfiedmûtÛ v drÏení muzea fiímskokatolic-
ké farnosti v R˘mafiovû (za farnost podepsán dr. Fr. VaÀák)

Pfiedávací protokol koptsk˘ch textilií z majetku MMR do majetku
V̆ zkumného ústavu l˘kov˘ch vláken v ·umperku

-03-2019  6.3.2019 15:10  Stránka 34



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2019

35

archivu v Janovicích (napfi. peãeti, mapy, jako jedineãná Surgantova

katastrální mapa, kat. ã. 275, dne 28. 3. 1958, která je sv˘m v˘zna-

mem pro R˘mafiovsko ojedinûlá). Nûkteré poloÏky byly odevzdány

V̆ zkumnému ústavu l˘kov˘ch vláken v ·umperku (kat. ã. 351). ·lo

o soubor jednadvaceti starovûk˘ch egyptsk˘ch, koptsk˘ch textilií, 

20 ks vzorkÛ, a jednoho témûfi zniãeného kusu. Osud tûchto tkanin je

neznám˘. Je v‰ak moÏné, Ïe se dostaly do sbírek UmûleckoprÛ-

myslového muzea v Praze, které sbírky centralizovalo, nyní v‰ak

v jeho sbírkách nejsou. Textilie mohly skonãit i v soukrom˘ch rukou.

Dnes se ve vût‰ích kulturních centrech za jeden nûkolikacentimetro-

v˘ vzorek udává cena pfiinejmen‰ím deset tisíc korun.

Ne vÏdy ‰lo o ztráty, ãasté byly i nálezy r˘mafiovsk˘ch obãanÛ.

Obãanská odpovûdnost, pfiíslu‰nost k republice a radost z moÏnosti

spoleãnû budovat kulturní zafiízení vedla mnohé obãany v minulosti

k vûnování darÛ Okresnímu vlastivûdnému muzeu. Právû budování

a obnova muzea v R˘mafiovû v padesát˘ch letech znamenaly pro mûs-

to v˘znamné pfiírÛstky, které se v pÛvodních, star˘ch nûmeck˘ch sbír-

kách nenalézaly. Dary pocházely z místních r˘mafiovsk˘ch zdrojÛ

a povaÏovaly se obãas za nálezy. Dlouho se v‰ak v muzeu nezdrÏely.

V roce 1957 byly protokolárnû pfiedány „2 exot. noÏe z tropic. prales.
Nález na pÛdû domu v R˘mafiovû [...] vûnovala: Hlavová, Ïákynû 
I. osmiletky R˘mafiov [...] Pfievzalo Náprstkovo muzeum jako exoty do
sv˘ch sbírek – viz protokol s. Zd. Henych“ (Sbírky, str. 74, kat. ã. 358). 

Rozsáhlou sbírku militarií OVM v R˘mafiovû doplnil dne 20. 8. 1956

nález, kter˘ „z pozÛstalosti na polesí Janovice po hajném ·tafovi ode-
vzdala s. ing. MackÛ z rozebran˘ch sbírek zámku Janovice, halapartna
s bodlem, kord bez pochvy, ãestné obãanství udûlené Harrachovi, pro-
tektorství Harracha nad spolkem veteránÛ v Horním Mûstû, a fotogra-
fie zamûstnancÛ Harracha“ (viz Sbírky, s. 102, kat. ã. 107). 

Dal‰í pfiírÛstky r˘mafiovského muzea, jeÏ byly téÏ protokolárnû za-

znamenány, pocházely od jednotlivcÛ (i kdyÏ neznáme jejich po-

drobnûj‰í v˘ãet), tak napfi.: „20. 12. 1956, s. Pelí‰ek, tajemník MNV
Horní Mûsto“ pfiedal „pfiedmûty z Horního Mûsta“ (viz Sbírky, 

s. 186) nebo podobnû specifikované neznámé dary s. Nováka, správ-

ce osvûtové besedy v Horním Mûstû z roku 1957.

Nûkteré dary byly zcizeny, jak dokládá zápis ze dne 26. 2. 1957:

„Stfiíbrná medaile s portrétem Harracha ku pfiíleÏitosti v˘stavy
v R˘mafiovû 1909, daroval ZeÈák, 8. tfi. 1. osmiletky R˘mafiov, pfii stûho-
vání zcizeno.“ Nûkteré pfiedmûty byly pfiijaty jen ledabyle, jako napfi.

„Neevidovan˘ portrét Ïeny, pro po‰kození vyfiazeno, s. Zd. Henych“. 

Mnohé pfiedmûty byly i zakoupeny, coÏ dosvûdãuje existenci rozpo-

ãtu na muzejní pfiírÛstky v R˘mafiovû, urãeného k roz‰ífiení sbírek.

Z fondu byla zakoupena napfi. „olejomalba stará, pohled na Horní

Mûsto 1 ks, za 250 Kã prodal s. Skáleník ãlen VB z Horního Mûsta.
Rozmûry 67x100 cm“ (kat. ã. 138, ze dne 10. 8. 1956). PfiírÛstky ãas-

to obstarávala tehdej‰í vefiejná bezpeãnost (VB), jak svûdãí zápis:

„Nález OOVB v R˘mafiovû, soubor star˘ch zbraní, pu‰ka pfiedovka,
pistole 4 ks, meãe a ‰avle 5 ks, d˘ky 6 ks, celkem 23 ks. Pfiedal z MNV
s. Chor˘.“ Zbranû byly ráÏe 19, 18, 15 mm (Seznamy, ã. kat. 11).

Podobnû v roce 1957 byl v domû ã. 27 v Malé Morávce uãinûn nález

se zápisem: „Obrazy na plátnû, oleje, kde byly svûtice, platidla ko-
vová, bankovky, mince z Turecka, Srbska, ze 17. století do roku 1921,
âSR z roku 1933.“ Pfiedmûty byly urãeny jako dar MNV Malá

Morávka Okresnímu vlastivûdnému muzeu v R˘mafiovû a dne 10. 11.

1957 pfiijaty a zapsány pod ãíslem 134.

Znaãná ãást archeologick˘ch sbírek OVM v R˘mafiovû byla na Ïá-

dost krajsk˘ch orgánÛ pfiedána mikulovskému muzeu, s kter˘m se

v padesát˘ch letech poãítalo jako s archeologick˘m centrem âSSR

(napfi. kat. ã. 128–130, 327, „dle protokolu ze dne 5. 11. 1957, dle ná-
vrhu KNV Olomouc“ atd.). Pracovníci dne‰ního Regionálního muzea

v Mikulovû v‰ak o r˘mafiovsk˘ch sbírkách nic nevûdí, jak uvádí tam-

ní archeolog Mgr. Franti‰ek Trampota: „[...] ohlednû r˘mafiovsk˘ch
sbírek, které mûly b˘t dle Va‰ich informací pfiesunuty po 2. svûtové
válce do na‰eho muzea. V tomto ohledu Vám mohu sdûlit pouze to, Ïe
já, ani moji pfiedchÛdci o niãem takovém neví. Z Va‰eho regionu, ani
‰ir‰ího okolí, neevidujeme Ïádné uloÏené sbírkové pfiedmûty.“
Znaãná ãást r˘mafiovsk˘ch exponátÛ, pfiedev‰ím nûkolik set poloÏek

sbírky geologické, pfie‰la do Krajského vlastivûdného muzea

v Olomouci. O opûtovné získání alespoÀ ãásti sbírek do R˘mafiova 

usiloval v 90. letech minulého století vedoucí odboru Ïivotního pro-

stfiedí a v˘stavby Mûstského úfiadu v R˘mafiovû RNDr. Franti‰ek

âermák. Jak napsal tehdej‰í kurátor sbírek KVM v Olomouci Ing.

Pavel Novotn˘, „za Vlastivûdné muzeum v Olomouci se celou záleÏi-
tostí zab˘val RNDr. Vlastimil Tlusták, kter˘ zastával funkci námûstka
fieditele pro pfiírodní vûdy [...]. V r. 1992 bylo provedeno provûfiení
dochované dokumentace KVMOL, probûhlo i jednání s tehdej‰ím ku-
rátorem mineralogického fondu – p. Radomírem Sládkem. V̆ sledek
tohoto dohledání je specifikován v pfiíloze ã. 2 – Pro‰etfiení Ïádosti

Jednání o navrácení sbírek Mûstského muzea R˘mafiov s olomouckou
KVMOL na poãátku 90. let 20. století

Tzv. likvidaãní protokol, potvrzující vyfiazení pfiedmûtÛ ze sbírek
MMR
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SluÏbu Sociální asi-

stence Krnov, R˘ma-

fiov najdete od 1. úno-

ra 2019 na Soko-

lovské ulici ã. 435/29

v R˘mafiovû.

Tímto bychom chtû-

li podûkovat Radû

mûsta R˘mafiova

a odboru sociálních

vûcí za poskytnutí

prostor a vyfie‰ení

situace ve velmi

krátkém ãase. Dí-

ky této vstfiícnosti 

a ochotû byl zaji‰tûn

nepfietrÏit˘ provoz

sluÏby Sociální asi-

stence Krnov, R˘-

mafiov pro na‰e kli-

enty.

Rádi pfiivítáme nové zájemce o sluÏbu, která je zamûfiena na rodiny

s dûtmi v nepfiíznivé sociální situaci.

Kontakt:
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, R˘mafiov, Sokolovská 435/29, 

795 01 R˘mafiov

Kontaktní osoby: 
Hana Lhotská, koordinátor poboãky, mob.: 734 427 269, e-mail:

h.lhotska@sdk.cz 

Sabina Návratová, DiS., sociální pracovník, 733 142 431, e-mail:

s.navratova@sdk.cz Hana Lhotská, fota: Sabina Návratová

Sociální asistence Krnov, R˘mafiov 
na nové adrese

Organizace a spolky

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû o navrácení minerálÛ ze dne 27. 4. 1992:
bez bliÏ‰í identifikace vzorkÛ nelze ovûfiit jejich pfiípadné zafiazení do
sbírkového fondu VMO. Radomír Sládek celou situaci objasnil v tom
smyslu, Ïe vzorky z OVM R˘mafiov nebyly zafiazeny do sbírkového
fondu VM Olomouc, ale byly pouÏity koncem 50-t˘ch let pro doplnû-
ní rÛzn˘ch ‰kolních v˘ukov˘ch sbírek.“
Sbírkou historického a archeologického fondu KVMOL byla jiÏ na

poãátku 20. století od R˘mafiovanÛ odkoupena ãást cenného pokladu

brakteátÛ z Re‰ova (viz KVMOL, inv. ã. N 11 601 – N 11 663, kte-

rou publikoval Václav Burian ve studii „Olomoucká ãást nálezu brak-

teátÛ v Re‰ovû u R˘mafiova, Nálezy ã. 1921“, Numismatick˘ sborník
8/1963–1964, s. 221–224). Naposledy k tomuto v˘znamnému nálezu

psal archeolog KVMOL Luká‰ Hlubek ve sborníku Quod bene no-
tandum II. (2016). âást mincí se mûla dostat do sbírky ve Vídni (viz

Nálezy, ã. 1921, Nohejlová-Prátová, Emanuela (ed.), Nálezy mincí
v âechách, na Moravû a ve Slezsku, II. díl, Praha 1956). Podle ví-

deÀsk˘ch muzejníkÛ z KHM Wien se v‰ak nálezy mincí ve sbírce

z R˘mafiovska nenacházejí. Jak pí‰e dobfie informovan˘ archeolog

KVMOL dr. Luká‰ Hlubek, v archeologické podsbírce má b˘t uloÏen

silicitov˘ (pazourkov˘) artefakt, u kterého v‰ak, jak tvrdí, není úplnû

jisté, zda pochází z R˘mafiovska (srovnej Zprávy SLUKO 38/1954, 

s. 3). Dále jsou ve sbírkách archeologické podsbírky KVMOL uloÏe-

ny archeologické nálezy a nûkteré náhodné nálezy z hradu Sovince. 

Správce muzea v R˘mafiovû v roce 1956 napsal Univerzitní knihov-

nû v Olomouci s lítostí zprávu obsahující zamítavou odpovûì na

moÏnost zaslání knih: „Musejní knihovna, pomûrnû dost obsáhlá, by-
la pfiestûhována v r. 1949 spolu s muzejními sbírkami do Olomouce
a dosud nebyla vrácena zpût. [...] Dle nûkter˘ch inventárních ‰títkÛ

obsahovala starou knihu botaniky z roku 1553 a od P. Antonia
Foresta 3 díly. [...] Z ostatních knihoven na okrese uvádíme, Ïe [...]
velmi cenná knihovna zámku v Janovicích, jeden prvotisk byl cenûn
ve staré mûnû na více neÏ jeden milion Kã, vzala za své.“ (Dopis 

ã. 190/56-He, ze dne 23. 12. 1956)

Závûrem lze konstatovat, Ïe olomoucká krajská správa (KGOL

a KVMOL) získala od muzea v R˘mafiovû znaãnou ãást sbírkov˘ch

pfiedmûtÛ. ·lo o pfiedmûty geologického, historického, orientálního,

umûleckého a kniÏního charakteru. Snad nejcennûj‰í ãást, sbírka 

v olomoucké SVKOL patfiící pÛvodnû HoffmannÛm, tvofií jen torzo.

Neménû dÛleÏité a hodnotné pro region jsou sbírky geologické, po-

cházející z prostfiedí R˘mafiovska. 

Petr Balcárek, Ph.D., fota: archiv MMR
(Literatura: Seznam poÏadovan˘ch pfiedmûtÛ ze Starého sbírkového
fondu Okresního vlastivûdného muzea v R˘mafiovû, pÛvodní fond
Mûstského muzea v R˘mafiovû /1901–1955/ a fond získan˘ v dobû
Okresního vlastivûdného muzea v R˘mafiovû /1955–1958/, rkp., neda-
továno /asi 1995/, nestr.; Soupis pfiedmûtÛ Okresního vlastivûdného
muzea v R˘mafiovû z roku 1955–1958, R˘mafiov, ned. /asi 1959/, nestr. 
Podûkování patfií dr. Petru Kubínovi, fiediteli Regionálního muzea
v Mikulovû; Mgr. Katefiinû âervené, archeoloÏce Regionálního mu-
zea v Mikulovû; Ing. Pavlu Novotnému, kurátorovi podsbírky mine-
ralogie Vlastivûdného muzea v Olomouci; Mgr. Martinu Kováãkovi,
kurátorovi geologick˘ch sbírek Pfiírodovûdného ústavu Vlastivûdné-
ho muzea v Olomouci; Mgr. Luká‰i Hlubkovi, tamtéÏ; fiediteli VM
v Olomouci Ing. Bfietislavu Holáskovi; Mgr. Franti‰ku Trampotovi,
Ph.D., archeologovi Regionálního muzea v Mikulovû; emeritnímu ve-
doucímu MMR Mgr. Jifiímu Karlovi.)
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Moravskoslezsk˘ kraj zakoupil hlá-
siãe poÏáru a detektory oxidu uhel-
natého za více neÏ 1 a pÛl milionu
korun. Zdarma je získají seniofii
star‰í 65 let, ktefií bydlí v Morav-
skoslezském kraji. Tato akce nava-
zuje na úspû‰n˘ projekt z roku
2017, kdy kraj pro seniory nakoupil
1100 hlásiãÛ.
„Díky moderním hlásiãÛm zvy-
‰ujeme bezpeãnost na‰ich obãa-
nÛ. Jsem rád, Ïe hlásiãÛ v do-
mácnostech pfiib˘vá. Rozdává je
nejen Moravskoslezsk˘ kraj, ale
také jednotlivé obce a mûsta.
V minulém roce díky hlásiãÛm
vyrazili moravskoslez‰tí hasiãi
k celkem 97 pfiípadÛm, s nadsáz-
kou lze fiíci, Ïe je to skoro stovka
zachránûn˘ch lidsk˘ch ÏivotÛ.
V lednu tohoto roku bylo tako-
v˘ch v˘jezdÛ uÏ patnáct,“ uvedl

hejtman Moravskoslezského

kraje Ivo Vondrák a upfiesnil, Ïe

kraj pofiídil 1390 kusÛ hlásiãÛ

poÏáru a 1690 detektorÛ oxidu

uhelnatého.

Hlásiãe kraj distribuuje prostfied-

nictvím obecnû prospû‰né spo-

leãnosti Spoleãnû, která provo-

zuje vût‰inu Senior PointÛ v re-

gionu. „Seniofii se na hlásiãe
chodí velmi ãasto ptát. KdyÏ
jsme je mûli pfied rokem, vydali
jsme je bûhem nûkolika dnÛ. Na

dal‰í várku lidi opravdu ãekali,
zájem mají hlavnû o detektory na
CO. Ty si odná‰ejí hlavnû dom-
kafii. Lidé z bytÛ ãastûji dostáva-
jí hlásiãe poÏáru. Jsou za nû moc
rádi, fiíkají, Ïe se doma cítí mno-
hem bezpeãnûji,“ fiekla pfiedsed-

kynû Krajské rady seniorÛ âeské

republiky Zlatu‰ka Par‰ová.

„Kdyby si mûli seniofii kupovat
hlásiãe sami, dopadlo by to
s nejvût‰í pravdûpodobností tak,
Ïe by doma Ïádné nemûli. Jedno
takové zafiízení mÛÏe stát i pat-
náct set korun a to není málo.
Proto chceme star‰í obãany
podpofiit i touto cestou. Staãí,
kdyÏ se zastaví do jednoho
z dvanácti Senior PointÛ, které
v kraji fungují. Musí mít s sebou
obãansk˘ prÛkaz a vyplnit pfií-
slu‰né pfiedávací protokoly,“
uzavfiel námûstek hejtmana kra-

je pro sociální oblast Jifií

Navrátil s tím, Ïe celkové nákla-

dy na pofiízení hlásiãÛ pfiesáhly

1,6 milionu korun.

Pozn. redakce: NejbliÏ‰í kon-
taktní centrum Senior Point síd-
lí v Bruntále na námûstí Míru
66/5 (vchod zezadu naproti 
okresnímu soudu).

Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí

odbor kanceláfi hejtmana kraje

Seniofii si mohou zdarma vyzvednout
hlásiãe poÏáru a detektory CO

Ceny Jantar jsou ocenûním pro 
umûlce z Moravskoslezského kraje.
V nedûli 3. bfiezna byly pfiedány uÏ
podruhé. Celkem 18 so‰ek si pfie-
vzali umûlci z oblasti hudby, divadla,
literatury i v˘tvarného umûní. No-
vinkou leto‰ního roku byly dvû ceny
za celoÏivotní dílo, které získali fo-
tograf Jindfiich ·treit a zpûvaãka
Marie Rottrová.
„Bylo pro mû velkou ctí osobnû
pfiedat cenu Jantar panu
·treitovi, jeho fotky mají nesku-
teãnou sílu. AÈ uÏ se jedná
o snímky ze Ïivota na venkovû ne-
bo naopak z industriálního pro-
stfiedí, kdy dechberoucím zpÛso-
bem zachytil tûÏkou
práci v továrnách.
Jeho dílo ukazuje
Ïivot v na‰em regi-
onu a kromû umû-
lecké hodnoty tak
má pro nás i doku-
mentární v˘znam.
Bylo záÏitkem sle-
dovat tisícovku
hostÛ v ostravské
aule Gong, kdyÏ
pana ·treita odmû-
nila potleskem ve-
stoje. Nûkdy mo-
hou b˘t standing 
ovation jen jak˘msi
zdvofiilostním ges-
tem. Vãera ov‰em
lidé vyjádfiili svÛj
obdiv a respekt
s naprostou upfiím-
ností. Stejnû vfielé-
ho potlesku se do-
ãkala i dal‰í legen-
da. Marie Rottrová
je jedním z klenotÛ
na‰eho regionu,
a tak je i dal‰í cena
za celoÏivotní dílo
ve správn˘ch ru-

kou,“ uvedl námûstek hejtmana

kraje pro kulturu Luká‰ Curylo

a dodal, Ïe Moravskoslezsk˘ kraj

za poslední tfii roky v˘raznû na-

v˘‰il finanãní podporu do oblasti

kultury: „NárÛst finanãních pro-
stfiedkÛ, které kraj na kulturu dá-
vá, je více neÏ 160 procent.
V tomto trendu budeme i nadále
pokraãovat.“
V prÛbûhu témûfi tfiíhodinového

programu vystoupili v˘znamní

umûlci spjatí s Moravskoslez-

sk˘m krajem. 

Mgr. Nikola Birklenová
odbor kanceláfi hejtmana kraje

(zkráceno)

Cenu Jantar za celoÏivotní dílo získali
·treit a Rottrová

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Detektor oxidu uhelnatého Hlásiã poÏáru

Touto cestou mnohokrát dûkuji MUDr. Ladû Peterkové, MUDr. Janû

Juráskové, zdravotní sestfie Marcele Valové a také zdravotnímu per-

sonálu Zdravotnické záchranné sluÏby R˘mafiov za poskytnutí první

pomoci. RovnûÏ dûkuji neurologickému oddûlení v Krnovû a v‰em

lékafiÛm a sestfiiãkám za péãi, kterou mi poskytli v ohroÏení Ïivota.

Dûkuji. Jana Cimbotová

Podûkování

Ze srdce dûkuji pracovnicím Diakonie âCE, stfiediska v R˘mafiovû,

za pomoc pfii péãi o mou 92letou maminku. Bez jejich pomoci bych

tuto péãi sama nezvládla. Jejich práce je k nezaplacení. V‰echny by-

ly velice milé a ochotné.

Díky patfií paní MaÀurové, Drlíkové, PetruÀové, Haberhauerové,

Peterkové, Vozihnojové, Kopecké, Chocholaté a Janíkové.

Je‰tû jednou Vám moc dûkuji.

Svatava âu‰ková, R˘mafiov

Podûkování r˘mafiovské Diakonii
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Cesta z Hanu‰ovic do Jeseníku a Ïeleznice vedoucí stejn˘m smûrem

je dnes vlastnû nejviditelnûj‰í hranicí mezi Hrub˘m Jeseníkem a ma-

sivem Rychlebsk˘ch hor. Ani mnozí náv‰tûvníci zdej‰ího kraje si to

neuvûdomují a také zdej‰í provozovatelé skiareálÛ je fiadí mezi ty je-

senické. Hranice je zde ov‰em jasnû daná.

Sedlo Ramzová bylo odpradávna místem, kudy se chodilo z Moravy

do Slezska a naopak. S v˘‰kou 760 metrÛ je nejniÏ‰ím místem této

ãásti hor, a proto vedla stará obchodní stezka právû tudy. Kolem ní

zaãaly z Horní Lipové stoupat chalupy osídlení smûrem vzhÛru. Je

paradoxem, Ïe dnes Ramzová patfií správou pod nedalekou

OstruÏnou, osídlení sem v‰ak pfii‰lo z jesenické strany hor.

O sklárnû vzniklé na konci 18. století jiÏ byla fieã a pfiibliÏnû ve stejném

období patfiily biskupské statky na jesenické stranû hor státu. Tehdy by-

lo rozhodnuto o zfiízení osady na tomto sedle, pfii staré cestû na

Moravu. První osadníci sem pfii‰li v roce 1786 a pozdûji je na základû

vyhlá‰ky o pfiidûlování pozemkÛ doplnili dal‰í obyvatelé pfiicházející

i z jin˘ch panství. Brzy zde stálo 25 domÛ a v nich Ïilo 111 obyvatel.

Pro nû byla postavena ‰kola, a i kdyÏ se poãet obyvatel postupnû zvy-

‰oval, nechybí v historick˘ch archivech zprávy ani o tom, Ïe zdej‰í li-

dé trpûli hladem. Úroda je nebyla schopna uÏivit. Pfiesto zde místní po-

stavili jiÏ v roce 1897 pfiekrásnou kamennou kapli sv. Rocha, která je

svou ãistou novogotickou architekturou a kombinací zdiva z cihel a lo-

mového kamene dodnes symbolem této malebné horské osady.

Po roce 1890 zaãala Ramzová lákat také turisty. Kromû dvou stáva-

jících hostincÛ, které pÛvodnû slouÏily také jako pfiepfiahací stanice

pro formany projíÏdûjící tudy s nákladem, pfiibyl v roce 1926 hotel

a v roce 1932 noclehárna pro mládeÏ.

Oblíbenost místa jako v˘chodiska na túry do hor má do znaãné míry

na svûdomí Ïeleznice. TraÈ pfies Ramzovou byla jedin˘m moÏn˘m fie-

‰ením propojení prÛmyslového a lázeÀského Jesenicka se zbytkem

monarchie. Právû od jesenick˘ch podnikatelÛ vze‰la uÏ v roce 1869

snaha o prosazení stavby dráhy. Není se co divit, mûli to k vlaku blí-

Ïe do pruské Nysy neÏ do Zábfiehu, kter˘ mûl nádraÏí uÏ v roce 1845.

JenÏe tehdy je nikdo nevysly‰el a obyvatelé Jeseníku, tehdy

Freiwaldau, museli ãekat aÏ do 80. let 19. století, kdy se zaãalo ko-

neãnû trasovat. TraÈ navazovala v Hanu‰ovicích na jiÏ existující

Moravskou pohraniãní dráhu vedoucí z Olomouce aÏ do Dolní Lipky

a na jesenické stranû vedla do pruského Bad Ziegenhals, dne‰ních

polsk˘ch Glucholaz, a odboãkou i do Hukovic na Vidnavsku.

Îeleznice byla v celé délce dokonãena 1. fiíjna 1888, a tím byla

Ramzová propojena s okolním svûtem.

Je‰tû pfiedtím ale stály pfied stavbafii mnohé nástrahy. NejobtíÏnûj‰í

pfiekáÏku na stavbû Ïeleznice tvofiila mohutná hradba pohofií na po-

mezí Moravy a Slezska. Ramzovské sedlo je nejv˘‰e poloÏen˘m bo-

dem v síti moravsk˘ch i slezsk˘ch drah. Dodnes je stanice Ramzová

i nejv˘‰e poloÏenou rychlíkovou Ïelezniãní zastávkou u nás.

Na moravském území musela trasa pfiekonat ve stoupání pfiechod 

z údolí fiíãky Branné do horské úÏlabiny âerného potoka a následnû

i prudk˘ v˘stup z jejího úboãí na horské sedlo.

Kdo nûkdy stál na nádraÏí v Branné, nemohl si nepov‰imnout, jak na-

jednou koleje znatelnû stoupají. Právû zde vlaky pfiekonávají jedno

z nejprud‰ích stoupání na trase. Z Branné je to na Ramzovou po ko-

lejích podle jízdního fiádu 8 km. NádraÏí v Branné je ve v˘‰ce 

585 metrÛ nad mofiem a Ramzová má stanici ve v˘‰ce 760 metrÛ.

Nejvût‰í stoupání trati dosahuje závratn˘ch 33 promile.

Zejména v zimû zde vlaky obãas mají problémy a nebylo v˘jimkou,

Ïe za zvlá‰tû nepfiízniv˘ch podmínek museli Ïelezniãáfii pfiidávat

k vlakÛm je‰tû jednu lokomotivu, která pomáhala stoupání zvládat.

I tak se párkrát stalo, Ïe se vlak zastavil a bylo nutné vypro‰Èovat.

Stoupání na Ramzovou je pozoruhodné technické dílo, na nûmÏ je vi-

dût, jak mistrnû si dávní inÏen˘fii poradili s vedením trasy v horském

terénu. Hned za nádraÏím v Branné se Ïeleznice ponofií do hluboké-

ho kaÀonu stejnojmenné fieky. U hájovny Banjaluka pfiekoná fieku po

obloukovém viaduktu a pfiimkne se ke skalnatému úboãí, po kterém

vy‰plhá aÏ k silnici, která se musela v Branné vypofiádat se znaãn˘m

stoupáním. Právû zde plánovali ve 30. letech 20. století armádní stra-

tégové zastavit pfiípadn˘ útok ze severu. ¤ada lehk˘ch pûchotních

bunkrÛ zde stojí dodnes vãetnû unikátního atypického samostatného

pûchotního srubu postaveného pro pfiímou palbu, kter˘ nese jméno

StM-S 50 „U Trati“ a lze jej po dohodû s nad‰enci, ktefií jej opravují,

nav‰tívit.

Pak uÏ se traÈ vine po úboãí kopcÛ nad údolím âerného potoka aÏ do

OstruÏné. Táhlé oblouky pfiekonávají nejvût‰í stoupání a mnoÏství

mostÛ a viaduktÛ dává této ãásti trati romantick˘ vzhled.

Slezsk˘ Semmering

Kam na v˘let

Ramzová – ·erák
Foto zdroj: Informaãní centrum Louãná nad Desnou

Ramzová – novogotická kaple sv. Rocha
Foto zdroj: turistika.cz 

Ramzová – nejv˘‰e poloÏená rychlíková stanice v âR
Foto zdroj: Wikimedia Commons
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Je‰tû zajímavûj‰í je klesání Ïeleznice na jesenickou, tedy slezskou

stranu hor. Hned po odjezdu ze zastávky Ramzová (dfiíve Ramsau 

– podle jména jednoho z fieditelÛ komorních statkÛ; podobnost se

znám˘m stfiediskem pod vrcholky Dachsteinu v Alpách je ãistû ná-

hodná) se Ïeleznice opût znatelnû nakloní smûrem dolÛ.

Nejpozoruhodnûj‰í je v‰ak vedení trati kolem Mramorového vrchu

a Vápenného kopce do stanice Horní Lipová a pak velk˘m obloukem

pfies údolí Stafiíãe aÏ do Lipové-lázní. Ramzová je v˘‰ce 760 metrÛ

a Lipová-láznû pouze v 520 metrech. Mezi stanicemi je vzdálenost 

11 km. Ne nadarmo se tomuto úseku po vzoru známé alpské trati fií-

kalo Slezsk˘ Semmering. Muzeum této trati je k vidûní na zastávce

Horní Lipová, a nejen to. Toto malebné horské nádraÏíãko bylo pfie-

dobrazem stanice Bíl˘ Potok, kterou v animovaném filmu fiídil v˘-

pravãí Alois Nebel, kter˘ obãas v jesenické mlze vidûl vûci, které ji-

ní nevidûli. I na tuto skuteãnost se zde vzpomíná.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

V‰echna na‰e horstva patfií dvûma základním soustavám, které se

znaãnû li‰í geologick˘m v˘vojem i sloÏením kvûteny: âeskému ma-

sivu a KarpatÛm. Rozhraním je Moravská brána na spojnici Ostrava

– Pfierov a dále linie Dolnomoravského úvalu, jehoÏ osou je fieka

Morava, smûfiující k Bfieclavi. Krajina na západ od tohoto rozmezí

náleÏí botanicky do oblasti stfiedoevropské lesní kvûteny neboli her-

cynské, na v˘chod odtud do oblasti karpatské (Moravskoslezské

Beskydy, Host˘nské vrchy a pfiíhraniãní Javorníky a Bílé Karpaty).

Horská území hercynské kvûteny se tradiãnû dûlí na podoblast vlast-

ní, kam patfií v‰echny hory od Kru‰n˘ch hor pfies ·umavu a Vysoãinu

po Drahanskou vrchovinu, a podoblast sudetskou, kam spadají

Jizerské hory, Krkono‰e, Orlické hory, Králick˘ SnûÏník, Rychlebské

hory a Hrub˘ a Nízk˘ Jeseník. Sudetská kvûtena je sv˘m sloÏením

velmi blízká vlastním hercynsk˘m pohofiím, je v‰ak obohacena o nû-

které druhy severského, alpského a karpatského pÛvodu a nûkolik en-

demitÛ (jen v Krkono‰ích a Hrubém Jeseníku).

Hrub˘ Jeseník je obdobou Krkono‰. Hlavní rozdíly nejsou ani tak

podmínûny ãiniteli pÛdními, podnebn˘mi a tváfiností povrchu terénu,

jako spí‰e faktory v˘vojov˘mi, historick˘mi. V Hrubém Jeseníku se

jen málo uplatÀují severské druhy, zato mají navíc nûkolik druhÛ alp-

sko-karpatsk˘ch. Svahy hor kdysi pokr˘valy jedlobukové lesy, uÏ

dlouho to jsou ale druhotné smrãiny. Stoupáme-li z nízk˘ch poloh na hfiebeny, rostlinn˘ kryt se mûní, jak

v zastoupení dfievin, tak bylin. Mluvíme o tzv. vegetaãních stupních

(v˘‰kov˘ch ãi lesních), i kdyÏ mnohé druhy mají znaãn˘ v˘‰kov˘

gradient. Právû v˘‰kovou ãlenitostí se vyznaãuje i ná‰ mikroregion,

takÏe v nûm najdeme lesy rÛzného typu a zrovna tak rozmanitou kvû-

tenu. V̆ ‰kové rozpûtí ãiní témûfi 1200 m – od údolí Oslavy pod

Sovincem (300 m) po Pradûd.

Do v˘‰ky 500 m jde o stupeÀ pahorkatiny (stupeÀ níÏiny na

R˘mafiovsku není zastoupen). Kromû pfietvofien˘ch lesÛ zde najdeme

smí‰ené doubravy tvofiené dubem zimním, habrem, lípami, bukem,

borovicí lesní a modfiínem s bohat˘m kefiov˘m podrostem (svída,

hloh, brslen, zimolez, kru‰ina aj.). 

O kvûtenû R˘mafiovska aneb Od podlé‰ky k zvonku vousatému
Úvod

Zajímavosti z pfiírody

StupeÀ pahorkatiny: Habrová doubrava v úboãí vrchu V̆ hledy
(350–520 m) pod Sovincem jen místy vytváfií témûfi ãisté doubravy
(dub zimní); v jejich podrostu najdeme napfi. brãál men‰í (14. 4. 2018).

Podhorsk˘ stupeÀ: a) Kvûtnatá buãina v PP Sovinecko nad údolím
Smrãiny (kol. 550 m); v bylinném patfie najdeme kyãelnici devítilistou
a cibulkatou, violku lesní, ‰Èavel kysel˘, sasanku pryskyfiníkovitou,
fiefii‰nici nedÛtklivou ad. (19. 4. 2018).
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K severu se v‰ak terén v Pfiírodním parku Sovinecko prudce zvedá

a pfiechází do podhorského stupnû (500–800 m), v nûmÏ se nachází

i R˘mafiov s okolím. Pro tento stupeÀ jsou typické kvûtnaté buãiny

a jedlobuãiny, mnohde v‰ak byly nahrazeny stanovi‰tnû nevhodn˘m

smrkem nebo byla krajina odlesnûna kvÛli zemûdûlské pÛdû, zejmé-

na na v˘chod od R˘mafiova. V PP Sovinecko je nejvy‰‰ím bodem

Dobfieãovská hora (809 m), takÏe tato oblast zabírá oba zmínûné v˘‰-

kové stupnû.

Dal‰í stupeÀ se naz˘vá niÏ‰í horsk˘ a dosahuje k 1100 m. Zde do-

minovaly horské buãiny a jedlobuãiny s pfiímûsí smrku, klenu aj. dfie-

vin. Ty v‰ak lze spatfiit uÏ jen vzácnû, neboÈ byly témûfi vytûÏeny

a nahrazeny smrkov˘mi monokulturami. Rozsáhlé buãiny zaujímaly

nejvût‰í plochu v níÏe poloÏen˘ch oblastech JeseníkÛ je‰tû do konce

18. století. Poslední zbytky horsk˘ch buãin zÛstaly v PR Buãina pod

Franti‰kovou myslivnou (nyní je odlesnûna), v PR Jelení buãina,

v NPR Pradûd (Divok˘ dÛl) a je‰tû na nûkolika místech.

Dal‰í stupeÀ náleÏí vy‰‰ímu horskému, a to v rozmezí 1100–1350 m.

Konãí zde hranice buku (1200–1250 m) a vládu pfiebírají horské smr-

ãiny nûkolika typÛ: tfitinová, borÛvková, jefiábová aj. Ty lemují vr-

choly Hrubého Jeseníku v oblasti Keprníku, Pradûdu a podél hlavní-

ho hfiebene aÏ po Ztracené kameny nad Skfiítkem. Krásn˘ porost hor-

ské smrãiny lze spatfiit v údolí Bílé Opavy, nejníÏe sestupuje do v˘‰-

ky kolem 850 m v NPR Ra‰elini‰tû Skfiítek. Zde jde o tzv. azonální

spoleãenstvo, jehoÏ v˘skyt je podmínûn specifick˘mi stanovi‰tními

podmínkami.

Nejv˘‰e poloÏen˘m vegetaãním stupnûm v Jeseníkách je stupeÀ sub-
alpínsk˘ (1350–1491 m). Je vymezen pouze nejvy‰‰ími partiemi

Hrubého Jeseníku: Keprník, Pradûd, hlavní hfieben (Vysoká hole 

– Pecn˘), tedy nad horní hranicí lesa, která probíhá zhruba ve v˘‰i

kolem 1350 m, pfiiãemÏ na Pradûdu dosahuje aÏ v˘‰e 1420 m.

Vyznaãuje se rozvolnûn˘m smrkov˘m porostem, kter˘ postupnû pfie-

chází v tzv. hole. Kromû solitérních smrkÛ (nebo skupin) nízkého

vzrÛstu a nûkolika málo druhÛ kefiÛ jsou tu uÏ jen travinná a kefiíã-

ková spoleãenstva rostoucí na silikátovém podkladu a kvûtena je zde

mnohem chud‰í neÏ na stanovi‰tích, kde nepanují tak extrémní povû-

trnostní podmínky. Charakter vegetace urãuje nûkolik druhÛ trav

a nízké kefiíãkové formace, doplnûné nûkolika bylinn˘mi druhy.

Nûktefií botanikové tvrdí, Ïe hole a nejvy‰‰í vrcholy Hrubého

Jeseníku patfií do alpínského stupnû, kter˘ je souãasnû povaÏován za

niÏ‰í stupeÀ vysokohorsk˘. To zfiejmû bude omyl – není moÏné, aby

se od horní hranice lesa hned pfie‰lo na stupeÀ alpínsk˘, zatímco sub-

alpínsk˘ byl opomenut. Maximálnû lze hovofiit o alpínsk˘ch prvcích

v stupni subalpínském. Tento stupeÀ charakterizuje kleã (borovice

horská), i kdyÏ ta se v Jeseníkách nevyvinula. Zabrala by právû tu

v˘‰ku, kde se nacházejí hole a Pradûd. 

Tento postfieh vychází z poznatku, Ïe Ïádné hory v âR, ani o 110 m vy‰-

‰í Krkono‰e, nemají vysokohorsk˘ ráz, kter˘ nacházíme na

Slovensku jen ve Vysok˘ch Tatrách. V âeském masivu subalpínsk˘

stupeÀ konãí v polohách, kde klimatické podmínky znemoÏÀují rÛst

kleãe, coÏ v Krkono‰ích znamená v˘‰ku 1500 m; tuto hranici zde

pfiekonávají pouze ãtyfii vrcholy. Teprve polohy bez stromÛ je moÏno

povaÏovat za alpínsk˘ stupeÀ. V Jeseníkách se lze pfiesvûdãit, Ïe sku-

piny i jednotlivé stromy, tfiebaÏe nízké, vystupují aÏ na hfiebeny, i na

vrchol Pradûdu, takÏe o skuteãném alpínském stupni se mluvit nedá.

To, co v Krkono‰ích zastupuje kleã, to v Jeseníkách zastupuje roz-

volnûn˘ smrkov˘ porost subalpínského pásma. Nelze zamûÀovat hor-

ní hranici lesa s horní stromovou hranicí, neboÈ se nacházejí v rÛz-

Podhorsk˘ stupeÀ: b) Jedlobuãina v PR Franz-Franz (750 m), ukáz-
ka pfiírodû blízkého lesa; v bylinném patfie je nejbûÏnûj‰í napfi. violka
lesní, svízel vonn˘, pstroãek dvoulist˘ a vraní oko ãtyfilisté, ãast˘ je
i samorostlík klasnat˘; v kefiovém podrostu najdeme zimolez obecn˘
a srstku angre‰t; kromû buku a jedle je zde modfiín, klen, jilm drsn˘
aj., smrk je druhotn˘.

NiÏ‰í horsk˘ stupeÀ: Smí‰ené lesy tohoto stupnû byly nahrazeny smr-
kov˘mi monokulturami; pohled od Medvûdích skal (900 m) pfies
Îìársk˘ Ïleb na protisvah (850–1000 m), 10. 5. 2018.

Vy‰‰í horsk˘ stupeÀ: BorÛvková smrãina ve v˘‰ce asi 1230 m; lesy
vypadají tak, jak by mûly vypadat i v niÏ‰ích polohách, samozfiejmû
s jinou skladbou dfievin (18. 6. 2018).
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n˘ch nadmofisk˘ch v˘‰kách. Navíc pÛvodní hranice lesa zasahovala

v˘‰, ale byla sníÏena pastvou dobytka v 17.–20. století. MoÏná právû

proto se v tomto pásmu udrÏela relativnû bohatá kvûtena, pokud ne‰-

lo o pastvu nadmûrnou.

Jednotlivé stupnû neprobíhají úplnû pfiesnû tak, jak byly stanoveny.

Jejich vymezení má obecn˘ ráz a urãuje tûÏi‰tû v˘skytu dané forma-

ce, nikoliv její pfiesné hranice. Prvotním ãinitelem, kter˘ podmiÀuje

vznik v˘‰kové ãlenitosti rostlinstva, je rozdílné podnebí v rÛzn˘ch

nadmofisk˘ch v˘‰kách. UplatÀuje se vliv celkového sniÏování teplo-

ty v závislosti na pfiib˘vající nadmofiské v˘‰ce (asi 0,6 °C na 100 v˘‰-

kov˘ch metrÛ), vliv teplotních v˘kyvÛ mezi dnem a nocí i zkracová-

ní vegetaãního období. Na místní prÛbûh hranic má vliv tváfinost re-

liéfu krajiny a místní klimatické podmínky, proto rozhraní mezi stup-

ni nebûÏí obvykle pfiímo po vrstevnici. PÛvodní rozhraní bylo navíc

po staletí deformováno lidsk˘mi zásahy. Stupnû, pokud jsou jejich

hranice pfiirozené, pfiecházejí postupnû, zvolna vyznívají nebo se mo-

zaikovitû prolínají.

Problémem je také botanické názvosloví. Botanici naz˘vají stejné

rostliny ãasto rÛznû, a tak máme v ãeské botanické literatufie zmatek.

KvÛli paralelním jménÛm ãesk˘m i latinsk˘m se mÛÏe stát, Ïe silen-

ku dvoudomou, knotovku ãervenou a knotovku lesní budete povaÏo-

vat za tfii druhy, a nikoli za jeden a t˘Ï. U ‰Èovíku men‰ího se zase set-

káme s názvem Acetosella vulgaris = kyselka obecná nebo Rumex 
acetosella = ‰Èovík kyselka, zatímco latinsk˘ název minus (men‰í)

není uveden. Doubravník sliãn˘, bukovinec kapraìovit˘ a bukovník

kapraìovit˘ je opût táÏ nízká kapradina, zatímco podobn˘ bukovinec

osladiãovit˘ je jin˘ druh a má pût latinsk˘ch názvÛ. Nûktefií botanici

rovnûÏ názvy zdrobÀují (tafiice – tafiinka) nebo pfiechylují (svízel –

svízelka), pfiípadnû pouÏijí odvozen˘ tvar (hulevník – hulevníkovec,

jetel – jetelovec). A to opomíjím názvy lidové.

K ãast˘m odborn˘m neshodám dochází v urãení, zda je daná rostlina

samostatn˘m druhem nebo jen plemenem druhu jiného; napfi. ná‰ en-

demit zvonek jesenick˘ je nûkdy udáván za samostatn˘ druh

(Campanula sudetica), jindy za poddruh zvonku ãeského, kter˘ 

endemicky roste v Krkono‰ích (Campanula bohemica ssp. gelida).

Nebo zda má b˘t skupina pfiíbuzn˘ch druhÛ fiazena do jednoho, dvou

ãi více rodÛ. Tak napfi. jestfiábníky byly rozdûleny na rod vlastní

(Hieracium) a podrod chlupáãek (Pilosella), u hoficÛ je to hofiec

(Gentiana) a hofieãek (Gentianella) apod. Pfiípadné nesrovnalosti vy-

fie‰íme, aÏ budeme procházet krajinou a zji‰Èovat, co kde roste.

Nebudeme v‰ak trvat na pfiíli‰né vûdeckosti.

Nezb˘vá neÏ se vydat na cestu. Budeme pfiitom sledovat v˘‰kové stup-

nû z nejniÏ‰ích poloh do hor tak, jak byly popsány, pfiiãemÏ u nûkte-

r˘ch se zdrÏíme déle. Tento seriál nemá za cíl vyjmenovat kompletnû

v‰e, co v na‰em regionu roste, n˘brÏ pfiiblíÏit v˘bûr toho, co je typic-

ké, zvlá‰tní, ménû bûÏné nebo vzácné. I tak bude mozaika, kterou slo-

Ïíme, dostateãnû reprezentativní. Fota a text: Milo‰ Zatloukal

DÛvodem, proã je ‰lechtûní rostlinn˘ch druhÛ nikdy nekonãící ãin-

ností, jsou nejen vysoké nároky na kvalitu jedince, ale i neustále se

mûnící podmínky pûstování. KvÛli globálnímu obchodování pfiichá-

zejí nové choroby i ‰kÛdci. Má-li se proto nûjaké novo‰lechtûní pro-

sadit na trhu, mûlo by vÏdy sv˘mi kvalitami pfievy‰ovat odrÛdy, kte-

r˘m hodlá konkurovat. Souborem vlastností, jako je chuÈ, konzisten-

ce a pevnost duÏniny, zbarvení, délka stopky, citlivost k otlakÛm,

vadnutí na skládce, náchylnost ke stfiídavé plodnosti, charakter vût-

vení a mnohé dal‰í. âasto se podafií vy‰lechtit odrÛdu, která vyniká

v fiadû znakÛ, bohuÏel v nûkter˘ch jiÏ tak silná není. Pokud jí v‰ak

drobn˘ pûstitel odpustí nûkteré nectnosti, mÛÏe b˘t mile pfiekvapen.

A to je pfiíklad nové odrÛdy Orion. V masivním mûfiítku se neprosa-

dila vzhledem k tenké slupce a mírnému vadnutí plodÛ na skládce.

Souãasnû roste i bujnûji, neÏ by si pûstitelé v intenzivních podmín-

kách pfiáli. Dosahuje v‰ak ‰piãkov˘ch chuÈov˘ch kvalit, je nenároãná

na pûstování a odolná vÛãi houbov˘m chorobám.

22) Orion 
PÛvod: vy‰lechtûn v ÚEB ve StfiíÏovicích z kfiíÏení Golden Delicious

x Otava. 

Strom: roste bujnû aÏ velmi bujnû, tvofií ‰iroce pyramidální koruny

s pravideln˘m stfiednû hust˘m obrostem. 

Plodnost: stfiednû raná, stfiednû vysoká, pravidelná.

PoÏadavky: pûstitelsky nenároãná a kvalitní zimní odrÛda s odol-

ností proti nemocem. Pro dokonalé vyzrání plodÛ ocení v˘slunné sta-

novi‰tû a pozdní sklizeÀ.

Plod: velk˘, ‰iroce kulovit˘, zelenoÏlut˘ s nepatrn˘m ãerven˘m

líãkem. Slupka suchá, duÏnina Ïlutavá, pevná, jemná, velmi ‰Èav-

natá s harmonick˘m pomûrem cukrÛ a kyselin. Sklízí se poãátkem

fiíjna, konzumní zralost v bûÏném sklepû trvá od poãátku listopadu

do dubna.

·patné vlastnosti: bujn˘ rÛst, tenká slupka.

Dobré vlastnosti: znamenitá chuÈ, nenároãnost, pravidelná plodnost,

odolnost chorobám; nepfieplozuje.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: 
www.ovocne-stezky.cz/?page=navody-a-doporuceni&group=vysad-
by&text=drsne-polohy-doporucene-odrudy-jablka
www.ueb.cas.cz/cs/system/files/users/public/cerny_126/orion-cz.pdf
www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/jablka-k-uskladneni-15-
zimnich-odrud-jabloni-odolnych-vuci-padli-a-strupovitosti)

Ovocnické rozhledy

Subalpínsk˘ stupeÀ: Území nad horní hranicí lesa, kde je‰tû rostou
stromy ãi kefie (jalovec obecn˘ nízk˘, meruzalka skalní); b˘vá zamû-
Àován za stupeÀ alpínsk˘, v nûmÏ v‰ak uÏ nerostou stromy ani kefie;
Vysoká hole od jihu (7. 7. 2018).
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V sobotu 23. února zorganizoval triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov ‰est˘ roã-
ník zimního triatlonu, kterého se zúãastnilo jen tfiináct závodníkÛ, z toho jed-
na tfiíãlenná ‰tafeta.
Na kvalitnû pfiipravenou traÈ sportovního areálu Flemmichovy zahrady

vyrazilo za pomûrnû mrazivého sobotního poledne (23. 2.) tfiináct spor-

tovních nad‰encÛ. âekala na nû dvanáctikilometrová jízda na kole po

místy zledovatûl˘ch cestách, ‰est kilometrÛ bûhu na lyÏích po zmrzl˘ch

snûhov˘ch plotnách ve sportovním areálu a nakonec bûh na pûtikilo-

metrové trati k janovickému zámku, kolem zámeckého parku a zpût.

Triatlonov˘ závod byl vyhlá‰en pro osm kategorií, od roãníku 2001

aÏ po roãníky 1959 a ménû, tfiináct triatlonistÛ leto‰ního závodu v‰ak

obsadilo jen ‰est z nich (M18, M30, M40, M50, M60 a kategorii ‰ta-

fet). Celkové vítûzství si odnesl Ondfiej Pajer (1989) z Dolního Mûsta

z t˘mu Catus s v˘sledn˘m ãasem 1:01:01. Druh˘ probûhl cílem

Marek ·ãerba (1969) z t˘mu Moutaintime Opava s ãasov˘m rozdí-

lem 39 vtefiin za vítûzem (1:01:40) a tfietí místo vybojoval Jakub

Boãek (1987) z t˘mu Novatop Lapierre z Opavy s v˘sledn˘m ãasem

1:02:09. Jediná ‰tafeta závodu ve sloÏení Jana Sedláãková, Petr

Sedláãek a Jakub Vala zdolala závod v ãase 1:13:42. JiKo

Zimní DuKo triatlon letos zaznamenal slab‰í úãast

Olomouãtí Shields se v dal‰ím kole Evropské univerzitní hokejové ligy utkali
s t˘mem Diplomats Pressburg Bratislava. Zápas se hrál v nedûli 10. února
pod ‰ir˘m nebem na zimním stadionu v R˘mafiovû. Utkání sledovalo 317 di-
vákÛ. Shields vyhrocen˘ zápas Winter Classic po nervy drásajícím prÛbûhu
zvládli a porazili slovenského soupefie podruhé bûhem deseti dnÛ. Boj o play-
off tak stále není ztracen˘. 
Hokejov˘ klub Univerzity Palackého v Olomouci vznikl v roce

2017. Svoji alma mater ãlenové t˘mu reprezentují v Evropské

univerzitní hokejové lize. University Shields se tak na ledû potká-

vají s t˘my z univerzit âeské republiky, Polska, Maìarska

a Slovenska.

Hokejoví fanou‰ci vidûli v R˘mafiovû zase po del‰í dobû kvalitní ho-

kej, ov‰em první góly zaãaly padat teprve aÏ ve tfietí tfietinû, která

skonãila nerozhodnû 2:2. 

Následovalo prodlouÏení, které v‰ak netrvalo dlouho. Hned v jeho

první minutû se k puku dostal Jakub Müller, kter˘ v samostatném 

Napínav˘ Winter Classic rozhodlo prodlouÏení

Sport

Cyklisté vyrazili na ledové plánû, v popfiedí bojuje Filip Hanslián,
kter˘ skonãil v triatlonu celkovû ãtvrt˘

První dva absolutní vítûzové Marek ·ãerba (ã. 116) a Ondfiej Pajer
(ã. 110) svádí boj na bûÏecké trati Vítûzn˘ Pajer vybíhá do poslední disciplíny 
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V sobotu 2. února probûhl na zimním stadionu v R˘mafiovû okresní

pfiebor v ledním hokeji za úãasti TJ Horní Bene‰ov, HC Bruntál 

a HC R˘mafiov. 

Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m.

V˘sledky zápasÛ:

HC R˘mafiov – HC Bruntál 4:6

TJ Horní Bene‰ov – HC R˘mafiov 6:4

HC Bruntál – TJ Horní Bene‰ov 5:5

Koneãná tabulka

Pofiadí Team Zápasy V˘hry Remízy Prohry Bilance Body
1. HC Bruntál 2 1 1 0 11:9 3

2. TJ H. Bene‰ov 2 1 1 0 10:9 3

3. HC R˘mafiov 2 2 0 0 8:12 0

Druhé kolo okresního pfieboru probûhne v bfieznu na zimním stadio-

nu v Horním Bene‰ovû. Martin Ftáãek

Okresní pfiebor bruntálského regionu

V sobotu 9. února se na umûlé ledové plo‰e v R˘mafiovû konal turnaj senio-
rÛ nad 40 let, kter˘ pofiádal Okresní svaz ledního hokeje Bruntál.
Turnaj seniorÛ probûhl za úãasti pûti druÏstev – HC Ostrava-Poruba,

HC Opava, HC Bruntál, HC R˘mafiov a TJ Horní Bene‰ov. Zápasy se

hrály systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m.

V˘sledky zápasÛ:
HC R˘mafiov – HC Bruntál 1:3 

TJ Horní Bene‰ov – HC Opava 2:3

TJ Horní Bene‰ov – HC R˘mafiov 5:3

HC Ostrava-Poruba – HC Opava 0:2

HC Bruntál – TJ Horní Bene‰ov 0:1

HC Ostrava-Poruba – HC R˘mafiov 1:2

HC Ostrava-Poruba – HC Bruntál 1:2

HC R˘mafiov – HC Opava 2:9

TJ Horní Bene‰ov – HC Ostrava 6:1

HC Bruntál – HC Opava 1:2

Koneãná tabulka
Pofiadí Team Zápasy V˘hry Remízy Prohry Bilance Body
1. HC Opava 4 4 0 0 16:5 8

2. TJ H. Bene‰ov 4 4 0 0 12:4 8

3. HC Bruntál 4 2 2 2 6:4 4

4. HC R˘mafiov 4 1 0 3 8:18 2

5. HC O.-Poruba 4 0 0 4 5:10 0

Velmi pûkná hokejová atmosféra, rychl˘ hokej, kter˘ pobavil po-

ãetné publikum. Nejlep‰ím stfielcem turnaje se stal Jifií Fajkus z HC

Opava. Vedení OSLH Bruntál dûkuje divákÛm a hlavnû v‰em druÏ-

stvÛm, která pfiijala pozvání, a tû‰í se na dal‰í roãník. 

Fota a text: Martin Ftáãek

Seniofii pfiedvedli rychl˘ hokej

Z dÛvodu nepfiíznivého poãasí nebylo moÏné odehrát zb˘vající zápasy (umûlá ledová plo-

cha byla odstavená).

Pofiadí Team Zápasy V˘hry Remízy Prohry Bilance Body
1. SK Slovan A R˘mafiov 12 9 1 2 73:30 19

2. SK Slovan B R˘mafiov 10 8 1 1 66:29 17

3. HC Kovo‰rot Moravia 11 7 2 2 68:40 16

4. HC Horní Mûsto 8 3 1 4 39:36 7

5. Stafií páni R˘mafiov 9 2 0 7 36:67 4

6. HC Pedators Bfiidliãná 6 1 1 4 21:34 3

7. HC Vikingové 10 0 0 10 23:90 0

Koneãná tabulka RHL (neúplná)

úniku dokázal zmást bratislavského brankáfie Bohu‰e a zafiídil sv˘m

druh˘m gólem v utkání dva body pro University Shields Olomouc na

koneãné skóre 3:2. Nejlep‰ími hráãi obou celkÛ byli po zápase vyhlá-

‰eni brankáfii. Ceny si pfievzali na jedné stranû Jakub Ovãafii a na dru-

hé Marián Bohu‰.

Luká‰ Sedlaãík, fota: JiKo
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R˘mafiovské modro-Ïluté barvy na novém bûÏeckém obleãení byly

a je‰tû budou jasnû vidût leto‰ní zimu na BoÏím Daru v Kru‰n˘ch ho-

rách, v Jablonci nad Nisou v Jizersk˘ch horách, v krkono‰ském

Vrchlabí, na beskydsk˘ch Pustevnách, v Novém Mûstû na Moravû,

v Ostravû, v Nové Vsi u R˘mafiova a na závûr sezóny u na‰ich sou-

sedÛ na ·trbském Plese ve Vysok˘ch Tatrách. 

Na‰i nejmlad‰í lyÏafii pod vedením Katefiiny Fryblíkové a Martiny

Baruselové od zaãátku roku vyuÏívali Flemda arénu, protoÏe leto‰ní

zima byla na sníh ‰tûdrá. Nûktefií si poprvé vyzkou‰eli, co v‰echno

bûÏky umí, a za tfii mûsíce udûlali opravdu pokrok. Star‰í se

s Patrikem Kreãmerem a Marcelou Valovou vydávali na tréninky

v bíl˘ch stopách do blízkého i vzdálenûj‰ího okolí R˘mafiova. Ti nej-

star‰í pilovali techniku po jesenick˘ch kopcích s Radimem Keclíkem

a Petrem Andr˘skem. 

V‰ichni spoleãnû jako oddíl, od nejmen‰ích aÏ po dorostence, absol-

vovali v lednu krajsk˘ závod na Pustevnách a v únoru na Nové Vsi

u R˘mafiova. I kdyÏ nûkdy nebylo poãasí podle na‰ich pfiedstav, zá-

vodníci se s ním vypofiádali stateãnû. Na stupnû vítûzÛ si stoupli

Anna Fryblíková, Kry‰tof Vystrãil, Filip Kreãmer, Marek Sázel,

Klára Slováková, Amálie Vinohradníková, Franti‰ek Sázel, Ondfiej

Baslar a Tomá‰ Sedláfi. 

V sobotu 19. ledna se Ski klub RD R˘mafiov ujal pofiádání krajského

závodu Lamont classic R˘mafiov. Na prezenãní listinû figurovaly

Fenix Ski Team Jeseník, TJ Kovohutû Bfiidliãná, Fortex Moravsk˘

Beroun, Granitol Moravsk˘ Beroun, SK Vrbno pod Pradûdem, SK

Sokol Brno nebo Ski akademie Vala‰ské Mezifiíãí. Snûhu byla spous-

ta, v bufetu se obãerstvili velcí i malí a nejrychlej‰í závodníci si od-

nesli krásn˘ pohár, diplom a cenu. Ski klub RD R˘mafiov je‰tû jed-

nou dûkuje hlavnímu sponzorovi – firmû Lamont R˘mafiov.

Dal‰í akcí pofiádanou na‰ím klubem byl zpoãátku jen „klubov˘“

Koláãkov˘ závod. Nicménû den pfied startem bylo jasné, Ïe 114 pfii-

hlá‰en˘ch závodníkÛ nebude znamenat nic malého. BûÏecké tratû by-

ly peãlivû upraveny, za coÏ vdûãíme F. Kováfiíkovi a V. Gerhardovi,

ktefií se nejen pro tento závod starali o úpravu bûÏeck˘ch stop. Navíc

jsme zpestfiili tratû dovednostními prvky, jako jsou otoãky, podjezdy,

vlny nebo skoky. Závod se dojíÏdûl za úplné tmy, traÈové kontroly

a ãasomíra v cíli se neobe‰ly bez ãelovek. Cel˘ závod by se neobe‰el

bez pomoci na‰ich lyÏafiÛ s velk˘m L a pfiátel bûÏeckého lyÏování,

ktefií vÏdy pfiijdou pomoci s organizací – dûkujeme L. Juráskové, Ing.

J. ÎiÏkovi, manÏelÛm Lachnitov˘m a Durmanov˘m. Za to, Ïe si ví-

tûzové v‰ech kategorií a posléze v‰ichni, ktefií se závodu zúãastnili,

odná‰eli domÛ v˘borné koláãe, mÛÏeme podûkovat dal‰ímu sponzo-

rovi – R˘mafiovské pekárnû. Její ceny byly opravdu sladké a chutna-

ly v‰em.

Posledním spoleãn˘m v˘jezdem byla 23. února jiÏ ãtvrtá úãast na

City Cross Sprintu v ostravsk˘ch Dolních Vítkovicích. Z R˘mafiova

ráno vyjíÏdûlo osm aut pln˘ch závodníkÛ a jejich pfiíznivcÛ. Bohat˘

doprovodn˘ program, teplé zázemí s obãerstvením, pfiítomnost mé-

Ski klub RD R˘mafiov hodnotí lyÏafiskou sezónu
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dií, to v‰e dûlá tento netradiãní závod atraktivním.

Krátká, úzká ledová traÈ neznamená zrovna nejjedno-

du‰‰í podmínky. Ale R˘mafiov‰tí opût nezklamali, by-

li vidût, nûktefií dokonce v pfiímém televizním pfieno-

su. Anna Fryblíková, Adam La‰ák, Kry‰tof Vystrãil,

Petra Zahradníková, Jakub Barusel, Adam Koneãn˘,

Jakub Vystrãil, ·imon Kroutil, Filip Kreãmer, Marek

Sázel, Klára Slováková a Franti‰ek Sázel – ti v‰ichni

stáli na stupních vítûzÛ. Ve veãerním hlavním klání se

do semifinále probojovali v dorostenecké kategorii

Ondfiej Baslar a Tomá‰ Sedláfi. Tom pak uhájil krásné

ãtvrté místo. V‰em dûkujeme za v˘bornou reprezen-

taci na‰eho klubu a mûsta. 

Mlad‰í Ïáci Marek Sázel, Matûj Fryblík a star‰í Ïáci

Klára Slováková, Amálie Vinohradníková, Franti‰ek

Sázel, Eduard Casciani, Ondfiej Baslar, Jakub Fryblík

a Tomá‰ Sedláfi se sv˘mi trenéry a servismanem Ing.

P. Zieglerem absolvovali v‰echny závody âeského

poháru a Mistrovství âR – letos v Jablonci nad Nisou,

Vrchlabí a Novém Mûstû na Moravû. Kategorii U15

(Tomá‰e Sedláfie, Ondfieje Baslara a Jakuba Fryblíka)

ãeká je‰tû 8. aÏ 10. bfiezna Mistrovství âR dorostu na

BoÏím Daru v Kru‰n˘ch horách. 

A tady jsou nejlep‰í v˘sledky z republikov˘ch závodÛ: 

âesk˘ pohár Ïactva v bûhu na lyÏích v Jablonci nad

Nisou. Norsk˘ sprint volnû Tomá‰ Sedláfi 6. místo,

Klára Slováková 13. místo, Franti‰ek Sázel 14. mís-

to, Ondfiej Baslar 19. místo. Intervalov˘ závod Klára

Slováková 6. místo, Franti‰ek Sázel 8. místo, Tomá‰

Sedláfi 10. místo.

Mistrovství âR star‰ího Ïactva ve Vrchlabí. Norsk˘

sprint klasicky Klára Slováková 6. místo, Franti‰ek

Sázel 7. místo, Tomá‰ Sedláfi 7. místo. Intervalov˘ zá-

vod volnû Klára Slováková 3. místo, Franti‰ek Sázel

7. místo, Ondfiej Baslar 10. místo, Tomá‰ Sedláfi 

15. místo.

âesk˘ pohár star‰ího Ïactva a finále Hledáme nové

talenty 2019 v Novém Mûstû na Moravû si vyzkou‰e-

li i mlad‰í Ïáci Marek Sázel a Matûj Fryblík. V team

sprintech se rozhodnû neztratili a z 37 ‰tafet skonãili

na 18. místû. Na‰e dal‰í, tentokrát smí‰ená ‰tafeta

Moravskoslezského kraje ve sloÏení Klára Slováková

a Anna Milerská obsadila z 36 ‰tafet 9. místo a kom-

binovaná ‰tafeta Franti‰ek Sázel (RDRY) a Pavel

Kováfi (SKVM) 7. místo. V intervalovém závodû vol-

nû si opût v˘bornû vedla Klára Slováková s 8. mís-

tem. Jen pro pfiedstavu – v Novém Mûstû na Moravû

startovalo témûfi 700 závodníkÛ z 51 klubÛ celé re-

publiky.

Zima pomalu konãí, to se ale rozhodnû nedá fiíci o tré-

nincích bûÏeck˘ch lyÏafiÛ. Jen bûÏky vymûní za ko-

leãkové lyÏe, in-line brusle, kola, kolobûÏky, hole

a bûÏeckou obuv. TakÏe vzhÛru do letní pfiípravy, aÈ

nás dal‰í zima nepfiekvapí.

Je‰tû jednou velké podû-

kování v‰em závodníkÛm,

rodiãÛm a prarodiãÛm,

ktefií pomáhají, trenérÛm

a v‰em, ktefií tráví volné

chvíle s dûtmi na bûÏec-

k˘ch tratích. 

Ladislav Baslar
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·est jednotek hasiãÛ zasahovalo v úter˘ 5. bfiezna odpoledne u poÏáru dvou-
podlaÏního rodinného domku v Bfiidliãné. 
Operaãní stfiedisko hasiãÛ bylo o poÏáru informováno krátce po 

13. hodinû. Do Bfiidliãné ihned vyjely dvû jednotky Hasiãského zá-

chranného sboru MSK ze stanic v R˘mafiovû a Bruntále a spoleãnû

s nimi ãtyfii jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ z Bfiidliãné, R˘mafiova,

Horního Mûsta a Dolní Moravice. 

Hofiet zaãalo v dûtském pokoji domku a oheÀ se roz‰ífiil na ãást stfie-

chy. Hasiãi ho dostali pod kontrolu za hodinu a ãtvrt, doha‰ení jim

zabralo dal‰ích dvacet minut. Dobrovolní hasiãi z Bfiidliãné hlídali

poÏáfii‰tû aÏ do veãera.

Majiteli domku, kter˘ se nad˘chal koufie, hasiãi poskytli první pomoc

a pfiivolaní záchranáfii jej poté pfievezli do nemocnice. Prvotní ‰kodu

odhadl vy‰etfiovatel hasiãÛ na 700 tisíc korun. Pfiíãina vzniku poÏáru

je v ‰etfiení, pfiedbûÏnû jiÏ ale bylo vylouãeno cizí zavinûní.

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

V Bfiidliãné hofiel rodinn˘ dÛm

Hasiãi v terénu

Reklama
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE RH 4/2019
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 29. 3. 2019
Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek 1. 3. 2019  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
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