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Jednání zastupitelstva nav‰tívil 
senátor Ladislav Václavec

Krajská pfiehlídka dramaÈákÛ ZU· 
pfiedstavila mladé talenty

Policisté ãetli seniorÛm z âerné 
kroniky

Restaurátofii zahájili práce na obou
sochách na námûstí Míru 

Malí i velcí zdolávali v pofiadí jiÏ ‰estou
osmitisícovku – Cho Oyu

ročník XXI.

Foto: Kamerov˘ záznam mûsta – OkamÏik v˘buchu nástraÏného systému
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Milovníci luxusních automobilÛ se v sobotu 27. 4. odpoledne mohli pokochat
krásou ladn˘ch kfiivek vozÛ Ferrari, které ukonãily svou spanilou jízdu na r˘-
mafiovském námûstí.
KaÏdoroãnû v dubnu pofiádá agentura Tripper, která se jinak speciali-

zuje na pû‰í turistiku po ãesk˘ch mûstech, spanilou jízdu Klubu ma-

jitelÛ vozÛ Ferrari. „Jde o dvoudenní akci. VÏdy se pfiijede do dané-
ho místa, letos to byl zámek v Sobotínû, a v sobotu je organizována
vyjíÏìka spojená s náv‰tûvou regionální originální dílny. Nûãeho, co
je typické pro dan˘ region a co je v rodinn˘ch rukou. Letos to byla
Bezchlebova rodinná konzervárna Via Delicia v Zábfiehu na Moravû,
vyhlá‰ená skvûl˘mi pa‰tikami. Odtud se jelo do ·títÛ, dále do
Hanu‰ovic, kde byl obûd, pokraãovalo se zatáãkami na
âervenohorské sedlo, do Karlovy Studánky a pro zakonãení jízdy
jsme vybrali námûstí v R˘mafiovû, protoÏe je vzdu‰né, otevfiené a má

moc pûknou radnici. V prÛbûhu cesty musely posádky plnit jednodu-
ché a leckdy i vtipné kvízy,“ pfiiblíÏil Ferrari sraz organizátor Oldfiich

Bubeníãek z agentury Tripper.

V sobotu odpoledne se r˘mafiovské námûstí zaplnilo zvûdavci a ob-

divovateli luxusních strojÛ, jejichÏ prodejní cena se pohybuje od 

7,5 do 35 milionÛ korun v závislosti na v˘bavû a na velikosti série

modelu. Rok od roku v˘kon sériovû vyrábûn˘ch automobilÛ Ferrari

stoupá, roãníky 2018

a 2019 mají pod kapo-

tou od 750 do 800 koní.

K vidûní mezi devate-

nácti zaparkovan˘mi

vozy byly i nejmlad‰í

roãníky, nejstar‰í mo-

dely byly z let 1984

a 1986.

„UÏ jsme dokonce byli
kontaktováni, abychom
proti v‰em zvyklostem
zorganizovali podzimní
vyjíÏìku v záfií. Tu uspo-
fiádáme zfiejmû na
Karlovarsku, ale v‰e se
odvíjí od toho, zda na-
jdeme správn˘ resort
s dostatkem ubytovacích
kapacit, vhodn˘mi rela-
xaãními podmínkami
a poãtem parkovacích
míst,“ dodal Oldfiich

Bubeníãek. JiKo

Námûstí zaplnily luxusní vozy Ferrari

Ohlédnutí za Velikonocemi

V Nedûlní ‰kole ve Stránském si dûti v sobotu 13. dubna zdobily velikonoãní kraslice Fota: Jakub Vala
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Úter˘ 9. dubna 2019 se do pamûti r˘mafiovsk˘ch obãanÛ vrylo ãern˘m
písmem. Nikoho z místních by asi nenapadlo, Ïe by se v malém poklidném
mûstû v Jeseníkách mohl odehrát bombov˘ útok. I kdyÏ informace 
o explozi na r˘mafiovské radnici probûhla v‰emi tuzemsk˘mi sdûlovací-
mi prostfiedky, zrekapitulujme si události den po dni.
Úter˘ 9. 4., 16:45
Celé námûstí Míru se otfiáslo ohlu‰ující ránou, jejíÏ pfiíãinou, jak

se pozdûji ukázalo, byl v˘buch v pfiízemí r˘mafiovské radnice.

V té dobû je‰tû neznám˘ atentátník umístil v˘bu‰n˘ systém za

vstupní dvefie radnice, do rohu chodby k ústfiednímu topení.

Vzápûtí po explozi pfiivolala jednatelka Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov Irena Orságová, která nakupovala v prodejnû naproti

radnici, telefonicky hasiãe. Volajících na tísÀové linky bylo beze-

sporu víc. Na námûstí se okamÏitû zaãaly sjíÏdût v‰echny sloÏky

Integrovaného záchranného systému, do akce byl povolán poli-

cejní vrtulník s termovizí a zásahová jednotka, prostranství ko-

lem radnice bylo uzavfieno. Zasahující hasiãi záhy vyvrátili spe-

kulace o v˘buchu plynu ãi o tûÏce zranûn˘ch.

Tûsnû pfied v˘buchem se v budovû radnice nacházely ãtyfii osoby:

dva poãítaãoví technici a dvû uklízeãky. âtvrt hodiny pfied pátou

vy‰la jedna z nich ven a zamífiila na po‰tu. Pfied vchodem minu-

la muÏe, kter˘ vcházel do budovy radnice. Krátce nato zaznû-

la detonace. MuÏ zfiejmû pfiinesl na radnici nástraÏn˘ systém, po-

loÏil ho u dvefií na podatelnu v pfiízemí, aktivoval ho a utekl. 

„âasová prodleva do v˘buchu byla jen pár sekund,“ fiekla mí-

stostarostka Lenka Vavfiiãková. Uklízeãka se na‰tûstí nestihla

vrátit, uvnitfi ale zÛstala její kolegynû a oba technici v horním

patfie budovy. Nikomu z nich se nic nestalo. 

Je‰tû téhoÏ dne vpodveãer zadrÏela policejní zásahová jednotka

muÏe podezfielého z odpovûdnosti za v˘buch. NezadrÏela jej v‰ak

ani v âeské spofiitelnû, ani ve v˘ãepu u autobusového nádraÏí,

jak informovala média, ale na ulici, kdyÏ se ze zmínûné hospody

vypotácel, coÏ na‰í redakci potvrdilo i nûkolik místních ‰tamgas-

tÛ. MuÏ zatím nebyl obvinûn, policie ani neinformovala o tom,

zda se k útoku doznal a jak˘ byl jeho motiv.

Podle nepotvrzen˘ch informací mûlo jít o muÏe ve vûku 30 aÏ 40

let z r˘mafiovské mûstské ãásti Janovice. „ZadrÏeli jsme osobu,
která je provûfiována v souvislosti s explozí. Mohu zatím sdûlit
jen to, Ïe technická závada za explozí nebyla. Dal‰í okolnosti
jsou pfiedmûtem provûfiování,“ fiekla v úter˘ veãer mluvãí policie

Pavla Jirou‰ková. Místo ãinu pfievzali pyrotechnici, ktefií do ran-

ních hodin následujícího dne zaji‰Èovali stopy. 

Stfieda 10. 4.
Ve stfiedu ráno potvrdil starosta Ludûk ·imko, kter˘ si v noci bu-

dovu pod dozorem policistÛ prohlédl, Ïe nejvût‰í ‰kody byly na

vyraÏen˘ch oknech a interiérov˘ch dvefiích. „V pfiízemí se to t˘-
ká podatelny a kanceláfie, kde se vydávají pasy a obãanské prÛ-
kazy. Îádné dokumenty v˘buchem po‰kozeny nebyly. VyraÏeny
jsou i dvefie v nadzemních podlaÏích, napfiíklad do kanceláfií mat-
riky, finanãního odboru a dvefie na toalety. K újmû do‰lo hlavnû
na dvefiích, které se otevírají do místností. Ty, které se otevírají
do chodby, se opfiely o zárubnû, takÏe po‰kozeny nejsou. Îádné
dal‰í ‰kody na nábytku nebo napfiíklad na elektronice jsem tam
nevidûl,“ uvedl dále starosta. Velké ‰tûstí podle nûj bylo, Ïe k v˘-

buchu do‰lo po pracovní dobû, kdy v budovû byla jen jedna uklí-

zeãka a dva úfiedníci, ktefií ale byli v dostateãné vzdálenosti od

v˘buchu, a nebyli tudíÏ zranûni. 

„·el jsem z po‰ty, zespodu jelo právû auto, minulo mû a za chví-
li se ozvala rána. Asi bouchla pneumatika, napadlo mû, a jak
jsem se otoãil, najednou byl v‰ude d˘m a já si fiíkal, tak pneuma-
tika to nebyla,” popsal okamÏik v˘buchu Miroslav Hradil

z R˘mafiova.

Ve stfiedu vedení radnice informovalo na webov˘ch stránkách

mûsta a prostfiednictvím mobilního rozhlasu o mimofiádné udá-

losti, která se na radnici stala, a také o tom, Ïe radnice bude

s nejvût‰í pravdûpodobností do pátku pro vefiejnost uzavfiena.

Pyrotechniky vystfiídali vy‰etfiovatelé a pracovali na místû v˘bu-

chu aÏ do pozdních veãerních hodin. 

âtvrtek 11. 4.
Ve ãtvrtek 11. dubna ráno byla radnice zpfiístupnûna pro zamûst-

nance úfiadu a média, která si místo v˘buchu mohla zdokumento-

vat. Probûhlo hodnocení ‰kod v 1. a 2. podlaÏí, následovaly od-

borné prohlídky statiky budovy a rozvodÛ elektfiiny a plynu. Poté

zaãala likvidace ‰kod – nezbytné opravy, aby byla budova pfies

noc zabezpeãena proti vniknutí. „Pfiem˘‰lel jsem o tom hodnû
a jsem zvûdav na v˘sledky vy‰etfiování policie, protoÏe nemohu
pfiijít na to – proã,” prohlásil starosta Ludûk ·imko. Na radnici

nepfii‰ly Ïádné v˘hruÏné dopisy, nefie‰il se tu Ïádn˘ velk˘ spor,

nenapadl jej Ïádn˘ pfiípad ãi nespokojen˘ obãan. „Budovu dnes
prohlédli odborníci. Byl tady statik, byla provedena revize elekt-
fiiny a plynu, zkontrolovali základní funkce a konstatovali, Ïe je
v‰echno v pofiádku. Zhruba od 8:00 uÏ uklízíme, spravujeme, za-
sklíváme, tak abychom byli na zítfiek pfiipraveni a schopni nor-
málnû úfiadovat. Budova je kulturní památka a památkáfii samo-
zfiejmû chtûjí, abychom to dali do stavu, v jakém to bylo. Opravu
s nimi budeme prÛbûÏnû fie‰it,“ dodal starosta.

Pátek 12. 4.
Od pátku byl v budovû jiÏ standardní provoz. ProtoÏe není znám

motiv ãinu ani bliÏ‰í údaje, nebyl podle starosty Luìka ·imko

zatím dÛvod pfiijímat nûjaká vût‰í bezpeãnostní opatfiení.

Úterní podveãerní v˘buch otfiásl nejen budovou radnice, ale

i místními lidmi. Na takové dramatické okamÏiky není poklidné

mûsto zvyklé. Ale rychle se vzpamatovalo. Incident mezi místní

obyvatele strach nezasel. Ke klidu pfiispûlo i to, Ïe policisté je‰tû

v úter˘ veãer muÏe podezfielého z útoku zadrÏeli. Lidé mají za to,

Ïe ‰lo v jeho pfiípadû o zkratkovité jednání. 

Státní zástupce nejvy‰‰ího státního zastupitelství v Olomouci

s poboãkou v Ostravû Alexandr Dadam na‰í redakci potvrdil, Ïe

útok byl ãinem jednotlivce bez vazeb na nûjakou skupinu osob

nebo s mezinárodním pfiesahem. Zatím není nikdo trestnû stíhán,

podezfiel˘ je v péãi lékafiÛ psychiatrie. „Momentálnû se zji‰Èují
podmínky pro zahájení trestního stíhání s ohledem na zdravotní
stav. âekáme na vyjádfiení, zda ho v tuto chvíli vÛbec mÛÏeme stí-
hat. Znalci musí posoudit, zda zadrÏen˘ muÏ není du‰evnû ne-
mocn˘ nebo zda v dobû spáchání ãinu nebyl nepfiíãetn˘. LhÛta na
vypracování znaleckého posudku byla stanovena na tfii mûsíce
s ohledem na vytíÏenost znalcÛ, ale vyhotovení posudku mÛÏe b˘t
vypracováno samozfiejmû dfiíve. V souãasné dobû probíhají úko-
ny pfiípravného fiízení a bylo zabránûno tomu, aby se podezfielá
osoba mohla dopustit dal‰ího protiprávního jednání,“ sdûlil na‰í

redakci v den uzávûrky (26. 4.) státní zástupce Dadam.

V˘voj budeme nadále sledovat a v pfiípadû nov˘ch skuteãností

pfiineseme aktuální informace v následujícím vydání. 

JiKo

R˘mafiovská radnice zaÏila bombov˘ útok

Vedení mûsta dûkuje v‰em firmám, které pomohly v rekordnû krátkém ãase uvést objekt radnice do pÛvodního stavu, za mimofiádnou ocho-

tu a úsilí. Dûkujeme Ing. Romanu Macoszkovi (statické posouzení), Romanu Sná‰elovi (revize elektro), Josefu Bittalovi (revize plynu),

ZdeÀce Zbofiilové (sklenáfiské práce), Jaromíru Lachnitovi (truhláfiské práce) a Ladislavu Máckovi (oprava zdiva, v˘malba budovy).

Ing. Ludûk ·imko, starosta
Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Podûkování

Téma vydáníTéma vydání
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Ve ãtvrtek 25. dubna se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

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

gramu jednání byl závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2018, schválení úãet-

ní závûrky mûsta za rok 2018, zpráva o hospodafiení mûsta k 31. bfiez-

nu a v˘hled hospodafiení k 31. prosinci – rozpoãtová opatfiení ã. II.

Dále zastupitelé vzali na vûdomí hospodáfiské v˘sledky spoleãností

Teplo, Mûstské sluÏby a Spojené lesy, s. r. o., za rok 2018, zprávu

o hospodafiení Bytermu R˘mafiov za rok 2018 a aktuální stav ve spo-

leãnosti VaK Bruntál, a. s. Dal‰ím bodem jednání byla v˘stavba do-

mu s peãovatelskou sluÏbou, dále vytvofiení dûtské skupiny a byl

schválen zámûr investiãní akce vybavení kuÏelny drahami.

Dal‰ím bodem bylo vyuÏití moÏnosti dotace na projekt Rozvoj infor-

maãních systémÛ obcí/krajÛ a související anal˘zy pro zlep‰ení ko-

munikace uvnitfi vefiejné správy i navenek a závûr jednání tvofiily ma-

jetkové záleÏitosti – zámûry prodejÛ a vlastní prodeje pozemkÛ nebo

jejich ãástí. Zastupitelé projednali celkem jedena‰edesát bodÛ. 

V úvodu jednání zastupitelstva pfiivítal starosta Ludûk ·imko senáto-

ra za bruntálsk˘ obvod Ladislava Václavce, kter˘ krátce diskutoval se

zastupiteli zejména na téma zdravotnictví a dopravy.

Z jednání zastupitelstva mûsta

Aktuálnû z mûsta

-05-2019  1.5.2019 18:07  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2019

7

Mûsto má v plánu postavit nov˘ dÛm 
s peãovatelskou sluÏbou

Zastupitelé naplánovali vybudování nového domu s peãovatelskou

sluÏbou (DPS), kter˘ by mûl vyrÛst na Lidické ulici, na prostranství

vedle stávajícího DPS, s tím, Ïe mûsto poÏádá o dotaci Ministerstvo pro

místní rozvoj. V̆ zva bude pravdûpodobnû vyhlá‰ena v listopadu 2019. 

Novostavba by mûla mít jedenadvacet bezbariérov˘ch bytÛ, které bu-

dou urãeny k sociálnímu bydlení osob v nepfiíznivé sociální situaci

zpÛsobené vûkem (65+ let) nebo zdravotním stavem. Podlahová plo-

cha peãovatelského bytu nesmí pfiekroãit 50 m2. V pofiadníku o pfii-

dûlení bytu v DPS je v souãasné dobû tfiináct uchazeãÛ, z nichÏ dva

nemají trval˘ pobyt v R˘mafiovû. Celkové náklady na v˘stavbu se od-

hadují na 23 milionÛ a sto tisíc korun, z toho dotace ministerstva by

mûla ãinit 12,6 milionÛ korun.

Dûtskou skupinu bude provozovat Diakonie âCE

Od 1. záfií bude ve mûstû provozovat Diakonie âCE dûtskou skupinu,

která mÛÏe peãovat o dûti ve vûku 1–6 let. Diakonie âCE povaÏuje pro-

vozování dûtské skupiny za svou prioritu a má potvrzen˘ zájem rodiãÛ

15 dûtí, proto podala 28. bfiezna Ïádost o dotaci prostfiednictvím Místní

akãní skupiny R˘mafiovsko na provozování dûtské skupiny v tomto po-

ãtu. Provoz dûtské skupiny budou zaji‰Èovat tfii chÛvy, dále zde bude pra-

covat jedna manaÏerka a cena za pobyt je pfiedbûÏnû stanovena na 800

korun za mûsíc vã. stravy. Provoz dle zájmu rodiãÛ bude od 6:30 do

17:00. Bude moÏné zde umístit dûti z celého regionu obce s roz‰ífienou

pÛsobností. Diakonie je pfiipravena ze sv˘ch prostfiedkÛ plnû uhradit ná-

klady na vybavení prostor – pÛjde o star‰í nábytek upraven˘ pro potfie-

by dûtí. Zastupitelé schválili zfiízení dûtské skupiny, dále pfiestavbu stfied-

ního pavilonu na Revoluãní ulici 30 pro potfieby dûtské skupiny, finan-

cování stavebních úprav z rozpoãtu mûsta a provozování dûtské skupiny

Diakonií âCE – stfiediskem R˘mafiov.

R˘mafiovská kuÏelna bude mít nové ãtyfidráhy

R˘mafiovská kuÏelna bude v budoucnu vybavena nov˘mi drahami tak,

aby splÀovala poÏadavky na kvalitativní tfiídu B dle Technick˘ch pfied-

pisÛ âeské kuÏelkáfiské asociace (âKA). Projekt nazvan˘ „Vybavení

kuÏelny drahami“ dosáhne v˘‰e 1,8 mil. korun bez DPH, a protoÏe na

podobné projekty není vyhlá‰en dotaãní titul, bude projekt hradit mûs-

to ze svého rozpoãtu. Stávající dráhy nevyhovují poÏadavkÛm na úro-

veÀ kuÏelny v soutûÏi, kterou KK Jiskra R˘mafiov hraje. Po projedná-

ní s vedením âeské kuÏelkáfiské asociace (âKA) bylo sdûleno, Ïe ku-

Ïelna v R˘mafiovû splní se stávajícími rozmûry, po provedení v˘mûny

drah a automatick˘ch stavûãÛ kuÏelek poÏadavky dle Technick˘ch

pfiedpisÛ âKA na kvalitativní tfiídu B. Technologie bude provedena tak,

Ïe mezi dráhami 1–2 a 3–4 nebudou umístûny dráhy zásobníkÛ koulí,

které by se neve‰ly, ale povedou pod povrchem a samotné zásobníky

budou umístûny za rozbûÏi‰tûm. Zastupitelstvo mûsta schválilo reali-

zaci zámûru investiãní akce Vybavení kuÏelny drahami.

Mûsto chce vyuÏít dotaci 
na rozvoj informaãních systémÛ

Mûsto plánuje vyuÏít moÏnost dotace na Rozvoj informaãních systémÛ

obcí/krajÛ a související anal˘zy pro zlep‰ení komunikace uvnitfi vefiej-

né správy i navenek.

ProtoÏe jde o jiÏ vypsan˘ dotaãní titul, je nutné jednat bez zbyteãného

odkladu a bude nutno provést zpracování Studie proveditelnosti a po-

dat Ïádost o dotaci v co nejkrat‰ím termínu. Studie proveditelnosti by

mûla napomoct vyjmenování jednotliv˘ch procesÛ na MûÚ R˘mafiov

a v jeho pfiíspûvkov˘ch organizacích, kter˘ch by se mûla elektronizace

dotknout. Cílem bude vyuÏít vloÏené finance co nejúãelnûji tak, aby se

zlep‰ila celková komunikace v rámci organizace i smûrem ven k obãa-

nÛm. ProtoÏe prozatím není zhotovena studie proveditelnosti, nelze od-

hadnout rozsah ãástky, o kterou bude mûsto R˘mafiov Ïádat.

MoÏnost vyuÏití dotace by spoãívala zejména v rozvoji stávajících ãi

zavádûní nov˘ch nástrojÛ zlep‰ování komunikace vefiejné správy smû-

rem k obãanÛm:

– zpracování a rozvoj analytick˘ch, metodick˘ch, evaluaãních a dal-

‰ích obdobn˘ch dokumentÛ t˘kajících se komunikace s vefiejností,

– informaãní kampanû,

– webové portály – modernizace webov˘ch stránek, responzivní na-

stavení stránek, interaktivní prostfiedí,

– webové a mobilní aplikace – mapové portály (GIS), rozklikávací

rozpoãet, aplikace hlá‰ení závad na majetku obce, on-line objednáv-

kové systémy, komplexní mobilní aplikace úfiadu, mobilní rozhlas,

– open data,

– rozvoj komunikace na sociálních sítích (anal˘za komunikace obce

na sociálních sítích, vzdûlávací kurzy ke komunikaci na sociálních

sítích, zpracování strategie komunikace na soc. sítích,

– sjednocení portálÛ pro obãany – provázání portálÛ obcí s Portálem

obãana,

– zaji‰tûní elektronické úfiední desky,

– modernizace korporátní identity (zpracování manuálu jednotné vi-

zuální komunikace),

– zaji‰tûní zpûtné vazby od obãanÛ – klientÛ úfiadu,

– v˘‰e uvedené aktivity Pfiívûtivého úfiadu lze kombinovat se souvise-

jícími vzdûlávacími aktivitami (kurzy, semináfii, stáÏemi na území

âR), sdílením dobré praxe, vãetnû moÏnosti pofiízení souvisejícího

softwarového nástroje. 

Mûsto bude opût spolufinancovat v˘mûnu kotlÛ

V minul˘ch letech probûhly první dvû v˘zvy dotaãního programu na

v˘mûnu kotlÛ na tuhá paliva v rodinn˘ch domech (kotlíkov˘ch dotací)

na území na‰eho kraje. V souãasnosti se chystá tfietí v˘zva, která bude

v rámci tohoto dotaãního programu zároveÀ v˘zvou poslední. S ohle-

dem na skuteãnost, Ïe ãistota ovzdu‰í v R˘mafiovû dle sledování a vy-

hodnocení Zdravotním ústavem Ostrava stále není dobrá, je nutno ma-

ximálnû vyuÏít moÏnosti tohoto dotaãního programu. Jak vypl˘vá

z vyhodnocení kvality ovzdu‰í, jsou hlavním zdrojem zneãi‰tûní v na-

‰em mûstû jednotlivé frakce polétavého prachu a benzopyreny, tedy

látky zafiazené mezi karcinogeny. Z v˘‰e uvedeného sledování téÏ vy-

pl˘vají pÛvodci tohoto zneãi‰tûní, pfiiãemÏ zdrojem nejv˘znamnûj‰ím,

podílejícím se v topném období aÏ z 60 % na mnoÏství tûchto polutan-

tÛ v ovzdu‰í, jsou jednoznaãnû lokální topeni‰tû na pevná paliva. Tento

stav lze zmírnit jedinû v˘mûnou kotlÛ lokálních topeni‰È, které nevy-

hovují emisním tfiídám, za nové.

V zásadû je moÏn˘ pouze pfiechod na jin˘ zpÛsob vytápûní – tepelná

ãerpadla, kondenzaãní plynové kotle a náhrada zastaral˘ch kotlÛ na

pevná paliva kotli splÀujícími pfiísnûj‰í emisní kritéria, konkrétnû kot-

li 4. a 5. emisní tfiídy. VyuÏitím dotace na v˘mûnu kotlÛ se v prvních

dvou v˘zvách podafiilo v R˘mafiovû vymûnit cca 75 nevyhovujících
kotlÛ v rodinn˘ch domech. Celkov˘ poãet kotlÛ na tuhá paliva se po-

hybuje v R˘mafiovû okolo 450 kusÛ. Poãet takto vymûnûn˘ch kotlÛ
je v R˘mafiovû nízk˘. âas, kter˘ zb˘vá ze zákona daného povinného

ukonãení provozu zastaral˘ch kotlÛ, je uÏ pouze necelé tfii roky 

(do 1. 1. 2022).

V rámci aktuální tfietí v˘zvy dotaãního programu na v˘mûnu kotlÛ na

tuhá paliva do‰lo k nûkolika zásadním zmûnám. V první fiadû jiÏ nejsou

podporovány kotle spalující uhlí ani kombinované kotle na dfievo 

a uhlí. Kotle na biomasu (dfievo, peletky), automatické nebo ruãní jsou

podporovány nadále, ov‰em za podmínky, Ïe musí b˘t napojeny na 

akumulaãní nádrÏ na ohfiev vody. Dále jsou samozfiejmû podporovány

plynové kotle a tepelná ãerpadla. Druhou zásadní zmûnou je, Ïe obec

mÛÏe pfiedfinancovat v˘mûnu kotlÛ obãanÛm. Zde je velk˘ pokrok

oproti minul˘m v˘zvám, a je tak umoÏnûna v˘mûna kotlÛ i sociálnû
slab‰ím obãanÛm. Tfietím a nemal˘m pfiínosem je skuteãnost, Ïe ve‰-

keré finanãní prostfiedky, které budou v rámci pfiedfinancování ze stra-

ny mûsta vyplaceny na podporu v˘mûny kotlÛ, se po jejich navrácení

od jednotliv˘ch ÏadatelÛ stávají prostfiedky, které mÛÏe mûsto nadále

vyuÏít na zlep‰ení Ïivotního prostfiedí. 

Zastupitelé proto schválili program Spolufinancování v˘mûny stávají-

cích ruãnû plnûn˘ch kotlÛ na tuhá paliva na území mûsta R˘mafiova

z rozpoãtu mûsta na rok 2019 a 2020 v rámci programu Kotlíkové dota-

ce v Moravskoslezském kraji – 3. v˘zva v letech 2019 a 2020. Více in-

formací k programu najdete na webu mûsta. JiKo, zdroj materiály ZM
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O moÏnosti získat dotaci na v˘mûnu kotlÛ v rodinn˘ch domech prÛ-

bûÏnû informuje odbor regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov na we-

bov˘ch stránkách mûsta. Aby si mohlo poÏádat o dotaci na v˘mûnu

kotle co nejvíce obãanÛ, mají novû moÏnost vyuÏít bezúroãnou pÛjã-

ku od mûsta R˘mafiova, kterou budou splácet aÏ po získání dotace.

Odbor je pfiipraven ÏadatelÛm poskytnout ve‰keré informace potfieb-

né k podání Ïádosti o dotaci a pomáhat pfii jejím zpracování. Pokud

chcete Ïádat o dotaci a vyuÏít souãasnû bezúroãnou pÛjãku od mûsta

R˘mafiova, obraÈte se na pracovníky odboru na níÏe uveden˘ch kon-

taktech nebo vyplÀte online formuláfi. Aby mûlo mûsto dostatek fi-

nanãních prostfiedkÛ na pÛjãky v‰em ÏadatelÛm o dotaci, bude samo

podávat Ïádost o dotaci Státního fondu Ïivotního prostfiedí, a proto

potfiebuje vûdût, o jakou ãástku má Ïádat. Pokud se nyní zapí‰ete me-

zi zájemce o pÛjãku, ale nakonec ji nevyuÏijete, nic se nedûje – pro-

to neváhejte a hlaste se!

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
Online formuláfi: https://bit.ly/2WeSlQj

Zdroj: webové stránky mûsta

Chcete Ïádat o kotlíkovou dotaci a vyuÏít pfiitom bezúroãnou pÛjãku od mûsta?

Leto‰ní volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 
24. kvûtna od 14:00 do 22:00 a v sobotu 25. kvûtna 2019 od 08:00
do 14:00. 

Kdo mÛÏe volit ve volbách do EP?
Volit mÛÏe obãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ v sobotu 25. kvût-

na dosáhne vûku 18 let. Volit mÛÏe kaÏd˘, kdo je zapsán do seznamu

voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu (dále jen „EP“) – tento

seznam vedou obecní úfiady a automaticky tam zapí‰í kaÏdého obãa-

na âR, kter˘ má právo volit ve volbách do EP a má na území âeské

republiky trval˘ pobyt. Voliã si mÛÏe ovûfiit na obecním úfiadû svÛj

zápis ve stálém seznamu voliãÛ pro v‰echny druhy voleb na území

âeské republiky nebo svÛj zápis pfiímo v seznamu voliãÛ pro volby

do Evropského parlamentu. 

Kde se mÛÏe volit?
Voliã hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhoÏ obecní-

ho úfiadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrskÛ,

hlasuje voliã v té volební místnosti, kam podle místa svého bydli‰tû

patfií. Starosta obce zvefiejní nejpozdûji do 9. kvûtna 2019 zpÛsobem

v místû obvykl˘m (vût‰inou na úfiední desce obce), které ãásti obce

náleÏejí do jednotliv˘ch volebních okrskÛ, a uvede adresy volebních

místností. 

Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ 

obecní úfiad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to,

aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise

v‰ak mÛÏe vysílat své ãleny s pfienosnou volební schránkou pouze

v rámci svého volebního okrsku. Na základû Ïádosti vy‰le okrsková

volební komise k voliãi dva své ãleny s pfienosnou volební schrán-
kou, úfiední obálkou a hlasovacími lístky. Pfii hlasování postupují ãle-

nové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hla-

sování.

Voliã mÛÏe hlasovat v jakékoli volební místnosti na území âeské re-

publiky, musí v‰ak ve volební místnosti (kromû prokázání své totoÏ-

nosti a obãanství) odevzdat okrskové volební komisi voliãsk˘ prÛ-
kaz. Voliã mÛÏe poÏádat o voliãsk˘ prÛkaz ode dne vyhlá‰ení voleb,

a to osobnû nejpozdûji 22. kvûtna 2019 do 16:00 nebo písemnû tak,

aby byla Ïádost doruãena obecnímu úfiadu nejpozdûji 17. kvûtna
2019 v 16:00. Písemná Ïádost musí b˘t opatfiena úfiednû ovûfien˘m

podpisem voliãe nebo zaslána v elektronické podobû prostfiednictvím

datové schránky (nestaãí pouh˘ email). Obecní úfiad pak pfiedá voli-

ãi voliãsk˘ prÛkaz buì osobnû, nebo osobû, která se prokáÏe plnou

mocí s ovûfien˘m podpisem voliãe Ïádajícího o vydání voliãského

prÛkazu, anebo jej voliãi za‰le.

Jak se ve volbách hlasuje?
Hlasovací lístky obdrÏí v‰ichni voliãi na adresu trvalého pobytu nej-

pozdûji 21. kvûtna 2019. Hlasovací lístky si je moÏné vyÏádat i ve

volební místnosti. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné.

Voliã musí ve volební místnosti prokázat svou totoÏnost a státní ob-

ãanství âR platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pa-

sem âR anebo cestovním prÛkazem nebo platn˘m obãansk˘m prÛ-

kazem. NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní obãanství, nebude

mu hlasování umoÏnûno. Pokud voliã hlasuje na voliãsk˘ prÛkaz, je

povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Voliã obdrÏí od okrskové volební komise prázdnou úfiední obálku 

opatfienou úfiedním razítkem. Na poÏádání mu komise vydá i sadu

hlasovacích lístkÛ.

S úfiední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí voliã do prostoru ur-

ãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ. Zde si vybere hlasovací lístek to-

ho kandidujícího subjektu, pro kter˘ chce hlasovat. Na vybraném

hlasovacím lístku mÛÏe voliã nanejv˘‰ dvûma kandidátÛm udûlit

preferenãní hlas. To uãiní tak, Ïe zakrouÏkuje jejich pofiadové ãís-

lo. Pokud voliã zakrouÏkuje více neÏ dva kandidáty, nebude se pfii-

hlíÏet k Ïádnému pfiednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku

nemají na jeho posuzování vliv. Poté vloÏí voliã tento hlasovací lís-

tek do úfiední obálky. Voliã by mûl pfii vkládání hlasovacího lístku do

úfiední obálky dát pozor na to, aby omylem nevloÏil do úfiední obál-

ky (napfi. z dÛvodu slepení) více hlasovacích lístkÛ. V takovém pfií-

padû by se totiÏ jednalo o neplatn˘ hlas voliãe. Voliã hlasuje tak, Ïe

úfiední obálku s vybran˘m hlasovacím lístkem vloÏí pfied okrskovou

volební komisí do volební schránky.

BliÏ‰í informace o volbách do Evropského parlamentu naleznete na

stránkách Ministerstva vnitra âR nebo na speciálních stránkách o ev-

ropsk˘ch volbách www.tentokratbuduvolit.eu. V̆ sledky voleb a se-

znamy kandidátÛ naleznete na stránce âeského statistického úfiadu

www.volby.cz, kde budou také zvefiejnûny v˘sledky voleb.

Podle informací Ministerstva vnitra âR
zpracoval odbor ‰kolství a kultury

âekají nás volby do Evropského parlamentu

Pro odevzdání hlasovacích lístkÛ a pro sãítání hlasÛ pro volby do

Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. kvût-

na 2019, je mûsto R˘mafiov rozdûleno do dvanácti volebních

okrskÛ:

Okrsek ã.  1
volí se v kanceláfii osadního v˘boru Janovice – voliãi s trval˘m po-

bytem v místní ãásti Janovice.

Okrsek ã.  2  
volí se v místnosti Mûstsk˘ch sluÏeb, Palackého 11, R˘mafiov pro vo-

liãe s trval˘m pobytem v ulicích Javorová, Jesenická, Julia Fuãíka,

Karla Schinzela, Kvûtná, Na Mokfiinách, Národní 10–34, Palackého

a Podolská.

Okrsek ã.  3  
volí se ve velkém sále ZU·, Divadelní 383, R˘mafiov – voliãi s trva-

l˘m pobytem v ulicích Bartákova, âapkova, Divadelní, Havlíãkova,

Jelínkova, Julia Sedláka, Sadová a Sokolovská.

Okrsek ã.  4  
volí se v budovû Základní ‰koly, ·kolní námûstí, R˘mafiov – voliãi

s trval˘m pobytem v ulicích Horní, Jungmanova, námûstí Míru,

Národní 2–15, Pfiíkopy, ·kolní námûstí.

Okrsek ã.  5 
volí se v budovû Základní ‰koly na ulici 1. máje 32, R˘mafiov –

voliãi s trval˘m pobytem v ulicích Hornomûstská, Lidická,

Vûtrná.

Informace pro obãany mûsta R˘mafiova – volby do Evropského parlamentu
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Restaurátorská dílna Mgr. Ladislava Werkmanna postavila le‰ení kolem ba-
rokní sochy Panny Marie na námûstí Míru a zahájila práce na jejím restau-
rování.
Socha z roku 1683 pochází pravdûpodobnû z dílny sochafie Franti‰ka

Ferdinanda Leblase a pfiedstavuje v regionu ikonograficky ojedinûl˘

typ mariánského sloupu. Poslední restaurování této v˘znamné kul-

turní památky probûhlo v roce 2011.

Souãasn˘ stav sochy je dobr˘, je v‰ak nutno provést celkové oãi‰tû-

ní (odstranûní prachu, ‰píny, mechu a li‰ejníkÛ). Místy je uvolnûno

spárování, z otevfien˘ch spár vyrÛstá zeleÀ. Na obvodovém stupni

jsou praskliny, které zfiejmû vznikly podmrzáním, protoÏe základy

schodÛ nebyly pfii posledním restaurování revidovány. Problémem

sochy je ‰patná kvalita maletínského pískovce dolní fiímsy soklu, kte-

r˘ pro‰el pfii minulém restaurování zpevÀováním. V hloubkách ka-

mene jsou Ïelezité pecky, jeÏ prostupují kamenem a povrchovû pÛ-

sobí esteticky ru‰ivû, je tedy nutno jejich pÛsobení potlaãit. Na nû-

kter˘ch místech je zapotfiebí doplnit vybarvení písma. Celkové ná-

klady na obnovu sochy ãiní 44 700 korun vã. DPH.

Po dokonãení této restaurátorské akce bude restaurována socha na

druhé stranû námûstí. Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuc-

kého pochází z roku 1736 a jejím autorem je sochafi Jifií Antonín

Heinz. Poslední restaurování probûhlo rovnûÏ v roce 2011. V souãas-

né dobû je stav sochy dobr˘, jen na soklu a na schodech jsou uvolnû-

né tmely a spárování, místy jsou barevnû odli‰eny tmely. Na povrchu

sochy se nacházejí tmavá místa (prach, zãernalá místa, biologické

zneãi‰tûní). Na dolních Ïulov˘ch schodech jsou zfiejmû vlivem nedo-

stateãného základu popraskané spáry, ãásti schodu jsou vysunuty ze

správné polohy a pfiední ãást je prasklá. Celkové náklady na obnovu

této kulturní památky budou ãinit 38 600 korun vã. DPH.

Obû restaurátorské akce probíhají pod dohledem orgánÛ státní pa-

mátkové péãe.

Zdroj: webové stránky mûsta, fota: archiv MûÚ R˘mafiov

Mûsto nechá opravit sochy na námûstí Míru

Mûsto R˘mafiov se stane sedmou zastávkou t˘mu Recyklojízdy, kte-

r˘ v ãervnu projede âeskou republiku od v˘chodu na západ, aby pod-

pofiil tfiídûní a recyklaci baterií. A jak jinak neÏ na kolech na baterky.

Tfiíãlenn˘ t˘m si dal za cíl na elektrokolech zdolat pfies 800 kilomet-

rÛ. Na cestû má 25 zastávek v ãesk˘ch a moravsk˘ch mûstech. Na

setkání s Recyklojízdou v R˘mafiovû se lidé mohou tû‰it ve ãtvrtek

13. ãervna 2019 od 8:30 do 9:00 na námûstí Míru.

„Celou akci dûláme pfiedev‰ím proto, Ïe chceme jít mezi lidi, mluvit
s nimi o tom, Ïe i kdyÏ se nûkomu mohou zdát baterky malé, do ko‰e
rozhodnû nepatfií. Je potfieba je odná‰et na sbûrná místa, odkud pu-
tují na recyklaci. Chráníme tím Ïivotní prostfiedí,“ fiíká Eva

Gallatová, která je ãlenkou t˘mu Recyklojízdy a zároveÀ zastupuje

neziskovou spoleãnost ECOBAT. Ta v âeské republice jiÏ 17 let za-

ji‰Èuje zpûtn˘ odbûr a recyklaci pfienosn˘ch baterií. 

Cesta Recyklojízdy zaãíná v severov˘chodní ãásti republiky

v âeském Tû‰ínû a konãí o deset dní pozdûji v Ostrovû na úpatí

Kru‰n˘ch hor. Zá‰titu nad Recyklojízdou v Moravskoslezském kraji

pfievzala námûstkynû hejtmana Jarmila Uvírová.

Vzkaz od Recyklojízdy: Pfiineste nám baterky
Pfii své zastávce v na‰em mûstû bude mít Recyklojízda krátké setká-

ní s obyvateli, ‰koláky a se zástupci mûstského úfiadu. Pro pfiíchozí

budou zdarma pfiipraveny krabiãky ECOCHEESE na skladování

a tfiídûní baterií v domácnostech. T˘m Recyklojízdy uÏ dnes vzkazu-

je: „Nejvût‰í radost nám udûláte, kdyÏ nám pfiinesete pouÏité baterie.
Na kolech je sice neodvezeme, ale rádi se pro nû po Recyklojízdû vrá-
tíme.“ 
PouÏité baterie pro Recyklojízdu mÛÏete uÏ nyní odevzdávat na po-

datelnû úfiadu, v informaãním centru, v SVâ, knihovnû a na ‰kolách. 

Recyklojízda je otevfien˘ projekt, a pokud si vedle sbûru baterií chce-

te uÏít i spoleãné záÏitky, mÛÏete se k t˘mu Recyklojízdy pfiipojit

Recyklojízda pfiipomene dÛleÏitost recyklace baterií

Okrsek ã.  6  
volí se v budovû Mûstské knihovny, Sokolovská 25, R˘mafiov – vo-

liãi s trval˘m pobytem na námûstí Svobody a v ulicích Nerudova,

Pivovarská, Radniãní, 1. máje.

Okrsek ã.  7
volí se v sále restaurace „U Kchachika“ v Jamarticích – voliãi s trva-

l˘m pobytem v místní ãásti Jamartice.

Okrsek ã.  8  
volí se ve velkém sále SVâ, OkruÏní 10, R˘mafiov – voliãi s tr-

val˘m pobytem v ulicích Komenského, Luãní, Na Stráni, Nová,

OkruÏní, Polní, Revoluãní 1–14, Sluneãná, Strálecká, Tomá‰e

Matûjky.

Okrsek ã.  9  
volí se v zasedací místnosti „Koliba“ v Ondfiejovû – voliãi s trval˘m

pobytem v místní ãásti Ondfiejov.

Okrsek ã. 10 
volí se ve velkém sále SVâ, OkruÏní 10, R˘mafiov – voliãi s trval˘m

pobytem v ulicích Dukelská, Husova, Lipová, tfiída HrdinÛ 1–14,

Úvoz, ÎiÏkova 1–14.

Okrsek ã. 11 
volí se ve spoleãenské místnosti Domu s peãovatelskou sluÏbou na

Revoluãní 30, R˘mafiov – voliãi s trval˘m pobytem v ulicích

Bezruãova, Máchova, Ml˘nská, Opavská, Vrchlického, Revoluãní

15–30A, Rudé armády, U Kaple, U Lomu, U Potoka, U Rybníka, 

8. kvûtna a voliãi z místní ãásti Harrachov.

Okrsek ã. 12 
volí se v kanceláfii Diakonie âCE, tfi. HrdinÛ 48, R˘mafiov – voliãi

s trval˘m pobytem v ulicích Marxova, NádraÏní, Na Vyhlídce, Pod

Svahem, tfiída HrdinÛ 15-60, ÎiÏkova 17–41, Zahradní a voliãi

z místní ãásti Stránské.

Socha Panny Marie Socha Jana Nepomuckého
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a ãást nebo celou cestu s nimi zdolat na kole ãi elektrokole. BliÏ‰í in-

formace o trase jsou k dispozici na webu recyklojizda.ecobat.cz.

Zatím jen polovina baterií konãí na recyklaci, pojìme to zmûnit!
Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v âesku dány do obûhu,

konãí na recyklaci. Mûlo by jich b˘t mnohem víc, protoÏe kaÏdá bate-

rie, která skonãí ve smûsném odpadu, ‰kodí pfiírodû. A to je hlavní cíl

Recyklojízdy – pfiesvûdãit lidi, aby pouÏité baterie odevzdávali na re-

cyklaci. KdyÏ hodíte baterii do popelnice na smûsn˘ odpad, skonãí na

skládce nebo ve spalovnû. V obou pfiípadech se z ní uvolÀují ‰kodlivé

látky, vãetnû tûÏk˘ch kovÛ, které zneãisÈují ovzdu‰í, pÛdu, podzemní

a povrchové vody. KdyÏ ale absolvujete pár krokÛ navíc k nejbliÏ‰ímu

sbûrnému místu, pak nejenÏe pfiírodu nezneãisÈujete, ale navíc ji ‰etfií-

te, protoÏe díky recyklaci z pouÏit˘ch baterií získáváme druhotné su-

roviny, zejména kovy, které mohou slouÏit k v˘robû nov˘ch produktÛ. 

Sbûrn˘ch míst je v âR uÏ pfies 20 tisíc. Asi nejznámûj‰í jsou ãervené

venkovní kontejnery na tfiídûní drobn˘ch elektrospotfiebiãÛ a baterií.

Na popularitû získává odevzdávání baterií v obchodech. Kdykoli te-

dy pÛjdete nakoupit do supermarketu, mÛÏete zde odevzdat i baterie.

A pokud je‰tû nevíte, kde máte nejbliÏ‰í sbûrné místo, urãitû ho na-

jdete na vyhledavaãi mapa.ecobat.cz.
Eva Gallatová

manaÏerka marketingu

RECYKLOJÍZDA 2019 – základní fakta
✔ Startuje 11. ãervna 2019 v âeském Tû‰ínû a konãí 20. ãervna

2019 v mûstû Ostrovû nad Ohfií.
✔ 3ãlenn˘ základní t˘m Recyklojízdy stráví 10 dní v sedle elek-

trokola a zdolá pfies 800 km.
✔ Po cestû zavítá do 25 ãesk˘ch a moravsk˘ch mûst a obcí. 
✔ Sledujte nás na Facebooku RECYKLOJÍZDA a na webu 

recyklojizda.ecobat.cz.

Projekt Stfiednûdob˘ plán sociálních sluÏeb
mûsta R˘mafiova na období 2019–2023 se
v tûchto dnech dostává do finální fáze. Do návr-
hu plánu zb˘vá zapracovat podnûty a pfiipomín-
ky vefiejnosti.
Jde o tfietí koncepãní dokument v této ob-

lasti. Na tvorbû nového plánu se podílely dvû pracovní skupiny, kaÏ-

dá se vûnovala problematice jiné cílové skupiny potenciálních klien-

tÛ. Ve skupinách byli zastoupeni poskytovatelé i uÏivatelé sluÏeb, ve-

fiejné instituce, zájmové spolky i laická vefiejnost. V̆ stupy pracov-

ních skupin byly do plánu zapracovány formou hlavních cílÛ a opat-

fiení, jeÏ se primárnû t˘kají sociálních sluÏeb definovan˘ch zákonem

ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách.

I kdyÏ souãástí projektu byly i dal‰í aktivity, jako pravidelná setkání

pracovních skupin, získávání analytick˘ch podkladÛ a dal‰í, hlavním

v˘stupem je pfiirozenû vlastní stfiednûdob˘ plán, jenÏ navrhuje kroky

ke stabilizaci sítû a postupnému zlep‰ování nabídky sociálních sluÏeb

v na‰em mûstû v horizontu pfií‰tích ãtyfi let. Návrh tohoto plánu je od

15. dubna 2019 zvefiejnûn na webov˘ch stránkách mûsta. 

Zdroj: webové stránky mûsta

Stfiednûdob˘ plán sociálních sluÏeb mûsta

Obec s roz‰ífienou pÛsobností (dále jen ORP) R˘mafiov je od ãerven-

ce 2016 zapojena do projektu „Systémov˘ rozvoj a podpora nástrojÛ

sociálnû právní ochrany dûtí“ Ministerstva práce a sociálních vûcí,

kter˘ je realizován ve 12 krajích âR. Usiluje mimo jiné o to, aby se

nadále sniÏoval poãet dûtí, které musí svou rodinu opustit, a podpo-

ruje a rozvíjí náhradní rodinnou péãi. Jednou z aktivit projektu je

podpora síÈování sluÏeb na lokální úrovni (dále jen síÈování), v rám-

ci které lokální síÈafi v ORP R˘mafiov napomáhá propojení sociální,

‰kolské a zdravotnické sféry v kontextu péãe o dûti a jejich rodiny. 

Jak vypadá síÈ sluÏeb pro dûti a jejich rodiny na R˘mafiovsku, co
se podafiilo a kde je prostor pro její rozvoj, aby dokázala vãas za-
chytit ohroÏení dítûte? Nejen s tûmito podnûty se mÛÏete sezná-
mit v materiálu „Anal˘za místní sítû sluÏeb pro dûti a návrh její

optimální podoby“ (dále jen anal˘za), kter˘ zpracoval lokální sí-
Èafi. 
Anal˘za je zaloÏena na rozhovorech s místními aktéry (zástupci slu-

Ïeb, ‰kol, zdravotníkÛ, úfiadÛ atp.) a jejich hodnocení kvality spolu-

práce a provázání sítû sluÏeb pro dûti. Byla dokonãena v záfií 2018.

Dokument se zab˘vá tím, kdo a jak je v na‰em regionu schopen na-
plnit potfieby dûtí a jejich rodin v oblastech vztahÛ, bezpeãí, zdra-
ví, uãení se, chování a materiálního zaji‰tûní. 
Obyvatelé R˘mafiova mohou z dokumentu získat pfiedstavu o tom,

kdo v‰echno je souãástí sítû sluÏeb pro ohroÏené dûti. Nejde v‰ak

o adresáfi sluÏeb, ale o materiál, kter˘ reflektuje zji‰tûné potfieby v lo-

kalitû a popisuje moÏnosti rozvoje sítû, aby mohla pruÏnû reagovat na

mûnící se potfieby dûtí a jejich rodin. 

Kde je prostor pro rozvoj sítû? 
V̆ stupem anal˘zy jsou konkrétní doporuãení pro rozvoj sítû sluÏeb,

Seznamte se s Anal˘zou místní sítû sluÏeb pro dûti v R˘mafiovû
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Byterm R˘mafiov, p. o.,
správce majetku mûsta R˘mafiova,
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na místo:

referent evidence nájemného

Místo v˘konu práce: Byterm R˘mafiov, pfiíspûvková organizace

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. ãervna 2019

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 8. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády 

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

zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

PoÏadavky:
• zpÛsobilost k právním úkonÛm, trestní bezúhonnost,

• poÏadované vzdûlání: stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (vzdûlání ekonomického smûru v˘hodou),

• obecná znalost bytového a nebytového fondu,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• velmi dobré komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• schopnost samostatného jednání,

• odolnost vÛãi stresu,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• vedení evidence pfiedpisu nájemného, záloh a nákladÛ na sluÏby spojené s uÏíváním bytov˘ch a nebytov˘ch prostor,

• kontrola a evidence vyúãtování záloh za sluÏby,

• zpracování nájemních smluv na byty a nebytové prostory,

• zpracování podkladÛ pro vymáhání dluhÛ,

• vedení spisové sluÏby, vyfiizování bûÏné korespondence.

V pfiípadû va‰eho zájmu za‰lete svÛj Ïivotopis a ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání nejpozdûji do 20. 5. 2019
na adresu: Byterm R˘mafiov, p. o., Palackého 11, 795 01 R˘mafiov.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Bc. Ivana Sitorová, fieditelka, tel.: 554 703 431. Bc. Ivana Sitorová, fieditelka organizace

napfiíklad v oblasti sluÏeb pro dûti s rizikov˘m chováním a vzniku

nízkoprahového zafiízení pro dûti a mládeÏ v R˘mafiovû. Dále pak za-

ji‰tûní poradensk˘ch sluÏeb pro rodiny s dûtmi pfiímo v R˘mafiovû

a pokraãování mezioborové spolupráce aktérÛ ãi efektivní vyuÏívání

dostupn˘ch sluÏeb pro dûti s potfiebami v oblasti du‰evního zdraví. 

Anal˘za je dostupná na webu www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ana-

lyzy-siti-sluzeb/, kde jsou i ve‰keré informace o projektu, kter˘ konãí

v ãervnu 2019. Je zde v‰ak nadûje, Ïe lokální síÈování v kraji bude po-

kraãovat od záfií 2019 pod Krajsk˘m úfiadem Moravskoslezského kraje.

Chtûl bych podûkovat v‰em aktérÛm sítû pro dûti a jejich rodiny

v ORP R˘mafiov za ãas, kter˘ síÈování vûnovali, za jejich vysoké pra-

covní nasazení, profesionalitu a ochotu hledat nová fie‰ení v nejlep-

‰ím zájmu dûtí a jejich rodin. Tomá‰ Vanûk
lokální síÈafi, ORP R˘mafiov

Ministerstvo práce a sociálních vûcí
www.pravonadetstvi.cz

Ve stfiedu 3. dubna se v tûlocviãnû Gymnázia a SO· R˘mafiov pofiá-

dal 16. roãník Velikonoãního turnaje v basketbale. Leto‰ního roãníku

se zúãastnily ãtyfii t˘my. První pfiíãku obsadili Ïáci SZT·

a VO· Opava, na druhém místû skonãila SP· a OA z Bruntálu, tfietí

místo si odvezlo druÏstvo z Ozimku a na‰i Ïáci obsadili ãtvrté místo.

Dûkujeme mûstu R˘mafiovu za finanãní pfiíspûvek na konání turnaje,

klukÛm za úãast a rozhodãím Pavlu Kon‰tackému a Ivu ·tûpánovi.

Hana ·vejdíková, fota: Aneta âerníãková

Mezinárodní velikonoãní turnaj v basketbale hochÛ

·kolství
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V pátek 5. a v sobotu 6. dubna hostilo Mûstské divadlo R˘mafiov na sto pa-
desát dûtí ve vûku 4–15 let z patnácti základních umûleck˘ch ‰kol Moravsko-
slezského kraje. Uskuteãnila se zde krajská soutûÏní pfiehlídka literárnû-
dramatick˘ch oborÛ v kolektivní dramatické tvorbû.
Vyhla‰ovatelem krajské pfiehlídky, která se koná jednou za tfii roky, je

Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR a Krajsk˘ úfiad

Moravskoslezského kraje. Stejnû jako pfied tfiemi lety i letos byla je-

jím pofiadatelem Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov ve spolupráci

s Mûstsk˘m divadlem R˘mafiov. Velkou zásluhu na tom, Ïe se pfie-

hlídka uskuteãnila po tfiech letech opût v R˘mafiovû, mají uãitelka

dramatického oboru r˘mafiovské ZU· Silvie Jablonãíková a koordi-

nátorka pfiehlídky Markéta Juro‰ková Bezruãová ze ZU· Krnov.

A protoÏe byla pfiehlídka soutûÏní, v publiku zasedla i odborná poro-

ta, jejímÏ pfiedsedou byl reÏisér, dramaturg a spisovatel Radovan

Lipus. Spoleãnû s ním úroveÀ jednotliv˘ch pfiedstavení hodnotili

Michaela Pál, uãitelka dramatického oboru ZU· Boskovice, a herec

ãinohry ostravského Divadla Petra Bezruãe a lektor Janáãkovy kon-

zervatofie Milan Cimera. 

V prÛbûhu páteãního odpoledne a celé soboty se divákÛm v sále diva-

dla i v koncertním sále ZU· R˘mafiov pfiedstavilo patnáct souborÛ zá-

kladních umûleck˘ch ‰kol z Havífiova, Ostravy, Tfiince, Klimkovic,

Krnova, Fr˘dlantu nad Ostravicí, Hluãína, Bohumína, Karviné,

âeského Tû‰ína a R˘mafiova. Za zmínku stojí napfiíklad ãeskotû‰ínské

pfiedstavení Chlapec v pruhovaném pyÏamu, havífiovsk˘ Alan, tfiinecké

pfiedstavení Dáte si? nebo Vaãice, která se nesmála, bohumínsk˘ Pan
Smraìoch, karvinské pfiedstavení AÏ vyrostu, r˘mafiovské Námluvy
u staré ãarodûjnice nebo Hlavnû buì nûkdo ZU· Krnov. Po závûreã-

ném sobotním pfiedstavení a rozpravû porotcÛ s vedoucími jednotli-

v˘ch dramatick˘ch oborÛ nastala dlouhá chvíle ãekání na verdikt. 

„Byl to nároãn˘ roãník, bylo hodnû pfiedstavení, která byla velmi za-
jímavá, pûkná, rozmanitá, a to textovû, formálnû i Ïánrovû. Byli jste
hroznû fajn. A ti, kdo od nás nedostali ceny z kovÛ, nebuìte smutní,
protoÏe to neznamená, Ïe jste hor‰í nebo ‰patní, ale je to tak, Ïe ne-
mÛÏou postoupit v‰ichni, ale jen jeden soubor a jeden s doporuãením.
Nejpodstatnûj‰í je vzájemné setkávání, s textem, s uãiteli, divadlem,

hrou a literaturou,“ sdûlil pfied samotn˘m udílením cen reÏisér

Radovan Lipus. Ocenûní byla rozdûlena na bronzová, stfiíbrná a zla-

tá pásma. Bronzové pásmo si z leto‰ní pfiehlídky odnesli Ïáci ZU·

Karviná s pfiedstavením AÏ vyrostu a r˘mafiovská ZU· a její Námluvy
u staré ãarodûjnice. Stfiíbrné pásmo získala ZU· Tfiinec a její Vaãice,
která se nesmála, dále havífiovsk˘ Alan, kter˘ rovnûÏ obdrÏel Cenu

divákÛ, a hluãínské pfiedstavení Mil˘ BoÏe, tady Oskar. Poslední

stfiíbrné pásmo získala ZU· Klimkovice a její Chlapec v pruhovaném
pyÏamu. Zlaté pásmo si odnesl Rychlosen ZU· Fr˘dlant nad

Ostravicí, dále âert a Káãa ZU· Havífiov a Pan Smraìoch ZU·

Bohumín, kter˘ rovnûÏ obdrÏel Cenu divákÛ. Zlaté pásmo s doporu-

ãením na postup do národního kola získala ZU· Krnov s pfiedstave-

ním Hlavnû buì nûkdo a zlaté pásmo a pfiím˘ postup do národního

kola získala tfiinecká ZU· a její pfiedstavení Dáte si?
„První pocity z vítûzství jsou smí‰ené a zmatené, protoÏe jsme hráli bez
jedné hlavní postavy, takÏe na poslední chvíli se role musela pfieobsa-
dit,“ fiekla Markéta Juro‰ková, vedoucí krnovského souboru ZU·, kte-

rému porota udûlila zlaté pásmo s doporuãením na postup. „Jednou
jsem ‰la pozdû do ‰koly, zb˘valy asi dvû minuty do zvonûní a najednou
se mi v hlavû zrodila my‰lenka na pfiíbûh s názvem ‚Hlavnû buì nû-
kdo‘. Sedla jsem si pfied ‰kolu, vytáhla deník a pustila se do psaní. Do
‰koly jsem dorazila o hodinu pozdûji, ale asi to stálo za to, kdyÏ jsme
vyhráli a postupujeme s doporuãením,“ svûfiila se s ãerstv˘mi záÏitky

autorka textu, teprve ãtrnáctiletá Adriana Slováãková.

„Leto‰ní roãník byl velmi nabit˘, a to jak poãtem souborÛ, tak i roz-
manitostí pfiedstavení. Byly tady texty nebo tituly, které vycházely pfií-
mo z autorské tvorby, byly tady klasické, provûfiené texty, ale i texty
objevné, nové. Byli jsme svûdky rÛzn˘ch zpÛsobÛ uchopení látky od
pohybového divadla aÏ po iluzivní. Scénování bylo v mnoha pfiípa-
dech peãlivé. ·lo opravdu o velmi zajímav˘ a vyrovnan˘ roãník z po-
hledu v˘konÛ. O tom svûdãí i celkov˘ poãet udûlen˘ch pásem,“ sdûlil

bezprostfiednû po skonãení pfiehlídky pfiedseda poroty Radovan

Lipus. Na otázku, jaká byla úroveÀ leto‰ního r˘mafiovského roãníku

ve srovnání s republikov˘mi pfiehlídkami, Radovan Lipus uvedl, Ïe

Moravskoslezsk˘ kraj je ba‰tou dramatické v˘chovy i co do poãtu li-

terárnû-dramatick˘ch oborÛ na ZU·. Vyzdvihl jejich úroveÀ a pfiede-

v‰ím uãitelské osobnosti. V‰ichni ãlenové poroty pochválili pfiínosn˘

dialog pfii rozpravách se v‰emi pedagogy o tom, jak divadlo funguje

nebo jak mÛÏe fungovat.

A jak hodnotí prÛbûh leto‰ní pfiehlídky organizátorka Silvie

Jablonãíková? „Podle mû se oba dny vydafiily skvûle. Ani jsem netu-
‰ila, co mû ãeká za zafiizování. Ale klaplo to perfektnû, v‰ichni byli
spokojeni. A chválím i svoje Ïáky z dramaÈáku, protoÏe fungovali
skvûle a pomáhali mi. Je na nû spolehnutí, byli mi pofiád po ruce.
Dûkuji v‰em, kdo se podíleli na bezchybném prÛbûhu krajské pfie-
hlídky, zejména pracovníkÛm Mûstského divadla R˘mafiov, ZU·
R˘mafiov, mé kolegyni z Krnova, koordinátorce Markétû Juro‰kové
Bezruãové, studentÛm, kolektivu Domova mládeÏe Gymnázia
a Stfiední odborné ‰koly a v‰em sponzorÛm, ktefií nám pomohli, aby
se pfiehlídka mohla konat,“ shrnula Silvie Jablonãíková. JiKo

Krajská pfiehlídka dramaÈákÛ ZU· pfiedstavila mladé talenty
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Nedûle s datem 24. bfiezna byla termínem soutûÏe o âeskotfiebovsk˘

pohár. Taneãní obor AT DANCE ZU· R˘mafiov mûl zastoupení v ka-

tegorii juniorÛ – parketové taneãní kompozice – pokroãilí. V konku-

renãním boji velk˘ch klubÛ získali se skladbou Píseãná fantazie krás-

né prvenství!

V nedûli 31. bfiezna se uskuteãnila v opavské sportovní hale regio-

nální soutûÏ vyhlá‰ená Czech Dance Organization (CDO). Porotû

pfiedvádûly své v˘kony soubory z celého Moravskoslezského kraje,

mezi nimi také AT DANCE ZU· R˘mafiov v juniorské kategorii. Za

choreografii Píseãná fantazie získal stfiíbrnou medaili, ocenûní poro-

ty a postup na Mistrovství Moravy, které se bude konat 8. kvûtna

v Bohumínû.

Dûkuji taneãníkÛm za velmi pûkné v˘kony a tû‰ím se na dal‰í sou-

tûÏní klání. Alena Tome‰ková, AT DANCE ZU· R˘mafiov

Taneãní sezóna úspû‰nû zahájena

Pfii‰el o bundu s penûÏenkou
V r˘mafiovské Flemmichovû zahradû do‰lo 9. dubna ke krádeÏi bun-

dy. Pachatel vyuÏil nepozornosti po‰kozeného, kter˘ si ponechal 

v altánku bundu s penûÏenkou, doklady, platební kartou a hotovostí

pfies 6 tisíc korun. ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 13 tisíc korun. 

KrádeÏ dfieva
R˘mafiov‰tí policisté pfiijali oznámení o krádeÏi dfieva. K ãinu do‰lo

v dobû od 15. bfiezna do 11. dubna na skládce vytûÏeného dfieva v le-

se mezi Bfiidliãnou a Malou ·táhlí. Pachatel odcizil smrkové dfievo

v celkové hodnotû 25 tisíc korun. 

Z chaty vzal, co se dalo
Zlodûj vnikl 8. dubna do jedné z chatek v zahrádkáfiské kolonii

u hfibitova v Bfiidliãné. Odcizil stan, lÛÏkoviny, spací pytel, skládací

Ïidle, alkohol i odpadkov˘ ko‰. Majiteli vznikla ‰koda za více neÏ 

9 tisíc korun. Jakékoli informace, které by napomohly ke zji‰tûní pa-

chatele, je moÏné telefonicky sdûlit, i anonymnû, r˘mafiovsk˘m poli-

cistÛm na tel. ãíslo 974 732 751.

Dostala smyk
Mezi Malou ·táhlí a R˘mafiovem v sobotu 13. dubna havarovala

45letá fiidiãka volkswagenu. V zatáãce dostala smyk na mokré silni-

ci a vyjela do pfiíkopu. Pfii havárii se lehce zranila. ZpÛsobená ‰koda

ãiní 50 tisíc korun.

Násilník skonãil na záchytce
R˘mafiov‰tí policisté zasahovali v nedûli 14. dubna u rodinného inci-

dentu v R˘mafiovû. 50let˘ muÏ vyhroÏoval manÏelce fyzickou újmou.

Pfiivolaní policisté ho zajistili a pfii dechové zkou‰ce mu namûfiili pfies

1,5 promile alkoholu. Skonãil na záchytné stanici v Opavû.

Z chalupy odcizil náfiadí
Kfiovinofiez, motorová pila a dal‰í vûci zmizely majitelÛm chalupy

v Ondfiejovû mezi 18. a 20. dubnem. Pachatel, kter˘ do objektu vni-

kl násilím, zpÛsobil ‰kodu za 5 500 korun.

KrádeÏ kladiva
Policisté provûfiují krádeÏ bouracího kladiva, ke které do‰lo 26. dub-

na mezi 11. a 12. hodinou dopoledne na Národní ulici v R˘mafiovû,

kde právû probíhala oprava Ïiviãného povrchu vozovky. ZpÛsobená

‰koda ãiní 55 tisíc korun. Pachateli hrozí trest vûzení aÏ na pût let. 

Nedání pfiednosti skonãilo nehodou
V R˘mafiovû na OkruÏní ulici havarovala 26. dubna odpoledne 49letá

fiidiãka fiatu. Na kfiiÏovatce nedala pfiednost v jízdû renaultu pfiijíÏdûjí-

címu po hlavní silnici. Do‰lo ke stfietu, fiat se pfievrátil pfies stfiechu

a zÛstal leÏet na boku. ¤idiãka a její spolujedoucí byly preventivnû pfie-

vezeny k vy‰etfiení do nemocnice. PoÏití alkoholu bylo u fiidiãÛ vylou-

ãeno dechov˘mi zkou‰kami. ZpÛsobená ‰koda ãiní 80 tisíc korun. 

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

Také seniorÛm jsou urãeny preventivní aktivity se ãtením publikací, které vy-
dalo Krajské fieditelství policie Moravskoslezského kraje. V okrese Bruntál
jsme nav‰tívili skupiny seniorÛ a seznámili je s nejãastûj‰ími pfiípady trestné

ãinnosti na jejich vûkové skupinû, která patfií mezi nejohroÏenûj‰í.
V úter˘ 23. dubna policejní preventistky zavítaly do Diakonie âCE,

stfiediska v R˘mafiovû, na tfiídû HrdinÛ. Pfiedstavily seniorÛm publi-

Policie ãetla seniorÛm z âerné kroniky
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kaci âerná kronika aneb Ze soudních síní, která zachycuje nejãastûj-

‰í ãi nejzávaÏnûj‰í trestné ãiny páchané na seniorech. Vzhledem 

k aktuálnímu tématu se seniofii seznámili s povídkou O vnucích a do-

stali rady, jak se v pfiípadû podvodného jednání zachovat. 

V této souvislosti zmínila policistka aktuální pfiípady, kter˘mi se po-

licie zab˘vá, a probrala i dal‰í nástrahy. Posluchaãi obdrÏeli publika-

ci a doprovodn˘ materiál s preventivními radami. Setkání mûlo vel-

mi pozitivní ohlasy.

Preventivní akce pro seniory probûhly tento mûsíc také v Bruntále,

Krnovû, Jindfiichovû ve Slezsku, ·iroké Nivû a dal‰í seniory hodlají

policisté nav‰tívit ve Slezsk˘ch Rudolticích a Velké ·táhli.

Aktuální pfiípady
V rámci Moravskoslezského kraje v leto‰ním roce policisté provûfiují 

22 pfiípadÛ podvodu na seniorech pod legendou vnuk. Dva pfiípady se 

udály 10. dubna v Krnovû. Neznám˘ volající telefonicky kontaktoval

nejprve 94letou Ïenu a pfii hovoru se vydával za vnuka. PoÏádal o za-

pÛjãení penûz, jelikoÏ má v bance problémy. Seniorka si v‰e ovûfiila u ro-

dinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a pfiípad oznámila policistÛm. Ti zjistili, Ïe podobn˘

telefonát mûla také dal‰í seniorka bydlící poblíÏ. Ta v‰ak pfiedala telefon

synovi a pachatel zavûsil. Obû seniorky se zachovaly obezfietnû.

Základní rada
Pokud volá osoba, která se vydává za vnuka a poÏaduje po vás pe-

nûÏní hotovost, vÏdy si ovûfite zpûtn˘m telefonátem uvádûné skuteã-

nosti, a to u samotného vnuka anebo u dal‰ích rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ.

Cizím lidem Ïádné peníze nedávejte. 

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, fota: redakce

S jarem nastalo období, kdy se budou v silniãním provozu stále ãas-

tûji setkávat fiidiãi motorov˘ch vozidel a cyklisté. Ti spoleãnû s chod-

ci a motocyklisty patfií mezi nejohroÏenûj‰í úãastníky silniãního pro-

vozu. Nejsou chránûni deformaãními zónami, bezpeãnostními pásy

ani dal‰ími prvky pasivní bezpeãnosti. Proto je na místû pfiipomenout

povinnosti i moÏnosti, které cyklisté mají pro zv˘‰ení své bezpeã-

nosti.

Technick˘ stav a povinná v˘bava
Pfied první jízdou by cyklisté mûli vûnovat pozornost údrÏbû kola –

nechat si dÛkladnû zkontrolovat a sefiídit kolo, mít správnû nahu‰tû-

ny pneumatiky, zjistit funkãnost brzd a osvûtlení atd. Je tfieba zkon-

trolovat, zda má kolo v‰echny prvky povinné v˘bavy, coÏ jsou dvû na

sobû nezávislé úãinné brzdy, pfiední odrazka bílé barvy, zadní odraz-

ka ãervené barvy, oranÏové odrazky na obou stranách pedálÛ, oran-

Ïové odrazky na paprscích kol, zaslepení koncÛ fiídítek. Zakonãení 

ovládacích páãek musí b˘t obalena materiálem pohlcujícím energii

a matice nábojÛ kol, pokud nejsou kfiíÏové nebo rychloupínací, musí

b˘t zavfiené.

Za sníÏené viditelnosti musí mít kolo vepfiedu svûtlomet bílé barvy

a vzadu svítilnu se zadním obrysov˘ch svûtlem ãervené barvy a také

zdroj elektrického proudu (napfi. dynamo), kter˘ svou kapacitou zaji-

stí svítivost obou svûtel.

Blatníky, zvonek nebo kryt fietûzu do povinné v˘bavy sice nepatfií, ale

z hlediska vlastní bezpeãnosti cyklisty policisté doporuãují, aby jimi

bylo kolo také vybaveno. UÏití cyklistické helmy je sice povinné

pouze pro osoby do 18 let, ale policisté doporuãují, aby ji pfii jízdû 

uÏívali cyklisté v‰ech vûkov˘ch kategorií. Pfiilba by mûla b˘t poho-

dlná, lehká, pokud moÏno co nejvíc kulatá a hladká, aby se pfii nára-

zu pfiede‰lo jejímu roztfií‰tûní a také pfienesla co nejvíce energie.

Reflexní prvky
PfiestoÏe povinná v˘bava pamatuje na prvky, které cyklistu ãiní pro

okolí co nejviditelnûj‰ím (odrazky, svûtlomety), kaÏd˘ dal‰í nepo-

vinn˘ reflexní prvek zvy‰uje jeho bezpeãnost. Trh nabízí ‰irokou ‰ká-

lu zboÏí z reflexního materiálu, aÈ to jsou batohy nebo potahy na ba-

tohy, reflexní pásky, ‰átky a mnoho dal‰ích. Sportovní obleãení je re-

flexními prvky hojnû opatfieno.

Jízda na kole z pohledu zákona
Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, Ïe na jízdním

kole se jezdí pfii pravém okraji vozovky, pokud je zfiízen jízdní pruh,

stezka nebo jin˘ vymezen˘ prostor pro cyklisty, je cyklista povinen

je pouÏít. Na stezce, která je spoleãná pro chodce a cyklisty, nesmí

chodce ohrozit, a pokud jsou na ní pruhy pro oba úãastníky oddûle-

ny, musí pouÏívat pouze pruh pro nûj vyhrazen˘. Cyklisté smí jet jen
jednotlivû za sebou. Nesmí jet bez drÏení fiídítek, drÏet se jiného
vozidla, vést za jízdy napfi. psa, pfiípadnû vozit pfiedmûty, které
znesnadÀují jízdu na kole (napfi. nákupní ta‰ky na fiídítkách).
Pokud cyklista hodlá pfiejet vozovku, pfies kterou není vyznaãen pfie-

jezd pro cyklisty, ale jen pfiechod pro chodce, musí sesednout z kola.

V neposlední fiadû je tfieba pfiipomenout, Ïe je na cyklisty pohlíÏeno

jako na fiidiãe a také oni se musí plnû vûnovat fiízení (coÏ se t˘ká
hovorov˘ch zafiízení a sluchátek v u‰ích) a nesmí v silniãním pro-

vozu jezdit pod vlivem alkoholu nebo omamn˘ch látek.

Buìte ohleduplní k ostatním úãastníkÛm silniãního provozu, dávejte

vãas znamení o zmûnû smûru jízdy, ve skupinû dodrÏujte dostateãné

rozestupy, sledujte dobfie vozovku. K ohleduplnosti vyz˘váme také

fiidiãe motorov˘ch vozidel. VÏdyÈ jednou z mnoha zákonn˘ch povin-

ností je „chovat se ohleduplnû a ukáznûnû, aby sv˘m jednáním ne-
ohroÏoval Ïivot, zdraví nebo majetek jin˘ch osob ani svÛj vlastní“. 

por. Mgr. Daniela Vlãková, Krajské fieditelství policie MSK
Fota: PâR a JiKo

Na kole bezpeãnû
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Hned tfiikrát bûhem ãtvrtku 4. dubna musely vy-
jíÏdût jednotky profesionálních a dobrovoln˘ch
hasiãÛ k poÏárÛm v pfiírodû na R˘mafiovsku.
Nejvût‰í z nich hasiãi likvidovali témûfi ‰est

hodin ve ãtvrtek odpoledne a veãer, a to

v obtíÏnû pfiístupném terénu na plo‰e pûti

hektarÛ lesního porostu mezi obcemi

Lomnice, RyÏovi‰tû a Dûtfiichov nad

Bystfiicí. Hofiela plocha po polomu a likvida-

ci kÛrovce s vysázen˘mi stromky. Pfiíãina

vzniku poÏáru je v ‰etfiení, stejnû jako stanovení celkové ‰kody.

Zasahovalo zde dvanáct jednotek hasiãÛ – jedna profesionální z HZS

MSK (stanice Bruntál), devût jednotek dobrovoln˘ch hasiãÛ

z Bruntálska – Lomnice, Bruntál, Krnov, Svûtlá Hora, Horní Mûsto,

Bfiidliãná, Dolní Moravice, Dvorce a Horní Bene‰ov, z okresu Opava

pfiijeli na pomoc hasiãi z Budi‰ova nad Budi‰ovkou a z Olomouckého

kraje hasiãi z Huzové.

Ve stejn˘ den po 11. hodinû hofiel v R˘mafiovû odpad a klestí. OheÀ

likvidovalo pût jednotek hasiãÛ – dvû ze stanic HZS MSK Bruntál

a R˘mafiov a tfii jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ z R˘mafiova, Horního

Mûsta a Bfiidliãné. ·koda je minimální.

A pÛl hodiny po poledni museli hasiãi vyjet k poÏáru trávy a smrko-

vého lesa do Jamartic. ·koda za-

tím nebyla nevyãíslena. Spoleãnû

s jednotkou HZS MSK ze stanice

Bruntál zde zasahovaly tfii jednot-

ky dobrovoln˘ch hasiãÛ z Dolní

Moravice, R˘mafiova a Horního

Mûsta.

I kdyÏ pfiíãiny vzniku poÏárÛ ne-

jsou u v‰ech událostí známy, mÛ-

Ïeme obecnû fiíci, Ïe osoby, které

se zde pohybovaly, se chovaly ne-

opatrnû a nepoãítaly s rizikov˘mi

skuteãnostmi – such˘m poãasím

a siln˘m vûtrem.

por. Mgr. Petr KÛdela
tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Tfii poÏáry v pfiírodû na R˘mafiovsku zamûstnaly hasiãe

Hasiãi v terénu

V pondûlí 1. dubna byl v Moravskoslezském kraji uve-
den do provozu First responder systém, tedy spo-
lupráce zdravotnické záchranné sluÏby a dobro-
voln˘ch zachráncÛ. Registrovaní a vy‰kolení
dobrovolníci mohou b˘t v nûkter˘ch pfiípadech in-
formováni operaãním stfiediskem o v˘skytu pacien-
ta v Ïivot ohroÏujícím stavu ve své blízkosti a poskytnout
mu základní první pomoc je‰tû pfied pfiíjezdem posádky ZZS. 
V tûchto dnech jsou ve mûstech a obcích Moravskoslezského kraje

distribuovány informace elektronickou cestou, stejnû jako prostfied-

nictvím letákÛ, tak aby bylo zaji‰tûno povûdomí obyvatel regionu

o této moÏnosti pomoci. 

Aktuálnû je v systému zavedeno a vy‰koleno 380 first responderÛ,

ktefií se jiÏ mohou do záchrany ohroÏeného pacienta aktivnû zapojit.

ZZS MSK zároveÀ eviduje dal‰í dvû stovky zájemcÛ, ktefií budou po-

stupnû pro‰kolováni. ·kolitelé záchranné sluÏby mûsíãnû pfiipraví 

nejménû ãtyfii kurzy a do systému tak pfiib˘vá okolo osmdesáti first

responderÛ. V kaÏdém kurzu pfiitom se zájemci pracuje obvykle se-

dm ‰kolitelÛ a administrativních pracovníkÛ. Zdravotnická záchran-

ná sluÏba poãítá s postupn˘m zapojením osmi set aÏ tisíce dobrovol-

n˘ch zachráncÛ v Moravskoslezském kraji.

Absolvent pûtihodinového pfiípravného kurzu obdrÏí prÛkaz first res-

pondera, kter˘m se mÛÏe prokázat pfii zásahu, symbolick˘ pamûtní

odznáãek a resuscitaãní rou‰ky. 

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

V na‰em kraji odstartoval First responder systém

Záchranáfii informují

PoÏár odpadu a klestí v R˘mafiovû

Hasiãi likvidují poÏár trávy
a smrkového lesa v Jamarticích

Hasit lesní porost v katastru Dûtfiichova pomáhal i vrtulník s bambi
vakem 

Fota: archiv HZS MSK
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Spoleãenská kronika

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

Dagmar Gregovská – R˘mafiov  ........................................... 80 let

Ladislav Tome‰ek – R˘mafiov  ............................................. 80 let

·tefan Furik – R˘mafiov  ...................................................... 80 let

Svatopluk Gottvald – R˘mafiov  ........................................... 80 let

Josefa Tome‰ková – R˘mafiov  ............................................. 81 let

Kvûtoslava BoÏková – R˘mafiov  ......................................... 81 let

Jifií Hol˘ – R˘mafiov  ............................................................ 81 let

Franti‰ek Smékal – R˘mafiov  .............................................. 82 let

Franti‰ka Tomanová – R˘mafiov  .......................................... 82 let

BoÏena Drlíková – R˘mafiov  ............................................... 82 let

Jozef StarchoÀ – R˘mafiov  ................................................... 82 let

Jaroslav Kreãmer – R˘mafiov  .............................................. 82 let

Stanislav Ondra – R˘mafiov  ................................................. 83 let

Lydie Voráãová – Janovice  .................................................. 83 let

Hana Poláchová – R˘mafiov  ................................................ 83 let

Elfrieda Heinischová – R˘mafiov  ........................................ 83 let

Katefiina Calábková – R˘mafiov  .......................................... 84 let

RÛÏena Kopeãná – R˘mafiov  ............................................... 84 let

Blanka Rozsívalová – R˘mafiov  .......................................... 84 let 

BoÏena Horká – R˘mafiov  ................................................... 84 let

·arlota Kmentová – R˘mafiov  ............................................. 84 let

Jifiina Citovská – R˘mafiov  .................................................. 84 let

Otto Spitzer – R˘mafiov  ....................................................... 86 let

Marie Zahradníãková – R˘mafiov  ........................................ 86 let

Libu‰a Veãefiová – R˘mafiov  ................................................ 86 let

Jaroslav Stránsk˘ – R˘mafiov  .............................................. 87 let

Marie Hrabinová – R˘mafiov  ............................................... 87 let

Stanislav Hausknecht – R˘mafiov  ........................................ 87 let

Veronika Ujfalu‰i – Janovice  ............................................... 88 let

Miroslav Hlaváã – R˘mafiov  ................................................ 88 let

Florica Hlaváãová – R˘mafiov  ............................................. 89 let

Rozlouãili jsme se
Jifií Svoboda – Stará Ves  ...................................................... 1951

Franti‰ek Hladk˘ – Dolní Moravice  .................................... 1956

Petronela Pofiízková – Horní Mûsto  ..................................... 1923

Ludmila Kfiápková – Stará Ves  ............................................ 1920

Eva Sedláfiová – R˘mafiov  .................................................... 1955

Anna ·tefanová – R˘mafiov  ................................................. 1934

Alena Spitzerová – R˘mafiov  ............................................... 1935

Marie PiÀosová – R˘mafiov  .................................................. 1939

Jaroslava Ondru‰íková – Dolní Moravice  ........................... 1945

BoÏena Fajtlová – Dobfieãov  ................................................ 1963

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

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

Dne 28. dubna 2019 jsme vzpomenuli

5. smutné v˘roãí chvíle,

kdy nás beze slÛvka rozlouãení opustila

na‰e milovaná dcera, maminka, sestra

a vnuãka

Katefiina Minichová.
S láskou stále vzpomínají

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

Dne 17. kvûtna 2019
by se doÏila 100 let

na‰e drahá maminka,

paní Anna Horáková.
Dne 23. bfiezna

uplynulo 15 let od chvíle,

kdy nás navÏdy opustila.

S láskou vzpomínají dcery Anna 
a Irena s rodinami.

Ode‰la jediná na svûtû, 
jeÏ nikdy nezradí,

na ni nám zÛstane nejhezãí
vzpomínka,

to byla nejdraÏ‰í,
to byla maminka.

J. Seifert

Dne 5. kvûtna 2019 si pfiipomeneme

7. smutné v˘roãí okamÏiku,

kdy nás navÏdy opustila milovaná maminka, sestra, teta a ‰vagrová,

paní Marcela Petro‰ová z R˘mafiova.
S láskou v srdci vzpomíná 

dcera Markéta a ostatní ãlenové rodiny.
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V sobotu 6. dubna se v Galerii Octopus uskuteãnila vernisáÏ v˘stavy jazzma-
na Marcela Bárty s tajemnû znûjícím názvem Meotarismy. Bárta na vernisá-
Ïi téÏ vystoupil v hudebnû-poetickém pásmu s básníkem Davidem RÛÏiãkou.
Marcel Bárta (*1974) je uznávan˘ hudebník, skladatel, instrumenta-

lista, saxofonista, klarinetista a v posledních letech také v˘tvarník.

Jeho jméno se pojí zejména s jazzovou scénou, spolupracoval s fiadou

hudebníkÛ a skupin – s Contrabandem Milana Svobody, Orchestrem

Gustava Broma, violoncellov˘m duem Tara Fuki, kytaristou

Vladimírem Václavkem ãi Lenkou Dusilovou, spoluzaloÏil uskupení

Muff, Vertigo Quintet ãi DoMa Ensemble. Intenzivnû se vûnuje

skladbû, kterou vyuãuje na VO· Jaroslava JeÏka. Spolupracoval téÏ

se znám˘mi divadelními osobnostmi, napfi. s Jaroslavem Du‰kem,

Simonou Babãákovou nebo s v˘tvarníkem Petrem Niklem, kter˘

v Galerii Octopus vystavoval pfied pûti lety. Marcel Bárta je také no-

sitelem nûkolika ocenûní Akademie populární hudby Andûl. 

Jako v˘tvarník je samouk. Zpoãátku vytváfiel kresby, pastely, oleje

a akryly, postupnû se dostal k aranÏovan˘m svûteln˘m koláÏím, kte-

r˘mi mimo jiné ilustroval básnickou sbírku Davida RÛÏiãky Hory na
hurá (2010). KdyÏ jako hudební improvizátor vystupoval v Ïivé per-

formanci souboru Stratocluster, setkal se s jednoduch˘m analogov˘m

projektorem neboli zpûtnou promítaãkou zvanou Meotar, kterou sou-

bor vyuÏíval k projekcím. Princip meotaru jej okouzlil, zaãal proto od

roku 2013 zkoumat jeho moÏnosti a vytváfiet originální díla, která na-

zval meotarismy, vlastní styl pak meotarismus. 

Pfii prvním setkání s Bártov˘mi meotarismy má divák pocit, Ïe si pro-

hlíÏí kresby, lepty ãi koláÏe. Koneãn˘m v˘stupem jsou v‰ak fotogra-

fie, kter˘m pfiedchází peãlivá pfiíprava ve formû prom˘‰lení kompo-

zice, vytvofiení kreseb a mnohdy i scénáfiÛ, tedy postupÛ, kter˘mi se

bude fiídit pfii vrstvení materiálÛ na osvûtlené plo‰e meotaru. Na tu

autor postupnû pokládá nejrÛznûj‰í druhy papíru, látku, ale také fi-

gurky z fotbálku nebo ‰amponov˘ gel. Jednotlivé vrstvy perforuje,

protrhává ãi vystfiihuje, aby docílil efektu (polo)prostoupeného svût-

la. Svûtlo je totiÏ dal‰ím materiálem, se kter˘m autor pracuje – me-

chanicky i obsahovû (cyklus Svûtazáfi). Pak uÏ zb˘vá v˘slednou

kompozici, sloÏenou na osvûtlované desce ãi promítanou soustavou

ãoãek na stûnu, vyfotit.

V̆ sledkem jsou lyrické, tajemné a zamlÏené kompozice (cyklus

Svûtazáfi), ve kter˘ch se cosi odehrává (cyklus Pfiíbûhy horizontu) –

cosi mezi opu‰tûn˘mi a snad i bloudícími postavami na zemi a ves-

mírem (cykly Co bude, uÏ dávno je a Bytosti). V Bártov˘ch meota-

rismech mÛÏeme vystopovat autorovo okouzlení estetikou v˘tvarné

Skupiny 42, konkrétnû motivem balónÛ Kamila Lhotáka ãi noãních

chodcÛ Franti‰ka Hudeãka. Nûkteré kompozice nám vzdálenû mohou

evokovat díla Jana Zrzavého ãi Vladimíra Boudníka. Tûmito citace-

mi, aÈ uÏ zámûrn˘mi ãi neplánovan˘mi, autorovo dílo zdárnû nava-

zuje na tradici ãeského v˘tvarného umûní. 

V souãasné vizuální tvorbû asi tûÏko mÛÏeme Marcela Bártu oznaãit

za zakladatele nového -ismu, v jádru své práce zÛstává pfiece jen po-

nûkud tradiãním. Nicménû jeho díla lze nazvat esteticky pozoruhod-

n˘mi a krásn˘mi, uÏijeme-li pojmu vytlaãovaného z oblasti souãasné

estetiky a umûlecké praxe. V záplavû krátkodech˘ch a ãasto i nud-

n˘ch videoartÛ a instalací jím objevená metoda vrací ãlovûka k nad-

ãasovému tématu, jak˘m je svûtlo. Autor naplÀuje slova historika 

umûní Jaromíra Zeminy, Ïe „svûtlo svût nejen zjevuje, n˘brÏ i tvofií.
Svûtlo je Ïivot, a nejenom fyzick˘!“. Sám Bárta fiekl, Ïe chtûl zachy-

tit „svûtla vesmíru, a taky pocit, Ïe v‰e je vlastnû jeden star˘ pfiíbûh,
kter˘ kdyÏ pfiestaneme vyprávût, svût zhasne“.

Staví tak ãlovûka pfied vûãnou otázku po smyslu bytí a na‰eho místa

na zemi a ve vesmíru. Navrací diváka také ke snu a poesii Ïivota.

Stejnû jako básník a textafi David RÛÏiãka (*1973), kter˘ do tónÛ sa-

xofonu a klarinetu pfiedná‰í své ver‰e: je letní podveãer ale je‰tû svût-
lo. / okna mûstského muzea se rozsvûcují a zhasínají jako svût˘lka na
kolotoãi.

Fota a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Galerie Octopus plná meotarismÛ Marcela Bárty

Bûhem dubna a kvûtna mohou zájemci v komorním prostoru galerie Pran˘fi
r˘mafiovského muzea zhlédnout v˘stavu detektorov˘ch nálezÛ z Uniãovska
a R˘mafiovska. Co v‰echno z (ne)dávn˘ch dob se skr˘vá pod zemí? 
JiÏ pfied lety se v muzeu uskuteãnila pfiedná‰ka archeologÛ Miroslava

Popelky a Jakuba Tûsnohlídka z Masarykovy univerzity v Brnû

o souãasném stavu problematiky detektorové prospekce a spolupráce

s archeologick˘mi ústavy. S nápadem uskuteãnûní aktuální v˘stavy

nálezÛ z oblasti Uniãovska a R˘mafiovska tentokrát pfii‰la archeoloÏ-

ka Mgr. Martina Kr‰ková, která pracuje v Archeologickém centrum

Olomouc a R˘mafiovsko pomûrnû dobfie zná. Cílem v˘stavy bylo na-

vázání kontaktÛ a spolupráce s r˘mafiovsk˘mi detektoráfii, jakoÏ i po-

uãení ‰iroké vefiejnosti o této oÏehavé oblasti. 

UÏ od 19. století se na budování archeologick˘ch a historick˘ch sbí-

rek muzeí vedle profesionálÛ podílela také fiada nad‰encÛ a amatérÛ.

V‰echno postupnû zmûnila logická a nutná profesionalizace oboru

zejména v druhé polovinû 20. století. Skuteãn˘ problém nastal 

s otevfiením hranic po roce 1989. Amatér‰tí hledaãi si zaãali pofiizo-

vat detektory a doslova plundrovat historická nalezi‰tû. Jak fiíká 

archeolog Jan Mafiík, vzácné a cenné archeologické nálezy „se pro-
mûnily v prosté zboÏí, opro‰tûné od svého historického a kulturního

Nálezy detektoráfiÛ v galerii Pran˘fi

Marcel Bárta David RÛÏiãka
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v˘znamu, jehoÏ si tak cení odborná vefiejnost“. Velice rychle v âesku

vznikl ãern˘ trh, na kterém se s tûmito artefakty zaãalo obchodovat,

a to v mnoÏství desítek aÏ stovek tisíc pfiedmûtÛ. Nastal problém, kte-

r˘ stát musel fie‰it legislativnû, de facto zákazem provádûní prÛzku-

mÛ k˘mkoliv jin˘m neÏ odborn˘m a profesionálním ústavem.

Detektoring amatérÛ je tedy nelegální a zakázanou ãinností. 

Vût‰ina odborníkÛ si v‰ak uvûdomuje, Ïe u zákazu nemÛÏe zÛstat a na-

opak by mûlo dojít ke spolupráci a osvûtû. Tu má podpofiit stanovení dlou-

hodobé strategie, pofiádání pfiedná‰ek, konferencí a vydávání nejrÛznûj-

‰ích ãlánkÛ, studií a pfiíruãek. O problému se má pfiedev‰ím diskutovat.

NejdÛleÏitûj‰í, oficiálnû v‰ak nepsané zásady zní: nehledat v archeo-

logick˘ch lokalitách, v‰echny nálezy peãlivû zamûfiovat (dnes GPS

soufiadnicemi), fotit a publikovat, pfii vût‰ím poãtu nálezÛ zavolat od-

borníky, nezneãi‰Èovat prostfiedí a po prÛzkumu je dát do pÛvodního

stavu. Na závûr ta nejobecnûj‰í: „VÏdy se chovat tak, aby hledání
s detektorem kovÛ mûlo co nejlep‰í povûst.“
Pokud budou muzea a archeologické ústavy budovat s amatérsk˘mi

hledaãi kovÛ vztah zaloÏen˘ na vzájemné spolupráci a hledaãi se bu-

dou fiídit stanoven˘mi pravidly, budou sv˘mi nálezy ústavy a muzea

obdarovávat a konzultovat je s nimi, pak snad dojde k úspû‰né sym-

bióze, coÏ je cíl, ke kterému souãasná iniciativa smûfiuje. 

Pfiíkladem by mohl b˘t úÏasn˘ nález eneolitické sekyrky, kterou do sbí-

rek daroval na zaãátku leto‰ního roku Josef Boxan (podrobn˘ ãlánek

od Mgr. Jifiího Karla v RH 4/2019), nebo úctyhodné sbírky Jifiího

Bosáka st. a Jifiího Bosáka ml., ktefií je ochotnû zapÛjãili na aktuální v˘-

stavu. V nich se nachází velké mnoÏství mincí z doby od 16. do 2. po-

loviny 20. století, nejrÛznûj‰í ‰perky, knoflíky, pfiezky, psí známky, rol-

niãky nebo váleãné pfiedmûty z 1. a 2. svûtové války. Jednûmi z nej-

star‰ích artefaktÛ jsou praÏské gro‰e Václava II. ze 14. století a typáfi

z 16. století. Pro nás R˘mafiovany je cenn˘ odznak nûmeckého spolku

stfielcÛ s motivem mûsta ãi turistick˘ ‰títek s vyobrazením postavy

Pradûda, oba z konce 19. ãi zaãátku 20. století. Souãástí nálezÛ v‰ak

ãasto b˘vají i pfiedmûty ze skla a plastu. Prezentován je tak soubor

sklenic z r˘mafiovsk˘ch a janovick˘ch podnikÛ nebo rozsáhl˘ soubor

drobn˘ch charitativních pfiedmûtÛ zvan˘ch Winterhilfe. 

V̆ stava je k vidûní do 29. kvûtna. 

Lit.: https://www.lovecpokladu.cz/poradna/zasady-hledace/
h t t p s : / / w w w. i d n e s . c z / t e c h n e t / v e d a / h l e d a c i - p o k l a d u -
archeologove.A141008_153928_veda_mla

Fota a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Klá‰terní kaple v Jeseníku se ve stfiedu 17. dubna stala místem konání slav-
nostní ãesko-polské konference Euroregionu Pradûd, která pfiedstavila nej-
v˘znamnûj‰í uskuteãnûné projekty pfiíhraniãní spolupráce, a dvacet zástup-
cÛ tûch nejúspû‰nûj‰ích si odneslo ocenûní. Mezi nimi fieditelka Mûstského
muzea R˘mafiov RÛÏena Zapletalová, která se kaÏdoroãní spolupráci s pol-
sk˘mi partnery na poli kultury intenzivnû vûnuje ‰est let.
R˘mafiovské muzeum zaãalo od roku 2011 ãást své ãinnosti soustfie-

dit na kaÏdoroãní realizaci projektÛ, prostfiednictvím kter˘ch do roz-

poãtu získá tolik potfiebné finance na uskuteãnûní kulturních akcí od

v˘stav a pfiedná‰ek pfies vydávání publikací, propagaãních materiálÛ

aÏ po zaji‰tûní letní sezóny na janovickém zámku ãi realizaci kultur-

ního programu v kapli V Lipkách. âástky jsou to nemalé a v rozpo-

ãtu organizace chybí, muzeum se proto snaÏí vyuÏívat grantÛ a dota-

cí nabízen˘ch Moravskoslezsk˘m krajem, Ministerstvem kultury âR

ãi fondem mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd. Ten cílí zejména na

pfiíhraniãní oblasti âeské a Polské republiky, mezi nimiÏ se má pro-

stfiednictvím spoleãn˘ch aktivit udrÏovat a prohlubovat pfiátelsk˘

vztah, podporovat zájem o poznání obou oblastí a zvy‰ovat turistic-

k˘ ruch. 

Poslední statistick˘ prÛzkum pro Euroregion Pradûd ukázal, Ïe nej-

vût‰í procento náv‰tûvníkÛ do na‰eho regionu jezdí za turistikou,

sportem a poznáním, tedy obecnû za odpoãinkem a zejména na do-

volenou. ZdrÏí se zde zhruba 4,5 dne a dennû zde utratí kolem 

700 korun. Zájem o náv‰tûvnost pfiíhraniãních oblastí pozvolna stou-

pá. To se t˘ká i R˘mafiova, do kterého se vrací 70 % spokojen˘ch ná-

v‰tûvníkÛ. Tomu má napomáhat i kvalitní a pestrá kulturní nabídka

r˘mafiovského muzea, kterou spoluvytváfií i pfiíhraniãní spolupráce.

Díky projektÛm Mûstské muzeum R˘mafiov získalo tyto dlouholeté

partnery: Muzeum Wsi Opolskiej, se kter˘m dosud realizovalo nej-

více projektÛ, Muzeum Âlàska Opolskiego, se kter˘m by chtûlo 

uskuteãnit velk˘ projekt s rekonstrukcí budovy muzea, a Muzeum

Ziemi Prudnickiej, s nímÏ letos v ãervenci otevfie roz‰ífienou expozi-

ci o textilní v˘robû v budovû podniku Hedva âesk˘ brokát.

Pracovníky v‰ech organizací po úspû‰né spolupráci pojí nejen kole-

giální, n˘brÏ i pfiátelsk˘ vztah. 

Za dobu ‰esti let se organizaci pod vedením RÛÏeny Zapletalové po-

dafiilo realizovat 22 projektÛ, z toho 12 z fondu mikroprojektÛ

Euroregionu Pradûd. Zaokrouhlená ãástka v‰ech získan˘ch finanã-

ních prostfiedkÛ ãiní 4 500 000 korun, z ãehoÏ 1 100 000 korun dofi-

nancovalo mûsto R˘mafiov. 

Foto a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Ocenûní ãesko-polské spolupráce zamífiilo do Mûstského muzea R˘mafiov

Ve ãtvrtek 25. dubna se v Mûstském muzeu R˘mafiov uskuteãnil literární
podveãer ke knize slovenského spisovatele z Pre‰ova Petera Ju‰ãáka
...a nezapomeÀ na labutû!, pojednávající o osudech trestankyÀ v sibifiském
Gulagu. Besedu ke knize vedla historiãka Helena Nosková, pfiítomen byl také
autor románu Peter Ju‰ãák a mlad˘ slovensk˘ herec Matej Kováãik, kter˘
spolu s hereãkou Monikou Puli‰ovou pfiíbûh pod reÏijním vedením Zuzany
·tancelové zdramatizoval do podoby audioknihy. I z ní pfiítomní pou‰tûli ukáz-
ky a náv‰tûvníci si ji mohli odnést domÛ.
Tfiicet let se slovensk˘ spisovatel Peter Ju‰ãák zab˘val osudy

SlovákÛ, MaìarÛ i NûmcÛ, ktefií byli z politick˘ch dÛvodÛ vûznûni

v Gulagu (Glavnoje upravlenije lagerej, tedy Hlavní správa náprav-

nû-pracovních táborÛ) na Sibifii. Pracovní tábory, jeÏ spadaly pod

správu tajné policie Sovûtského svazu, se zaãaly budovat od roku

1919. Uvádí se, Ïe jen za Stalinovy éry (1929–1953) Gulagem pro‰lo

nejménû 8 miliónÛ lidí, k tomu je‰tû 6 miliónÛ lidí Ïilo ve vyhnan-

ství. Vrcholná fáze pfii‰la ve 40. a 50. letech 20. století, kdy poãet tre-

stancÛ dosáhl ãísla aÏ 10 milionÛ (1948), pfied Stalinovou smrtí v ro-

ce 1952 pak 13 milionÛ. V táborech konãili zloãinci nebo tfieba pro-

stitutky, znaãnou ãást vûzÀÛ v‰ak pfiedstavovali reÏimu nepohodlní

lidé, ‰lechta a zejména inteligence, kterou sovûtsk˘ reÏim z drtivé

ãásti vyvraÏdil. 

Asi nejznámûj‰í díla popisující otfiesné podmínky tohoto zafiízení, je-

hoÏ „úkolem byla ochrana spoleãnosti pfied sociálnû zvlá‰tû nebez-
peãn˘mi zloãinci prostfiednictvím jejich izolace spojené se spoleãen-
sky prospû‰nou prací“, jak zní definice Rady Lidov˘ch komisafiÛ

SSSR z roku 1930, pfiedstavují Souostroví Gulag Alexandra

SolÏenicyna, Doktor Îivago Borise Pasternaka ãi Synové Gulagu
Armanda Maloumiana. 

K tûmto a mnoha dal‰ím knihám se zafiadil i román Petera Ju‰ãáka,

nesoucí symbolick˘ název ...a nezabudni na labute!, odkazující

NezapomeÀ na labutû… a na nadûji!

¤editelka muzea RÛÏena Zapletalová (druhá zleva) pfiebírá ocenûní
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Sbírku diapozitivÛ, a tudíÏ i fotoarchiv Mûstského muzea R˘mafiov

obohatil sv˘m darem pan Jan Sláma, kter˘ v letech 1974 aÏ 1988 Ïil

v R˘mafiovû a pracoval v místním podniku na v˘robu montovan˘ch

domkÛ RD Jeseník (dne‰ní RD R˘mafiov). Soubor 32 diapozitivÛ fi-

xovan˘ch v umûlohmotn˘ch a papírov˘ch rámeãcích je cennou do-

kumentací mûstské zástavby, která se v prÛbûhu druhé poloviny 

20. století zásadnû zmûnila. Podhorská zástavba dfiívûj‰ího nûmecké-

ho obyvatelstva, pro kterou byly typické domy tzv. jesenického (su-

detského) typu spolu s domy mû‰Èansk˘mi se ‰tukov˘m dekorem

zdoben˘mi fasády, byla po bezohledném bourání nahrazena zástav-

bou panelovou, „urãenou pro moderního socialistického ãlovûka“.

Spolu s panelovou v˘stavbou se budovaly také velké podniky, jako

jiÏ zmínûn˘ RD Jeseník. To v‰e zachycují diapozitivy pofiízené

Janem Slámou. Vedle staveni‰È dvou v R˘mafiovû nejvût‰ích sídli‰È

Dukelská a Pfiíkopy vyfotil tfieba pÛvodní zástavbu s ãerpací stanicí

na ulici Revoluãní, lyÏování a sáÀkování na Stráni, hrad Sovinec pfied

rekonstrukcí, restauraci Anenská huÈ ve Staré Vsi nebo janovick˘ zá-

mek a kapli V Lipkách. Soubor ne tak ãast˘ch pohledÛ do ulic mûs-

ta je i dobovou kritickou sondou, jak jsme naloÏili s architektonic-

k˘m dûdictvím po pfiedchozím obyvatelstvu. 

Dárci Janu Slámovi mockrát dûkujeme! Dûkujeme také ZdeÀku

âernému, kter˘ diapozitivy naskenoval a vyretu‰oval!

Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

PfiírÛstek do sbírek
Duben: Soubor diapozitivÛ (70.–80. léta 20. století)

k motivu bûlostn˘ch, elegantních a hlavnû svobodn˘ch ptákÛ, které

hlavní postavy trestankyÀ vidí pravidelnû prolétávat. Pfiíbûh vychá-

zející ze skuteãn˘ch událostí, dobov˘ch dokumentÛ, deníkÛ a zejmé-

na zpovûdí pamûtníkÛ se odehrává v letech 1945 aÏ 1954 v sibifiském

Taskanu. V lágru tu skonãí hlavní hrdinka Irena z KeÏmaroku, po-

cházející ze slovensko-nûmecko-rusínské rodiny. NKVD ji obviní ze

‰pionáÏe a v dobytãáku odveze na 15 let do pracovního tábora. Zde

se Irena setká s nûkolika dal‰ími postavami – Polkou Danutou, od-

souzenou za úãast ve Var‰avském povstání, ruskou profesorkou

ÎeÀou odsouzenou za domnûlou kontrarevoluãní ãinnost, ruskou ra-

distkou pfiezdívanou Pípaãka, vyznamenanou za chrabrost v 2. svûto-

vé válce, a dal‰ími Ïenami. Spoleãnû sná‰ejí nelidské podmínky, tûÏí

zlato a kácejí lesy. Av‰ak ani tûmto údûsn˘m místÛm se nevyh˘bá

láska. Irena se zamiluje do Gruzínce ·oty, se kter˘m otûhotní.

Narozeného syna jí v‰ak sovûtsk˘ reÏim nelítostnû odebere…

Peter Ju‰ãák s Helenou Noskovou a Matejem Kováãikem s pfiíbûhem

románu seznámili prostfiednictvím besed ‰irokou vefiejnost na

Slovensku i v âeské republice, kde jich uskuteãnili jiÏ sedm. Do na-

‰eho kraje zavítali poprvé, zato hned se tfiemi besedami: v bruntál-

ském divadle, poté pro studenty na Gymnáziu a SO· R˘mafiov a na-

konec v r˘mafiovském muzeu.

Román, napsan˘ s citem a pochopením Ïenské du‰e, jiÏ vy‰el v ma-

ìarském a polském jazyce, v souãasné dobû se chystá i rusk˘ pfieklad.

V ãe‰tinû pod titulem ...a nezapomeÀ na labutû! vy‰el právû 29. dub-

na. MÛÏete si jej zakoupit na pultech knihkupectví nebo pÛjãit

v Mûstské knihovnû R˘mafiov. Foto a text: Michal Vyhlídal
Lit.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gulag, https://www.juscak.com/

Zleva Peter Ju‰ãák, Helena Nosková a Matej Kováãik

Pohled na ulici Revoluãní s ãerpací stanicí, foto: Jan Sláma

Pohled z louky nad zahrádkáfistvím nad tfiídou HrdinÛ smûrem k pod-
niku RD Jeseník, foto: Jan Sláma

Akce hradu Sovince
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âím hor‰í má ãlovûk vkus, tím tvrdo‰íjnûji se ho drÏí. Jerome Klapka Jerome

(Nejen) literární v˘roãí
1. 5. Svátek práce 
2. 5. 1859 nar. Jerome Klapka Jerome, britsk˘ spisovatel a pub-

licista (zemfi. 14. 6. 1927) – 160. v˘roãí narození 

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku 
4. 5. 1919 zemfi. Milan Rastislav ·tefánik, slovensk˘ politik 

a astronom (nar. 21. 7. 1880) – 100. v˘roãí úmrtí 

4. 5. 2009 zemfi. Václav Cibula, novináfi, spisovatel a pfiekladatel

(nar. 7. 11. 1925) – 10. v˘roãí úmrtí 

5. 5. V˘znamn˘ den âR – v˘roãí Kvûtnového povstání
praÏského lidu v roce 1945 

6. 5. 1879 nar. Bedfiich Hrozn˘, chetitolog (zemfi. 12. 12. 1952) 

– 140. v˘roãí narození 

6. 5. 1899 nar. Karel Schulz, prozaik (zemfi. 27. 2. 1943) 

– 120. v˘roãí narození 

6. 5. 1949 zemfi. Maurice Maeterlinck, belgick˘ spisovatel, nosi-

tel Nobelovy ceny (nar. 29. 8. 1862) – 70. v˘roãí úmrtí

8. 5. Státní svátek âR – Den vítûzství, v˘roãí kapitulace
Nûmecka v roce 1945

10. 5. 1969 zemfi. Josef Váchal, grafik, fiezbáfi a prozaik (nar. 

23. 9. 1884) – 50. v˘roãí úmrtí 

10. 5. 1989 zemfi. Dominik Tatarka, slovensk˘ prozaik a literární

vûdec (nar. 14. 3. 1913) – 30. v˘roãí úmrtí 

13. 5. Svátek matek (druhá kvûtnová nedûle)

13. 5. 1944 nar. Petr Hapka, skladatel, zpûvák a dirigent (zemfi. 

25. 11. 2014) – 75. v˘roãí narození 

15. 5. 1929 nar. Jan Trefulka, prozaik, publicista a scenárista

(zemfi. 22. 11. 2012) – 90. v˘roãí narození 

16. 5. 1909 nar. Franti‰ek KoÏík, spisovatel (zemfi. 5. 4. 1997) 

– 110. v˘roãí narození 

17. 5. 1989 zemfi. Ota Hofman, prozaik a scenárista (nar. 

10. 4. 1928) – 30. v˘roãí úmrtí 

20. 5. 1799 nar. Honoré de Balzac, francouzsk˘ prozaik (zemfi. 

18. 8. 1850) – 220. v˘roãí narození

20. 5. 1989 zemfi. Pavel Juráãek, filmov˘ reÏisér, scenárista a pro-

zaik (nar. 2. 8. 1935) – 30. v˘roãí úmrtí 

22. 5. 1859 nar. Arthur Conan Doyle, anglick˘ prozaik (zemfi. 

7. 7. 1930) – 160. v˘roãí narození 

22. 5. 1939 zemfi. Jifií Mahen, vl. jm. Antonín Vanãura, spisovatel

(nar. 12. 12. 1882) – 80. v˘roãí úmrtí 

28. 5. 1779 nar. Thomas Moore, irsk˘ básník (zemfi. 25. 2. 1852) 

– 240. v˘roãí narození 

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku 
31. 5. 1809 zemfi. Joseph Haydn, rakousk˘ skladatel (nar. 

31. 3. 1732) – 210. v˘roãí úmrtí

31. 5. 1819 nar. Walt Whitman, americk˘ básník a publicista

(zemfi. 26. 3. 1892) – 200. v˘roãí narození

Citát:

Nová otvírací doba knihovny:
Po 8:00–17:00 St zavfieno ât 8:00–17:00
Út 8:00–17:00 Pá 8:00–16:00

www.knihovnarymarov.cz
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Po v˘stavû portrétÛ se do galerie mûstské knihovny v dubnu vrátil námût
krajiny. SvÛj hold „krásám svûta“ zde sloÏila bruntálská malífika RÛÏena
Sedláfiová.
Cesta RÛÏeny Sedláfiové k v˘tvarnému umûní vedla oklikou.

PfiestoÏe k malování tíhla uÏ v dûtství, na pfiání rodiãÛ se vydala na

praktiãtûj‰í dráhu a stala se zdravotní sestrou. Vystudovala Stfiední

zdravotnickou ‰kolu v Kyjovû a svému povolání se vûnovala mnoho

let, dokud ji od nároãné práce u nemocniãního lÛÏka neodvedly vlast-

ní zdravotní problémy. Poté si doplnila pedagogické vzdûlání a stala

se vychovatelkou.

V polovinû 90. let se rozhodla odcestovat do Anglie. V ostrovní zemi

proÏila pût let, osvojila si jazyk a po návratu domÛ pÛsobila jako 

uãitelka angliãtiny. V dÛchodovém vûku se do Anglie vrátila a právû

tento druh˘ pobyt byl pro její tvorbu klíãov˘. V Lond˘nû se tehdy

spfiátelila s malífikou polského pÛvodu Elizabetou Chojak Mysko.

Tato v˘tvarnice, kurátorka a organizátorka kulturního Ïivota ji uved-

la do tamního umûleckého svûta. RÛÏena Sedláfiová se stala její Ïá-

kyní, díky ní poprvé vefiejnû vystavovala. Absolvovala dal‰í v˘tvar-

n˘ kurz v Cornwallu a s prvními úspûchy získala potfiebnou sebedÛ-

vûru, aby se do malování pustila naplno. Od té doby se úãastnila nû-

kolika kolektivních v˘stav v Británii i âesku a pfiedstavila se téÏ sa-

mostatnû, napfi. v Bruntále, ·umperku, Opavû, Karlovû Studánce,

Vrbnû pod Pradûdem nebo Kyjovû.

„Malování mi pfiiná‰í velkou radost. KaÏdému, kdo uÏ je v dÛchodu,
doporuãuji, aÈ se nûãemu podobnému vûnuje,“ svûfiuje se RÛÏena

Sedláfiová. Sama je dokladem toho, Ïe na tvorbu není nikdy pozdû.

Inspiraci nachází pfii procházkách krajinou. Nespoléhá se jen na foto-

grafické pfiedlohy, ale vÏdy na vlastní proÏitek z daného místa.

Krajinu si pfiímo v plenéru skicuje, a díky tomu pfii pfievádûní námûtu

do malby akrylov˘mi barvami uchovává její autentickou atmosféru.

Galerie u Stromu poznání mûstské knihovny pfiedstavila RÛÏenu

Sedláfiovou poprvé v R˘mafiovû. Na v˘stavû byly k vidûní vedle sce-

nérií z okolí Bruntálu ãi Slezské Harty i v˘jevy mofiského pobfieÏí

v Cornwallu a Brightonu nebo zákoutí lond˘nsk˘ch parkÛ, jak je za-

znamenala vnímavá autorka, která se netají obdivem k impresionis-

tÛm. ZN

Krásy svûta v tradiãním podání RÛÏeny Sedláfiové

Pfiilákat dûti ke ãtení je ãím dál tûÏ‰í. DÛvody jsou známé – kníÏkám

konkurují vedle televize i poãítaãe, tablety a chytré telefony, a pokud ne-

jsou dûti ke ãtení vedeny v rodinû, nemají tendenci kníÏky vyhledávat.

Následky jsou zfiejmé – dûti hÛfie ãtou, ‰patnû se soustfiedí, chybí jim

slovní zásoba, schopnost se vyjadfiovat, rozumût textu, pfiem˘‰let.

Jednodu‰e hloupnou.

Zabránit ústupu knih ze Ïivota mladé generace se snaÏí uãitelé, knihov-

níci a v posledních letech i herci, ktefií pfievádûjí literární díla do podoby

scénického ãtení. R˘mafiovská knihovna zafiazuje jejich pofiady kaÏdo-

roãnû do programu akcí pro ‰koly. Ve stfiedu 24. dubna vystoupili herci

Slováckého divadla v kinosále pfied dûtsk˘m publikem i pfied studenty.

Mlad‰ím divákÛm, leto‰ním páÈákÛm, bylo urãeno scénické ãtení

z kníÏky âarodûjnice Roalda Dahla, britského autora, jehoÏ vtipné

pfiíbûhy byly i úspû‰nû zfilmovány (kromû âarodûjnic tfieba Karlík

a továrna na ãokoládu). Pro studenty Gymnázia a SO· herci pfiipra-

vili novinku ze svého repertoáru pod názvem Skandální aféra Josefa
Holou‰ka. Sarkastická povídka Karla âapka na pfiípadu novinami 

u‰tvaného muÏe a jeho umûle vyvolaného „skandálu“ odhaluje, jak

snadné je po‰pinit povûst ãlovûka a pfiivést ho na úplné dno. Povídku

âapek napsal pfied devadesáti lety (a jako by si v ní pfiedpovûdûl vlast-

ní osud), neztratila ale nic ze své aktuálnosti ani dnes. Na scénu pfii-

ná‰í nejen téma manipulace médii a skrze média, ale navíc brilantní

jazyk, kter˘m klasik ãeské literatury balancuje mezi humorem 

a absurditou aÏ dûsivou.

Irena a David Vackovi jako postavy Dahlov˘ch âarodûjnic i spoleãnû

s Jifiím Hejcmanem v titulní roli Josefa Holou‰ka pfied oãima mlad˘ch

divákÛ oÏivili pfiíbûhy ukryté v knihách – jako nabídku, jako v˘zvu ke

ãtení, k objevování a pfiem˘‰lení. ZN

Dahl a âapek na scénû
RÛÏena Sedláfiová
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Zapojit se do âtenáfiské v˘zvy stále mÛÏe kdokoliv, kdo rád ãte a nebojí se pojmout v˘bûr ãtiva jako hru. Staãí pfieãíst dvacet titulÛ podle dva-

ceti pokynÛ, které vyhlásila Databáze knih. Kdo si na pln˘ poãet knih netroufá, mÛÏe si s námi vyzkou‰et mírnûj‰í verzi a vybrat alespoÀ de-

set titulÛ. V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pro inspiraci pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû. MÛÏete si nechat poradit i pfiímo

v knihovnû, kníÏky na v˘bûr jsme pro zájemce uÏ pfiichystali. Knihovnice

âtenáfiská v˘zva

Petr Stanãík je básník, prozaik a dramatik, do roku 2007 pí‰ící pod

pseudonymem Petr Odillo Stradick˘ ze StrÏic. Setkala jsem se s ním

jako s autorem knih pro dûti, nejprve v nápaditém pfiíbûhu Mrkev ho
vcucla pod zem, v nûmÏ i zelenina umí chodit, potom v sérii knih

o jezevci Chrujdovi, kter˘ napfiíklad staví urychlovaã a potom poma-

liã nebo toãí film.

Kniha Ml˘n na mumie byla v roce 2015 ocenûna Magnesií literou

v kategorii prózy a ãtenáfie zaujala humorem a groteskní nadsázkou.

âtiv˘ pfiíbûh o pátrání po sériovém vrahovi je situován do Prahy dru-

hé poloviny 19. století a propojuje smy‰lené události s autentick˘mi

reáliemi.

Knihu NuloroÏec jen tûÏko zafiadíme do nûjakého Ïánru. Navzdory

dûjové lince není detektivkou ani konspiraãní zprávou o boji mezi

dvûma spikleneck˘mi spoleãnostmi o nadvládu nad svûtem. V kni-

ze hraje roli také deník Johanna Wolfganga Goetha a interpretace

obrazÛ Jana Preislera. Samotáfisk˘ inspektor Libor Lavabo, kter˘

vy‰etfiuje úhyn dvanácti samic nosoroÏcÛ, je sympatick˘ sv˘m pro-

jevem a rozhledem, ale i cynismem a zkaÏeností, které mu umoÏ-

Àují postupovat pfiímoãafie ve vy‰etfiování smrti zvífiat. ·estadvacet

kapitol knihy je uvozeno symbolick˘mi citacemi z jin˘ch dûl, od

Platóna pfies Ha‰ka, Poea po mark˘ze de Sade, které v jistém smû-

ru pfiedjímají následující dûj. Do pfiíbûhu zasáhne i ‰ílená nadpra-

porãice Marhanová a poselství obrazÛ ãerného jezera pfiivede

Lavaba aÏ do nitra vyhaslé sopky Komorní hÛrka, kde se skr˘vá ne-

ãekané rozlu‰tûní celé záhady. 

NuloroÏec je vtipná, svérázná a jazykovû hravá kniha, jejíÏ dûj teãe

jako rychl˘ potok a vy máte chuÈ smát se nahlas.

Tvrd˘ alkohol se nepije pro chuÈ ani pro radost, i kdyÏ to nûkdy ta-
ky. Tvrd˘ alkohol se pije jako rituální autodestrukce. KoneckoncÛ
je to bunûãn˘ jed. Hofií oranÏov˘m plamenem, dezinfikuje rány, na-
kládají se do nûho dvojhlaví hadi a podobné preparáty. Opilectví
je aktem existenciálním. Piják páchá sebevraÏdu, aby se ujistil, Ïe
Ïije. (…) Bloudí mezi duchy zemfiel˘ch a potkává svoje pfiedky, kte-
fií mu vyjevují hrÛzná rodinná tajemství. A ráno podstoupí znovu-
zrození v porodních bolestech opice. Patfií k nim nezvladateln˘ tfies
konãetin, stfiídající se návaly zimy a vedra, svalové kfieãe a úporná
bolest hlavy, kterou nerozeÏene ani vûdomí, Ïe je to bolest fantó-
mová, protoÏe v mozku nejsou Ïádná nervová zakonãení, a tudíÏ
nic necítíte, ani kdyÏ se vám skrze závity prohryzává brouk
MozkoÏrout.
To v‰ak není zdaleka v‰echno. Pravidelné poÏívání alkoholu ãlovûka
vzdaluje vûcem pomíjiv˘m, jako je rodinn˘ Ïivot, hromadûní majetku
nebo pracovní kariéra, a pfiibliÏuje tûm vûãn˘m: múzické inspiraci,
‰ílen˘m láskám, porozumûní podstatû vesmíru a bytí. U muzikantÛ je
jaterní cirhóza nemoc z povolání. Básník nepiják je oxymóron:
Zbortûné harfy tón, za‰lé bludice pouÈ, mrtvé milenky cit, abstinují-
cího poety ver‰. Petra Klimentová

Kniha, která vás zaujala svou obálkou
Petr Stanãík: NuloroÏec
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6. 4. – 29. 5. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Detektorové nálezy

2.–31. 5. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Marek Zoth – fotografie

3. 5 16:00 M. knihovna R˘mafiov
VernisáÏ: Marek Zoth – fotografie

3. 5. 17:00 KD H. Mûsto, Beseda: Titanic

4. 5. 15:00 Nedûlní ‰kola Stránské, Vítání mláìat

4. 5. 16:00 M. muzeum
VernisáÏ: Vûra Nováková – sochy

Ivan Sobotka – obrazy

4.–29. 5. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Vûra Nováková a Ivan Sobotka

4., 5. a 8. 5. hrad Sovinec, Kmotra smrt

hrad Sovinec
V̆ stavy: Michal Ptáãek – plastiky

Beskydy 8x jinak

9. 5. 18:00 b˘v. zám. pivovar Janovice
Noc literatury

11. a 12. 5. hrad Sovinec, Pocta veteránÛm

17. 5. 17:30 M. muzeum R˘mafiov
Muzejní noc pro dûti

18. a 19. 5. hrad Sovinec
Kolotoã prima pohádek

21. 5. 19:00 MD R˘mafiov
Divadlo: Udûlej mi dítû, prosím...

22. 5. 19:00 Jazzclub SVâ
Koncert: Koonda Holaa

24. 5. kostel Tfií králÛ Bfiidliãná
Noc kostelÛ

28. 5. Horní Mûsto
Den deskov˘ch her – pro dûti M· 

28. a 31. 5. ZU· R˘mafiov, ZU· Open

30. 5. 16:00 ZU· Bfiidliãná, V̆ stava: Vesmír

1. 6. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Hana Rysová – âas a kameny

1.–25. 6. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Hana Rysová – âas a kameny

Pfiehled kulturních akcí – kvûten 2019

Pravidelní náv‰tûvníci r˘mafiovského jazzclubu mají nejspí‰ v pamû-

ti strhující vystoupení rakouské jazzpunkové trojice Tres Hombres

v malém sále SVâ z fiíjna 2008. Od koncertu ubûhlo deset let a leccos

se zmûnilo. Pfiedev‰ím Tres Hombres pfiestali existovat, coÏ jejich fa-

nou‰ky naplnilo smutkem. Muzikanti sami ale pódia neopustili; Paul

Ahorn s Marcelem Plonerem se v dubnu 2015 v R˘mafiovû objevili

znovu coby podobnû zbûsil˘ projekt Sigismund von Stereo (hrálo se

u Hrozna). A ãas pro saxofonistu Haralda Kräutera nastal teì – v pá-

tek 12. dubna se se sv˘m dlouholet˘m spoluhráãem Thomasem

Viglem pfiedstavil místnímu publiku jako duo Sax&Crime v souãas-

n˘ch prostorách Jazzclubu SVâ.

I Harald Kräuter se zmûnil. Nikoliv zálibou v dámském o‰acení. Pfied

deseti lety si tu zahrál v luxusní krajkové sukni, nyní v zavinovací

kalhotové sukni, která opût vypadala jako uloupená z manÏelãina ‰at-

níku. A nezmûnil se ani jeho expresivní hráãsk˘ styl, o‰perkovan˘

nejrÛznûj‰ími pazvuky a perkusními hrátkami, ani jeho pohybová

kreativita. Kräuter v sobû nezapfie onoho pohanského démona, kter˘

jako by nevydrÏel ani na moment v klidu. Ve srovnání s ním pÛsobil

kytarista Thomas Vigl jako soustfiedûn˘, nenápadn˘ protipól, na po-

hled váÏn˘, nicménû s pobavenou jiskrou v oku, která se v sólovém

v˘stupu rozhofiela na vá‰niv˘ plamen.

Co se ale nejspí‰ zmûnilo, je „poselství“, to, co Sax&Crime explicit-

nû sdûlují slovy i melodií. Jazzov˘ punker Kräuter z Tres Hombres se

promûnil ve funky hipíka, ne-li sluníãkáfie, kter˘ hlásá prosté pravdy

o ‰Èastném Ïivotû, jak˘ si mÛÏe dovolit kaÏd˘. Staãí vidût svût z lep‰í

stránky, usmívat se, rozh˘bat tûlo, vyjít si do lesa, nechat se zaplavit

hormony ‰tûstí, zkrátka uÏívat si Ïivota. A kdyÏ je ãlovûku zle?

„Cigarety, alkohol ani drogy ti nepomÛÏou,“ zpívá se v písni I vigl you

up a v jiné, titulní skladbû nejnovûj‰ího alba Wawubapilimohomoba,

zní jednoduchá rada: bûÏ ven, do pfiírody. Jazykolamné zaklínadlo

v názvu desky není niãím jin˘m neÏ zkratkou hlavních ingrediencí le-

sa (stromy, kofieny, choro‰e, houby, ãist˘ vzduch, sluneãní paprsky,

trouchnivé dfievo, mech, potok). Podle Kräutera a Vigla staãí najít si

v pfiírodû svoje místo, své útoãi‰tû, zdroj energie.

Kdyby totéÏ zpíval nûkdo jin˘, mohlo by to pÛsobit naivnû, asi jako

kdyÏ vám nûkdo místo pozdravu pfieje „sluníãkov˘ den“. Od

Sax&Crime to zní pfiijatelnû. Dokonce jim to vûfiíte. Asi proto, Ïe k to-

mu dokáÏou zahrát tak skvûlou muziku a taky trochu divadla. Asi pro-

to, Ïe to sdûlují upfiímnû, ale s nadsázkou. ZN, foto: Michal Vyhlídal

Sax&Crime aneb Kräuterova promûna v hipíka

Jazzclub
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Po krat‰í odmlce se povedlo realizovat
ve ‰kolní jídelnû pfii Základní ‰kole
R˘mafiov dal‰í, v pofiadí jiÏ ãtvrté setká-
ní zástupcÛ ‰kolních kuchyní a jídelen z celého regionu R˘mafiovska. 
Akci uskuteãnil t˘m projektu Místní akãní plán II – rozvoj vzdûlávání na

území R˘mafiovska (zkrácenû MAP II) ve spolupráci s vedoucí ‰kolní jí-

delny Základní ‰koly R˘mafiov Janou Egidovou. 

Zájemci o tuto kulináfiskou událost se setkali 18. dubna, na Zelen˘ ãtvr-

tek, kdy si ‰koláci uÏívali velikonoãních prázdnin. Úãast byla velice

pûkná. Se‰lo se celkem ãtyfiicet zástupcÛ ‰kolních jídelen, úãastníkÛ

z fiad vefiejnosti, zájem projevila také maminka na rodiãovské dovolené,

která pfii‰la s 1,5letou dcerkou, u níÏ je podezfiení na intoleranci nûkte-

r˘ch potravin. 

Hlavní roli Kuchafiské party sehrál ‰éfkuchafi Albert Hauptmann, kter˘

zastupuje pfii sv˘ch prezentacích spoleãnost Bonduelle. Ve ‰kolní jídel-

nû v R˘mafiovû strávil cel˘ den, jelikoÏ zde s t˘mem Jany Egidové pfied-

chystal pokrmy, které byly odpoledne prezentovány a nabídnuty 

k ochutnávce v‰em zúãastnûn˘m. Nûkteré z receptÛ pfiipravil pfiímo

pfied zraky pfiítomn˘ch. JelikoÏ se blíÏily Velikonoce, nechybûla ‰pená-

tová pomazánka, ale ani celá fiada zeleninov˘ch salátÛ, masové a rybí

pokrmy nebo mouãníky. 

Vût‰ina receptÛ mûla spoleãného jmenovatele – pepitky. Ptáte se, co to je?

Stejn˘ ruch se nesl mezi pfiítomn˘mi ve chvíli, kdy pan Hauptmann zmí-

nil tuto surovinu poprvé. Lu‰tûninovo-zeleninové pepitky mají tvar zrnek.

Hodí se jako hlavní jídlo, do polévek, salátÛ, jako pfiíloha i do sladk˘ch

dezertÛ. V jednom kilogramu pepitek je ukryto 8 kg lu‰tûnin a zeleniny.

Na v˘bûr je z kombinací hrá‰ek-cuketa, ãoãka-mrkev a cizrna-kukufiice.

Jsou pfiirozenû bezlepkové, mají vysok˘ obsah bílkovin a jsou vhodné

i pro vegany. Kuchafii ocení rychlou pfiípravu. Vafií se podobnû jako tûsto-

viny 7 aÏ 8 minut. Návar dosahuje tfiínásobku aÏ pûtinásobku.

Cizrnové pepitky by nikdo neãekal v tûstu ÏluÈouãk˘ch lívancÛ. Maso ne-

chybí v pilafu z hrá‰kov˘ch pepitek, zeleninové smûsi a rajãat.

Smícháním pepitek s barevnou zeleninou – duem mrkví, hrá‰kem, kuku-

fiicí, paprikov˘m triem, listov˘m ‰penátem, ãern˘m kofienem nebo se ze-

lím – vznikají nekoneãné kombinace pestr˘ch pfiíloh.

V‰echny pfiipravené pokrmy byly bezlepkové, vhodné do matefisk˘ch, zá-

kladních i stfiedních ‰kol, do jídelen nemocnic ãi domovÛ dÛchodcÛ. Na

své si pfii‰la i nejmlad‰í úãastnice party a musím uznat, Ïe jí chutnalo. Pro

pfiítomné byly pfiipravené v ti‰tûné podobû v‰echny prezentované recepty

vãetnû kalkulace a normování.

„Pro organizátora jakékoliv akce je velice pfiíjemné, kdyÏ cítí, Ïe je zájem,
Ïe se lidé na akci opakovanû vrací. Pak i semináfie tohoto typu mají své
opodstatnûní a jejich pofiádání má smyl,“ sdûlila Ivana Luke‰ová, mana-

Ïerka projektu. Na základû návrhÛ pfiítomn˘ch budou tématem dal‰ího

setkání nejspí‰e recepty zamûfiené na rÛzná omezení ve stravování, tedy

na diety. Ing. Ivana Luke‰ová, realizaãní t˘m projektu MAS R˘mafiovsko
Fota: archiv R¯MA¤OVSKO, o. p. s.

Kuchafiská party IV

Organizace a spolky
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Místní akãní skupina R¯MA¤OVSKO, 
o. p. s., úspû‰nû podpofiila projekty
v rámci realizace Strategie komunit-
nû vedeného místního rozvoje území z Programu rozvoje venkova. 
Projekty napomohou k rozvoji zemûdûlství v regionu, men‰ích firem

a v neposlední fiadû obci k lep‰ímu hospodafiení na svém majetku.

Velk˘m pfiínosem podpofien˘ch projektÛ z Programu rozvoje venko-

va pro region je, Ïe realizátor projektu musí vytvofiit nové pracovní

místo.

Pro leto‰ní rok je vyhlá‰ena 2. v˘zva pro pfiíjem Ïádostí o dotaci

z Programu rozvoje venkova s termínem pro podání od 24. 4. 2019

do 23. 5. 2019. Podrobné informace k v˘zvû jsou na webov˘ch strán-

kách http://mas.rymarovsko.cz/. Rádi podpofiíme dal‰í Ïadatele, ktefií

budou mít zájem získat finanãní prostfiedky pro svÛj rozvoj.

Petr Pecha, MAS R¯MA¤OVSKO, o. p. s. 

Realizace Strategie místního rozvoje na R˘mafiovsku

V úter˘ 7. kvûtna v 15:00 se uskuteãní pietní akt u památníku osvobození
v parku na ul. Julia Sedláka za úãasti zástupcÛ mûsta

Mûstská organizace KSâM R˘mafiov

Z okolních obcí a mûst

Stránské, z. s.

pofiádá

VÍTÁNÍ MLÁëAT
4. kvûtna od 15:00

ve Stránském na farmû Nedûlní ‰koly fiemesel

Program:

✓ pfiivítáme v‰echna novû narozená jehÀata 

✓ komentovaná prohlídka farmy

✓ ukázka stfiíhání ovcí

✓ soutûÏe pro dûti i dospûlé

✓ opékání ‰pekáãkÛ

✓ hraje skupina DUNIBUCH

Tû‰íme se na Vás!  www.stranske.websnadno.cz
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Obec Malá Morávka, Iâ: 00296201, 
Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka, okres Bruntál

Tajemník obecního úfiadu Malá Morávka vyhla‰uje v souladu 

s ust. § 6 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, 

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Vefiejnou v˘zvu
V˘bûrové fiízení na obsazení pracovního místa úãetní 

na OÚ Malá Morávka

Místo v˘konu práce: Obecní úfiad Malá Morávka

Malá Morávka 55

793 36 Malá Morávka

NáplÀ práce:
• Vedení úãetnictví, zpracovávání úãetních v˘kazÛ a pfiedkládá-

ní údajÛ mûsíãních úãetních uzávûrek na KÚ, provádûní ve‰-

ker˘ch operací souvisejících s vedením úãetnictví a archivací

úãetních dokladÛ.

• Vystavování faktur, sloÏenek.

• Pfiíprava podkladÛ k návrhu rozpoãtu.

• Pfiifiazování rozpoãtové skladby k jednotliv˘m finanãním

operacím.

• Zaji‰Èování platebního styku s bankou.

• Zpracovávání podkladÛ pro vymáhání pohledávek.

• Vykonávání správy místních poplatkÛ, vedení evidence a vy-

bírání poplatkÛ.

• Vypracování a podávání daÀového pfiiznání obce.

• Vedení evidence majetku obce, zpracovávání pfiehledÛ, v˘-

kazÛ a statistiky.

• Pfiíprava podkladÛ pro inventarizaci majetku.

• Zpracování a evidence povinnû zvefiejÀovan˘ch informací obce.

• Pfiíprava podkladÛ pro jednání zastupitelstva a jeho v˘borÛ

(zejména finanãního a kontrolního).

• PrÛbûÏné informování starosty o finanãním stavu obce a po-

hybech na úãtu obce.

• Zabezpeãování aktualizace smûrnic a vnitfiních pfiedpisÛ t˘ka-

jících se úãetnictví. 

• Provádûní vidimace a legalizace.

• Práce se spisovou sluÏbou.

Podmínky:
• Nástup od 01.06.2019 nebo dle dohody.

• Pracovní pomûr na pln˘ úvazek, na dobu neurãitou se zku-

‰ební dobou 3 mûsíce.

• 10. platová tfiída dle nafiízení vlády ã. 564/2006 Sb. ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

PoÏadavky:
• Minimálnû stfiedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitní zkou‰kou.

• Znalost podvojného úãetnictví, mezd, odpisÛ apod. 

• Dobrá znalost práce na PC (napfi. MS Excel, MS Word,

Outlook).

• V̆ borná znalost ãeského jazyka.

• Schopnost kultivovaného slovního a písemného projevu.

• Morální bezúhonnost (podle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb.),

organizaãní schopnosti, komunikativnost, samostatnost,

schopnost jednat s lidmi, pfiíjemné vystupování, ochota dále

se vzdûlávat. 

• Flexibilita.

V˘hodou:
• Orientace v úãetnictví obcí.

• Znalost a praxe se softwarem firmy Alis (programy Keo).

• ¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

• Znalost AJ, NJ.

• Znalost zákona o úãetnictví, zákona o obcích a rozpoãtov˘ch

pravidlech územních celkÛ, znalost správního fiádu.

NáleÏitosti písemné pfiihlá‰ky:
• Jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe.

• Datum a místo narození.

• Státní pfiíslu‰nost.

• Místo trvalého pobytu.

• âíslo obãanského prÛkazu, popfi. ãíslo dokladu o povolení

k pobytu.

• Telefonní kontakt.

• Datum a podpis.

Povinné pfiílohy k pfiihlá‰ce:
• Strukturovan˘ Ïivotopis s uvedením údajÛ o dosavadním za-

mûstnání s dÛrazem na odborné znalosti a dovednosti t˘kající

se poÏadovan˘ch ãinností.

• Originál nebo ovûfiená kopie v˘pisu z evidence Rejstfiíku tres-

tÛ ne star‰í 3 mûsícÛ.

• Ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

• Dal‰í doklady, které se t˘kají odborné zpÛsobilosti uchazeãe.

LhÛta pro dodání pfiihlá‰ky:
• do 20.05.2019 do 14 hodin
• obálku oznaãte heslem

„V˘bûrové fiízení – ÚâETNÍ OBCE“ – NEOTVÍRAT

Pfiihlá‰ky zasílejte na adresu: Obec Malá Morávka

Malá Morávka 55

793 36 Malá Morávka

Na zadní stranû obálky uveìte své jméno, pfiíjmení a adresu.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení i bez uvedení dÛvodu kdykoli v jeho prÛbûhu. Proti zru‰ení v˘bûrového

fiízení se nelze odvolat.

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

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení

nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãe-

nou zásilkou zpût uchazeãÛm. Ing. Svatopluk Gottvald, tajemník OÚ Malá Morávka
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Leto‰ní zahájení lázeÀské sezóny v Karlovû Studánce se ponese v duchu 
oslav v˘roãí 234 let místních lázní.
V nedûli 12. kvûtna na v‰echny náv‰tûvníky ãeká bohat˘ program uÏ

od dopoledních hodin. Oslavy budou zahájeny v 11:00 m‰í svatou ve

filiálním kostele Panny Marie Uzdravení nemocn˘ch za úãasti bisku-

pa Mons. Franti‰ka Václava Lobkowicze. Následovat bude prÛvod

a slavnostní akt Ïehnání pramenÛm. Souãasnû si náv‰tûvníci budou

moci poslechnout cimbálovou muziku, která rozezní altánek u hlav-

ní lázeÀské budovy Libu‰e. K poslechu i tanci zahraje folklórní sku-

pina Kubálovci, jejíÏ repertoár zahrnuje nejznámûj‰í lidové písnû

âech, Moravy i Slezska.

Následn˘ prÛvod olomouck˘ch maÏoretek bude symbolick˘m star-

tem bohatého doprovodného programu. Dechová kapela Vûrovanka

navazuje na tradici muzicírování, jehoÏ kofieny sahají aÏ do dob

Rakouska-Uherska. Komorní pûveck˘ sbor Con Spirito z Olomouce

propojí ve svém vystoupení sborov˘ zpûv s beatboxem, zatímco dív-

ãí kapela Vesna se ve své hudební a taneãní show obrátí ke slovan-

sk˘m kofienÛm. Hudební program uzavfie folk-popov˘ zpûvák a pís-

niãkáfi Voxel s kapelou.

Tím ov‰em v˘ãet zábavy nekonãí. Dûti se budou moci projet na ko-

ních z ekofarmy v Karlovicích, zafiádit si ve skákacím hradu, zkrá‰lit

se malováním na obliãej a s rodiãi si vyzkou‰et aquazorbing. Sbor

hasiãÛ pfiedvede ukázku kolové techniky. Po celém areálu lázní bu-

dou k dispozici stánky s prodejem regionálních produktÛ, suven˘rÛ

a upomínkov˘ch pfiedmûtÛ a v prÛbûhu celého dne budou mít ná-

v‰tûvníci moÏnost projít se Karlovou Studánkou s prÛvodcem.

LázeÀská Hudební hala nabídne v˘stavu maleb Tomá‰e Nûmce nebo

historick˘ch fotografií.

Celá akce se uskuteãní díky spolufinancování z Programu podpory

aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019. Akci

organizuje obec Karlova Studánka ve spolupráci s Horsk˘mi láznûmi

Karlova Studánka. Martin Holou‰, marketingov˘ specialista 

Láznû Karlova Studánka zahájí sezónu ve velkém stylu

V sobotu 30. bfiezna se mladí

pfiírodovûdci ze Z· Bfiidliãná

vydali na cestu za poznáním.

Rozjeli se do nejstar‰í zá-

chranné stanice ve stfiední Evropû, do Barto‰ovic. ·lo o dal‰í ãást

programu Voda v krajinû, dílãí ãást grantu, kter˘ získala Asociace

stfiedo‰kolsk˘ch klubÛ âeské republiky, z. s. Cel˘ projekt

Stfiedo‰kolské kluby – programy pro rozvoj zájmÛ, cesty k celoÏivot-

nímu uãení, byl podpofien Evropskou unií a M·MT âR. 

Îáci bûhem exkurze poznali handicapované Ïivoãichy ve stanici a povída-

li si o pfiíãinách ohroÏení ÏivoãichÛ ve volné pfiírodû. Hlavním cílem v˘u-

kového programu v‰ak bylo seznámení s pfiírodou Poodfií, s problematikou

zadrÏování vody v krajinû a s moÏnostmi zlep‰ení souãasné situace. 

V Muzeu pfiírody Poodfií si prohlédli jednotlivé biotopy, vzácné rost-

liny a Ïivoãichy a zopakovali si tfieba rozpoznávání vodních ptákÛ

podle vzhledu i hlasu. Po skonãení v˘uky nevynechali náv‰tûvu ne-

dalekého zámeckého parku, kde roste nejvût‰í platan javorolist˘

v âeské republice, ‰est˘ nejvût‰í platan v Evropû. Pfii cestû domÛ si

je‰tû prohlédli vodní nádrÏe KruÏberk a Slezská Harta. 

Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Sobotní v˘uka

V dubnu se kaÏdoroãnû

koná okresní kolo Bio-

logické olympiády, které-

ho se úãastní i nadaní Ïá-

ci Z· Bfiidliãná v kategorii D (6.–7. tfiídy) a C (8.–9. tfiídy). 

Ve stfiedu 10. dubna nás v SVâ Krnov reprezentovali Ïáci 7. A Katefiina

Bartozelová a Miroslav Loukota. Celkem se okresního kola v kategorii

D úãastnilo ãtrnáct ÏákÛ ze základních ‰kol a gymnázií okresu Bruntál.

Na v˘sledkovou listinu se nám letos dívá opravdu krásnû, protoÏe

Miroslav Loukota obsadil 3. místo a Katefiina Bartozelová vybojovala

2. místo. Spolu s Radkem Tup˘m ze Z· Mûsto Albrechtice, kter˘ skon-

ãil první, si zajistili postup do krajského kola v Ostravû, které se usku-

teãní v pátek 24. kvûtna.

O t˘den pozdûji, v úter˘ 16. dubna, se uskuteãnilo okresní kolo

Biologické olympiády kategorie C. I zde jsme mûli zastoupení. Do bo-

je se pustili Libor Jacko a Anna Sedláãková z 8. A. Nevedli si vÛbec

‰patnû. Z tfiinácti soutûÏících obsadil Libor Jacko 7. místo a postup do

krajského kola v Ostravû si zaslouÏila Anna Sedláãková, která se umís-

tila ãtvrtá. Krajské kolo se uskuteãní 16. kvûtna. 

Gratulujeme a drÏíme palce do dal‰ího klání! Mgr. Kvûta Dûrdová

Biologická olympiáda 2019

Úspû‰ní soutûÏící – zleva Katefiina Bartozelová, Radek Tup˘ (1. mís-
to – Z· Mûsto Albrechtice) a Miroslav Loukota 
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Jak se dostaly sbírky r˘mafiovského Okresního vlastivûdného muzea

do Muzea v Bruntále, to je pomûrnû málo známá epizoda. âtvrté po-

kraãování seriálu R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích
muzeích a sbírkách alespoÀ zãásti poodhalí nûkolik nejv˘znamnûj-

‰ích pfiedmûtÛ z R˘mafiova ve sbírkách Muzea v Bruntále.

Jak se mÛÏeme dozvûdût z internetov˘ch stránek bruntálského mu-

zea, „Muzeum v Bruntále je pfiím˘m kontinuálním pokraãovatelem
mûstského muzea, jehoÏ poãátky spadají do let 1898 aÏ 1907, kdy
z muzejní spoleãnosti vznikl muzejní spolek“, a tím se fiadí k podob-

n˘m osvûtov˘m a filantropick˘m institucím jako Mûstské muzeum

R˘mafiov, zaloÏené radním a podnikatelem Wilhelmem Ludwigem

(1853–1943) jiÏ v roce 1901. V roce 1915 získalo bruntálské muze-

um koupí tzv. Gabrielova domu na dne‰ním námûstí Míru svou prv-

ní budovu, po odsunu do‰lo postupnû k pfiestûhování do rÛzn˘ch pro-

stor a nakonec do budovy zámku. 

I) První vlna pfiírÛstkÛ je podobnû jako v mûstském r˘mafiovském

muzeu spojována s bûÏnou sbírkotvornou ãinností; byla zahájena

v Bruntále v roce 1925 mûstsk˘m muzejním kustodem Erwinem

Weiserem a pfiírÛstky zahrnovaly také pfiedmûty z R˘mafiovska. 

II) V letech nacistické okupace a 2. svûtové války byly do sbírkov˘ch

fondÛ zaãlenûny pfiedmûty z Muzea Nûmeckého fiádu ze zámku

Bruntál a nûkteré pfiedmûty z majetku osob, kter˘m byl tento arizován. 

III) Docházelo i ke ztrátám sbírkového fondu muzea. Bezprostfiednû

po 2. svûtové válce byly sbírky ochuzeny o pfiedmûty, které nevyho-

vovaly pfiedstavám nov˘ch ãesk˘ch správcÛ muzea.

IV) Po roce 1953 se Muzeum v Bruntále stává muzeem okresním,

a tak pfievzalo postupnû v nûkolika vlnách do péãe fiadu v˘znamn˘ch

památek; dochází k vût‰ímu rozvoji, obohacení a zv˘‰ení prestiÏe in-

stituce. Okresní muzeum zaãalo po roce 1954 pfiebírat fondy ru‰e-

n˘ch (ãi po 2. svûtové válce neobnoven˘ch) mûstsk˘ch muzeí (fond

muzea ve Vrbnû pod Pradûdem, ãást fondu muzea v Horním

Bene‰ovû v b˘valém okrese Opava). Okresní muzeum v Bruntále

v roce 1958 nakonec pfiebralo i vût‰inu sbírek ze zru‰eného

Okresního vlastivûdného muzea v R˘mafiovû.

Jak uvádí oficiální webové stránky Muzea v Bruntále, „ze zajímavûj-
‰ích souborÛ získan˘ch v této dobû nutno uvést modrotiskové matri-
ce z rukodílné v˘robny J. Ducháãe v R˘mafiovû“. Podívejme se v‰ak

i na dal‰í pfiedmûty, které pÛvodnû patfiily do sbírky muzea

v R˘mafiovû nebo které jsou s R˘mafiovem spojovány. Jsou pomûrnû

pfiesnû zdokumentovány na star˘ch soupisech muzeálního fondu

Mûstského muzea v R˘mafiovû. 

Pfied pfiedáním mûla muzeální sbírka v R˘mafiovû ucelen˘ sbûratelsk˘

charakter, a to ryze praktické povahy, kladoucí dÛraz na místní pro-

dukty, kter˘mi se oblast chlubila na pfielomu 19. a 20. století: nejlep‰í

v˘robky z oblasti nábytku, textilu, v˘‰ivek, malby mistrÛ nebo pfií-

kladné v˘robky firmy Franke a Scholz, r˘mafiovské filiálky ve

Fr˘dlantu n. Mor. (Bfiidliãné), fy Olbrich na v˘robu fietûzÛ, drátÛ a hfie-

bíkÛ v Malé Morávce, v˘robny kamnáfisk˘ch kachlÛ fy A. Moravczik

(Máchova ulice ã. 19, R˘mafiov) a dal‰ích. Sbírka v‰ak obsahovala

i pfiedmûty typické pro region (z oboru geologie, folkloristiky, etnolo-

gie). Pedagogick˘ a v˘chovn˘ charakter muzeálních sbírek podtrháva-

ly napfi. sbírky „uÏiteãn˘ch“ nebo „‰kodliv˘ch druhÛ“ pfiírodnin ãi

„cenn˘ch nerostÛ“ apod. Sbírky r˘mafiovského mûstského muzea do-

plÀovala schémata, malé modely prÛmyslov˘ch, lesnick˘ch a zemû-

dûlsk˘ch strojÛ, leteckého motoru, matrice strojÛ uÏívan˘ch v okolí

(lesní mûfiidla, náfiadí apod.). Tyto ãásti sbírek a expozice zfiejmû oce-

Àovali uãitelé z okolních ‰kol, ktefií tak doplÀovali hodiny v˘uky na

‰kolách obecních i odborn˘ch, napfi. tkalcovské (Flemmich’s Söhne),

hutnické (kovohutû v Bfiidliãné), nábytkáfiské apod. 

V první fiadû zmíníme jeden velmi cenn˘ soubor r˘mafiovsk˘ch sbí-

rek pfieveden˘ do Muzea v Bruntále, a to soubor zbraní mûstské gar-

dy, domobrany. Soubor zbraní, darÛ místních lovcÛ, snad i myslivcÛ

hrabûte Harracha, datovan˘ch i pfied 19. století, obsahuje pfies 70 po-

loÏek. 

Znaãnou ãást pochopitelnû tvofiila sbírka textilií, znaky, stuhy, od-

znaky, prapory, kostelní a spolkové korouhve. V této sbírce vyniká

kolekce praporÛ mûsta R˘mafiova (PfiírÛstková kniha MMR, poloÏky

ã. 276–281) nebo mûstsk˘ch spolkÛ; pfiíkladem je podnes zachoval˘

slavnostní prapor mûsta R˘mafiova z roku 1765 (Muzeum v Bruntále,

pfi. ã. 2495/63). Prapor na v‰ité malbû jasnû zobrazuje znak mûsta

s vepsan˘mi písmeny SPQR. Prapor byl zfiejmû radními pofiízen

R˘mafiovské umûleckohistorické pfiedmûty v cizích muzeích a sbírkách

Z historie

Prapor mûsta R˘mafiova z roku 1765 (Muzeum v Bruntále, pfi. ã.
2495/63, pÛvodnû sbírky MMR)

Budova Muzea v Bruntále

Koptsk˘ textil (rozmûry 892 x 716 mm), detail látky z 3.–4. stol. (pfií-
rÛstkové ãíslo r˘mafiovského muzea 350/55, dnes Muzeum
v Bruntále, pfi. ã. 3634-63-3); foto: Muzeum v Bruntále
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k vyvû‰ení dne 18. srpna 1765 pfii pfiíleÏitosti prohlá‰ení Josefa II. cí-

safiem Svaté fií‰e fiímské národa nûmeckého.

Do sbírky patfiil i soubor pfiesahující sv˘m v˘znamem region

R˘mafiovska a tvofien˘ dary v podobû koptského textilu z vlny a lnu

vût‰ích rozmûrÛ (892 x 716 mm). Textil byl po válce nalezen na pÛ-

dû b˘valé tkalcovské ‰koly v R˘mafiovû, pfiedán Okresnímu vlasti-

vûdnému muzeu v R˘mafiovû a nakonec bruntálskému muzeu. V pfií-

rÛstkové knize bruntálského muzea je uveden zápis: „Vzorky star˘ch
tkanin, nalezeno na pÛdû b˘valé tkalcovské ‰koly. PÛvodnû sbírka
Fachschule für Weberie in Römerstadt.“ Látka (útkov˘ ryps 1/1 : 1)

pochází z Egypta 3.–4. století. Plátno je zdobeno vertikálními clavy,

bordurami, v˘plÀ tvofií soubûÏné fiady listov˘ch motivÛ stfiídavû s bo-

dy. Sbírky podobn˘ch star˘ch tkanin pfiedstavovaly v˘znamné studij-

ní materiály, dokumenty v˘voje v˘roby a technologie tkaní a podnes

jsou p˘chou svûtov˘ch muzeí v PafiíÏi (Louvre), Lond˘nû, Lyonu,

Berlínû nebo Petrohradu. 

Rozsáhlá byla i sbírka kovu, demonstrující, Ïe z kovu mÛÏe b˘t vy-

robena vût‰ina uÏitkov˘ch pfiedmûtÛ (od hraãek a nádobí aÏ po ku-

chyÀské stroje). Cenn˘ základ sbírky tvofiila fiada pohárÛ, svícnÛ,

lamp, závaÏí, vah, zvonÛ a zvonkÛ, star˘ch v˘vûsních ‰títÛ, klíãÛ,

zámkÛ, figurek, kfiíÏÛ a umûleck˘ch soch (napfi. císafie Franti‰ka

Josefa II. aj.) nebo dobov˘ch byst tehdej‰ích osobností. Velkou ãást

tvofiila rozsáhlá sbírka peãetí a razítek z celé fií‰e, mj. velké slavnost-

ní peãetidlo mûstské rady R˘mafiova, SIGILLUM MAIUS CIVITATIS
ROMANOΠOΛEΩΣ z roku 1671 (dle seznamu z roku 1955, ã. 269,

1. 6. 71), které pro svÛj fiecko-latinsk˘ text nemá v ãesk˘ch zemích

obdoby. Uvedené peãetidlo je uloÏeno dnes napfi. v SOkA Bruntál

spoleãnû s dal‰ími, napfi. cestovními typáfii. Rozsáhlost sbírek do-

svûdãuje fakt, Ïe nûkteré soubory, jako moderní razítka velvyslanec-

tví cizích státÛ, byly ihned v prvních dnech po osvobození ze sbírek

muzea odebrány pracovníky ONV v R˘mafiovû. 

V archeologick˘ch sbírkách se nacházel vzácn˘ pravûk˘ sekeromlat,

velmi vzácn˘ kulovit˘ mlat (bulava) s dal‰ími pfiedmûty. Sbírky tvo-

fiily i hudebniny, hudební nástroje a hudební folklór. Z roku 1956 po-

cházel vzácn˘ pfiírÛstek, nález pana Fölkela, fieditele osvûtové bese-

dy v Horním Mûstû. Dne 24. 7. 1956 nalezl na místû tûÏby v Horním

Mûstû soubor stfiíbrn˘ch mincí raÏen˘ch v ãesk˘ch zemích v období

17.–18. století, poklad byl v‰ak pfiímo deponován v KVM

v Olomouci (viz Zprávy KVMOL 1957, s. 82 aj.). Dal‰í archeologic-

ké nálezy pana Fölkela, napfi. star˘ hornick˘ kahan, archeologie a ke-

ramika ze ‰tol, zÛstaly v majetku r˘mafiovského muzea (Seznamy, 

s. 96, kat. ã. 781 ad.). 

Rozsáhlá byla sbírka archivních dokumentÛ R˘mafiovska. Do sbírky

patfiila i unikátní a doposud nejvût‰í mapa historického R˘mafiovska,

cenn˘ dobov˘ dokument správy velkostatku (v rámu o rozmûrech

290 x 150 cm). Mapa katastru panství Janovice byla zhotovena geo-

metrem a inÏen˘rem Josefem Surgantem v roce 1747 a dle rozhod-

nutí ze dne 28. 3. 1959 byla pfiedána janovickému archivu. Dnes je

restaurována a uloÏena v SOkA Bruntál.

Cenné mohly b˘t zajisté i olejové malby, obrazy, nûkteré ze 17. sto-

letí (viz napfi. Seznamy, kat. ã. 262 s nápisem „Zur Gedachttnis
Mathei Frederici Josephi Schmidts von Römerstadt so Anno 1685 Auf
dem Magistrat in Olmütz zur Zeit des Türkenkriegs“), ale i dobové

historické veduty obcí (napfi. Horního Mûsta, kat. ã. 326, 507, nebo

RyÏovi‰tû, kat. ã. 124, 531 aj.). Nûkteré obrazy pfie‰ly nikoli do

Bruntálu, ale pfiímo do olomouckého KVM (napfi. kat. ã. 191). U nû-

kter˘ch nalézáme poznámky prvního pováleãného správce a kuráto-

ra sbírek muzea v R˘mafiovû ZdeÀka Henycha, napfi. „neevidovan˘
portrét Ïeny, pro po‰kození vyfiazeno“, pfiíp. „vyfiazeno na návrh
Krajské galerie ze sbírek muzea“ (kat. ã. 362), nebo „vyfiazeno ze
sbírek jako ménûcenn˘ materiál, 25. 5. 1957, 1 ks ponechán“. Takto

byly napfi. v roce 1956 vyfiazeny medaile s portrétem Bismarcka, me-

daile Na pamûÈ padl˘ch I. svûtové války nebo medaile sv. Jifií ad. (viz

Soupis pfiedmûtÛ, s. 28). 

Neoceniteln˘mi dobov˘mi dokumenty R˘mafiova byla ocenûní a di-

plomy udûlované mûstsk˘m úfiedníkÛm (velkoformátové tisky, repre-

zentativní rytiny, napfi. pro ãlena mûstské rady Gustava Schöna, kat.

ã. 328) nebo r˘mafiovsk˘m fií‰sk˘m zástupcÛm v parlamentu, r˘ma-

fiovsk˘m poslancÛm v fií‰ském senátu (napfi. fií‰skému poslanci

Flemmichovi) a jin˘m v˘znamn˘m vefiejn˘m ãinitelÛm. Bruntálské

muzeum nûkteré dokumenty, napfi. fotografii ‰kolní gymnaziální ra-

dy ze 70. let 19. století, zapÛjãilo k doãasnému vystavení MMR (viz

kat. ã. 303); dnes je umístûna ve vstupním foyer v prvním patfie r˘-

mafiovského muzea.

Do archivní sbírky mûstského muzea v R˘mafiovû patfiily ojedinûlé et-

nografické dokumenty, napfi. fotografie Hahnesschlagfest z roku 1905

ãi Nordmährer Königswagen („slavnost zabíjení kohouta“; kat. 

ã. 336–337; vzdávání holdu Jahnovi, kat. ã. 358) aj. Dokumentární

povahu mûl soubor 32 fotografií tkalcovské ‰koly v R˘mafiovû nebo

fotografie zamûstnancÛ fy Bachrach z Horního Mûsta (kat. ã. 131 ad.).

Bruntálskému muzeu byly odevzdány i r˘mafiovské dokumenty z ob-

dobí 2. svûtové války, jako napfi. gestapem pofiizované svazky sezna-

mÛ ãlenÛ komunistické strany, ãlenÛ sociální demokracie, archivní to

pozÛstatky ãinnosti sluÏebny ‰ternberského gestapa v R˘mafiovû, ale

i seznamy a inventáfie Ïenského klá‰tera nûmeck˘ch rytífiÛ

v RyÏovi‰ti. Do sbírek Okresního vlastivûdného muzea v R˘mafiovû

Kolorovaná mapa janovického panství, rozmûry 282 x 138 cm, autor Josef
Surgant, 1747 (dnes SOkA v Bruntále, Archiv mûsta R˘mafiova, inv. ã. 981,
pÛvodnû Okresní vlastivûdné muzeum v R˘mafiovû, ã. 333; copyright fiedi-
tel SOkA Bruntál se sídlem v Krnovû Mgr. Branislav Dorko, Ph.D.)

Velká slavnostní peãeÈ mûsta R˘mafiova; dnes je uloÏena na nûkolika
místech âR (napfi. v MZA Brno; fond G 125 Sbírka typáfiÛ, razítek,
odlitkÛ a ústfiiÏkÛ s peãetûmi, sign. B 886, nebo nejblíÏe v SOkA
v Bruntále, Archiv mûsta R˘mafiova, inv. ã. 984); otisk peãeti je
ve stálé expozici Mûstského muzea R˘mafiov v prvním patfie (ã. F754,
2321/2001, 08133).

Dokument oznamující likvidaci Okresního vlastivûdného muzea
v R˘mafiovû
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v roce 1958 je‰tû patfiila pfiírÛstková kniha Stadt-Museum Römer-
stadt. Stadt Heimatmuseum Römerstadt, Römerstadt 1901–1945,

z níÏ má MMR jen kopii frontispisu.

Okresní vlastivûdné muzeum v R˘mafiovû mûlo v roce 1955 celkem

415 pfiírÛstkÛ, v roce 1956 celkem 193 pfiírÛstkÛ a v roce 1957 pou-

ze 15 pfiírÛstkov˘ch ãísel; pokles pfiírÛstkÛ nastal vzhledem k depo-

naci pfiedmûtÛ v jin˘ch, vût‰ích muzeích, sv˘m v˘znamem okresní

muzeum pfievy‰ujících, napfi. v Krajském vlastivûdném muzeu

v Olomouci nebo Národním muzeu v Praze. Dne 27. 3. 1957 byl do-

savadním správcem muzea jmenován J. Kuzel a tuto funkci od nûj

pfievzal Josef Matyska, okresní státní archiváfi. V roce 1958 bylo pfii-

jato pouze 35 pfiedmûtÛ, jeÏ nakonec pfiedal Josef Matyska správci

Okresního vlastivûdného muzea v Bruntále Viktoru Waserovi. 

Zru‰ením a pfiedáním zbytku pfiedmûtÛ OVM v Bruntále skonãilo ví-

ce neÏ pÛlstoletí obûtavé sbûratelské ãinnosti obãanÛ R˘mafiova, do-

nátorÛ z fiad místních podnikatelÛ, ale i práce kustodÛ. Byla pfieru‰e-

na sbírkotvorná ãinnost a také existence mûstského muzea

v R˘mafiovû. Obãané si tak museli poãkat aÏ do sametové revoluce

a na obnovení muzea, jehoÏ prvním vedoucím se stal archeolog 

Mgr. Jifií Karel. 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., ne-
datováno /asi 1995/, rkp. Mgr. Jifiího Karla, nestr.; Soupis pfiedmû-
tÛ Okresního muzea v R˘mafiovû z roku 1955–1958, R˘mafiov, ne-
datováno /asi 1959/, nestr.; Zprávy Krajského vlastivûdného muzea
v Olomouci, 1957, s. 82 (nález mincí z Horního Mûsta), rkp.;
Stadt-Museum Römerstadt. Stadt Heimatmuseum Römerstadt,
Römerstadt 1901–1945, rkp. Internetové zdroje: http://www.mu-
br.cz/sbirky.php.
Podûkování za cenné pfiipomínky patfií emeritnímu vedoucímu MMR
Mgr. Jifiímu Karlovi, dr. K. Málkové, dr. T. Niesnerovi, Mgr. I. Hor-
ni‰erovi z Muzea v Bruntále.)

Omluva
Omlouvám se ãtenáfiÛm za chyby v popiskách ilustrací ãlánku o nálezu eneolitické sekerky v minulém ãísle R˘mafiovského horizontu, ma-

jí b˘t správnû: str. 38 Eneolitická sekerka /katastr Ondfiejov 2018/; Profil stejné mûdûné eneolitické sekerky; str. 38 Tváfi Tollundského

muÏe. Dûkuji za pochopení! Jifií Karel

KÛrovec napáchal nejvût‰í
‰kody v Moravskoslez-
ském kraji, kde probíhá 
40 % ve‰keré kÛrovcové
tûÏby v republice. Kromû
lesních porostÛ trpí i cesty. Jsou po‰kozené kvÛli nûkolikanásobnû intenziv-
nûj‰í tûÏbû kÛrovcového dfiíví. UÏ teì se ‰kody odhadují na více neÏ pÛl mili-
ardy korun, a to tûÏba je‰tû neskonãila. Kraj nemá ‰anci poniãené cesty 
opravit z vlastních zdrojÛ, o pomoc poÏádal vládu.
„Obrátil jsem se pfiímo na premiéra Andreje Babi‰e. Mnohé silnice
se kvÛli ãast˘m pfiejezdÛm tûÏk˘ch návûsov˘ch souprav se dfievem do-
staly do havarijního stavu. TûÏba v Beskydech a zejména Jeseníkách
je kvÛli kÛrovci více neÏ sedminásobnû intenzivnûj‰í neÏ dfiíve. A na
cestách je to bohuÏel vidût. Bez pfiispûní státu nemáme ‰anci silnice
opravit. V‰e jsem podrobnû vysvûtlil i vyãíslil v dopise, kter˘ jsem pa-
nu premiérovi odeslal,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo

Vondrák a pfiipomnûl, Ïe na vládu uÏ kvÛli opravám komunikací 

II. a III. tfiídy apelovali v‰ichni hejtmani. „Stát krajÛm vefiejnû slíbil
finance na opravy krajsk˘ch silnic. Prostfiedky nutnû potfiebují v‰ech-
ny regiony, v Moravskoslezském kraji je situace kvÛli kÛrovci je‰tû
komplikovanûj‰í. PoÏádal jsem o souãinnost vlády a pfiíslu‰n˘ch mi-
nisterstev, aby se situace zaãala co nejdfiíve fie‰it,“ fiekl hejtman Ivo

Vondrák.

Nejhor‰í situace je v Jeseníkách, silnice II. a III. tfiíd jsou nejvíc zni-

ãené v okrese Bruntál. Cesty kvÛli kÛrovci trpí i v Beskydech, hlav-

nû na Jablunkovsku. „TûÏké stroje devastují krajské cesty. Na
Bruntálsku odhadujeme ‰kody na asi 400 milionÛ korun, coÏ je dvoj-
násobek oproti prostfiedkÛm, které Správa silnic Moravskoslezského
kraje pro tuto oblast má. V Beskydech bude tfieba dal‰ích 200 milio-
nÛ. âísla se ale budou urãitû mûnit. TûÏba kalamitního dfiíví je‰tû ne-

skonãila, a tak musíme poãítat s tím, Ïe náklady na opravy porostou,“
vyãíslil námûstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek

Jaroslav Kania a vysvûtlil, Ïe finanãní moÏnosti pro opravy zdeva-

stovan˘ch silnic jsou limitovány schválen˘m rozpoãtem. „Dal‰í pro-
stfiedky k v˘raznûj‰ímu nav˘‰ení krajského rozpoãtu prostû nemáme.
Bez podpory státu se v této situaci neobejdeme,“ dodal Jaroslav

Kania s tím, Ïe kÛrovcová tûÏba poniãila i silnice IV. tfiíd. 

„Mûsta a obce jsou v podobnû tûÏké situaci jako my. Navrhl jsem, aby
se pfiípadné státní dotaãní tituly nastavily tak, aby se vzniklá situace
fie‰ila komplexnû na celém území. Jsme v mimofiádné situaci, kterou
se nebojím nazvat krizov˘m stavem. Na nûkter˘ch komunikacích mo-
hou mít totiÏ problém bezpeãnû projet nejen vût‰í auta, ale také zá-
chranáfii,“ poznamenal Jaroslav Kania a dodal, Ïe by povaÏoval za

vhodné ustavení centrálního krizového ‰tábu, kter˘ bude fie‰it nejen

obnovu porostÛ, ale i sekundární ‰kody zpÛsobené tûÏbou kÛrovco-

vého dfieva.

Kraj uÏ s opravami nûkter˘ch úsekÛ zaãal, aby udrÏel dopravní do-

stupnost nejen kvÛli probíhajícím pracím, ale také kvÛli zásobování

nebo napfiíklad dostupnosti lékafiské péãe. „Sedminásobná tûÏba dfií-
ví zpÛsobuje trvalé po‰kození konstrukce vozovek, které nebyly di-
menzovány na takovou zátûÏ. TûÏká nákladní auta vyjela hluboké ko-
leje, zdevastovala krajnice, zpÛsobila síÈové trhliny a v˘tluky. Aby
cesty zÛstaly prÛjezdné, byly nutné alespoÀ provizorní opravy a vy-
správky Ïiviãnou smûsí. Tento rok pÛjde z krajsk˘ch penûz dal‰ích 
6 milionÛ korun na nejnutnûj‰í opravy cest, které kÛrovcová tûÏba po-
niãila,“ fiekl námûstek hejtmana kraje pro dopravu Jakub Unucka

a zdÛraznil, Ïe jakákoli provizoria nejsou fie‰ením. „Jako ideální po-
stup vidím poãkat, aÏ kÛrovcová tûÏba skonãí, a pak systematicky za-
ãít s dÛkladn˘mi opravami. Vûfiím, Ïe se nám podafií potfiebné finan-
ce od státu získat,“ uzavfiel Jakub Unucka.

KÛrovcová kalamita poniãila cesty, kraj poÏádal vládu o pomoc

âtyfikolka s vleãn˘m
zafiízením a snûhov˘-
mi pásy bude slouÏit
potfiebám Malé Mo-
rávky. Terénní ãtyfi-

kolka umoÏní vjet do hÛfie pfiístupn˘ch lokalit. V letním období tak pomÛÏe od-
stranit spadané vûtve, na podzim poslouÏí pfii úklidu po tûÏbû kÛrovcového
dfiíví. V zimû zlep‰í podmínky pro bûÏkafie a prodlouÏí bûÏkafiskou sezónu. Na
nákup ãtyfikolky pfiispûl Moravskoslezsk˘ kraj pÛl milionem korun.
„Ná‰ kraj nav‰tívil v loÀském roce skoro milion turistÛ. V̆ znamná

Moravskoslezsk˘ kraj podporuje cestovní ruch,
Malá Morávka získala speciální ãtyfikolku

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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ãást k nám pfiijela bûhem zimy. Beskydy a Jeseníky jsou ãím dál 
atraktivnûj‰í, coÏ nás samozfiejmû tû‰í. Cestovní ruch v tûchto oblas-
tech je urãitû na místû podporovat. Letos pfiispûjeme 18 milionÛ ko-
run na cyklotrasy, pomáháme turistick˘m infocentrÛm. Velk˘m tren-
dem jsou jízdy na koních, takÏe jsme podpofiili i jízdárny. Pravidelnû
pfiispíváme na úpravu bûÏeck˘ch tras, nyní jsme zakoupili tuto ãtyfi-
kolku,“ uvedl námûstek hejtmana kraje pro cestovní ruch a regionál-

ní rozvoj Jan Krko‰ka, kter˘ se ve ãtvrtek 11. dubna v Malé Morávce

zúãastnil slavnostního pfiedání ãtyfikolky.

„Na úpravu tras uÏ máme klasickou rolbu. Pofiídili jsme ji v minulém
roce s poloviãní finanãní spoluúãastí Ministerstva pro místní rozvoj.
Tento stroj se ale nedostane v‰ude, takÏe jsme rádi, Ïe budeme moci
bûÏecké tratû upravovat i v hÛfie pfiístupn˘ch místech. BûÏkafie tak ãe-
kají lep‰í podmínky i del‰í sezóna. âtyfikolka totiÏ pomÛÏe udrÏovat
stopy i pfii men‰í snûhové pokr˘vce,“ vysvûtlil starosta Malé

Morávky Ondfiej Holub a doplnil, Ïe v okolí mají sportovci k dispo-

zici témûfi 80 kilometrÛ tratí. Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Starosta Malé Morávky Ondfiej Holub (vlevo) informuje námûstka
hejtmana Jana Krko‰ku o nové ãtyfikolce 

Z nádraÏí v Branné se mÛÏeme vydat po nauãné stezce Pasák ke stej-

nojmennému skalnatému ostrohu nad soutokem fiíãek Branná

a Huãava. Geologická a geomorfologická pfiírodní památka Pasák je

tvofiena skalním hfibetem 250 metrÛ dlouh˘m a aÏ 30 metrÛ vysok˘m

s mrazov˘mi sruby a izolovan˘mi skalisky. Najdeme zde v‰e, co si

mohla du‰e dávného tvÛrce legend pfiát. Skalní pfievisy, terasy s v˘-

hledem do údolí jsou neuvûfiitelné. Mezi bizarními tvary nechybí

skalní okno, kamenn˘ hfiib a dal‰í pozoruhodnosti. Geologovo srdce

zaplesá nad pseudo‰krapy, coÏ jsou krasové jevy v horninách, které

nejsou samy o sobû krasové.

Toto místo je opfiedené legendami. Izolovaná skála zde skuteãnû pfii-

pomíná zkamenûlou postavu a povûsti se toãí hlavnû kolem ní. Ta

nejznámûj‰í fiíká, Ïe v dávn˘ch ãasech Ïil na hradû v Branné

(Kol‰tejnû) komorník majitele panství pana Hynka z Vrbna jménem

Antonio. Ten se náruÏivû zamiloval do Dorotky, dcery chalupníka

z nedalek˘ch Vikantic. Dívka ale jeho dvofiení odmítala, protoÏe mû-

la ráda jiného. Mlad˘, byÈ nemajetn˘ tkadlec ze Stfiíbrnic byl oním

vyvolen˘m.

Odmítnut˘ Antonio se obrátil s Ïádostí o pomoc na Dorotãina bratra,

chudého obecního past˘fie, kter˘ se sestrou bydlel v chaloupce a pro-

tloukal se, jak se dalo. Zlákat jej vidinou zlaÈákÛ nebylo sloÏité. Ale ani

jeho domluvy na Dorotku nezabíraly. Nakonec ji tedy zavfiel na noc do

komory, vzkázal Antoniovi, aby pfii‰el, a nechal mu svou sestru napo-

spas. Vydû‰ená dívka ov‰em na panského floutka neãekala, vyskoãila

z okna a bûÏela pryã. Bratr s Antoniem ji pronásledovali a bohuÏel ta-

ké brzy dopadli. Násilím ji dovlekli domÛ a Antonio se jí hrubû zmoc-

nil. Dorotka se nemohla bránit, a tak proklela svého bratra, kter˘ ji ha-

nebnû vydal násilníkovi: „KéÏ by ses promûnil v kámen,“ kfiiãela na

nûj, „kdyÏ tvé srdce neobmûkãí ani náfiek vlastní sestry!“

O nûkolik dní pozdûji mûl chlípn˘ Antonio se sv˘m pánem odcesto-

vat a chtûl je‰tû naposledy vidût Dorotku. Ta jej vylákala k jeskyni

u Dutého kamene. KdyÏ ve‰el dovnitfi, vrhla se na nûj a v‰í silou mu

do prsou vrazila ostfie nabrou‰en˘ nÛÏ. Pak bûÏela za bratrem, kter˘

nedaleko pásl ovce. Ve chvíli, kdy jej s noÏem v ruce spatfiila, ozval

se hrom a pasák se promûnil ve skalisko. Její kletba se vyplnila.

Polo‰ílená dívka se vydala v slzách na hrad Kol‰tejn, kde se pánu

z Vrbna pfiiznala, Ïe zabila komorníka. Spravedliv˘ vládce kraje ne-

chal celou událost vy‰etfiit, a kdyÏ zjistil, jak se vûci mûly, nechal ve-

fiejnû vyhlásit Dorotku za nevinnou. Ani v dávn˘ch dobách nebylo

trestné hájit svou ãest.

KdyÏ se ãlovûk dost nabaÏí v˘letem za kamennou krásou tohoto kou-

tu JeseníkÛ a vydá se po nauãné stezce po okraji lesa, dostane se na

rozsáhlé louky. Uprostfied první z nich stojí skupinka star˘ch stromÛ

a mezi nimi pozÛstatek boÏích muk. PÛvodní malba zde uÏ dávno ne-

ní, nahradil ji drobn˘ obrázek, kter˘ pfiipomíná, Ïe zde kdysi dávno

bydleli lidé. Rozcestník na nejvy‰‰ím bodû louky prozradí, Ïe se na-

cházíme nad osadou Pfiední Alojzov. V tu chvíli ãlovûku dojde, Ïe

hromady kamení, které cestou potkával, nejsou dílem pfiírody, ale lid-

sk˘ch rukou. V‰ak také dal‰í zastavení prozradí, Ïe tyto hromadnice

stavûly celé generace osadníkÛ Pfiedního Alojzova. Z vyhlídky je

krásn˘ pohled na Brannou, ale i na celou oblast Staromûstska

a Králického SnûÏníku.

KdyÏ máte ‰tûstí, mÛÏete zde potkat plaché lanû nebo divoãáky. V zi-

mû je tato oblast doslova popsána stopami zvûfie. Louky ocení bûÏ-

kafii, ktefií se mohou dostat aÏ na cestu, která je pozvoln˘m stoupá-

ním dovede na Volskou louku a odsud tfieba aÏ na Vozku. My ale 

udûláme je‰tû malou odboãku. U zmínûn˘ch boÏích muk sestoupíme

dolÛ do Pfiedního Alojzova.

Kolem Pasáka do Pfiedního Alojzova

Kam na v˘let

Zámek a zfiícenina hradu Kol‰tejna Zapomenutá osada Pfiední Alojzov
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Pozoruhodné místo, o nûmÏ je fieã, si zamiluje kaÏd˘ vyznavaã hor-

sk˘ch krajÛ. Je zde sice jen asi ‰est stavení, ale velmi citlivû udrÏo-

van˘ch. Pod domy je malé prostranství, kde stojí kfiíÏ z roku 1910

a pitoreskní sochy, patrnû dílko nûkterého z místních chalupáfiÛ.

Pfiední Alojzov je ponûkud tajemná osada, které dal jméno kníÏe

Alois z Lichten‰tejna, kter˘ nastoupil k moci rok po jejím zaloÏení.

Vznikla na vrchnostenské pÛdû v roce 1783, kdy kaÏd˘ osadník do-

stal pronajat˘ jeden lán silnû kamenit˘ch pozemkÛ, které si musel

vysbírat a tak si zajistit pÛdu k obÏivû. Velká ãást dfiívûj‰ích pozem-

kÛ obce uÏ zanikla a zarostla lesem. KoneckoncÛ ãást terasov˘ch

polí bychom minuli, i pokud bychom se vraceli dolÛ k nádraÏí

v Branné. Pfiímo nad touto osadou zaãíná stûna v˘razného skalnaté-

ho bradla, jehoÏ v˘‰ka mnohdy pfievy‰uje 15 metrÛ. VyuÏívají je ho-

rolezci a je to málo znám˘ skalní útvar Branenska, kter˘ v‰ak roz-

hodnû stojí za to vidût. Fota a text: 
Miroslav Kobza (Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku)

Aã je okolí R˘mafiova znaãnû odlesnûno, má tato oblast po stránce

botanické co nabídnout. Mnohé byliny totiÏ nepatfií mezi vyslovenû

lesní druhy, a tak zaplnily louky a pastviny, mokfiady a ra‰elini‰tû

a dal‰í biotopy.

Jaro je u nás ponûkud odli‰né neÏ v údolí Oslavy a v lesích kolem nûj.

Nepfievládají zde lesy, je zde o nûco chladnûji a také v˘kyvy teplot

jsou vût‰í. Jen horní ãásti údolí (Huntava, Stráleck˘ potok, Oslava)

a nûkterá závûtrná místa více ãi ménû orientovaná k jihu mÛÏeme po-

vaÏovat za enklávy, které jsou rozvoji jarní kvûteny pfiíznivûj‰í. Jaro

proto u nás zaãíná váhavû a nejãasnûj‰í kvûtenu tvofií devûtsil bíl˘

a lékafisk˘, blatouch bahenní, mokr˘‰ stfiídavolist˘, violka vonná

a rolní, sedmikráska a prvosenka vy‰‰í. O nûco pozdûji je to fiefii‰ni-

ce luãní, ‰Èavel kysel˘, sasanka hajní, rozrazil persk˘, smetanka lé-

kafiská, pry‰ec chvojka, vla‰toviãník vût‰í a dal‰í.

U vla‰toviãníku se zastavíme, neboÈ v lidovém léãitelství je povaÏo-

ván, resp. jeho oranÏové mléko, za prostfiedek proti bradavicím.

Mléãnicemi je prostoupena celá rostlina. Jeden atlas uvádí, Ïe toto

mléko lze uÏít zevnû kromû bradavic i k odstranûní kufiích ok a pih,

jin˘ atlas fiíká, Ïe údajn˘ úãinek spoãívá spí‰e v autosugesci neÏ

v tom, Ïe by rostlina obsahovala skuteãnû úãinné látky (zejm. cheli-

donin). Je tedy na vás, jak se k tomu postavíte. Pozor: rostlina obsa-

huje fiadu jedovat˘ch alkaloidÛ a vnitfinû by se nemûla pouÏívat vÛ-

bec! Potfiením bradavic v‰ak nic neriskujete.

Typick˘mi luãními a polními rostlinami jsou kontryhely (mnoho stû-

Ïí rozli‰iteln˘ch druhÛ je shrnuto po název kontryhel obecn˘), jitro-

cele (na R˘mafiovsku rostou v‰echny tfii bûÏné druhy – kopinat˘, pro-

stfiední, vût‰í), roÏec trsnat˘ a jeho pfiíbuzn˘ s vût‰ími kvûty roÏec rol-

ní, kter˘ najdeme také kolem silnic, a celá fiada jetelÛ (luãní, plaziv˘,

polní, zlat˘, ka‰tanov˘ ad.). Nûkteré polní rostliny jsou drobné a ne-

nápadné, piln˘ pozorovatel si jich v‰ak v‰imne. Patfií mezi nû chme-

rek roãní, prÛtrÏník lys˘, kufiinka ãervená, píseãnice dou‰kolistá, ko-

lenec rolní. NejpÛvabnûj‰í je v‰ak drchniãka rolní s jasnû ãerven˘mi

kvítky. Oproti této drobotinû je nápadná chrpa modrá, která nûkdy ve

velkém mnoÏství porÛstá polní kultury, jako je tomu napfi. na návr‰í

pfii cestû do Harrachova, a je‰tû nápadnûj‰í je ãerven˘ vlãí mák. Na

mnoh˘ch místech také najdete zemûd˘m lékafisk˘, pfiedev‰ím v oko-

paninách, av‰ak i ve mûstû (napfi. u prodejny Hru‰ka na ul. 1. máje).

¤adu zajímav˘ch a chránûn˘ch druhÛ rostlin hostí pfiírodní rezerva-

ce, kter˘ch je v blízkosti R˘mafiova (do 10 km) hned sedm a mnozí

se tam vypravují, aby ulovili pûknou fotku nebo se prostû jen poko-

chali. Vstup do tûchto území není zakázán, ale platí, Ïe se v nich mu-

síme pohybovat zvlá‰È opatrnû.

Nejnápadnûj‰í rostliny

Skalského ra‰elini‰tû,

PstruÏího potoka a re-

zervace U Slatinného

potoka jsou vstavaãe,

suchop˘ry (úzkolist˘

a pochvat˘), vachta

trojlistá, starãek potoã-

ní a kamziãník rakous-

k˘. Ostatní jsou nízké,

za pozornost v‰ak také

stojí. Patfií mezi nû na-

pfi. violka bahenní, kli-

kva bahenní, rosnatka

okrouhlolistá, ale také

vítod obecn˘. Najít

rosnatku je v‰ak pro-

Od podlé‰ky k zvonku vousatému
II. ãást – R˘mafiov a okolí (1)

Zajímavosti z pfiírody

Chrpa modrá b˘vala na na‰ich polích ãastûj‰í; Harrachov, 17. 6. 2018

Vla‰toviãník vût‰í najdeme ve mûstech i v lesích; Velká ·táhle – ky-
selka, 5. 5. 2018

Jitrocel prostfiední ze tfií u nás bûÏn˘ch dru-
hÛ kvete nejnápadnûji; Janovice – zámek, 
5. 7. 2018

Vachta trojlistá na Skalském ra‰elini‰ti, 3. 5. 2018
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blém a je lépe mít s sebou prÛvodce. Tato rostlina pfiesto mnohé laic-

ké zájemce zklame, pokud oãekávají, Ïe je vût‰í nebo Ïe uvidí, jak ta-

to vyhlá‰ená masoÏravka chytne i velk˘ hmyz. Na‰e pfiíroda taková

pfiedstavení nenabízí a úãastník exkurze by se mûl vybavit spí‰ lupou,

aby nûjaké zajímavosti vidûl.

Kdy je nejlépe tato místa nav‰tívit? PfiibliÏnû v polovinû kvûtna, kdy

zaãíná kvést nebo uÏ kvete vachta, a v ãervnu, kdy je v plném kvûtu

vstavaã prstnatec májov˘. Violka bahenní kvete od zaãátku dubna,

ale vydrÏí dlouho, klikva kvete v ãervnu, na kvût rosnatky si musíte

poãkat aÏ do ãervence.

Prstnatec májov˘ je u nás nejhojnûj‰í vstavaãovitou rostlinou a na-

jdeme jej na mnoh˘ch místech i mimo rezervace. Neznamená to

v‰ak, Ïe by nemûl b˘t chránûn. V létû ho stfiídá prstnatec FuchsÛv,

kter˘ je je‰tû poãetnûj‰í. Není pfiímo vázán na ra‰elini‰tû, ale bez vel-

ké vlhkosti se neobejde. Jeho stanovi‰ti jsou vlhké louky, baÏiny, 

ol‰iny i pfiíkopy lesních cest a silnic. Bûhem let jsem zjistil, Ïe snad

není podhorské a horské údolí, kde by nerostl.

Ze v‰ech sedmi rezervací v okolí R˘mafiova pouze jediná hostí vzác-

n˘ kropenáã vytrval˘ z ãeledi hoficovit˘ch (U Slatinného potoka).

V Jeseníkách je znám uÏ jen z dal‰ích tfií míst a v âR se nachází kro-

mû JeseníkÛ na ·umavû, v Kru‰n˘ch a Jizersk˘ch horách

a v Krkono‰ích. Zmínûn˘ vítod obecn˘ není zdaleka vázán jen na

vlhké prostfiedí, najdeme ho téÏ na loukách, na kraji lesa nebo na les-

ních svûtlinách u cest. Zaãínajícího botanika mohou splést jeho dvû

barevné variety – modrá a rÛÏovofialová. Vede to k chybné domnûn-

ce, Ïe jde o dva druhy. S barevnou variabilitou se setkáme i u jin˘ch

rostlin.

Zbylé rezervace jsou zajímavé pfieváÏnû z jin˘ch hledisek – geomor-

fologick˘ch, lesnick˘ch, ornitologick˘ch a zoologick˘ch. Napfi.

v pfiírodní památce Re‰ovské vodopády se zachovaly pfiirozené smr-

kojedlové a smí‰ené porosty, v pfiírodní rezervaci Franz-Franz jsou to

porosty jedlobukové. Jen o nûco dál od R˘mafiova se nacházejí je‰tû

dvû rezervace – Rab‰tejn a Ra‰elini‰tû Skfiítek; ty uÏ jsou v‰ak za hra-

nicí na‰eho regionu. Fota a text: Milo‰ Zatloukal

Violka bahenní; Skalské ra‰elini‰tû, 3. 5. 2018

Kropenáã vytrval˘ se vyznaãuje neobvyklou barvou kvûtÛ – tmavû fi-
alovou, s jemn˘m kropením na ‰piãkách korunních plátkÛ, odtud ta-
ké ãeské pojmenování

Tajemství lesa
V minul˘ch dnech mému kamarádovi Martinovi vydal les pfiekvapi-

vé tajemství. Kolik posledních let toto tajemství les skr˘val, nevíme.

Pfii v˘bûru stromÛ k tûÏbû Martin postfiehl malého, pro na‰e lesy ne-

obvyklého ptáãka. Napfied usly‰el jeho hlas a pak ho zahlédl pfielét-

nout ze stromu na strom. Zaujalo ho to, ‰el za ním a hle on to byl ku-
lí‰ek nejmen‰í, u nás jeden z neohroÏenûj‰ích druhÛ nejmen‰ích so-

viãek, navíc v okolí R˘mafiovska nevídan˘ ptaãí druh.

Kulí‰ek nejmen‰í: tfiída – ptáci, fiád – sovy, ãeleì – pu‰tíkovití,
rod – kulí‰ek
Popis:
Kulí‰ek nejmen‰í mûfií pouh˘ch 16 cm, coÏ je sotva velikost ‰paãka.

Rozpûtí kfiídel je 34–45 cm. Základní barva vrchní ãásti tûla je tma-

vû hnûdá s v˘razn˘mi bíl˘mi ãi Ïlutobíl˘mi skvrnami, spodek je svût-

l˘ s podéln˘mi tmav˘mi prouÏky. Na tmavohnûd˘ch letkách je svût-

lé skvrnûní, které na kfiídle tvofií tfii aÏ ãtyfii pfiíãné prouÏky. Ocas je

také tmavohnûd˘, s bíl˘mi konci per a nûkolika svûtl˘mi pfiíãn˘mi

prouÏky. Má v pomûru k tûlu malou kulatou hlavu s nepfiíli‰ zfietel-

n˘m závojem, zbarvenou podobnû jako záda. Duhovka je Ïivû Ïlutá,

klovec voskovû Ïlut˘, u kofiene zelenav˘, stojáky opefiené, ‰pinavû

bílé s hnûd˘mi skvrnami, drápy ãernohnûdé. Samec a samice se na-

vzájem neli‰í, mláìata jsou pouze tmav‰í. Let kulí‰ka je vlnkovit˘,

v období hnízdûní létá i ve dne. Na rozdíl od ostatních sov má po-

mûrnû vysok˘ pískav˘ hlas. Vût‰inou se oz˘vá jednoduch˘m opako-

van˘m pískáním, ale mÛÏe pfiidat i jak˘si trylek. Je velmi kfiehk˘, 

aktivní bûhem denního svûtla a pfii v˘chodu a západu slunce.

RozmnoÏování:
Hnízdo b˘vá umístûno ve star˘ch dutinách po strakapoudech.

Koncem dubna ãi zaãátkem kvûtna samice sná‰í 5–6 bíl˘ch, jemnû

Kulí‰ek nejmen‰í Stfiízlík obecn˘
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leskl˘ch vajíãek, na kter˘ch sedí sama po dobu 28 dnÛ. Mláìata 

krmí asi 6 t˘dnÛ. Vejce je kulovitého nebo oválného tvaru, váÏí cca 

7 g. Vejce jsou sná‰ena v rozmezí dvou dnÛ a samice usedá aÏ po sne-

sení posledního. Samec obstarává pouze potravu. Samice zÛstává na

hnízdû i po vylíhnutí mláìat a potravu od samce pfiebírá a pfiedkládá

mláìatÛm. Vyvádûna jsou zhruba ve stáfií 30 dnÛ a ihned dobfie léta-

jí. Následující tfii t˘dny jsou je‰tû vodûna rodiãi. Pohlavnû dospûlá

jsou patrnû v jednom roce.

Potrava:
Potravu tvofií pfieváÏnû drobní hlodavci a ptáci, místy i hmyz. Loví

i za dne a troufá si lovit i drobné ptáky za letu. Nûkdy si dûlá v duti-

nách zásoby potravy z ulovené kofiisti. Má na svou velikost silné pa-

fiáty a loví i kofiist vût‰í, neÏ je sám. Kulí‰ek si mÛÏe uschovat potra-

vu na zimu.

Roz‰ífiení v âR:
V âeské republice je roz‰ífiení kulí‰ka spí‰ ostrÛvkovité, soustfiedûné

hlavnû do oblasti jiÏních a západních âech. Celkov˘ poãet se na za-

ãátku 90. let odhadoval na 900–1300 párÛ. V jiÏních âechách jsou to

pfiedev‰ím souvislé lesní porosty v nadmofisk˘ch v˘‰kách od 390 do

1260 m. V západních âechách kromû ·umavy a âeského lesa hnízdí

napfiíklad i na Chebsku, Rokycansku, v Brdech a na Karlovarsku.

Hnízdûní bylo prokázáno i v CHKO Labské pískovce, ale i ve v˘-

chodních âechách na Náchodsku. Na Moravû se vyskytují

v Beskydech, v Javorníkách, na âeskomoravské vrchovinû

a v Odersk˘ch vr‰ích. 

(Zdroj – Wikipedie a publikace Myslivost)
Martin mi o soviãce povyprávûl v‰echno, co s ní bûhem krátkého set-

kání zaÏil. Taková vzácnost mi klidu nedala, a tak jsme se hned do-

mluvili, Ïe mne druh˘ den vezme s sebou do práce a já pÛjdu zkusit

‰tûstí s fotoaparátem. 

Do lesa pfiijíÏdíme kolem pÛl sedmé a Martin mi hned ukazuje, kudy

se mám vydat. Trochu to tam znám z dfiívûj‰ka, jen k˘vnu hlavou na

kamarádovy rady, on si jde za sv˘m a já za kulí‰kem. Daleko to ne-

mám, ale les se rychle mûní, cesty, linky jsou zniãené od lesních stro-

jÛ, v˘vratÛ kolem plno, hrÛza pohledût. Jen co zdolám úsek pfies pa-

seku a pfielezu pár v˘vratÛ, okamÏitû usedám ke statnému smrku,

chvála bohu, nástrahy pfiírody a âesk˘ch lesÛ pfieÏil. V̆ hled mám

pfied sebe na makadamem pokrytou linku, vítr je studen˘, ale smûr

dobr˘, kdyby náhodou mûla nûjaká zvûfi jít pfies prÛsek. 

Nachystám si fotoaparát na batoh, zapnu repráãek a pou‰tím hlas ku-

lí‰ka. Já ho napodobit neumím, musí pomoct technika. Je‰tû nedo-

hrála ani pÛlka a uÏ ho sly‰ím nûkde za zády, hned po levé stranû

a znovu za mnou, do toho se ve‰keré okolní ptactvo neskuteãnû roz-

kfiiãelo z obav z blízkého predátora. Nesná‰ejí ho, ale pro mne to je

fantazie! JenÏe drobnou soviãku pofiád nevidím, pro mé oko je stále

daleko, odhaduji tak tfiicet metrÛ. Po chvilce vypínám hlas kulí‰ka,

dám mu chvilku pokoj. Les se uklidní a já zkou‰ím na okamÏik stfiíz-

líka, kterého jsem postfiehl u protûj‰í hromady klestu. Vidím, jak po-

skakuje po vûtviãkách, pfielétá z místa na místo, aÏ koneãnû sedl pfie-

de mne. Dal mi ‰anci na jednu fotografii a byl pryã. 

Naliji si ãaj a pfiitom opût pou‰tím hlas kulí‰ka. To jsem netu‰il, ja-

ké divadlo nastane. Za stálého kfiiku ptactva, které postupnû vyklí-

zelo místo dûje, v mÏiku sedûl kulí‰ek pfiede mnou na smrku.

D˘chat jsem v ten moment skoro nemohl, snaÏím se uklidnit a po-

kusit se o první fotografie. Zaãíná ten správn˘ adrenalinov˘ boj

o fotku! Jen co namífiím fotoaparát na vûtev, kde sedí, uÏ odlétá ji-

nam! SnaÏím se znovu uklidnit. Oddechuji, koukám na kulí‰ka, se-

dí na vûtviãce smrku po mé levici. Svûtla moc není, ale pfii tro‰e

‰tûstí snad budu mít aspoÀ jednu fotku, fiíkám si. Stoupám si za

strom, modlím se, aby nevzlétl, opírám se a koneãnû fotím.

Zji‰Èuji, Ïe ãas k fotografování je mizern˘, k tomu moje tfiesoucí se

ruce, vlastnû celé tûlo, nemÛÏu fotoaparát s teleobjektivem udrÏet

v klidu. Nastavuji clonu 7,1; ISO 1000–1600; následuje série fo-

tek, soviãka znovu pfielétá na jin˘ strom, hlídám ji okem. Jin˘

strom, jiné místo znamená jiné pozadí za kulí‰kem. JenÏe drobné

vûtviãky mi neumoÏÀují fotit, pfiemisÈuji se. Mám strach, abych

drobného tvoreãka nezradil. Je problém udûlat krok ti‰e, mÛj po-

hyb musí vidût, urãitû ulétne a uÏ se nevrátí! Na‰tûstí se dafií.

Stojím znovu u jednoho mladého buku, opírám se cel˘m tûlem

a hledám mezi vûtvemi prÛzor k fotografování, následuje dal‰í

dávka fotek, nevûfiím si s ostrostí. CoÏ o to, fotoaparát i teleobjek-

tiv to zvládnou, ale mé tfiesoucí se ruce, to je problém. Svûtlo chy-

bí, ale prostfiedí skvûlé, potemnûl˘ les, na stromû kulí‰ek. Znovu

ve mnû graduje lovecká horeãka, v rychlosti se snaÏím prohlédnout

fotky. Nemá to cenu, musím hlídat soviãku a pokusit se je‰tû o jed-

no dûjství. V my‰lenkách mi zaãíná b˘t drobeãka líto. Nûkde je

pu‰tûn˘ z reproduktoru jeho hlas a on to neví, létá ze stromu na

strom a nûjak˘ dobrodruh se ho snaÏí co nejlépe vyfotit. Je‰tû jed-

na série fotek a konãím. 

Jsem moc spokojen˘ – kdo by nebyl?! Pfied odchodem smekám mys-

liveckou „ãepici“, mnohokrát dûkuji vzácné soviãce za trpûlivost,

pfieji kulí‰kovi mnoho krásn˘ch let Ïivota, a hlavnû aby zÛstal jeho

oblíben˘ biotop nedotãen˘. Potichu se vytrácím z jeho domoviny, tû-

‰ím se na Martina, hned za ãerstva, je‰tû pln˘ emocí, mu musím po-

vyprávût. Pár vûtami to tady v lese nejde, ale u mû doma na verandû

u horké kávy ano. Fota a text: Václav Va‰íãek

Znáte jin˘ druh ovoce neÏli jablko, kter˘ je tak variabilní ve svém tva-

ru, barvû, chuti, univerzálnosti a souãasnû schopn˘ dlouhého sklado-

vání? Zfiejmû právû proto nechybí skoro na Ïádné ãeské zahrádce.

Ov‰em nûkdy hon za nejskladovatelnûj‰ím jablkem nemusí b˘t ku pro-

spûchu konzumenta. Ovoce se zbyteãnû sklízí pfied optimální sklizÀo-

vou zralostí, o‰etfiuje koktejlem chemick˘ch látek bránících jejich do-

zrávání ãi hnití (napfi. SmartFreshTM) a vybírají se preferenãnû odrÛdy,

které svojí pevností po-

tû‰í jen málokoho.

âasto se uchovává celo-

roãnû pouze nûkolik

málo odrÛd, u kter˘ch

je technologie sklado-

vání dotaÏená k doko-

nalosti (Golden, Idared

ãi Jonagold). Na‰e za-

hrádky naopak mohou

pfiedstavovat „oázy rÛz-

norodosti“. Poskytují

nám moÏnost regulovat

mnoÏství postfiikÛ klid-

nû na nulu ãi pûstovat

odrÛdy, které se v bûÏ-

n˘ch obchodech koupit

nedají. Odmûnou nemusí b˘t nejvût‰í v˘nos ãi mimofiádná skladova-

telnost, ale ‰piãková chuÈ, rozpl˘vavá jemná konzistence a ‰Èavnatost.

Jednou z tûchto odrÛd je Lipno. PÛvodní ãeská odrÛda s velmi ‰Èavna-

tou jemnou duÏninou, témûfi pfiedurãenou pro milovníky rozpl˘vav˘ch

jablek. Ocení ji nejen dûti.

23) Lipno
PÛvod: vy‰lechtûna v ÚEB ve StfiíÏovicích z kfiíÏení Vanda x Rubi-

nola. 

Strom: roste stfiednû bujnû se vzpfiímen˘m aÏ rozloÏit˘m habitem.

Plodnost: brzká, hojná, pravidelná.

PoÏadavky: pûstitelsky nenároãná a kvalitní ranû zimní odrÛda s re-

zistencí vÛãi strupovitosti a stfiední odolností proti padlí.

Plod: stfiednû velk˘ aÏ velk˘, plo‰e kulovit˘, slabû Ïebrovan˘.

Slupka je tenká, slabû mastná, nerzivá. Krycí barva je celoplo‰nû ãer-

vená s Ïíháním. DuÏnina krémové barvy, sladce navinulé chuti, vel-

mi ‰Èavnatá, jemná, mûkká. Sklízí se koncem záfií, konzumuje od fiíj-

na do února. 

·patné vlastnosti: mûkká duÏnina, mastn˘ plod.

Dobré vlastnosti: nenároãnost, pravidelná plodnost, odolnost choro-

bám. Mûkká, ‰Èavnatá duÏnina. Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Nesrsta, D. Jádroviny. Olomouc: Ba‰tan, 2011, s. 196. ISBN
978-80-87091-17-3;
https://www.fruto.cz/jablon-lipno/z1066.htm)

Ovocnické rozhledy
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Horolezeck˘ oddíl Horal R˘mafiov má za sebou ‰est˘ osmitisícov˘ vrchol
a zároveÀ ‰estou nejvy‰‰í horu svûta Cho Oyu (âo Oju, 8201 m n. m.), kterou
bûhem sobotních závodÛ (13. 4.) na horolezecké stûnû Stfiediska volného ãa-
su pomyslnû zdolala skupina sedmnácti dûtí a tfiinácti dospûl˘ch lezcÛ. Tûm
ke zdolání vrcholu staãily dvû a pÛl hodiny. 
Seriál závodÛ R˘mafiovské osmitisícovky byl zahájen v roce 2014

v˘stupem na Mount Everest (8848 m n. m.) a kaÏd˘ rok pokraãuje

zdoláním jedné z osmitisícovek (K2 – 2015, Kanãendãenga – 2016,

Lhoce – 2017 a Makalu – 2018). Cho Oyu leÏí 20 km na západ od

Mount Everestu a jde o jednu z nejsnáze dostupn˘ch osmitisícovek.

Prvov˘stup se zdafiil 19. fiíjna 1954 rakouské expedici, s níÏ na 

vrcholu stanul také Herbert Tichy.

Osmitisícovka Cho Oyu, v tibet‰tinû „Tyrkysová bohynû“, provûfiila

pfiipravenost sedmnácti dûtí ve vûku od 6 do 15 let. Pro ‰estiletou

Barboru Valovou a sedmiletého Oldfiicha Neseta nebyla patfiiãná ka-

tegorie pfiipravena, proto byli zafiazeni mezi devítileté, ov‰em roz-

hodnû se neztratili. Start závodu byl pro dûtské lezce posazen do v˘‰-

ky 4400 m n. m. a vrcholu Cho Oyu ve v˘‰ce 8201 m n. m. dûti spo-

leãn˘mi silami dosáhly za hodinu a 20 minut. Umístûní dûtí v jedno-

tliv˘ch kategoriích zobrazují níÏe uvedené v˘sledky.

Kategorie 9–10 let: Kategorie 13–15 let:
1. Sára Habrovanská 1. Veronika ·vehlová

2. Barbora Valová 2. Anna Vincourková

1. Zdenûk Neset 3. Katefiina Malá

1. Adam Nikolov

Kategorie 11–12 let: 2. Petr Hladk˘

1. Ema Îáková

2. Lucie Martinãeková

3. Natálie Havlíková

1. Marek Hladk˘

2. Matûj Fryblík

3. Tomá‰ Chytil

Odpoledního závodu dospûl˘ch se zúãastnilo deset muÏÛ a tfii Ïeny.

Závod zaãal ve v˘‰ce 1800 m n. m. a vrchol byl dosaÏen za 2 hodiny

a 30 minut. Závodu dospûl˘ch se zúãastnil i vítûz kategorie chlapcÛ

13–15 let Adam Nikolov, kter˘ odpoledne zúroãil své rozlezení v do-

polední ãásti závodu, ve sprintu se probojoval do finále a celkovû

mezi muÏi skonãil pát˘.

Kategorie Ïen:
1. Ivana Hofírková (360 nastoupan˘ch metrÛ, souãet ãasÛ sprintu 

z obou drah – 35,09 s)

2. Katefiina Fryblíková (320 metrÛ, souãet ãasÛ – 40,67 s)

3. Marcela Dostálková (200 metrÛ, souãet ãasÛ – 57,78 s)

Kategorie muÏÛ:
1. Michael Sou‰ek (840 metrÛ, souãet ãasÛ – 13,82 s)

2. Michal Kuda (840 metrÛ, souãet ãasÛ – 16,09 s)

3. Tomá‰ Neset (720 metrÛ, souãet ãasÛ – 21,57 s)

Obû soutûÏe probíhaly opût souãasnû a tím se fiídilo i hodnocení.

Nastoupané metry se dûlily nejrychlej‰ími ãasy dosaÏen˘mi v závo-

du na rychlost. Závodníci museli zabrat v obou disciplínách, protoÏe

kdo se ‰etfiil ve vytrvalostní soutûÏi, tomu ani v˘borné v˘sledky

v soutûÏi na rychlost nepomohly k umístûní v celkovém pofiadí.

„Závody tak reflektují dvû dÛleÏité schopnosti nutné pro lezení v ho-
rách, a tou je nezbytná vytrvalost, ale také rychlost, která sniÏuje fak-
tor objektivního nebezpeãí – pádu lavin, kamení nebo zmûny poãasí,“
objasnil princip závodu Tomá‰ Neset. Vûkové rozpûtí úãastníkÛ le-

to‰ního roãníku zaãínalo na ‰esti a konãilo na jedenasedmdesáti le-

tech. Vítûzové obdrÏeli drobné horolezecké potfieby a diplomy.

Závod mohl b˘t uskuteãnûn díky partnerÛm a sponzorÛm SVâ

R˘mafiov, mûstu R˘mafiov a firmám KATR a STAN. JiKo

Horolezci zdolali ‰estou osmitisícovku Cho Oyu

KuÏelkáfii z KK Jiskra R˘mafiov mají za sebou vydafienou sezónu, ve

které se druÏstvo A umístilo na skvûlém druhém místû ve 3. kuÏel-

káfiské lize muÏÛ, druÏstvo B si vyzkou‰elo novou soutûÏ v podobû

Severomoravské divize a druÏstvo C se umístilo na 3. místû

v Meziokresním pfieboru. Áãko do posledního kola bojovalo o moÏ-

né první místo, bohuÏel druÏstvo Horního Bene‰ova si udrÏelo ná-

skok pouhého jednoho bodu, a bralo tak postup do 2. ligy. Tû‰í nás 

alespoÀ první místo v hodnocení jednotlivcÛ pro kapitána druÏstva

Ladislava Stárka s prÛmûrem 565,59 kolkÛ na zápas. Béãko bojova-

lo v divizi stateãnû, ale vybralo si nováãkovskou daÀ a bohuÏel po ro-

ce sestupuje zpût do krajského pfieboru. Snad se podafií zabojovat

a dojde k brzkému návratu do vy‰‰í soutûÏe. Na‰ím nejlep‰ím hráãem

Zhodnocení sezóny 2018/2019 v KK Jiskra R˘mafiov

Sport
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byl David Hampl na 11. místû s prÛmûrem 433,2 kolkÛ. 

V Severomoravské regionální soutûÏi mládeÏe jsme letos mûli dvû

druÏstva. Skonãila na 4. a 5. místû, a jelikoÏ vût‰ina z dûtí hrála svou

první závodní sezónu, jsme s jejich v˘sledky velmi spokojeni. Mezi

nejlep‰í se dokázali dostat Tadeá‰ Piterka na 8. místû a o velké pfie-

kvapení se  postarala Tereza Davidíková, která se probojovala na

krásné 10. místo. Následují na 12. místû Tadeá‰ Matu‰ek, na 13. mís-

tû Matyá‰ Matu‰ek a na 14. místû Martin Kováfi. Terezka Davidíková

se zároveÀ v celorepublikové soutûÏi pro jednotlivce, Poháru mla-

d˘ch nadûjí, probojovala mezi 16 nejlep‰ích dívek a ve finále se 

umístila na v˘borném 6. místû.

Na mistrovství âR jednotlivcÛ se letos probojovali Petr Chlachula

v kategorii muÏÛ a Jaroslav Tezzele v kategorii seniorÛ. Budeme jim

4.–5. kvûtna drÏet palce na kuÏelnû ve Vala‰ském Mezifiíãí, respekti-

ve ve Vrchlabí.

Dûkujeme za celoroãní podporu v‰em na‰im sponzorÛm, pfiedev‰ím

mûstu R˘mafiovu, firmám Lamont R˘mafiov, s. r. o., Klempífiství

Pipa, s. r. o., a KS-I Filtertechnik, s. r. o. Romana Valová

V sobotu 27. dubna se na r˘mafiovské kuÏelnû konal 2. roãník Memoriálu
Petra ·védíka, soutûÏe tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, která je souãástí se-
riálu âeského poháru 2019. Turnaje se zúãastnilo 36 hráãÛ z celé republiky.
Na‰i opût nezklamali. V kategorii TPM si vedl skvûle Bohumil

Kocurek, kter˘ se ziskem 495 bodÛ získal stfiíbrnou pozici, první skon-

ãil Jozef Kuzma z Baníku Ostrava a tfietí Lubo‰ âervinka z Opavy.

Skvûlou formu potvrdil v kategorii LP1 také Jifií Polá‰ek z KK Jiskra

R˘mafiov, ten dokonce se ziskem 424 bodÛ obhájil zlato pfied Petrem

Kumstátem z Blanska a Josefem Klechem z Horního Bene‰ova.

Ani kategorie LP2 nezÛstala pro na‰e hráãe bez medaile. Postaral se

o ni Ivo Mrhal, kter˘ se ziskem 404 bodÛ skonãil tfietí. Zlato si od-

nesl Jan ·merda z Blanska a stfiíbro Jaroslav Brázda z Ostravy.

Na dal‰í turnaj se na‰i tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii vydají 11. kvûtna

do Opavy. 

„Turnaj probûhl bez problémÛ a organizace byla na velmi vysoké 
úrovni. Dûkuji pfiedsedovi oddílu KK Jiskra R˘mafiov Ladislavu
Stárkovi, Jaroslavu Tezzelemu, Jaroslavu Heblákovi, Michalu
Ihnátovi, Antonínu Sochorovi, Romanû Valové, Jifiímu a Radmile
Polá‰kov˘m. Za podporu bych chtûl podûkovat sponzorÛm:
Klempífiství Pipa, Mûstskému muzeu R˘mafiov a mûstu R˘mafiov,“ ne-

chal se po turnaji sly‰et jiÏ nehrající nûkolikanásobn˘ mistr âeské re-

publiky Zdenûk Doãkálek. JiKo

Memoriál Petra ·védíka se konal podruhé
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PROVÁDÍME
•  Kanalizaãní pfiípojky
•  Vodovodní pfiípojky
•  Elektro pfiípojky
•  Elektroinstalaãní práce

Kontakt:

Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘mafiov
Mobil: 608 830 881

E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

Otevfieli jsme pro vás novou prodejnu.
Na‰í specializací je cyklistika a lyÏování. 
Myslíme si, Ïe v R˘mafiovû a jeho okolí 

jsou podmínky pro tyto sporty pfiímo ideální.

Nabídneme vám kvalitní a rychl˘ servis jízdních kol, lyÏí a snowboardÛ.

V cyklistice se postaráme: 

o kompletní servis va‰eho kola, 

individuální stavby kol nebo pfiestavby. 

Prodej náhradních dílu a doplÀkÛ.

Na zimní sezónu pro vás zajistíme: 

zapÛjãení kompletního lyÏafiského vybavení
jak na jeden den, tak i na celou sezónu.

LyÏafiské vybavení budeme také prodávat. 
Prodej se bude t˘kat celého sortimentu:

lyÏe, lyÏafiské boty, helmy, hole, lyÏafiské br˘le a dal‰í. 
LyÏe a boty nabídneme také v testovacích verzích 

(jedná se o mírnû pouÏité zboÏí ve velmi dobrém stavu).

V‰em chceme nabídnout kvalitní sluÏby s profesionálním a pfiátelsk˘m

pfiístupem. Nejvíce ze v‰eho nám záleÏí na spokojenosti na‰ich zákazníkÛ.

Pfiijìte se za námi podívat do na‰í prodejny 

na Radniãní ulici ã. 5 (v pasáÏi Hrádek)

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

Michal Nehera a t˘m Speciálka u Michala
Otevfieno máme: 

Po–Pá: 10:00–12:00 14:00–18:00, So: 10:00–12:00
Tel.: 739 437 061; e-mail: m.nehera@gmail.com

Redakce R˘mafiovského horizontu
se stûhuje na radnici

Jak jste jiÏ moÏná zaznamenali, redakce R˘mafiovského hori-

zontu pfiesídlí na mûstsk˘ úfiad – redaktora Mgr. Jifiího

Koneãného (a posléze i jeho nového kolegu ãi kolegyni) zastih-

nete od 9. kvûtna ve 3. patfie radnice na námûstí Míru, tel.:
554 254 374; mobil: 732 102 489, email: konecny.jiri@ryma-
rov.cz, pfiípadnû: rymarovsky.horizont@rymarov.cz.
Pfiíspûvky do R˘mafiovského horizontu lze pfiedat rovnûÏ na po-

datelnû úfiadu v pfiízemí budovy. Redakce RH
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Venkov se stále pot˘ká s nedostateãn˘m internetov˘m pokrytím. To ztûÏuje Ïi-
vot a práci lidí, ktefií Ïijí a podnikají v men‰ích obcích a mûstech. V‰e se ale
mÛÏe zmûnit. Místní akãní skupiny chtûjí podpofiit zavádûní vysokorychlostní-
ho internetu i do té nejmen‰í obce. Podmínky v souãasné dobû vyjednávají
s Ministerstvem prÛmyslu a obchodu âR. 
âesk˘ venkov podle Jifiího Krista, pfiedsedy Národní sítû Místních

akãních skupin, je stále oproti velk˘m mûstÛm znev˘hodnûn jak ope-

rátory, tak vládními úfiady. Zejména hovofií o jejich pfiístupu k moder-

ním technologiím, aÈ uÏ jde o signál mobilních telefonÛ nebo vysoko-

rychlostní internet. Pfiístup na informaãní sítû s dostateãnou rychlostí

a kapacitou dnes podle nûj není nadstandard, ale norma. Proto by vy-

sokorychlostním internetem mûla podle nûj disponovat i ta nejmen‰í

obec. Lidé na venkovû, ktefií tu Ïijí nebo podnikají, se tak mohou za-

ãít radovat. Místní akãní skupiny se spolu s dal‰ími organizacemi pou-

‰tí do vyjednávání o vysokorychlostním internetu do kaÏdé vesnice. 

„Na internetovém pokrytí jsou závislá fie‰ení problémÛ venkova ve 
21. století: kooperující síÈ mal˘ch a stfiedních podnikÛ v místních pod-

nikatelsk˘ch areálech, práce z domu a chytré domácnosti, samofiidi-
telná auta pro lep‰í dopravní obsluÏnost, rozvoz zboÏí zákazníkovi aÏ
domÛ, internetové celoÏivotní vzdûlávání nebo náhrada sociálních ú-
stavÛ domácí péãí,“ fiíká pfiedseda Krist. Jak dále uvádí, vysokorych-

lostní internet je alfou a omegou robotizace v rámci PrÛmyslu 4.0

a Zemûdûlství 4.0, inteligentních energetick˘ch sítí vyuÏívajících

místní obnovitelné zdroje nebo sítí domácích ãistíren odpadních vod

s recirkulací pro boj se suchem. 

Místní akãní skupiny tak budou usilovat o zapojení do Operaãního

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde chtûjí

vedle rozvoje podnikání na venkovû pomoci také se zavádûním vyso-

korychlostního internetu i v mal˘ch obcích a podnicích. Klíãové pro

to bude podle Krista nastavit vhodnou spolupráci s Ministerstvem prÛ-

myslu a obchodu âR. To je pro Národní síÈ Místních akãních skupin

jedna z priorit pro tento rok. 

O dal‰í práci a dopadech ãinnosti jednotliv˘ch místních akãních sku-

pin se mÛÏete doãíst na webov˘ch stránkách www.mistniakcniskupi-

ny.cz. Jde o projekty ze svûta podpory venkovského podnikání, soci-

álních sluÏeb, vzdûlávání nebo zamûstnanosti, ale také o technologic-

ké projekty a dal‰í. Doãtete se napfiíklad o majiteli pivovaru, kter˘ dal

lidem práci a kulturní Ïivot, o projektu, díky nûmuÏ dostali dlouhodo-

bû nezamûstnaní lidé novou ‰anci, nebo jak v Královéhradeckém kra-

ji poskytují paliativní péãi a jak se starají o své seniory. 

Klára Malá, tiskov˘ servis, Národní sít Místních akãních skupin

Internet do kaÏdé vesnice

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto.

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 26. 4. 2019. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏá-
dan˘ch pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Redakce: 
Mgr. Jifií Koneãn .̆ Redakãní rada: Bc. Leona Pleská, Mgr. Zdenka Pfiikrylová, Mgr. Vladimír Stanzel, Ing. Lenka Vavfiiãková.

Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz, http://svcry-

marov.cz/horizont.php. Vy‰lo dne: 3. 5. 2019. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 24. 5. 2019. Dal‰í ãíslo vyjde 31. 5.
2019. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27,

e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. ISSN 1214-4517. Cena 15 Kã

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 31. 5. 2019

Uzávûrka pro vydání

je v pátek 24. 5. 2019 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

6/2019

R e k l a m a
v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!
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V R˘mafiovû vznikl nov˘ sportovní klub ATLETIKA
R˘mafiov, z. s. Jde o samostatn˘ subjekt, kter˘ je ãle-
nem âeského atletického svazu.
T˘m trenérÛ je svazem pro‰kolen a v‰ichni hlavní trené-

fii mají oficiální licenci trenéra atletické pfiípravky, pfied-

sedkynû klubu pak licenci trenéra Ïactva.

S pravideln˘mi tréninky dûtí ve vûku 5–11 let plánuje

klub zaãít od záfií 2019, do budoucna se chtûjí vûnovat

i ÏákÛm ve vûku 11–15 let. Cílem atletické pfiípravky pro

nejmen‰í dûti je v‰estrann˘ rozvoj základních pohybo-

v˘ch schopností, zvládnutí co nejvût‰ího mnoÏství po-

hybov˘ch dovedností, základÛ atletick˘ch disciplín, zá-

kladÛ gymnastiky a podobnû.

Sportovní klub pfiedstaví své aktivity na rodinném závo-

dû dvojic Atletika pro celou rodinu, kter˘ zaãne v pon-

dûlí 13. kvûtna 2019 od 16:00 na atletickém hfii‰ti zá-

kladní ‰koly na ulici 1. máje. Dûti ve vûku 5–11 let mo-

hou vytvofiit dvojici s rodiãem, prarodiãem nebo star‰ím

sourozencem a vyzkou‰et si jednoduché atletické discip-

líny vytvofiené speciálnû pro tuto pfiíleÏitost – slalomov˘

bûh na 20 m, ‰tafetu 2 x 25 m, skok dalek˘ z místa a hod

pûnov˘m o‰tûpem. Pro v‰echny úãastníky je pfiipravena

malá odmûna. Jana Strnadelová
pfiedsedkynû klubu ATLETIKA R˘mafiov, z. s.

Atletika
pro celou rodinu

-05-2019  1.5.2019 18:10  Stránka 45



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2019

46

-05-2019  1.5.2019 18:11  Stránka 46



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2019

47

-05-2019  1.5.2019 18:11  Stránka 47



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT5/2019

48

-05-2019  1.5.2019 18:12  Stránka 48


