
vyšlo 26. 7. 2019čís lo  8 /2019 cena 15 Kč

Firma RD R˘mafiov oslavila 50 let 
od poloÏení základního kamene

Dostihové stáje R˘mafiovska opût úspû‰né
doma i v zahraniãí

Mûstské muzeum ve spolupráci
s Hedvou otevfielo novou expozici

MûS R˘mafiov slaví 25 let: Potû‰il 
dárek v podobû nového vozu

Ski klub RD R˘mafiov získal na závodech 
v Plzni pût titulÛ mistra âR

ročník XXI.
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Oslavy 50 let RD R˘mafiov ve fotogalerii

Oficiální program v SVâ: vedení RD R˘mafiov podûkovalo zaslouÏil˘m b˘val˘m pracovníkÛm a nejlep‰ím souãasn˘m zamûstnancÛm

Tradiãní sportovní utkání mezi zamûstnanci RD R˘mafiov, letos v tenise, pétanque, ‰ipkách a fotbale

Zápas Baník vs. R˘mafiov a vernisáÏ v˘stavy fotografií prof. J. ·treita

Hlavní hudební host – kapela O5aRADEâEK ze ·umperku
I dûti mûly o zábavu postaráno a oslavy ukonãila ohÀová show a dis-
kotéka Lucie Matulová, fota: JiKo a archiv RD

Koncert bruntálské skupiny Veãery v jednom
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Hornomûstské hody a Hornické dny 2019

PrÛvod s permoníkem v ãeleProhlídka podzemí Pfii slavnostním zahájení vystoupili Ïáci Z· Horní Mûsto

Od 16:00 byla pro nejmlad‰í náv‰tûvníky pfiipravena pohádka s písniãkami Evy Schwarzové o Kvûtu‰ce a ãarodûjnici v podání r˘mafiovské-
ho amatérského divadelního spolku Mahen v reÏii Martina Holou‰e s hudební realizací Petra La‰tuvky

Obecní úfiad Horní Mûsto celou akci organizaãnû zvládl na v˘bornou, zájem i náv‰tûvnost rok od roku stoupá, svûdãí o tom i velká úãast na
dûtsk˘ch atrakcích, které byly pro náv‰tûvníky zdarma

Hodinové vystoupení skupiny All Stars Tribute z R˘mafiova zpestfiilo
prÛbûh oslav…

…a skvûlou teãkou sobotního veãera bylo vystoupení praÏského 
uskupení Poetika, program ukonãila diskotéka Fota a text: JiKo
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Na slavnostním otevfiení nové expozice promluvili (zleva) Lenka
Vavfiiãková, Vít Komárek, RÛÏena Zapletalová, Wojciech Dominiak
a Martina Kohoutková âeská hudební skupina Blue Apple

Náv‰tûvníky tkalcovnou provedla b˘valá zamûstnankynû Hedvy
Jarmila Jurásková Své fiemeslo pfiedvádûli v prÛbûhu dne i jarmareãníci z Polska

Náv‰tûvníci mohli zavítat do podnikové prodejny Novou expozici zhlédlo jiÏ bûhem prvního dne nûkolik set lidí

V sobotu 13. ãervence byla slavnostnû otevfiena expozice o textilní

v˘robû v budovû textilky Hedva âesk˘ brokát, jeÏ vznikla v rámci

spoleãného ãesko-polského projektu „R˘mafiov a Prudnik – mûsta

tkalcÛ. Spoleãné dûdictví“, kter˘ je spolufinancován z prostfiedkÛ

Evropského fondu pro regionální rozvoj prostfiednictvím

Euroregionu Pradûd a mûsta R˘mafiov. Do projektu se zapojilo

Mûstské muzeum R˘mafiov, Muzeum Ziemi Prudnickej a Hedva

âesk˘ brokát, s. r. o. 

Novû otevfiená expozice nese název Jak vzniká tkanina. Zab˘vá se

v˘robou a druhy látek. Náv‰tûvník má moÏnost vidût staré tkalcov-

ské stavy a stroje, na nûkolika informaãních bannerech se dozví nû-

co bliÏ‰ího o pÛvodu a v˘robû vystaven˘ch látek, stejnû jako o tom,

jak se s vystaven˘mi stroji pracovalo.

Sobotní program zaãal v 11 hodin. Náv‰tûvníci si mohli prohlédnout

jiÏ dfiíve otevfiené v˘stavní prostory uvnitfi Hedvy. Po cel˘ den probí-

hal fiemesln˘ jarmark, kde jarmareãníci pfiedvádûli rÛzné práce sou-

visející s textilní v˘robou, napfiíklad barvení látek ãi zpracování ovãí

vlny. Bûhem slavnostního dne probûhla i dvû hudební vystoupení,

o nûÏ se postaraly ãeská kapela Blue Apple a polské duo Acoustica.

Ve dvû hodiny odpoledne probûhlo slavnostní otevfiení nové expozi-

ce za úãasti místostarostky R˘mafiova Lenky Vavfiiãkové, fieditelky

Mûstského muzea R˘mafiov RÛÏeny Zapletalové, fieditele Muzea

Ziemi Prudnickej Wojciecha Dominiaka, jednatele firmy Hedva

âesk˘ brokát, s. r. o., Víta Komárka a Martiny Kohoutkové, která

spoleãnû s muzejníky stála za konceptem novû otevfiené expozice.

Zfiejmû nejvût‰í zájem byl o prohlídku tkalcovny, kde bylo moÏné na

vlastní oãi zhlédnout v˘robu tkanin. Do tkalcovny bude moÏno zaví-

tat do konce náv‰tûvní sezóny je‰tû tfiikrát. Mimofiádné komentované

prohlídky budou 13. a 27. srpna a 10. záfií v 10 a ve 14 hodin.

Od leto‰ního roku se expozice Jak vzniká tkanina zapojila do tzv.

Technotrasy, která mapuje technické památky Moravskoslezského

Mûstské muzeum ve spolupráci s Hedvou otevfielo novou expozici
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kraje. Bûhem prohlídky expozic v Hedvû mohou náv‰tûvníci na vy-

Ïádání získat formuláfi s plánkem dal‰ích míst Technotrasy, stejnû ja-

ko razítko stvrzující náv‰tûvu objektu Hedvy. Pfii nav‰tívení dvou

a více objektÛ získá náv‰tûvník placky, deník ãi triãko Technotrasy.

Nová expozice roz‰ífiila stávající prohlídkovou trasu. JiÏ od roku

2015 je v budovû textilky na Opavské ulici otevfiena externí expozi-

ce mûstského muzea Dûjiny textilnictví na R˘mafiovsku, která sezna-

muje s dûjinami textilní v˘roby v na‰em regionu od poãátkÛ po sou-

ãasnost. Expozice se skládá z informaãních bannerÛ a dobov˘ch

pfiedmûtÛ. Prohlídka zavede náv‰tûvníka i do vnitfiních prostor

Hedvy, kde je k vidûní interiér b˘valé praÏské prodejny kravat s his-

torick˘m nábytkem ve stylu art deco z 20. let 20. století, kter˘ byl

prohlá‰en kulturní památkou, a také tzv. brokátová místnost, vûnova-

ná tradici v˘roby brokátu, která v R˘mafiovû spadá do 19. století.

Expozice je doplnûna pracemi ÏákÛ Základní umûlecké ‰koly

R˘mafiov. 

Dûkujeme v‰em, ktefií se podíleli na pfiípravû nové expozice, stejnû

jako na zaji‰tûní hladkého prÛbûhu slavnostního otevfiení. 

Mgr. Tomá‰ La‰ák, fota: Michal Vyhlídal

Na‰e redakce se vrací k pfiípadu bombového útoku, kter˘ se odehrál v pfií-
zemí Mûstského úfiadu R˘mafiov v úter˘ 9. dubna leto‰ního roku. Pachatel 
umístil za hlavní dvefie radnice nástraÏn˘ v˘bu‰n˘ systém, kter˘ bezpro-
stfiednû po odchodu podezfielého explodoval. 
Po tfiech mûsících od spáchání teroristického útoku v pfiízemí budo-

vy radnice dospûli znalci z oboru zdravotnictví k závûreãnému ver-

diktu. Podezfiel˘ byl shledán nepfiíãetn˘m.

„Policejní orgán rozhodl 12. ãervence 2019 o odloÏení vûci podle 
§ 159a odst. 1 trestního fiádu. Rozhodnutí se t˘ká podezfiení ze spá-
chání v‰ech tfií trestn˘ch ãinÛ – nedovoleného ozbrojování, nebez-
peãného vyhroÏování a teroristického útoku, pro které bylo vedeno
trestní fiízení (provûfiování). Na základû pfiedloÏeného spisového ma-
teriálu jsem toto rozhodnutí shledal zákonn˘m, protoÏe nepfiíãetnost
podezfielého vyluãuje, aby jím spáchaná jednání mohla b˘t posouze-
na jako trestn˘ ãin,“ sdûlil na‰í redakci státní zástupce Vrchního stát-

ního zastupitelství Olomouc s poboãkou v Ostravû Alexandr Dadam.

K dal‰ímu postupu orgánÛ ãinn˘ch v trestním fiízení se státní zástup-

ce odmítl vyjádfiit, pouze uvedl, Ïe podezfiel˘ je stále umístûn ve

zdravotnickém zafiízení a Ïe na situaci, jak v takovém pfiípadû postu-

povat dál, trestní fiád pamatuje. JiKo

Pachatel bombového útoku na radnici
byl shledán nepfiíãetn˘m

Aktuálnû z mûsta
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ 

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

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
na pozici 

sociálního pracovníka úseku vefiejného opatrovnictví a komunitního plánování 
odboru sociálních vûcí MûÚ R˘mafiov

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

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. fiíjna 2019, popfi. dle dohody 

Pracovní pomûr: na dobu urãitou (zástup za matefiskou dovolenou)

Pracovní úvazek: 1,0 

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

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ

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

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

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

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání minimálnû vy‰‰í odborné v souladu s § 110 odst. 4 zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, v oborech vzdûlání zamûfien˘ch na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálnûprávní ãin-

nost, charitní a sociální ãinnost nebo vysoko‰kolské získané studiem v bakaláfiském nebo magisterském studijním programu zamû-

fieném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péãi nebo speciální pedagogiku, 

• znalost pfiíslu‰n˘ch zákonn˘ch norem (rámcová znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákona 

ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),

• uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
Zaji‰tûní v˘konu samosprávy a pfienesené pÛsobnosti svûfiené obecním úfiadÛm a obecním úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností na 

úseku vefiejného opatrovnictví a na úseku komunitního plánování:

• na úseku vefiejného opatrovnictví jde o zaji‰Èování povinností vypl˘vajících ze zákona ã. 89/2012 Sb. v oblasti vefiejného opatrov-

níka – v pfiípadech, kdy mûsto R˘mafiov bylo ustanoveno opatrovníkem, opatrovník jedná za opatrovance v rozsahu daném usne-

sením nebo rozsudkem soudu na základû povûfiení statutárního zástupce mûsta (finanãní zabezpeãení osob a zaji‰tûní sociální po-

moci, pomoc pfii hospodafiení s movit˘m a nemovit˘m majetkem v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy),

• na úseku komunitního plánování je pracovní náplní realizace programu komunitního plánování ve správním území mûsta

R˘mafiova.

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

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

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

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech, 

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

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

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

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

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

14. srpna 2019.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 14. srpna 2019

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

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

mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. Plné znûní vãetnû Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a dostupné ke sta-

Ïení na úfiední desce mûsta www.rymarov.cz. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslá-

ny doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá vedoucí odboru sociálních vûcí Mûstského úfiadu R˘mafiov Bc. Iveta Podzemná, tel.:

554 254 222. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Mûsto R˘mafiov pracuje na vytvofiení strategického plánu rozvoje

mûsta do roku 2030. DÛleÏit˘m podkladem pro nastavení plánu, ale

i pro rozhodování zastupitelstva a ãinnost mûstského úfiadu v fiadû

dílãích oblastí jsou názory Vás, obãanÛ. Formou dotazníkového ‰et-

fiení máte moÏnost vyjádfiit své názory k souãasnosti i budoucnosti

mûsta. VyuÏijte prosím této pfiíleÏitosti k vyjádfiení.

Dotazníkové ‰etfiení je zahájeno dnem vydání R˘mafiovského hori-

zontu ã. 8/2019 a potrvá do pátku 6. záfií 2019. Dotazník mÛÏete

vyplnit nûkolika zpÛsoby. Ti‰tûn˘ dotazník je souãástí tohoto ãísla

RH. Dal‰í ti‰tûné dotazníky si mÛÏete vyzvednout na podatelnû mûst-

ského úfiadu, v informaãním centru ãi v mûstské knihovnû.

Nejjednodu‰‰í zpÛsob vyplnûní dotazníku je elektronicky na od-
kazu https://1url.cz/EMCVS. Na odkaz se lze dostat také pfies apli-

kaci Mobilní rozhlas ãi pfies webové stránky mûsta

(www.rymarov.cz).

VyuÏijete-li ti‰tûn˘ dotazník, mÛÏete jej odevzdat do zfiízen˘ch

sbûrn˘ch schránek v pfiízemí budov Mûstského úfiadu R˘mafiov na
námûstí Míru 1 a na námûstí Svobody 5, v Informaãním centru

Mûstského muzea, v Mûstské knihovnû (je‰tû na adrese Sokolov-
ská 25) a ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov.
V dotazníku je nûkolik skupin otázek. Nejprve je zji‰Èována spokoje-

nost se situací v rÛzn˘ch oblastech Ïivota mûsta. V dal‰ích dvou 

otázkách se fie‰í prioritní vyuÏití finanãních prostfiedkÛ mûsta.

Následuje fiada konkrétních otázek k fie‰ení rÛzn˘ch rozvojov˘ch zá-

leÏitostí. Dotazník uzavírají otázky identifikaãní, které umoÏní lépe

vyhodnotit v˘sledky. Na závûr je respondentÛm dán prostor pro libo-

volné podnûty pro rozvoj i fungování mûsta.

Mají-li se stát odpovûdi siln˘m podkladem pro strategick˘ plán, je

tfieba, aby se zapojilo co nejvíce obyvatel. Proto prosíme o spoluprá-

ci pfii ‰ífiení informací o ‰etfiení. Ne kaÏd˘ obyvatel mûsta ãte

R˘mafiovsk˘ horizont ãi je zapojen do Mobilního rozhlasu.

Upozornûte prosím na ‰etfiení své pfiátele, známé ãi sousedy.

Dotazník vyplÀuje kaÏd˘ obyvatel star‰í 15 let sám za sebe. 

Va‰e odpovûdi budou peãlivû vyhodnoceny. V̆ sledky ‰etfiení budou

zvefiejnûny na webu mûsta a v R˘mafiovském horizontu.

Dûkujeme za Va‰e zapojení. Vedení mûsta

Chcete ovlivnit budoucnost R˘mafiova?
Zapojte se do dotazníkového ‰etfiení!

DOTAZNÍK PRO OBâANY MùSTA
– Strategick˘ plán rozvoje mûsta R˘mafiova do roku 2030

Milí spoluobãané,

na‰e mûsto zpracovává v souãasné dobû strategick˘ plán, ve kterém

chceme vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout konkrétní ãinnosti na

období do roku 2030. DÛleÏit˘m podkladem pro jeho tvorbu jsou ná-

zory obãanÛ. Obracím se proto na Vás s Ïádostí o zodpovûzení ná-

sledujících otázek.

Dûkuji Vám za spolupráci a projeven˘ zájem. 

Ludûk ·imko, starosta mûsta

Pokud není uvedeno jinak, oznaãte vÏdy jen jednu z nabízen˘ch 
odpovûdí. Pro doplÀující komentáfie je prostor v závûru dotazníku.

1. Jak se vám v R˘mafiovû Ïije?

1. velmi dobfie 2. spí‰e dobfie 3. spí‰e ‰patnû

4. velmi ‰patnû 5. ani dobfie, ani ‰patnû

2. Co se vám v R˘mafiovû nejvíce LÍBÍ?
(Uveìte max. 2 odpovûdi.)

......................................……………………………………................

..........................................…......................................……………......

..........................................…......................................……………......

3. Co se vám v R˘mafiovû nejvíce NELÍBÍ?
(Uveìte max. 2 odpovûdi.)

......................................……………………………………................

..........................................…......................................……………......

..........................................…......................................……………......

4. Pokuste se zhodnotit prostfiedí a sluÏby ve mûstû. 
KaÏd˘ bod ohodnoÈte známkami 1–5 jako ve ‰kole podle toho, jak jste
s ním spokojen/a.

5. Co konkrétnû vám ve mûstû nejvíce chybí?
(Uveìte maximálnû 2 odpovûdi.)

......................................……………………………………................

..........................................…......................................……………......

..........................................…......................................……………......

6. Pfiedstavte si, Ïe mÛÏete rozhodnout o vyuÏití finanãních pro-
stfiedkÛ mûsta. V jak˘ch oblastech byste je pfiednostnû vyuÏil/a?
(Vyberte maximálnû 5 moÏností.)

1. podpora individuální bytové v˘stavby (lokality pro rodinné domy)

2. opravy a zlep‰ování bytového fondu mûsta

3. rekonstrukce místních komunikací a chodníkÛ

4. zaji‰tûní dostatku a vhodného rozmístûní parkovacích míst 

5. zlep‰ení podmínek zimní údrÏby komunikací

6. zlep‰ení dopravní obsluÏnosti (autobusové a vlakové spoje)

7. budování cyklostezek a stezek pro pû‰í v okolí mûsta

8. dobudování vodovodu a kanalizace v místních ãástech

9. zkvalitnûní odpadového hospodáfiství
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10. rekonstrukce/v˘stavba sportovi‰È

11. podpora sportovních klubÛ a sportovních akcí

12. rekonstrukce/v˘stavba kulturních zafiízení

13. podpora kulturních spolkÛ a kulturních akcí

14. roz‰ífiení sociálních sluÏeb

15. opravy památek ve mûstû

16. rozvoj cestovního ruchu

17. zlep‰ení podmínek pro podnikání

18. roz‰ifiování/zkvalitÀování vefiejné zelenû

19. zlep‰ování kvality Ïivotního prostfiedí

20. fie‰ení bezpeãnosti

21. zlep‰ení informovanosti/komunikace s obãany

22. jiné:  ....………………………………………………………..…

7. Do jaké oblasti podle vás smûfiuje pfiíli‰ mnoho finanãních pro-
stfiedkÛ mûsta? (Staãí vybrat ãísla moÏností u otázky 6, pfiípadnû vy-
psat dal‰í neuvedené.)

......................................……………………………………................

..........................................…......................................……………......

..........................................…......................................……………......

8. Jak˘ máte názor na následující záleÏitosti rozvoje mûsta?
Oznaãte odpovûì nejlépe odráÏející vá‰ názor. Názor na jiné fie‰ení
dané záleÏitosti mÛÏete rozvést v závûreãném prostoru pro komentáfie.

9. Jak byste vyuÏil/a prostory souãasné knihovny, která se bude
stûhovat do objektu b˘valé I. Z· na ulici Julia Sedláka 18?

......................................……………………………………................

...........................................…...............................................................

..........................................…......................................……………......

10. Jak byste vyuÏil/a objekt na Sokolovské ulici, kde byla dfiíve
Soukromá stfiední odborná ‰kola PRIMA?

......................................……………………………………................

...........................................…...............................................................

11. Co by mûlo mûsto zlep‰it v oblasti péãe o seniory?

......................................……………………………………................

..........................................................................................................…

..........................................…......................................……………......

12. Jak˘m zpÛsobem by vás mûsto mûlo informovat o dûní ve
mûstû? 

13. Kde pracujete (studujete)?

1. nepracuji ani nestuduji 

2. v R˘mafiovû

3. mimo R˘mafiov v: …………………………………………............

14. Pokud vyjíÏdíte do jiné obce (napfi. do zamûstnání / do ‰koly
/ k lékafii), jak se nejãastûji dopravujete? (V pfiípadû kombinace více

druhÛ zatrhnûte v‰echny uÏité prostfiedky.)

1. pû‰ky 2. na kole 3. autobusem

4. vlakem 5. osobním automobilem

6. jinak: ................................................................................................

15. Jste? 1. muÏ 2. Ïena

16. Jak˘ je vá‰ vûk?

1. 15–25 let 3. 36–49 let 5. 65–74 let

2. 26–35 let 4. 50–64 let 6. 75 a více let

17. Îijí ve va‰í domácnosti dûti mlad‰í 18 let?

1. ano 2. ne

18. Ve které ãásti mûsta bydlíte?

1. R˘mafiov 2. Janovice 3. Edrovice

4. Jamartice 5. Ondfiejov 6. Stránské

7. Harrachov

19. Va‰e dal‰í námûty, pfiipomínky, komentáfie:

Dûkujeme za vyplnûní. Vyplnûn˘ dotazník prosím odevzdejte do
6. 9. 2019 do sbûrn˘ch schránek v pfiízemí budov Mûstského 
úfiadu R˘mafiov na nám. Míru 1 a na nám. Svobody 5, v infor-
maãním centru, v knihovnû a ve stfiedisku volného ãasu.
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Mûsto R˘mafiov pokraãuje v realizaci sv˘ch investiãních zámûrÛ, o kter˘ch
jsme ãtenáfie informovali v RH 4/2019. 
Ukonãena byla stavební ãást zbrojnice pro jednotku sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ na Palackého ulici. V̆ bûrové fiízení vyhrála a stavbu za

koneãnou cenu 9 393 714,46 korun provedla spoleãnost R¯MSTAV

CZ, spol. s r. o., se sídlem v R˘mafiovû, náklady byly kryty z dotace

Ministerstva vnitra âR, generálního fieditelství Hasiãského záchran-

ného sboru, a z Moravskoslezského kraje. Nyní zb˘vá objekt zafiídit

nábytkem a dodat pfiíslu‰né technické vybavení. 

I pfiestavba b˘valého soudu na ulici Julia Sedláka byla úspû‰nû 

ukonãena. Suterén a druhé nadzemní podlaÏí uÏ jsou kompletnû pfii-

praveny k uÏívání pro Stfiedisko volného ãasu, které zde bude od zá-

fií provozovat dílny kovo-dfievo, gastronomie, robotiky, textilní v˘ro-

by, ale napfiíklad i chovatelsk˘ krouÏek a jazykovou uãebnu. Celou

stavební ãást a vybavení suterénu a druhého nadzemního podlaÏí re-

alizovala spoleãnost R¯MSTAV CZ, spol. s r. o., se sídlem

v R˘mafiovû, za koneãnou cenu 16 542 719,76 korun. Na tyto práce

mûsto získalo pfiíslib dotace z Integrovaného regionálního operaãní-

ho programu ve v˘‰i 90 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. V prvním patfie bu-

dovy budeme uÏ na podzim nav‰tûvovat také knihovnu, která se sem

pfiemístí se stávajících prostor na Sokolovské ulici. Prostory knihov-

ny ale je‰tû ãeká dovybavení nábytkem. Vefiejnou zakázku na dodáv-

ku vyhrála spoleãnost Kanona Office, a. s., za nabídkovou cenu

1 143 580 korun. 

Od nového ‰kolního roku budou moci Ïáci na‰í základní ‰koly uÏívat

budovu na ulici Jelínkovû a na ulici 1. máje bezbariérovû. Obû budovy

získaly v˘tahy, nájezdové rampy a bezbariérová hygienická zafiízení –

v‰e provedla firma WEISSTAW, s. r. o., se sídlem v Olomouci za ko-

neãnou cenu 3 964 731 korun. Dokonãeno bylo také vybavení PC 

uãeben spoleãností C SYSTEM CZ, a. s., Brno v cenû 569 885,80 ko-

run a byla vyfie‰ena konektivita obou budov (zlep‰ení internetového

pfiipojení ‰kol a vzájemné propojení poãítaãÛ) dodavatelem K-net

Technical International Group, s. r. o., Brno v cenû 1 522 120,71 ko-

run. Celá akce je spolufinancována z programu IROP, pfiedpokládaná

dotace ãiní 5 mil. 531 tis. korun. 

Realizace lokality pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ v místní ãásti

Edrovice navazující na ulici Karla Schinzela se jiÏ také blíÏí do finá-

le. Dodavatel, spoleãnost JR STaKR, s. r. o., se sídlem Bruntál, má

hotovy rozvody technické infrastruktury – vodovod, spla‰kovou i de-

‰Èovou kanalizaci, plyn, rozvody nízkého napûtí a vefiejného osvûtle-

ní. V souãasné dobû probíhá pokládka obrubníkÛ, dláÏdûní chodníkÛ

a pfiíprava komunikace pro poloÏení asfaltu. Pfiedpokládan˘ termín

dokonãení je v záfií leto‰ního roku. Jak získat v této lokalitû parcelu

pro v˘stavbu vysnûného rodinného domku se doãtete v následujícím

ãlánku.

V ãervnu byla zahájena realizace nov˘ch zahrad u matefisk˘ch ‰kol na

ulici 1. máje a Revoluãní. PfiipomeÀme, Ïe v pfiípadû matefiské ‰koly

na ulici 1. máje je cílem pfiemûna venkovního prostfiedí ‰kolní zahra-

dy na „pfiírodní uãebnu“ se zamûfiením na environmentální v˘chovu.

Dûti zde budou moci vyuÏívat nové herní prvky, uãebnu s ponky, v‰e

bude doplnûné o v˘sadbu trvalkového záhonu, jahod a ovocn˘ch ke-

fiÛ. V̆ bûrové fiízení vyhrála a práce provádí spoleãnost Strommy com-

pany, s. r. o., se sídlem Andûlská Hora, s nabídkovou cenou

1 209 999,99 korun. Také dûti z matefiské ‰koly na ulici Revoluãní se

mohou od záfií tû‰it na novou „uãebnu pod ‰ir˘m nebem“. Akce zahr-

nuje terénní úpravy, zfiízení dfievûné terasy a pergoly, osazení krmítka

pro ptáky a vodního kor˘tka pro de‰Èovou vodu, v˘sadbu solitérních

kefiÛ, trvalek a popínav˘ch rostlin. I zakázku na tyto práce vyhrála

spoleãnost Strommy company, s. r. o., s nabídkovou cenou 556 599,50

korun. Na kaÏdou akci má mûsto pfiislíbenu dotaci z programu

Státního fondu Ïivotního prostfiedí ve v˘‰i 500 tis. korun.

V nejbliÏ‰ích dnech zaãneme budovat retenãní nádrÏe, a to na levém

bfiehu Podolského potoka (pod ãerpací stanicí ve smûru na Janovice)

a na Mudlovém potoku. V̆ bûrové fiízení na obû akce vyhrála spoleã-

nost Rovina stavební, a. s., Hulín, které byla 15. ãervence pfiedána

obû „staveni‰tû“. Rybník pod ãerpací stanicí bude vybudován za ãást-

ku 5 065 950 korun (bude mít vodní hladinu o plo‰e 8 280 m2, hloub-

ku cca 2,1 m a délku hráze 200 m), nádrÏ na Mudlovém potoku pak

za ãástku 1 543 754 korun (plocha nádrÏe bude mít 1 760 m2, hloub-

ka vody cca 1,4 m).

UÏ známe také vítûze v˘bûrového fiízení na pfiestavbu stfiedního pa-

vilonu u matefiské ‰koly na ulici Revoluãní na prostory pro umístûní

dûtské skupiny s maximálním poãtem 24 dûtí, kter˘m je spoleãnost

Rybka – stavby a sluÏby, s. r. o., se sídlem Kravafie, s nabídkovou ce-

nou 4 301 423,42 korun. Kromû dispoziãních zmûn budou vymûnû-

ny v˘plnû otvorÛ a provedeno zateplení obvodového plá‰tû.

Pfiedpokládané dokonãení je do 90 dnÛ. Dosud byla tato ãást objektu

uÏívána jako dÛm s peãovatelskou sluÏbou.

V leto‰ním roce má mûsto v rámci ochrany pfiírody a krajiny v plánu

vybudovat biokoridory v lokalitû Edrovice a Stránské. V pfiípadû bio-

koridoru Stránské dojde na území o rozloze 6,23 ha k v˘sadbû bukÛ,

javorÛ, lip, jefiábÛ a dal‰ích stromÛ, v kefiovém patru pak lísek, rybí-

zÛ nebo kru‰in. Na uvedenou akci má mûsto pfiislíbenu dotaci 

100 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. V̆ bûrové fiízení na dodavatele vyhrála

spoleãnost Strommy company, s. r. o., se sídlem Andûlská Hora,

s nabídkovou cenou 3 617 261,07 korun.

V souladu s plánem prÛbûÏnû obnovovat vefiejné osvûtlení poÏádalo

mûsto R˘mafiov o dotaci z programu Ministerstva Ïivotního prostfie-

dí na modernizaci vefiejného osvûtlení v místní ãásti Janovice. Mûsto

R˘mafiov bylo úspû‰né a získalo pfiíslib dotace na modernizaci v‰ech

297 svítidel v této místní ãásti a nyní pfiipravuje podklady pro v˘bû-

rové fiízení a realizaci zámûru v leto‰ním roce.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Aktuální informace o investiãních akcích mûsta

V Edrovicích za ulicí Karla Schinzela se právû dokonãuje v˘stavba inÏen˘r-
sk˘ch sítí pro tfiináct nov˘ch rodinn˘ch domÛ, dokonãení a kolaudace se
pfiedpokládá v záfií 2019. Po nabytí právní moci kolaudaãního souhlasu a vy-
hotovení geometrického plánu, kter˘ pfiesnû vymezí jednotlivé parcely 
a urãí jejich v˘mûru, bude spu‰tûn samotn˘ proces prodeje, kter˘ schválilo
zastupitelstvo mûsta.
Na základû v˘zvy k podání nabídek, kterou mûsto zvefiejní pravdûpo-

dobnû v záfií nebo v fiíjnu 2019, budou moci zájemci podat pfiihlá‰ku

do v˘bûrového fiízení (nabídku), a to i pro více parcel. Pfiihla‰ovací

období bude trvat nejménû jeden mûsíc, takÏe termín pro doruãení pfii-

hlá‰ek bude stanoven pravdûpodobnû na fiíjen aÏ prosinec 2019. 

V pfiípadû, Ïe bude jeden zájemce úspû‰n˘ na více parcelách, bude

vyzván, aby si jednu z nich vybral. U parcel, které budou takto vrá-

ceny (vítûz odstoupí), se pofiadí posune o jedno místo a parcela bude

prodána zájemci, kter˘ nabídl druhou nejvy‰‰í ãástku. Zájemci o par-

celu mohou b˘t jen fyzické osoby (jednotlivec, spoleãné jmûní man-

ÏelÛ nebo spoluvlastnictví), dal‰í kritéria nejsou stanovena. Pozemky

jsou urãeny pouze pro v˘stavbu rodinného domu pro individuální

Mûsto nabídne nové parcely pro rodinné domy
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bydlení. Jedin˘m hodnotícím kritériem bude nabídková cena, ke kte-

ré budou pfii prodeji následnû pfiipoãteny pfiíspûvky na vybudování sí-

tí a náklady spojené s pfievodem.

Podle rozhodnutí zastupitelstva mûsta ãíslo 214/6/19 ze dne 27. ãerv-

na 2019 je základní cena pozemkÛ stanovena na 200 Kã/m2. Tato ce-

na bude minimální nabídkovou cenou, ze které budou zájemci vy-

cházet pfii podání sv˘ch nabídek. Pro pfiedstavu uvádíme orientaãní

cenu pozemkÛ pfii takto stanovené cenû (dosud není k dispozici geo-

metrick˘ plán, takÏe není známa pfiesná v˘mûra pozemkÛ): u nejvût-

‰í parcely 1 932 m2 by orientaãní/minimální cena byla 770 015 Kã,

u nejmen‰í parcely o v˘mûfie 936 m2 by orientaãní/minimální cena ãi-

nila 329 769 Kã. Mapku s rozmístûním jednotliv˘ch parcel najdou

zájemci na webov˘ch stránkách mûsta. 

Lucie Svobodová, finanãní odbor MûÚ R˘mafiov

Z jednání zastupitelstva
Ve ãtvrtek 27. ãervna se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

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

gramu jednání byla zpráva o ãinnosti pfiíspûvkov˘ch organizací za rok

2018, zpráva o hospodafiení mûsta k 31. kvûtnu s v˘hledem do 

31. prosince, dále prodej zb˘vajících pozemkÛ v prÛmyslové zónû, zá-

mûr a podmínky prodeje pozemkÛ pro rodinné domy v Edrovicích

a zámûry prodeje nebytov˘ch prostor. Zastupitelé projednali a schvá-

lili obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta o zákazu koufiení a pouÏívání 

elektronick˘ch cigaret na vefiejném prostranství ve mûstû R˘mafiovû,

zejména v okolí ‰kol a dûtsk˘ch hfii‰È, zastupitelé dále schválili pro-

vozování senior taxi po mûstû. Podstatnou ãást jednání tvofiily majet-

kové záleÏitosti – zámûry prodejÛ a vlastní prodeje pozemkÛ nebo je-

jich ãástí. Zastupitelé projednali celkem devûtasedmdesát bodÛ. 

V úvodu jednání blahopfiál starosta Ludûk ·imko k narozeninám zastu-

pitelÛm Jifiímu ·tanglicovi, Bohumilu Servusovi a Michalu Kalábovi.

Obecnû závazná vyhlá‰ka zakáÏe koufiení 
v blízkosti ‰kol a dûtsk˘ch hfii‰È

Zákon o ochranû zdraví (65/2017 Sb.) stanoví v § 8 místa, na kter˘ch

je zakázáno koufiení a pouÏívání elektronick˘ch cigaret (dále jen

„koufiení“). Zákaz se mimo jiné vztahuje na ‰koly, ‰kolská zafiízení,

dûtská sportovi‰tû a hfii‰tû urãená pfieváÏnû pro osoby mlad‰í 18 let.

Zakázat koufiení na vefiejn˘ch prostranstvích v blízkosti uveden˘ch

zafiízení je moÏné na základû zmocnûní v § 17 odst. 1 zákona 

o ochranû zdraví, a to prostfiednictvím obecnû závazné vyhlá‰ky.

Z místní znalosti vychází potfieba preventivnû reagovat na v˘skyt kou-

fiení v parãících v bezprostfiedním okolí základní a stfiední ‰koly.

Vydáním obecnû závazné vyhlá‰ky se v˘znamnû zúÏí prostory, kde se

koufií. Poru‰ení zákazu koufiení, stanoveného obecnû závaznou vy-

hlá‰kou, je pfiestupkem, za nûjÏ lze uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 5 000 ko-

run. Pfiestupek lze fie‰it na místû domluvou. Kompetentním orgánem

k vedení fiízení je odbor ‰kolství a kultury MûÚ a mûstská policie.

Cílem není zavedení represivních opatfiení za poru‰ování zákazu

koufiení, ale spí‰e oãekávání, Ïe ãasté kontroly vymezen˘ch vefiej-

n˘ch prostranství mûstsk˘mi stráÏníky splní preventivní funkci.

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 1/2019, o zákazu koufiení a pouÏívání 

elektronick˘ch cigaret na vefiejném prostranství ve mûstû R˘mafiovû,

nab˘vá úãinnosti 1. srpna 2019.

Seniofii a invalidní obãané 
budou moci vyuÏívat senior taxi

Zastupitelé schválili provozování sluÏby senior taxi v R˘mafiovû

a místních ãástech pro obãany star‰í 70 let, drÏitele prÛkazÛ ZTP,

ZTP/P a doprovod jedné dospûlé osoby. Cena za jednu jednosmûrnou

jízdu bude stanovena na 20 korun po mûstû, do místních ãástí na 

25 korun. VyuÏít sluÏeb senior taxi bude moÏné pouze v pracovních

dnech od 6:30 do 15:00 k náv‰tûvû nemocnice, zdravotnického a re-

habilitaãního zafiízení, lékafie, cestû na námûstí, na mûstsk˘ úfiad, 

úfiad práce, na autobusové a vlakové nádraÏí, hfibitov, po‰tu

v Janovicích, do knihovny, bankomatu KB a SVâ. Provozovatel této

sluÏby bude vybrán na základû v˘bûrového fiízení. Odvoz prostfied-

nictvím senior taxi bude klient muset objednat den pfiedem, v den

cesty jen v pfiípadû volné kapacity – bez nároku.

O v˘sledcích v˘bûrového fiízení a zahájení provozu budeme vãas 

informovat v RH, Mobilním rozhlase nebo na webov˘ch stránkách

mûsta. JiKo

25 let spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.
Pod obchodním názvem spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., pÛsobí-
me jiÏ 25 let, pfiesnûji fieãeno spoleãnost byla mûstem zaloÏena 23. bfiezna
1994, kdy nahradila Klimat, s. p.
Prvním jednatelem byl Bohumil Mofikovsk˘, následovali jej Antonín

Tome‰ek, Jan Kainz, Petr Klouda, Martin Vala, Antonín Urbánek,

Ludûk ·imko, Pavel Ujfalu‰i a nyní Irena Orságová.

V̆ roãí jsme sice skromnû, ale o to veseleji oslavili na pravidelné fi-

remní, chcete-li teambuildingové akci, kterou kaÏdoroãnû pro za-

mûstnance pofiádá místní odborová organizace.

Pfiíjemnou ãervnovou sobotu jsme strávili na zimním stadionu.

Dopoledne u sportu, pfii‰li si s námi „zaãutat“ nejen dfiívûj‰í zamûst-

nanci, ktefií jsou jiÏ v zaslouÏeném dÛchodu (p. Hofman a p.

Michalík), ale i pfiedchozí jednatelé Bohumil Mofikovsk˘ a nynûj‰í

starosta Ludûk ·imko.

Jubilanti Jifií ·tanglica, Bohumil Servus, starosta Ludûk ·imko, kter˘
blahopfiál, a Michal Kaláb 

Zamûstnanci MûS se baví pfii oslavách 25. v˘roãí firmy
O novû pofiízen˘ popeláfisk˘ vÛz byl zájem i ze strany dûtí, které
Mûstské sluÏby nav‰tívily s pfiímûstsk˘m táborem
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V˘stavy na radnici jsou ke zhlédnutí do konce srpna
Ve stfiedu 12. ãervna se v pfiízemí radnice konala vernisáÏ v˘stavy

jedné z absolventek v˘tvarného oboru Základní umûlecké ‰koly

R˘mafiov Eli‰ky Orságové, která zavr‰ila sedm˘ rok studia pod ve-

dením uãitelky Martiny Kohoutkové. Eli‰ka vystavuje body art

a akvarely s námûty slovansk˘ch bohÛ Peruna, Moreny a Vesny.

Zdafiilá díla stojí rozhodnû za zhlédnutí, stejnû jako dal‰í v˘stava.

Ve vy‰‰ích patrech radnice náv‰tûvníci spatfií keramické v˘robky,

kresby a grafiky ãlenÛ keramického krouÏku Stfiediska volného ãa-

su R˘mafiov. Obû v˘stavy budou k vidûní do konce srpna. 

JiKo

Tfie‰niãkou na dortu bylo odpolední vystoupení kapely Arrest, jejímÏ

ãlenem je jeden ze zamûstnancÛ Martin Kfienek. V‰echny nás pfií-

jemnû pfiekvapila kvalita jejich vystoupení a skalní pfiíznivci si za ni-

mi jistû vyjedou nûkam na festival. 

Závûrem jsme se hodnû nasmáli u firemních her, v nichÏ soutûÏící

zmûfiili síly pfii zdolávání pfiekáÏek s popelnicemi. Proti profesioná-

lÛm a jejich umûní jsme my ostatní nemûli ‰anci.

V‰em organizátorÛm patfií velké podûkování.

Místo narozeninového dortu jsme si nadûlili pracovní triãka, která

nám budou leto‰ní v˘roãí pfiipomínat, a hlavnû jsme si o mûsíc po-

zdûji dopfiáli nové vozidlo pro sbûr a svoz komunálního odpadu

(v Ïargonu naz˘vané kukáã, kukaãka), které nahradí 34 let star˘ vÛz

Liaz, zamûstnanci láskyplnû pfiezdívan˘ Líza.

Nové vozidlo sv˘mi parametry pfiedãí stávající vozov˘ park, kter˘

máme k dispozici, nejen potfiebnou kapacitou aÏ 17 m3 odpadu a bez-

peãnostními prvky pro eliminaci moÏnosti úrazu, ale novû je vozidlo

vybaveno zafiízením váÏícím odpad pfiímo na vozidle, pfiiãemÏ soft-

ware umí v˘stup na tiskárnû: databáze zákazníkÛ, databáze druhu od-

padu, tisk váÏního lístku, data budou ukládána v terminálu, bude

moÏn˘ tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení na PC.

Závûrem bych ráda podûkovala v‰em zamûstnancÛm, stávajícím

i tûm dfiívûj‰ím, za jejich obûtavou práci pro mûsto R˘mafiov a okol-

ní obce. Ing. Irena Orságová, jednatelka spoleãnosti
Fota: archiv MûS

7. 6. – 30. 9. ZU· R˘mafiov
V̆ stava: Malování s Kodovskou 

20. 6. – 30. 8. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Absolventi

27.–28. 7. hrad Sovinec
Za ãest krále

28. 7. 10:00 Stfiíbrné Hory
PouÈ – kaple Nejsvûtûj‰í Trojice 

28. 7. 11:15 Ondfiejov, PouÈ – kaple sv. Anny 

28. 7. 13:00 Nová Ves
Anenská pouÈ 

30. 7. – 4. 8. vlak. nádr. R˘mafiov
Legiovlak – pojízdné legionáfiské muzeum

2.–3. 8. Kemp Indiana Janovice
Velká cena Indiana – westernové soutûÏe 

3. 8. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Kurt Gebauer

– Vzná‰ené vodou (kresby)

3.–23. 8. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Kurt Gebauer

– Vzná‰ené vodou (kresby)

3.–4. 8. hrad Sovinec
Poslední vzdor – akce vûnovaná 30leté válce

3. 8. M. Morávka, Den obce

3. 8. RyÏovi‰tû, Obecní slavnost

4. 8. 9:00 Ruda u R˘mafiova, PouÈ – kostel Panny Marie

11:00 SnûÏné, KfiíÏová cesta

13:00

7. 8. 17:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: 80. v˘roãí vypuknutí 2. svût. války

7. 8. – 28. 9. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: 80. v˘roãí vypuknutí 2. svût. války

10.–11. 8. hrad Sovinec
Pfiízrak temné vûÏe – festival práva útrpného

13. 8. 10:00 Hedva âesk˘ brokát
14:00 Komentované prohlídky tkalcovny a expozic

15. 8. 21:00 zámek Janovice
BoÏská Ema – letní kino

16. 8. amfiteátr La Skála Janovice
2. repríza divadelního pfiedstavení Broadway

17. 8. zámek Janovice
R˘mafiovská Skatastrofa – hudební festival

17.–18. 8. M. Morávka
ßBorÛvkové hody

17.–18. 8. hrad Sovinec
Hodokvas rytífie Kobylky 

(historicko-fiemesln˘ jarmark)

24.–25. 8. Pradûdova galerie U HalouzkÛ Jifiíkov
Ukonãení letních prázdnin s pfiekvapením

24.–25. 8. hrad Sovinec
Útûk z fiádu – ‰ermífiské povûsti z klá‰tera

27. 8. 10:00 Hedva âesk˘ brokát
14:00 Komentované prohlídky tkalcovny a expozic

31. 8. Dolní Moravice OÚ
Moravické vinobraní

31. 8. – 1. 9. hrad Sovinec, Tajemn˘ hrad Sovinec

Pfiehled kulturních akcí – srpen 2019
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Ve ãtvrtek 27. ãervna se konal 14. roãník Bûhu na Pradûd o Pohár sta-

rosty, kter˘ pofiádá Gymnázium a SO· R˘mafiov. Na start se postavi-

lo celkem 28 bûÏcÛ. V kategorii dívek si pro první místo dobûhla

Klára Slováková s ãasem 14:29. Z chlapcÛ jako první dobûhl Petr

Hladk˘, kter˘ zároveÀ obdrÏel cenu za nejrychlej‰í ãas 12:44.

Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m a mûstu R˘mafiovu za finanãní podpo-

ru a doufáme, Ïe se pfií‰tí rok znovu potkáme v hojném poãtu.

Fota a text: Aneta âerníãková

Na Pradûd se bûÏelo poãtrnácté

·kolství

Dvacet ÏákÛ ZU· R˘mafiov vyrazilo v polovinû ãervna na dvouden-

ní krajináfisk˘ kurz do KnûÏpole. Pod vedením Mgr. Martiny

Kohoutkové a Mgr. Kamily Pánkové si vyzkou‰eli rÛzné v˘tvarné

techniky a materiály, malovali a kreslili pohledy na okolní kopce,

rybník nebo tfieba na mraky. Vyzkou‰eli si také land art – instalaci

z pfiírodních materiálÛ v prostfiedí blízkého lesa. Kurz byl zakonãen

v˘stavou pro rodiãe a Ïáky okolo Penzionu KnûÏpole. Ostatní se mo-

hou pfiijít podívat na na‰e práce koncem záfií do Galerie na schodech

v ZU·, kde budeme mimo jiné promítat krátké animace, které bûhem

kurzu vznikly. Fota a text: Kamila Pánková

Plenér ZU·

Vítûz Petr Hladk˘ se starostou Luìkem ·imkoBûÏci zdolávají poslední metry pfied cílem
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Stfiedisko volného ãasu
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Odcizil ãást koãárku
Odcizení ãásti koãárku provûfiují r˘mafiov‰tí policisté. Pachatel v do-

bû od 20. do 21. ãervna ve spoleãn˘ch prostorách domu na Sluneãné

ulici v Bfiidliãné odcizil z koãárku spodní kovovou ãást. ZpÛsobená

‰koda ãiní 10 tisíc korun.

VyhroÏoval, Ïe se utopí
Dne 29. ãervna veãer pfiijali r˘mafiov‰tí policisté oznámení, Ïe u rybní-

ku U Lomu vyhroÏuje 59let˘ muÏ sebevraÏdou utopením.

Oznamovatel ho mûl opakovanû vytahovat z rybníka ven. MuÏ vyhro-

Ïoval sebevraÏdou i pfied policisty. Dechová zkou‰ka u nûj vykázala

hodnoty pfiesahující 3 promile alkoholu. Policisté muÏe zajistili a po lé-

kafiském vy‰etfiení byl pfievezen na záchytnou stanici k vystfiízlivûní.

Z matefiské ‰koly odcizil mobil
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují vloupání do matefiské ‰koly v místní

ãásti Janovice. Neznám˘ pachatel v dobû od 29. do 30. ãervna nási-

lím vnikl do budovy ‰kolky, prohledal ji a odcizil mobilní telefon

Nokia. ZpÛsobená ‰koda ãiní 1 300 korun. 

Pitbulteriér napadl psa i jeho majitele
R˘mafiov‰tí policisté se zab˘vají událostí z 24. ãervna, kdy mûl ze za-

hrady utéct pes, kter˘ pak u obchodu na Bartákovû ulici napadl jiné-

ho psa. Majitel napadeného psa bránil a pfiitom mûl b˘t pokousán na

ruce. U incidentu zasahovali mûst‰tí stráÏníci, policisté z Obvodního

oddûlení R˘mafiov a Záchranná sluÏba Moravskoslezského kraje. 

(Pozn. redakce: Podle oãit˘ch svûdkÛ utekli ze zahrady dva psi plemene
pitbulteriér a jejich majitel je okamÏitû pronásledoval, zanedlouho je do-
stihl a odchytil. Pokousání psa a jeho majitele v‰ak zabránit nedokázal.)

Narazil do dopravní znaãky
V nedûli 30. ãervna havaroval 46let˘ muÏ ve fordu na námûstí

Svobody v R˘mafiovû. Pfii odboãování dostal smyk, vyjel z vozovky

a narazil do dopravní znaãky. ZpÛsobená ‰koda ãiní 32 tisíc korun.

Dechová zkou‰ka u fiidiãe vykázala hodnotu pfies 1,5 promile alko-

holu. Policisté muÏi zadrÏeli fiidiãsk˘ prÛkaz a zakázali dal‰í jízdu. Je

podezfiel˘ z pfieãinu ohroÏení pod vlivem návykové látky a hrozí mu

vûzení aÏ na jeden rok, zákaz ãinnosti nebo penûÏit˘ trest.

Vloupání do chaty
V dobû od 7. do 12. ãervence se vloupal do garáÏe rekreaãní chaty

v Tvrdkovû zlodûj. Odcizil kfiovinofiez a plynov˘ vafiiã v celkové

hodnotû pfies 7 tisíc korun. R˘mafiov‰tí policisté pfiípad provûfiují pro

podezfiení z pfieãinÛ krádeÏe a poru‰ování domovní svobody.

KrádeÏ náfiadí a nafty
·kodu pfiesahující 32 tisíc korun zpÛsobil neznám˘ pachatel majiteli

pracovních strojÛ odstaven˘ch v Dûtfiichovû nad Bystfiicí. V dobû od

12. do 15. ãervence násilím vnikl do nádrÏí lesní vyváÏeãky a har-

vestoru, ze kter˘ch odãerpal 420 litrÛ motorové nafty. Dále u strojÛ

po‰kodil bedny, odcizil uloÏené náfiadí a na jednom ze strojÛ i v˘fuk.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR, odd. tisku a prevence Bruntál
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Posádky Zdravotnické záchranné sluÏby Moravskoslezského kraje zasa-

hovaly v pátek 28. ãervna u smrtelného pracovního úrazu na Bruntálsku.

O zranûní pfii práci na pile v Bfiidliãné byli operátofii ZZS informováni

pfied pÛl druhou odpoledne. Na pomoc postiÏenému vyjela posádka ry-

chlé zdravotnické pomoci z R˘mafiova a vzlétl t˘m LZS Ostrava.

Devûtadvacetilet˘ muÏ pracoval na pile, pfiiãemÏ do‰lo k odmr‰tûní

metr dlouhé tfiísky, která jej zasáhla do hrudníku. První pomoc posti-

Ïenému zaãali poskytovat jeho kolegové. Pozemní posádka nalezla

pacienta pfii svém pfiíjezdu bez známek Ïivota a zaãala s poskytová-

ním resuscitaãní péãe. Úsilí záchranáfiÛ v‰ak bylo marné. Poranûní,

které muÏ utrpûl, bylo smrtelné a zasahující lékafi musel ukonãit sna-

hu o jeho záchranu. PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Tragick˘ pracovní úraz v Bfiidliãné

Záchranáfii ZZS MSK zasahovali v pátek 28. ãervna odpoledne

u váÏné dopravní nehody. Krátce po ãtvrt na ãtyfii byla ohlá‰ena ha-

várie motocyklisty na silnici mezi Bruntálem a R˘mafiovem poblíÏ

Václavova. K zásahu vyslali operátofii záchranné sluÏby lékafiskou

posádku z Bruntálu a t˘m letecké záchranné sluÏby. 

Tfiiaãtyfiicetilet˘ muÏ narazil s motocyklem do svahu a po nehodû byl

v pfiímém ohroÏení Ïivota. Pacientovi v bezvûdomí museli záchraná-

fii zajistit d˘chací cesty a pfievést jej na pfiístrojem fiízenou ventilaci.

T˘my ZZS zahájily nitroÏilní podávání lékÛ, naloÏily krãní límec

a pfiipravily postiÏeného k transportu do zdravotnického zafiízení.

Leteãtí záchranáfii jej pak ‰etrnû pfiepravili na oddûlení urgentního

pfiíjmu ostravské Fakultní nemocnice.

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Motocyklista narazil do svahu

V pondûlí 8. ãervence krátce pfied patnáctou hodinou zasahovaly mezi

Václavovem a Malou ·táhlí jednotky Integrovaného záchranného systému

spoleãnû s leteckou záchrannou sluÏbou Moravskoslezského kraje u tra-

gické dopravní nehody, pfii které zemfiel jeden ãlovûk. Tím byl jednase-

dmdesátilet˘ fiidiã vozidla ·koda Felicia, kter˘ náhle zmûnil smûr jízdy

a vjel do protismûru, kudy právû projíÏdûla dvû vozidla. ¤idiã prvního, aby

zabránil stfietu, vyjel vpravo a narazil do svodidel. ¤idiã druhého vozidla

uÏ nestaãil na vzniklou situaci reagovat a ãelnû se stfietl s felicií. Její fiidiã

zÛstal zaklínûn ve vraku vozu a musel b˘t vypro‰tûn hydraulick˘mi ná-

stroji. Po celou dobu vypro‰Èování byl resuscitován, utrpûl v‰ak zranûní

nesluãitelná se Ïivotem a zasahující lékafi mohl jen konstatovat jeho smrt. 

Dal‰í dva úãastníci sráÏky udávali bolest v oblasti hrudníku. Jeden

z nich byl k dal‰ímu vy‰etfiení pfievezen na chirurgickou ambulanci

do nemocnice v Bruntále, stav druhého podle lékafie nevyÏadoval

bezprostfiední pfievoz do zdravotnického zafiízení.

nprap. Jakub Kozák, zastupující tiskov˘ mluvãí HZS MSK
Bc. Ladislav Lang, zastupující tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

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

Mezi Václavovem a Malou ·táhlí zemfiel fiidiã

Záchranáfii v terénu
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V pátek 28. ãervna se v Mûstském muzeu R˘mafiov uskuteãnila vernisáÏ v˘-
stavy fotografií prof. Jindfiicha ·treita, kter˘mi oslavil 50. v˘roãí zaloÏení
národního podniku na v˘robu montovan˘ch domÛ v R˘mafiovû. Pfii té pfiíleÏi-
tosti na vernisáÏi promluvili pfiedstavitelé vedení souãasné firmy Jifií
Pohloudek a Franti‰ek Pfiíkask˘, místostarostka Lenka Vavfiiãková, kurátor-
ka fotografické sbírky Muzea umûní Olomouc ·tûpánka Bieleszová a samo-
zfiejmû autor sám. 
V Galerii Octopus sovineck˘ fotograf Jindfiich ·treit naposledy vysta-

voval v listopadu loÀského roku. Byla to v˘stava unikátní, jelikoÏ zde

vÛbec poprvé pfiedstavil své rané a experimentální práce, které vznik-

ly v rámci r˘mafiovského fotokrouÏku spadajícího pod tehdej‰í

Jednotné kulturní stfiedisko. Letos galerii pro zmûnu zaplnil nejnovûj-

‰ím cyklem, na kterém pracoval bûhem roku 2018. Tímto souborem,

ãítajícím 48 vybran˘ch barevn˘ch fotografií, reprezentativnû uctil pa-

desátiletou existenci národního podniku a posléze firmy RD R˘mafiov.

O historii podniku se mohou zájemci dozvûdût více v magazínu

PÛlstoletí moderní dfievostavby vydaném RD R˘mafiov jako pfiíloha

Mladé fronty DNES k pfiíleÏitosti leto‰ního jubilea. Fotografie 

z oslav v˘roãí uvádûjí i aktuální ãíslo RH. Dodejme proto pouze,

Ïe poloÏení základního kamene v místû dne‰ního podniku na ulici 

8. kvûtna probûhlo v roce 1969 za úãasti starosty mûsta Karla

Sklenáfie a poslance Federálního shromáÏdûní Josefa Smrkovského.

Událost dokumentují fotografie Jaroslava Nûmce.

Za dobu trvání podniku RD Jeseník a RD R˘mafiov se montované dfie-

vostavby staly fenoménem. V tehdej‰ím socialistickém âeskosloven-

sku to byla de facto jediná moÏnost, jak si pofiídit rodinn˘ dÛm jinak

neÏ svépomocnou stavbou. A staly se natolik Ïádan˘mi, Ïe v roce

2019 bude pfiedán jubilejní dÛm s pofiadov˘m ãíslem 25 000.

Jindfiich ·treit zachycuje Ïivot obyvatelstva R˘mafiovska v kontextu

zmûn prostfiedí na sv˘ch fotografiích uÏ od ‰edesát˘ch let minulého

století. Fenoménem rodinn˘ch domÛ se v‰ak cílenû zab˘val aÏ v ro-

ce 1993, kdy nafotil ãernobíl˘ cyklus z ãerstvû privatizovaného pod-

niku a zároveÀ novû zaloÏené spoleãnosti RD R˘mafiov, s. r. o.

V̆ stava cyklu probûhla v Galerii Octopus na podzim téhoÏ roku.

Náv‰tûvníci recentní v˘stavy si mohou prohlédnout jak její pÛvodní

plakát, tak jedenáct fotografií z tohoto cyklu. 

Proã se autor k témuÏ tématu po pûtadvaceti letech vrátil? „Pfied pa-
desáti lety se zde zaãalo s progresivní v˘robou montovan˘ch domkÛ.
Do této aktivity byla zainteresována také moje matka. Proto jsem s ve-
lik˘m zájmem po celou dobu sledoval v˘voj tohoto nejvût‰ího podni-
ku, a to nejen po stránce ekonomické, ale i umûlecké. Jsem velik˘m
patriotem tohoto kraje. Îiji zde velice rád a jsem hrd˘ na kaÏdou po-
zitivní aktivitu. Domky R˘mafiov jdou v‰em pfiíkladem,“ vyjádfiil se fo-

tograf v reprezentativní publikaci, kterou RD R˘mafiov pfii této pfiíle-

Ïitosti vydalo. V ní jsou k vidûní v‰echny vystavené fotografie.

Stejnû jako v knize i na v˘stavû sledujeme zrod domu od zasazení se-

mínka stromu, kter˘ je po letech vytûÏen jako základní materiál pro

stavbu. Dokumentárním zpÛsobem se podíváme do staroveské pily,

kde se surovina zpracovává do trámÛ, fo‰en a desek; nahlédneme do

kanceláfií a studia, v nichÏ se odehrává administrativní agenda a kde

vznikají plány budoucích domÛ. Prostfiednictvím nich odborníci

a dûlníci vyrábûjí jednotlivé komponenty, které mífií k sestavení na

pfiíslu‰né pozemky. V nûkolika v˘jimeãn˘ch fotografiích zachycují-

cích tovární prostfiedí poznáváme Jindfiicha ·treita jako mistra este-

ticky zajímav˘ch detailÛ, které bychom v továrnû neãekali. A cel˘

pfiíbûh konãí (nebo naopak zaãíná?) sestavením souãástí ve vytouÏe-

n˘ rodinn˘ dÛm. To v‰e RD R˘mafiov stihne za mûsíc (rekord má

dvanáct dní).

V̆ stava potrvá do 31. ãervence. Náv‰tûvníci si z ní mohou odnést

plakáty nebo zmínûn˘ magazín. 

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

50 let rodinn˘ch domÛ oãima Jindfiicha ·treita v Galerii Octopus

Ve ãtvrtek 11. ãervence se ve velkém sále Galerie Octopus se‰la fiada od-
borníkÛ, aby spolu s náv‰tûvníky debatovali o historii národního podniku
a posléze firmy RD R˘mafiov. Souãástí besedy byla také diskuse o tom, jak
náv‰tûvníci vnímají dobu pfied a po sametové revoluci. V‰e se událo v rámci
velkého projektu Vesnice je svût. Promûny spoleãenského klimatu na
Bruntálsku 1978–2018 v kontextu fotografií Jindfiicha ·treita, podpofieného
Technlogickou agenturou âR.
Doprovodn˘ program k v˘stavû 50 let rodinn˘ch domÛ oãima
Jindfiicha ·treita zahájila vedoucí pracovního t˘mu, historiãka umûní

·tûpánka Bieleszová z olomouckého Muzea umûní, která pfiedstavila

koncepci podveãerního setkání. Michal Vyhlídal z r˘mafiovského mu-

zea pfiednesl nástin dûjin architektury v R˘mafiovû od poãátku zaloÏe-

ní mûsta v druhé polovinû 13. století pfies památky a zástavbu barok-

ní, plodné 19. století aÏ po rok 1969, kdy byl v R˘mafiovû zaloÏen ná-

rodní podnik RD R˘mafiov a v Jeseníku byl postaven první montova-

n˘ dÛm OKAL. Následovalo zpestfiení v podobû promítání krátkého

Beseda o rodinn˘ch domech RD R˘mafiov

Jindfiich ·treit uvádí v˘stavu

Zprava Jindfiich ·treit, RÛÏena Zapletalová, Lenka Vavfiiãková, Jifií
Pohloudek a Franti‰ek Pfiíkask˘

Zleva Jifií Pohloudek, ·tûpánka Bieleszová, Jindfiich ·treit, Pavel
·aradín a Jifií Siostrzonek
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dokumentu ze sedmdesát˘ch let o rodinn˘ch domech, kter˘m zãásti

provedla tehdej‰í zákaznice Vûra ·pinarová. Na to navázala ·tûpánka

Bieleszová s prezentací o historii podniku, jehoÏ název podle typu vy-

rábûného domu zlidovûl na „Okál“. O aktuálních trendech, zmûnách

technologií ãi nejrÛznûj‰ích mystifikacích kolem v˘stavby a praxe po-

jednali souãasn˘ fieditel firmy Jifií Pohloudek a také b˘val˘ fieditel

Josef ÎiÏka. Poté se ke slovu dostal autor v˘stavy Jindfiich ·treit, kte-

r˘ obrazem i slovy pfiedstavil fotografie z cyklÛ z roku 1993 a 2018.

Pfiekvapením a nezapomenuteln˘m záÏitkem byla autorova procházka

fotkami z ‰edesát˘ch aÏ devadesát˘ch let, na kter˘ch zachytil zmûnu

architektonického dûdictví, krajiny a Ïivota lidí na R˘mafiovsku,

v âesk(oslovensk)u, ve Francii, Japonsku nebo âínû.

Titulní fotografie zachycovala nápis Jsme âe‰i naãmáran˘ na opr˘ska-

né zdi. A Jindfiich ·treit se na závûr zamyslel: „Jsme hrdí, Ïe jsme
âe‰i“, kdyÏ jsme prostfiedí, ve kterém Ïijeme, architektonicky pozmû-

nili tak, jak jsme ho pozmûnili? To bylo ostatnû hlavní téma následují-

cí besedy, kterou vedli politolog Pavel ·aradín z Katedry politologie

a evropsk˘ch studií Univerzity Palackého v Olomouci, a sociolog Jifií

Siostrzonek z Institutu tvÛrãí fotografie Slezské univerzity v Opavû. 

Zájemci mohli na závûr vyplnit anonymní dotazník, kter˘ poslouÏí ke

sbûru dat a následnému vyhodnocení, jak lidé hodnotí Ïivot pfied a po

roce 1989. Sesbíraná data budou v budoucnu prezentována na konfe-

renci, jejíÏ souãástí bude také v˘stava konfrontaãních ãasosbûrn˘ch

fotografií Jindfiicha ·treita z oblasti Nízkého Jeseníku.

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

První fiada zleva: Ondfiej Durczak, Kurt Gebauer, ·tûpánka
Bieleszová, RÛÏena Zapletalová, Kamil Zajíãek a Jifií Siostrzonek;
druhá fiada zleva: Pavel ·aradín, Josef ÎiÏka, Eva Jureãková, Jifií
Pohloudek, Jindfiich ·treit a Vladimír Peringer

Mûstské muzeum R˘mafiov vãetnû informaãního centra, stejnû jako

R˘mafiovsko, o. p. s., úzce spolupracuje s polskou skupinou Kraina

dinozaurów z Ozimku. V rámci mezinárodních projektÛ jsme mûli

moÏnost spoleãné propagace na r˘mafiovském Dnu mûsta 2019. Pro

vefiejnost jsme mûli pfiipraveny propagaãní materiály, letáky a broÏu-

ry o nejnav‰tûvovanûj‰ích turistick˘ch zajímavostech, které na‰e

mûsto a okolí nabízí. Náv‰tûvníci stánku mohli ochutnat dÏemy a si-

rupy domácí v˘roby od Zory Hajek a v˘borné koláãky z R˘mafiovské

pekárny. Dûti si z na‰eho stánku odnesly reflexní pfiívûsky, klíãenky

s baterkou a tuÏky. TaktéÏ zmiÀovan˘ Ozimek se pochlubil slavn˘m

Juraparkem v Krasiejowû. Pol‰tí kolegové rozdávali lízátka a vzorky

ãajÛ ze sedmi zázraãn˘ch bylin z území dinosaurÛ a diskutovali se

zájemci o náv‰tûvu dinoparku. VyslouÏili jsme si v˘borné ohlasy

místních a speciální pochvalu od dûtí, které hodnotily ná‰ stánek ja-

ko „ze v‰ech nejlep‰í“. 

Pár set kilometrÛ odtud, v na‰em partnerském mûstû Ozimku, probí-

haly 15. ãervna rovnûÏ Dny mûsta, na kter˘ch jsme se pfiedstavili

v rámci stánku Krainy dinozaurów z Ozimku. Nabídka propagaãních

pfiedmûtÛ a ochutnávek byla bohatá a pro náv‰tûvníky lákavá.

Obû akce byly finanãnû zaji‰tûny z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu

Pradûd, mûstem R˘mafiovem, prostfiednictvím R˘mafiovska, o. p. s.,

a informaãním centrem z projektu Propagujeme spoleãnû R˘mafiov-

sko a Krainu dinozaurów. Iva Kyjáková, IC R˘mafiov

Den mûsta v R˘mafiovû 2019

Díky panu Romanu Ichovi Mûstské muzeum R˘mafiov získalo v˘znamn˘ sou-
bor dokumentÛ a tkanin vztahujících se k textilní ãinnosti na R˘mafiovsku. 
Soubor dokumentuje celorepublikovû v˘znamnou v˘robu hedvábí

a brokátov˘ch tkanin na R˘mafiovsku, pfiedev‰ím z období 19. stole-

tí aÏ po druhou svûtovou válku. V té dobû byla zaloÏena první sku-

teãnû moderní evropská továrna na v˘robu sukna, firma Anton

Flemmich‘s Söhne. Mezi vûnovan˘mi dokumenty je napfiíklad velká

matrice loga této firmy, laccus karty, vzory látek na verdolovém pa-

pífie, dobové dokumenty, vzorkovník apod. 

Zakladatelem firmy byl Anton Bernard Flemmich (* 16. 10. 1807

v Krnovû, † 1. 11. 1854 ve Vídni). Továrna zprvu vyrábûla hedvábné

látky na pánské vesty, sluneãníky, dámské ‰atovky, které mûly velk˘

odbyt zvlá‰tû v provinciích habsburské monarchie. V roce 1871 ku-

pují Flemmichové pozemek v R˘mafiovû a staví charakteristické pfií-

zemní haly, tzv. „schedové stavby“. Dochází ke specializaci v˘roby

na kostelní textilie, brokáty. V roce 1892 byl majitel r˘mafiovské to-

várny Ferdinand Flemmich zvolen na zemském snûmu v Brnû zem-

sk˘m pfiísedícím. V té dobû mûla firma na 600 pracovníkÛ, ktefií po-

Ïívali znaãn˘ch v˘hod. Mûli nemocenské poji‰tûní, do kterého dûlní-

ci odvádûli 2 % ze své hrubé mzdy. Polovinu nákladÛ hradil zamûst-

navatel. Vedení nemocenské pokladny mûli dûlníci ve vlastní samo-

správû, s bezplatnou administrativní v˘pomocí továrního úfiedníka. 

PfiírÛstek do sbírek 
Srpen: Soubor tkanin a dokumentÛ o textilnictví
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Spoleãenská kronika

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

Jaroslav Kunãar – R˘mafiov................................................... 80 let 

Jarmila Koudelová – R˘mafiov .............................................. 80 let 

ZdeÀka Knoflíãková – R˘mafiov............................................ 81 let 

Bedfiich Krömer – R˘mafiov .................................................. 81 let 

Vlasta Dfievová – R˘mafiov.................................................... 81 let

BoÏena Kroutilová – Ondfiejov.............................................. 81 let 

Jan El‰ík – R˘mafiov .............................................................. 82 let

Zdenûk âermák – R˘mafiov................................................... 82 let 

Filomena Bejdáková – R˘mafiov ........................................... 83 let 

Marie Václavíková – R˘mafiov .............................................. 85 let 

Marta Sedláková – R˘mafiov ................................................. 85 let 

Helena Dokoupilová – R˘mafiov ........................................... 87 let 

BoÏena ·imrová – R˘mafiov .................................................. 87 let 

Vratislav Hájek – R˘mafiov.................................................... 87 let 

Antonín Zavadil – R˘mafiov .................................................. 88 let 

Jaroslav Mazel – Nové Pole .................................................. 88 let 

Eva Muráriková – R˘mafiov .................................................. 89 let 

Ladislav ·ín – R˘mafiov ........................................................ 90 let 

Julie Brunclíková – Janovice ................................................. 92 let

Marie Meitnerová – R˘mafiov................................................ 93 let 

Ferdinand ·tûpek – R˘mafiov ................................................ 93 let 

Marie Rajnohová – R˘mafiov................................................. 94 let 

AneÏka ·tanglicová – R˘mafiov ............................................ 95 let 

Rozlouãili jsme se
RÛÏena âelanská – Malá Morávka ........................................ 1925 

Jifií Uhlík – R˘mafiov.............................................................. 1953 

Josef Stacho – Jamartice ........................................................ 1935 

Ida Henkeová – R˘mafiov....................................................... 1930 

Miroslav Mecner – R˘mafiov ................................................. 1956 

Milan Kfiepelka – Dolní Moravice ......................................... 1956 

Vûra Nováková – R˘mafiov .................................................... 1948 

Vladimíra Tlachová – R˘mafiov ............................................. 1946 

Vûra Vraspírová – R˘mafiov ................................................... 1939 

Jarolím Ftáãek – R˘mafiov ..................................................... 1928 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Dne 26. ãervence 2019

vzpomeneme smutné

5. v˘roãí smrti mého manÏela, 

pana Vladimíra Muzikanta,
narozeného 28. 8. 1945.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manÏelka Marie, dcery ·árka, Vladimíra 

a syn David s rodinami.

Není moÏné zapomenout na ãlovûka,
kterého opravdu milujeme.

Dne 27. srpna 2019 uplynou ãtyfii roky

od chvíle,

co nás navÏdy opustil 

ná‰ milovan˘ tatínek, dûdeãek 

a pradûdeãek,

pan Miroslav Ondrák.

S láskou a úctou vzpomíná

dcera TáÀa s rodinou.

Nikdo nám nefiekne, nikdo nám nepoví,
ãím byla maminka kaÏdému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,

nikdy jiÏ nezazní nám její hlas.

Dne 6. srpna 2019 by oslavila 100 let

na‰e milovaná maminka, tchynû, babiãka

a prababiãka,

paní Ludmila Rechtoriková
z Jamartic.

S láskou vzpomínají dcery Eva a Ludmila s rodinami,
syn Milan s rodinou, snachy RÛÏena a Milu‰e s rodinami.

Na konci 19. století sídlil závod v R˘mafiovû na plo‰e 140 000 m2

a 9 800 m2 zastavûné plochy. Nûkteré materiály vûnované muzeu ne-

sou pfiímo znaãku firmy Flemmich nebo k ní mají vztah. 

V R˘mafiovû v‰ak pÛsobila také firma bratfií SchielÛ (Gebrüder

Schiel), zaloÏená v roce 1890, v Horním Mûstû v˘znamná továrna

Wilhelma Bachracha a v RyÏovi‰ti továrna Löri. Je moÏné, Ïe nûkte-

ré darované pfiedmûty pocházejí i z tûchto firem.

Mûstské muzeum R˘mafiov dûkuje dárci za velkolepou kolekci, znaã-

nû obohacující sbírku textilií, která, jak vûfiíme, bude brzy zpfiístup-

nûna vefiejnosti.

Zdroje: Mgr. Jifií Karel; KostrhÛnová, V̆ stava o r˘mafiovském hed-
vábnictví, OVM Bruntál 1988 (archiv MMR, inv. ã. D/385); Zlatá éra

textilnictví na R˘mafiovsku, in R˘mafiovsk˘ horizont ze dne 

21. 12. 2007, roã. 11, ã. 23 (2007). Petr Balcárek, Ph.D.
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Ráj jsem si vÏdy pfiedstavoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. Jorge Luis Borges

(Nejen) literární v˘roãí
1. 8. 1819 nar. Herman Melville, americk˘ prozaik (zemfi. 

28. 9. 1891) – 200. v˘roãí narození 

4. 8. 1859 nar. Knut Hamsun, norsk˘ prozaik, nositel Nobelovy

ceny (zemfi. 19. 2. 1952) – 160. v˘roãí narození 

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

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

9. 8. 1959 zemfi. Emil Franti‰ek Burian, reÏisér, spisovatel, skla-

datel (nar. 11. 6. 1904) – 60. v˘roãí úmrtí 

11. 8. 1899 nar. Jindfiich ·tyrsk˘, v˘tvarník, fotograf a básník

(zemfi. 21. 3. 1942) – 120. v˘roãí narození 

13. 8. 1899 nar. sir Alfred Hitchcock, britsk˘ a americk˘ filmov˘

reÏisér (zemfi. 29. 4. 1980) – 120. v˘roãí narození 

17. 8. 1969 zemfi. Ludwig Mies van der Rohe, nûmeck˘ architekt,

autor vily Tugendhat (nar. 27. 3. 1886) – 50. v˘r. úmrtí 

24. 8. 1899 nar. Jorge Luis Borges, argentinsk˘ prozaik (zemfi. 

14. 6. 1986) – 120. v˘roãí narození 

26. 8. 1979 zemfi. Mika Waltari, finsk˘ spisovatel (nar. 19. 9. 1908)

– 40. v˘roãí úmrtí 

28. 8. 1749 nar. Johann Wolfgang von Goethe, nûmeck˘ spisova-

tel (zemfi. 22. 3. 1832) – 270. v˘roãí narození 

Citát:

Román Jifiího Kratochvila Li‰ka v dámu odpovídá nejen poÏadavku

na „knihu od autora, kter˘ napsal více neÏ 20 knih“, zároveÀ splÀu-

je i kritérium pro „knihu poprvé vydanou v roce 2019“. Vy‰la totiÏ

letos, jako tfiicátá poloÏka Kratochvilovy bibliografie. 

Jméno Jifiího Kratochvila mi utkvûlo uÏ ve ‰kole, díky Orfeovi
z Kénigu a semináfii o postmodernû. Právû na jeho románech jsme

poznávali postupy postmoderní literatury, její hravost, mnohovrs-

tevnatost, intertextuálnost, spojování vysokého s nízk˘m, poezie

s brakem, humoru s obludností, napûtí s filosofick˘mi úvahami,

stejnû jako zpochybÀování v‰eho zdánlivû daného – vãetnû vztahu

mezi autorem, vypravûãem a ãtenáfiem.

Tvorba Jifiího Kratochvila tyto atributy neztrácí ani dnes; i jeho nej-

novûj‰í román sr‰í radostí z vyprávûní, v nûmÏ se mÛÏe stát doslo-

va cokoliv, záleÏí na tom, kam nás dovede autorova fantazie a co se

zamane vypravûãi nahlíÏejícímu za dûravou oponou prozradit.

Pfiíbûh je, jak je u Kratochvila obvyklé, zasazen do padesát˘ch let

a zãásti se odehrává v Brnû, pfiesahuje v‰ak i mimo prostor jeho

rodného mûsta, a to celkem ‰iroce, na v˘chod do Kremlu, jemuÏ

vládne dûsiv˘ Hospodáfi, ba aÏ na Sibifi, západním smûrem pak do

Prahy, Mnichova, PafiíÏe a ve finále do Ameriky. Tam v‰ude totiÏ

dosáhnou chapadla paranoidní totality, pfied níÏ prchá zvlá‰tní mi-

lenecká dvojice: Pavlík a Sylva. On je mlad˘ dûlník, kterého na-

verbovala StB, aby sledoval ãeské emigranty, ona ruská ‰pionka vy-

slaná samotn˘m Stalinem zabít Churchilla. Oba podstoupí nároãn˘

v˘cvik a oba na své misi selÏou – rozhodnou se spoleãnû utéct za

svobodou.

Vcelku banální zápletka má jednu zvlá‰tní komplikaci. Sylva je to-

tiÏ li‰ka. Odchycená v lesích u LadoÏského jezera a pfievychovaná

v ústavu I. P. Pavlova ‰piãkov˘mi sovûtsk˘mi vûdci v ãlovûka.

Li‰ka v dámu. Kratochvil není první, kdo si s takovou my‰lenkou

pohrál. Otevfienû se hlásí k románu Davida Garnetta Lady into Fox
(Dáma v li‰ku) a také k Vercorsovû novele Sylva, v níÏ probíhá pro-

mûna li‰ky v lidskou bytost. Kratochvil obû promûny spojil, a tak

v jeho pfiíbûhu sledujeme nejprve obdafiení li‰ky druhou signální 

soustavou a její fyzickou i psychickou promûnu v Ïenu a poté ná-

vrat do zvífiecí podoby. Promûna tu mÛÏe b˘t analogií dospívání ze

(své)volného dítûte v kultivovaného a pravidly spoutaného dospû-

lého a posléze stárnutí a s ním spojené opou‰tûní konvencí i ztráce-

ní pamûti. MÛÏe b˘t i obecnûj‰í metaforou hledání svobody, ale ta-

ké pfiíleÏitostí pohlédnout na lidskou spoleãnost zvífiecíma oãima:

A tak jsem se zas octla na pfiedûlu, znova na té hranici mezi lid‰ti-
nou a li‰ãinou, na hranici mezi lidsk˘m a zvífiecím svûtem, na hra-
nici, na níÏ jsem zfietelnû pocítila to kruté panství lidí nad zvífiaty.
(…)
Vím, Ïe v Sacramentu je veliká li‰ãí farma. Li‰ky tam chovají na 
elegantní límce, ‰ály, okrasné manÏety, ãepice a módní koÏí‰ky. (…)
Vzala jsem si taxíka a uvidûla pak obrovsk˘ zamfiíÏovan˘ pozemek,
ten velik˘ li‰ãí koncentrák. A tu jsem spfiáhla li‰ãí instinkt s lidskou
lstivostí, a vznikl tak ãarodûjn˘ klíã, kter˘ otvírá v‰echny klece, mfií-
Ïe, koncentráky, a vypustila jsem v‰echny li‰ky, v‰echny li‰ãí límce,
‰ály, ãepice, koÏí‰ky, které uÏ nikdo nikdy neuvidí na módních pfie-
hlídkách. A mohutné stádo li‰ek se valilo pfies ulice a námûstí do nej-
bliÏ‰ího lesa. A jak se fiítily, poráÏely chodce, blokovaly kfiiÏovatky,
smetly pouliãní stánky a kiosky a billboardy a otfiásaly základy do-
mÛ: jiÏ chví se základ svûta vratk˘, my li‰ky nejsme niãím, buìme
v‰ím… Jedna li‰ka se zastavila a ohlídla: Ty nepÛjde‰ s námi?
Je‰tû nemÛÏu.
Nebyl by to postmodernistick˘ román, kdyby v nûm chybûly ci-

tace a odkazy na jiná literární díla. Textem se kromû Garnettovy

dámy v li‰ku a Vercorsovy Sylvy prokmitne i li‰ãí pfiítelkynû

Malého prince, Promûna Franze Kafky, Tolstého Anna Karenina,

Vladimir Nabokov ãi Pu‰kinovy ver‰e. Na‰ly by se jistû i dal‰í,

ménû viditelné aluze (mnû se tfieba vybavila groteskní atmosféra

Bulgakovova Psího srdce ãi Kohoutovy Katynû). Svou roli mají

i odkazy na v˘tvarná a hudební díla ãi rÛzné jazykové a kulturní

fenomény, které poukazují na to, ãím v‰ím je tvofiena lidská 

identita.

Kratochvilova Li‰ka v dámu se dá ãíst na nejrÛznûj‰í zpÛsoby: jako

milostn˘ román se ‰pionáÏní zápletkou, jako paralela m˘tu o lásce na

hranici dvou svûtÛ, jako groteskní satira stalinistické diktatury, jako

pfiíbûh o hledání nového domova v emigraci, nebo jako v‰echno sou-

ãasnû, protoÏe Ïádn˘ dobr˘ pfiíbûh nespadá jen do jednoho Ïánru

a v‰echno souvisí se v‰ím. ZN

Kniha od autora, kter˘ napsal více neÏ 20 knih
Jifií Kratochvil: Li‰ka v dámu

Dal‰í autofii, ktefií napsali více neÏ 20 knih (nejãtenûj‰í podle Databáze knih):
Jo Nesbo, Stephen King, Agatha Christie, Karel âapek, Oscar Wilde, John Steinbeck, Terry Pratchett, Paulo Coelho

Stále se mÛÏete zapojit do âtenáfiské v˘zvy, staãí pfieãíst dvacet titu-

lÛ podle dvaceti pokynÛ, které vyhlásila Databáze knih. Kdo si na 

pln˘ poãet knih netroufá, mÛÏe si s námi vyzkou‰et mírnûj‰í verzi

a vybrat alespoÀ deset titulÛ. V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pro in-

spiraci pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû. MÛÏete si

nechat poradit i pfiímo v knihovnû, kníÏky na v˘bûr jsme pro zájem-

ce uÏ pfiichystali. 

Knihovnice

âtenáfiská v˘zva
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Organizace a spolky

Letní ãas je dobou, kdy se pfiátelé setkávají u dobrého jídla a pití, nej-

ãastûji pfii grilovacích párty. Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû

tak velk˘ gril, aby zvládl obslouÏit v‰echny její klienty a pfiíznivce,

nemá, ale tradiãnû zve seniory na opékání bufitÛ.

To leto‰ní se konalo v úter˘ 18. ãervna v zahradû stfiediska na tfiídû

HrdinÛ. Poho‰tûní bylo sice skromné, ale od srdce a v pfiátelském

prostfiedí, v nûmÏ ãas rychle plynul pfii rozhovorech a vzpomínání.

V‰ichni zúãastnûní se dobfie bavili a shodli se na tom, Ïe se akce po-

vedla. Nás potû‰ila hojná úãast r˘mafiovsk˘ch seniorÛ a jsme rádi, Ïe

jsme jim mohli zpfiíjemnit odpoledne. Jsme také pfiesvûdãeni, Ïe se

pfií‰tû setkáme v je‰tû vût‰ím poãtu. Foto a text: Ilona Nyíri

Opékání bufitÛ pro seniory

1. místo: Tomá‰ ·upák – 7 kaprÛ a 2 amufii o celkové délce 372 cm

2. místo: Alois ·lézar – 4 kapfii a 1 amur o celkové délce 180 cm 

3. místo: Jan Andr˘sek – 3 kapfii o celkové délce 140 cm 

Karel BoÏek, foto: archiv MO âRS R˘mafiov 

Rybáfiské závody – Edrovice cup

Plán poutí r˘mafiovského
farního obvodu na rok 2019

Dobfií andûlé podpofiili uÏ 113 dûtí a 101 rodiãÛ z 59 rodin
na Bruntálsku. Pomáhat je potfieba i nadále. KdyÏ rodinu
zasáhne váÏné onemocnûní rodiãe nebo dítûte, dopadne
jeho tíha na kaÏdého z jejích ãlenÛ. Dobfií andûlé dlouhodo-
bû podporují rodiny s dûtmi, které postihla rakovina nebo
jiné váÏné onemocnûní. Pravideln˘mi finanãními pfiíspûvky
jim pomáhají pfieklenout tûÏké Ïivotní období.
„Kromû v˘dajÛ spojen˘ch s léãbou ãi rehabilitací pacienta se rodiny
snaÏí z pfiíspûvkÛ zmírnit dopad váÏného onemocnûní na sourozence,“
vysvûtluje ·árka Procházková, fieditelka nadace Dobr˘ andûl, jejímÏ

prostfiednictvím dárci podporují tisíce rodin po celé âeské republice.
„I kdyÏ peníze nikdy nevynahradí ãas rodiãe vûnovan˘ dítûti, nemusí se
napfiíklad vzdát oblíbeného krouÏku nebo mohou vyrazit s kamarády
v létû na tábor ãi ‰kolní v˘let,“ dodává.

Dobfií andûlé pomáhají

·árka Procházková s dûtmi, kter˘m pomohli Dobfií andûlé

-08-2019  24.7.2019 14:07  Stránka 22



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 8/2019

23

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace

Jsme pfiíspûvková organizace s mnohaletou tradicí, jejímÏ zfiizovatelem je Moravskoslezsk˘ kraj. 

V souãasné dobû hledáme nového kolegu ãi kolegyni. 

Pokud jste komunikativní, zodpovûdní a baví vás práce s ãísly, pak hledáme právû vás!

V˘bûrové personální fiízení na ekonoma pfiíspûvkové organizace
Co bude va‰ím úkolem?
• stanovovat rozpoãet organizace, sledovat, projednávat a zúãtová-

vat plnûní rozpoãtu s rozpoãtujícím orgánem,

• zaji‰Èovat realizaci pfiíjmov˘ch a v˘dajov˘ch stránek rozpoãtu

vãetnû návrhu opatfiení pfii jejich neplnûní,

• mít odpovûdnost za dodrÏování zákona ã. 320/2001 Sb., o finanã-

ní kontrole ve vefiejné správû,

• nastavit a vést vnitfiní kontrolní systém,

• komplexnû vést úãetnictví úãetní jednotky vãetnû vedení úãetních

knih a sestavování úãetní závûrky,

• zpracovávat daÀová pfiiznání organizace,

• zaji‰Èovat systém financování organizace prostfiednictvím více

zdrojÛ financování, tj. rozpoãtov˘ch, mimorozpoãtov˘ch a dal‰ích

vefiejn˘ch zdrojÛ, napfi. dotaãních apod.,

• sepisovat a aktualizovat smûrnice organizace za ekonomick˘ úsek.

Co vám mÛÏeme nabídnout?
• platové zafiazení v 10. platové tfiídû, stupeÀ dle praxe,

• moÏnost pfiiznání osobního ohodnocení a pfiíplatku za vedení,

• zamûstnanecké benefity (sluÏební mobil, podnikové stravování,

pruÏnou pracovní dobu),

• vzdûlávání a zdokonalování se v oboru,

• pracovní smlouvu na dobu urãitou 1 roku s moÏností prodlouÏení

na neurãito.

Kvalifikaãní pfiedpoklady:
• vysoko‰kolské vzdûlání ekonomického smûru, min. bakaláfiské

studium,

• praxe na obdobné pozici min. 3 roky,

• trestní bezúhonnost,

• samostatnost,

• cílevûdomost,

• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B,

• v˘hodou praxe v pfiíspûvkové organizaci.

NÁSTUP IHNED!

Své Ïivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu ddjanovice@seznam.cz a do pfiedmûtu uveìte

název pozice, o kterou se ucházíte. Kontaktní osoba: Mgr. Marie âernocká, tel.: 731 631 722.

K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeãi, ktefií splnili kvalifikaãní pfiedpoklady.

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

❑ R¯MA¤OVSKÁ 34/1 ❑ R¯MA¤OV, âÁST JANOVICE ❑ 793 42 ❑
❑ BANKOVNÍ SPOJENÍ: 190745190267/0100 ❑ IâO: 63024594 ❑

Pravidelnost pomoci
Za necel˘ch osm let fungování nadace podpofiili Dobfií andûlé na

Bruntálsku desítky dûtí. Poãet nov˘ch Ïádostí o pomoc ale stále roste.
„Kromû rodin, v nichÏ se rodiã nebo dítû pot˘ká s onkologick˘m onemoc-
nûním, podporujeme kaÏd˘ mûsíc také rodiny s dûtmi s nejrÛznûj‰ími váÏ-
n˘mi onemocnûními ãi kombinovan˘mi postiÏeními. Pomoc je v tûchto
pfiípadech dlouhodobá, ãasto v fiádu let,“ doplÀuje ·árka Procházková.

KaÏd˘ dárce, kter˘ by chtûl rodiny podpofiit, si mÛÏe zvolit v˘‰i ãástky

i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má moÏnost si pfieãíst pfiíbûh kon-

krétní rodiny, které pomohl. „Staãí si na stránkách nadace Dobr˘ andûl
vytvofiit registraci a zaslat první pfiíspûvek. Ve svém Andûlském úãtu pak
kaÏd˘ dárce vidí informace o rodinû,“ vysvûtluje ·árka Procházková

a dodává: „Pro rodiãe pfiedstavuje podpora Dobr˘ch andûlÛ v takto tûÏ-
ké situaci pomoc nejen finanãní, ale také psychickou – mají pocit, Ïe na
to nejsou sami, jsou klidnûj‰í a mohou se více vûnovat tomu, co je dÛle-
Ïité.“ Markéta KfiíÏová, PR manaÏerka, foto: Andrea Sovová
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Ve ãtvrtek 27. ãervna ráno pfiinesl do ‰koly ãlen pfiírodovûdného

krouÏku SK ASK âR Bfiidliãná Michal BuráÀ mládû ror˘se, které na-

‰el ve stfiedu veãer. Zachoval se správnû, dal mu kapku vody, hmyz

a umístil ho do vystlané krabiãky. Ráno, po pfiíchodu do ‰koly, ho pfii-

nesl do sborovny. Hned se rozjela záchranná akce. Bylo nám jasné,

Ïe bez pomoci odborníkÛ nemáme ‰anci tak malé mládû odchovat.

Následoval telefon do záchranné stanice Ornis Pfierov, kde nám po-

tvrdili, Ïe ho musíme vrátit do hnízda. Îe je jedno, do kterého ror˘-

sího hnízda ho dáme, hlavnû aÈ vypozorujeme, zda je obsazené a s ja-

kou frekvencí do nûj dospûlci létají. Tak poznáme, zda uÏ také krmí

mláìata, nebo teprve sedí na vejcích.

Proto Ïáci z krouÏku sledovali na‰e hnízdi‰tû, ne nadarmo jsme Ror˘sí

‰kola, máme zde 32 obsazen˘ch hnízd. JenÏe jak vylézt na stfiechu

a dostat ptáãe do hnízda? Poradila nám tajemnice mûstského úfiadu

Jana Pa‰tûková, která nám dala telefonní kontakt na pana Gazdíka, ve-

litele dobrovoln˘ch hasiãÛ Bfiidliãné. A tak díky pochopení, rychlosti

a ‰ikovnosti na‰ich hasiãÛ bylo mládû brzy zpût v hnízdû. Dûkujeme

ãlenÛm SDH Bfiidliãná za pomoc. Podûkování si samozfiejmû zaslou-

Ïí v‰ichni, kdo se do záchranné akce Ror˘sek zapojili. 

Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Záchranná akce Ror˘sek

Letní prázdniny si urãitû zaslouÏí v‰ichni, ale je‰tû o nûco víc parta mlad˘ch
pfiírodovûdcÛ z SK ASK âR Bfiidliãná. 
V posledním ‰kolním mûsíci se zúãastnili republikového kola

Zlatého listu a obhájili dva tituly za celoroãní práci. Úãast na sou-

stfiedûní a finálovém kole Zlatého listu, konaném ve Vanovû u Telãe,

byla velmi nároãná.

Tato parta se dostala do národního kola i v loÀském roce. Tehdy byli

coby Ïáci 6. tfiídy zafiazeni do kategorie M a v silné konkurenci 

15 nejlep‰ích skupin mlad˘ch pfiírodovûdcÛ z celé âR se probojova-

li aÏ na neuvûfiitelné 3. místo. Tentokrát byli uÏ zafiazeni do nejvy‰‰í

kategorie S. Konkurence byla o to tûÏ‰í, Ïe se utkali s Ïáky 9. tfiíd

a kvartány. Katefiina Bartozelová, Miroslav Loukota, Petr Oli‰, Jan

RepáÀ, Michal BuráÀ a David Marek se pfiesto neztratili. Po absol-

vování témûfi pûtikilometrové trasy v nároãném terénu, na níÏ bylo 

umístûno jedenáct stanovi‰È (geologie, mykologie, botanika, entomo-

logie, malakologie), obsadili nádherné 8. místo! Souãasnû si ovûfiili,

v ãem jsou silní i co je potfieba vypilovat.

Aby byl v˘ãet úspûchÛ úpln˘, musíme zmínit je‰tû získání diplomu

Jaro oÏívá 2019, kter˘ je souãástí celoevropského projektu a certifi-

kátu Lesní tfiída. Tímto certifikátem se opût stáváme patrony 10 m2

Nového pralesa na Je‰tûdském hfiebeni. O toto ocenûní se zaslouÏili

v‰ichni ãlenové obou na‰ich pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ.

Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bfiidliãná

Chvíli pfied prázdninami

Zchátral˘ kfiíÏ u dûtfiichovského kostela, kter˘ zde stojí od roku 1837, potfie-
buje zrestaurovat. Na tom se shodla velká ãást obãanÛ Dûtfiichova. RovnûÏ by
chtûli vedle kfiíÏe roz‰ífiit kvûtinovou v˘sadbu a umístit laviãku pro odpoãinek
a informaãní tabuli pro obãany i turisty, ktefií tuto památku nav‰tûvují.
Dobrovolníci se rozhodli za pomoci restaurátora zachránit kamenn˘

kfiíÏ na hfibitovû a upravit kvûtiny a zeleÀ v okolí. Svépomocí pak

s prostfiedky získan˘mi z dobrovolné sbírky realizují v˘sadbu kvûtin,

zelenû, vybudují novou skalku, zakoupí náfiadí pro úpravu terénu, in-

stalují novou odpoãinkovou laviãku, informaãní tabuli a poskytnou

zázemí a materiál pro v˘tvarnou a grafickou tvorbu dûtí vyrábûjících

propagaãní materiály. âást bude urãena také na hry a soutûÏe pro dû-

ti a také revitalizaci okolí.

Kamenn˘ kfiíÏ z roku 1837 stojí hned za vstupní hfibitovní bránou.

Byl vystavûn na památku zemfiel˘ch Dominika Bernarda a Anny

Marie Bernardové. Okolí kfiíÏe tvofií dlouhá lipová alej, která byla

v soutûÏi spoleãnosti Arnika v roce 2015 vyhlá‰ena nejkrásnûj‰í ale-

jí v Moravskoslezském kraji. Hfibitov leÏí na návr‰í, jehoÏ dominan-

tou je kostel svatého Jifií. U kfiíÏku se konají poutû, v˘stavy, koncer-

ty, m‰e. Kolem hfibitova vedou cyklostezky a ãasto jej nav‰tûvují tu-

risté. Nedaleko odtud nechala obec opravit star˘ nûmeck˘ kfiíÏ vûno-

van˘ obûtem první svûtové války. 

Vûfiící a dal‰í obãané chtûjí spolu se záchranou kfiíÏe vytvofiit místo

setkávání a odpoãinku, zvelebit okolí kfiíÏe na hfibitovû a zároveÀ st-

melit sousedskou komunitu prostfiednictvím spoleãn˘ch záÏitkÛ, aby

lidé získali dobr˘ pocit, Ïe pro svÛj domov vykonali nûco prospû‰né-

ho, Ïe oÏivili místo, kde tráví voln˘ ãas a poznávají místní historii.

O projekt je velk˘ zájem. SjíÏdûjí se sem lidé z regionÛ Moravského

Berouna a SdruÏení obcí R˘mafiovska. 

Zchátral˘ hfibitovní kfiíÏ v Dûtfiichovû má nadûji na záchranu

Z okolních obcí a mûst
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Organizátofii projektu podali tfii Ïádosti o grant u Nadace VIA,

u Nadace âEZ a u Nadace Obãanského fóra. Na Facebooku byly zve-

fiejnûny pfiípravné práce a ozvalo se mnoho pfiíznivcÛ projektu, ktefií

nabídli finanãní pfiíspûvek. I proto byl vytvofien crowdfundingov˘

profil, kter˘ dárci najdou na stránkách https://1url.cz/QMfHP. 

UÏ nyní se dûtfiichov‰tí mohou radovat. „Nadace VIA nám pfiiznala
grant ve v˘‰i 20 000 korun a umoÏní nám sbírku na svém portálu, kde
k vybrané ãástce pfiipoãte je‰tû sto procent, maximálnû v‰ak 20 000 ko-
run. Pro financování projektu bychom tak mohli získat aÏ 60 000 ko-

run – 20 000 z grantu, 20 000 ze sbírky na Darujme.cz a 20 000 ze
stoprocentního nav˘‰ení od nadace,“ konstatovali organizátofii Elena

·trbaãková s Karolem Volfem. 

Vybrané peníze budou pouÏity zejména na restaurátorské práce, kte-

ré provede zku‰en˘ restaurátor Allan Doupal ze Svûtlova

u ·ternberka, jenÏ se podílel napfiíklad na opravách Arcibiskupského

paláce v KromûfiíÏi, Vojenské nemocnice v Klá‰terním Hradisku

v Olomouci ãi na opravách budovy olomoucké radnice.

JiKo z podkladÛ Karola Volfa, fota: archiv K. Volfa

Horské láznû Karlova Studánka letos pofiádají pát˘ roãník charitativnû spor-
tovní akce Nordic Walking Tour. Pochod za podpory profesionálního silniãní-
ho cyklisty Leopolda Königa se uskuteãní v sobotu 27. ãervence od 8 hodin.
Popáté tak úãastníci pochodu budou moci podpofiit sociálnû terape-

utické dílny pro lidi s mentálním nebo kombinovan˘m postiÏením

Sagapo Bruntál. Cel˘ v˘tûÏek akce totiÏ putuje na podporu tûchto

dílen.

Zaregistrovat se mÛÏe opravdu kaÏd˘. Akce není vûkovû omezená,

zúãastnit se mohou rodiãe s dûtmi i seniofii. Pfiipraveny jsou tfii trasy

rÛzné nároãnosti a délky. Pohádková trasa v délce pûti kilometrÛ je

urãena pfieváÏnû dûtem, které se na nûkolika stanovi‰tích zabaví pfii

plnûní úkolÛ na motivy Lvího krále. Z lázní tam a zpût je název dru-

hé trasy v délce dvanácti kilometrÛ, která nabízí o nûco nároãnûj‰í te-

rén. Tfietí a zároveÀ nejdel‰í trasa Ze Studánky pod Zámeck˘ vrch

a zpût nabízí pochod v délce dvaceti pûti kilometrÛ.

Úãastníci pochodu se mohou registrovat od 8:00 do 9:30. V tuto do-

bu bude pochod zahájen pfied budovou fieditelství Horsk˘ch lázní,

kde zároveÀ probûhne instruktáÏ v severské chÛzi a pouÏívání cho-

deck˘ch holí. Tûm, ktefií hole nevlastní, nabízí láznû jejich bezplatné

zapÛjãení.

Slavnostní ukonãení pochodu probûhne v Hudební hale v 17 hodin

s následn˘m pfiedáním ‰eku fiediteli Sagapa Bruntál Mgr. Petru

Koneãnému. Program bude pokraãovat bohatou tombolou, do které

vûnovali na‰i váÏení sponzofii hodnotné ceny, a spoleãensk˘m veãe-

rem za doprovodu Ïivé hudby kapely Semtamtón.

Martin Holou‰, marketingov˘ specialista

Horské láznû Karlova Studánka 
pofiádají 

5. roãník charitativního pochodu

Holding MTX Group si pro své projekty zvolil
Bruntálsko v Moravskoslezském kraji. V Brun-
tále a Bfiidliãné vznikne více neÏ 300 pracov-
ních míst, nové investiãní zámûry zaãaly kon-

cem roku 2018 realizovat Al Invest Bfiidliãná
a Strojmetal Aluminium Forging. 
„PovaÏuji za velmi dÛleÏité, Ïe nové pro-
vozy, které na Bruntálsku vzniknou, nebu-

Na Bruntálsku pfiibude pfies 300 pracovních míst. 
Skupina MTX Group v kraji zahájila miliardové investice

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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dou pouh˘mi montovnami na pár let. PÛjde o perspektivní moderní
podniky s velk˘m rozsahem pfiidané hodnoty, které se budou zab˘vat
také v˘zkumem a inovacemi. Tyto projekty posílí image na‰eho kraje
jako regionu, kter˘ se dynamicky vyvíjí,“ uvedl hejtman

Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Plány skupiny MTX Group jsou dlouhodobé, podle zástupcÛ holdin-

gu s v˘hledem minimálnû na tfii desítky let. Do roku 2025 budou v re-

gionu proinvestovány více neÏ 4 miliardy korun. 

„Vûfiíme, Ïe díky v˘borné spolupráci s vedením Moravskoslezského
kraje, agenturami, jichÏ je kraj zfiizovatelem, a starosty Bruntálu
a Bfiidliãné se nám podafií vytvofiit to správné prostfiedí pro rozvoj
prÛmyslu prostfiednictvím nejen investic do samotn˘ch spoleãností
v na‰í skupinû, ale také díky vzájemné spolupráci na rozvoji odbor-
ného ‰kolství, v˘voji v˘robkÛ, procesÛ a rozvoji dopravní obsluÏnos-
ti,“ sdûlil majitel skupiny MTX Group Petr Otava.

Al Invest Bfiidliãná bude investovat do v˘roby hliníkov˘ch plechÛ

a fólií. Spoleãnost ve svém plánu poãítá také s dal‰ím zhodnocová-

ním tûchto v˘robkÛ pro pouÏití v automobilovém, stavebním a potra-

vináfiském prÛmyslu. V pfiípadû Strojmetal Aluminium Forging jde

o investici do komplexního procesu v˘roby kovárenského materiálu,

kování a obrábûní v˘kovkÛ z hliníku pro podvozkové díly osobních

automobilÛ a dal‰í aplikace v oblasti dopravy.

„Jsem rád, Ïe zbrusu nové provozy vznikají právû v lokalitû, která je tak
tro‰ku bohem zapomenutá. Vûfiím, Ïe to bude signál zejména pro mladé
lidi, Ïe mají v na‰em kraji perspektivu. Oblast Bruntálska si nese stig-
ma neutû‰eného koutu kraje. To se nyní mÛÏe zmûnit a z této lokality se
mÛÏe stát velmi zajímavé místo k Ïivotu. Proto zÛstanu s investory 
v úzkém kontaktu, abych zajistil souãinnost Moravskoslezského kraje
a mûst Bruntál a Bfiidliãná. Tento zámûr vnímám pro tuto oblast jako
klíãov˘,“ fiekl námûstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krko‰ka.

MTX Group je stabilní holding, kter˘ v minulém roce vykázal trÏby

40 miliard korun. Souãástí skupiny, která zamûstnává pfies dva a pÛl

tisíce lidí, jsou kromû Al Invest Bfiidliãná a Strojmetal Aluminium

Forging také napfiíklad OKK Koksovny, Metalimex a Coal Mill.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje
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Podûkování
Tímto bych chtûl podûkovat manÏelÛm Strouhalov˘m za jejich poctivost, obûtavost a vstfiícnost, kdyÏ v sobotu 6. ãervence na‰li na ná-

mûstí mou penûÏenku s hotovostí a v‰emi doklady a následnû mi ji pfiivezli do místa trvalého bydli‰tû. Je‰tû jednou vfielé díky!

Martin Volek, R˘mafiov

âtvrtek 20. ãervna 2019, 22:00. ·roubuji poslední kontakt, sestavuji

poslední díly a náhle… jauvajs. Kus drátu zapíchnut v ruce. Tak to

dopadá, kdyÏ to zase dohání‰ na poslední chvíli, ozve se z vedlej‰í

místnosti. Ten, kdo nûkdy dokonãoval nov˘ projekt v ‰ibeniãním ter-

mínu, ví, o ãem mluvím. No nic, snad to bude OK. Zítra nás ãeká ná-

roãn˘ den.

Nakládka stolÛ, zboÏí, 3D tiskárny, v‰udypfiítomné horko a cesta pfies

pÛl republiky na druh˘ roãník v˘stavy kutilÛ Maker Faire Prague.
Ta se celosvûtovû koná pod zá‰titou amerického ãasopisu Make, kte-

r˘ je obdobou nám star‰ím známého pfiedrevoluãního ãasopisu Urob
si sám, dnes také ve svûtû známém pod pojmem DIY (Do it yourself).
V‰e se tak jako loni koná v budovû VeletrÏního paláce na PraÏském

v˘stavi‰ti Hole‰ovice. ProtoÏe uÏ z loÀské náv‰tûvy vím, co nás ãeká

(dav cca 10 tisíc techniky chtiv˘ch geekÛ), celé na‰e (moje a mé pfií-

telkynû) úãinkování je naplnûno trémou a vzru‰ením. Jak se ostatní

makefii budou na na‰e v˘tvory dívat? UÏ pfii stavbû stánku ale ve‰ke-

ré obavy opadají. Jsme obklopeni velice zajímav˘mi lidmi, ktefií jsou

na palubû této lodi s pravdûpodobnû stejn˘mi pocity. Jen namátkou.

Mladá architektka s otcem stavûjíc vlastní velkoobjemovou 3D tis-

Z malého mûsta mezi úspû‰n˘mi kutily

Prostor pro firmy a podnikatele
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kárnu FLODR, manÏelsk˘ pár, jenÏ vyvíjí originální chytré hodinky

Agora Watch, aÏ po ukázku obfiích 3D v˘tiskÛ praÏského hradu a ji-

n˘ch architektonick˘ch dûl vyroben˘ch na velice populární tiskárnû

ãeského v˘robce Josefa

PrÛ‰i. Ten mimochodem

zaãínal podobnû a dnes je

svûtov˘m leaderem na tr-

hu 3D tiskáren urãen˘ch

pro hobby komunitu.

Pfiíchod prvních náv‰tûvní-

kÛ naznaãuje, Ïe v‰e je

správnû a jak má b˘t. Lidé

se zájmem prohlíÏejí na‰e

v˘robky: elektronicky fií-

zenou lampu, designové

stropní osvûtlení a sady

módních doplÀkÛ. V celém

areálu se kromû nás tísní

nejen náv‰tûvníci, ale

hlavnû fiada kutilsk˘ch dí-

len a vystavovatelÛ dal‰ích

zajímav˘ch projektÛ. Mezi

nimi jsou napfi. propagátofii MakerLabÛ (dílen, které umoÏÀují vefiej-

nosti za poplatek vyuÏívat jejich frézy, laserové fiezaãky, 3D tiskárny

pro realizaci vlastních nápadÛ). Mimochodem jedna taková v souãas-

nosti vzniká v areálu b˘valého soudu na Julia Sedláka v R˘mafiovû. 

Dále bylo k vidûní mnoho robotick˘ch pomocníkÛ, od hraãek, audio-

vizuálních projektÛ aÏ po rádiem fiízené ponorky. Úpln˘ v˘ãet vysta-

vovatelÛ by vydal na samostatn˘ ãlánek. To v‰e bylo k vidûní po ce-

l˘ víkend. Prostû zlaté ãeské ruãiãky v akci. V budoucnu o nûkter˘ch

vystavovatelích urãitû je‰tû usly‰íme.

Je vidût, Ïe vzdûlání je pro budoucnost na‰í zemû zcela zásadní, aby si

udrÏela konkurenceschopnost v celosvûtovém mûfiítku. Budoucí trend

prÛmyslu 4.0 mi jistû dá za pravdu. Ostatnû jiÏ dnes mÛÏou na‰e dûti

vyuÏít studia na r˘mafiovském gymnáziu (které zaji‰Èuje nadstandard-

ní technické vybavení)

k pfiípravû na budoucí 

uplatnûní na trhu práce.

Tím jsem trochu odboãil od

tématu, ale nedalo mi to.

Cel˘ víkend probûhl v pfiá-

telském duchu, v prostfiedí

vzdûlan˘ch lidí, ktefií se

snaÏí sv˘m projektÛm

vdechnout Ïivot. Já jsem

tak byl velice rád, Ïe jsem

kromû ukázky na‰ich v˘-

robkÛ mohl alespoÀ ma-

lou mûrou zviditelnit na‰e

ponûkud zapadlé mûsto

R˘mafiov, které má urãitû

co nabídnout. Nakonec

bych chtûl poukázat na

fakt, Ïe uãit se nejen tra-

diãní vûdy, fiemesla, ale i nové vûci má velk˘ vliv na to, jak na nás

bude v budoucnu nahlíÏeno v celém svûtû. Ne jen jako na zemi mon-

toven strojních celkÛ. 

Pfiipojuji podûkování organizátorÛm celé akce, mé pfiítelkyni, která se

mnou má trpûlivost (aby ne, kdyÏ je dcerou místního hodináfie), ale

i m˘m rodiãÛm, Ïe mne v mládí nechali hrát si na Commodore C64,

i kdyÏ jsem v ãeském jazyce nemûl valné v˘sledky. 

âlovûk dokáÏe cokoliv, jen musí chtít a musí jít za sv˘m cílem.

Více o veletrhu na https://prague.makerfaire.com/.

Fota a text: Bc. Vít Rychl˘, https://www.3lobitprint.cz/

âe‰i jsou národem houbafiÛ a také si velmi rádi na
houbách pochutnávají. Ne kaÏd˘ si v‰ak troufne
vyrazit do lesa a sám si suroviny na veãefii na-
sbírat. Pokud se v houbách nevyznáme, je riziko
otravy nemalé. JestliÏe jste jedním z tûch, kter˘m
jiÏ Ïampiony a hlívy ústfiiãné ze supermarketu 
k uspokojení chuÈov˘ch bunûk nestaãí, a zároveÀ
nejste Ïádn˘ mykolog, mÛÏete si volnû rostoucí
houby také zakoupit. Jaká jsou pravidla pro jejich
prodej a na co si pfii jejich koupi dát pozor?
Za prvé je dobré vûdût, od koho volnû ros-

toucí houby kupuji. V‰ichni prodejci ãer-

stv˘ch, volnû rostoucích hub musí mít platné

osvûdãení o sloÏení ústní a písemné zkou‰ky

ze znalosti hub na pfiíslu‰né Krajské hygie-

nické stanici! Aby ãlovûk takové potvrzení

získal, musí prokázat skuteãnou znalost hub

a nejen to, musí mít napfi. také dobr˘ zrak,

coÏ prokazuje lékafiskou zprávou. Îádejte

prodejce o pfiedloÏení tohoto osvûdãení, 

abyste minimalizovali hrozbu, Ïe pfii sbûru

do‰lo k zámûnû jedl˘ch hub za nejedlé, ãi

dokonce jedovaté.

Osvûdãení nejãastûji chybí prodejcÛm hub,

ktefií své zboÏí nabízejí pfiímo u lesÛ a podél

silnic. U takov˘ch prodejcÛ bychom mûli b˘t

opravdu obezfietní. Pokud vám prodejce platné

osvûdãení neukáÏe, radûji houby nekupujte!

Jakost
âerstvé houby, volnû rostoucí i ãerstvé hou-

by pûstované, s v˘jimkou pûstovan˘ch Ïam-

pionÛ, musí b˘t pevné konzistence, dobfie na

sucho oãi‰tûné, bez cizích pfiímûsí a neãistot.

Houby nesmûjí b˘t pfiestárlé, plesnivé, zapa-

fiené a nadmûrnû vlhké. Mohou b˘t rozdûle-

ny nejv˘‰e jedním fiezem, klobouk v‰ak mu-

sí b˘t spojen s tfienûm. Loupání kloboukÛ

hub není dovoleno s v˘jimkou klouzkÛ.

Kupující se pfii prodeji mohou setkat také

s houbami, které jsou nûjak˘m zpÛsobem po-

‰kozeny, napfi. jsou napadeny larvami hmyzu

ãi jim chybí ãást klobouku. Takovéto houby

se mohou za urãit˘ch podmínek prodávat ta-

ké, ale pouze pokud po‰kození nedosahuje

stanovené úrovnû. Dovoluje se perforace do

10 % povrchu plochy fiezu, nejv˘‰e v‰ak tfii

otvory, a men‰í po‰kození plodnic úlomky

nebo poÏerky na dvou místech. Po‰kozen˘ch

hub mÛÏe b˘t nejv˘‰e 5 %, pfiiãemÏ po‰ko-

zen˘mi houbami se rozumí houby, kter˘m

chybí více neÏ ãtvrtina klobouku nebo 

v nichÏ se vyskytují ‰kÛdci.

Zvlá‰tní podmínky na jakost musí splÀovat

také houby su‰ené. U su‰en˘ch hub se dovo-

luje 10 % hmotnosti perforovan˘ch. Su‰ené

houby mají mít chuÈ typickou pro su‰ené

houby, bez cizích pachÛ a chutí, mají mít

barvu odpovídající pouÏitému druhu houby

a musí b˘t dostateãnû vysu‰ené, aby nedo-

cházelo k plesnivûní ãi zapafiení.

Skladování a pfieprava volnû rostoucích
hub
U hub volnû rostoucích vyhlá‰ka ministerstva

zemûdûlství vyÏaduje, aby byly skladovány

a pfiepravovány pouze v jedné vrstvû, a to pfii

teplotû 0–10 °C. Tyto podmínky musí splÀo-

vat jak houby pÛvodem z âR, tak houby ze

zahraniãí. Je tomu tak proto, Ïe na houby má

velmi negativní vliv i pomûrnû krátké pÛso-

bení nepfiízniv˘ch podmínek pfii skladování.

Pfii nevhodném skladování mÛÏe lehce nastat

situace, kdy se v houbách vytvofií látky nega-

tivnû pÛsobící na lidsk˘ organismus.

Oznaãování
U volnû rostoucích hub má prodávající po-

vinnost uvést ãesk˘ název prodávan˘ch hub

a datum jejich sbûru (u pûstovan˘ch hub da-

tum skliznû). Musí b˘t také uvedena doba

pouÏitelnosti, která je v tomto pfiípadû pouhé

3 dny od data sbûru.

Pokud prodejce nabízí volnû rostoucí houby

jiÏ zabalené v krabiãkách, pak se spotfiebite-

lÛm doporuãuje radûji poÏádat o jejich vyba-

lení za úãelem prohlídky celého obsahu, tedy

i hub, které jsou ve spodních vrstvách. Pokud

prodejce cel˘ obsah nezpfiístupní, pak by

spotfiebitel houby radûji nemûl kupovat. 

Marcela Reichelová, SOS MSK

Jak na nákup ãerstv˘ch, volnû rostoucích hub

UÏiteãná informace
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Jsem nesmírnû potû‰en, a jistû nikoli sám, Ïe vykradené, chátrající,

kdysi skvostné sídlo janovick˘ch pánÛ dostalo nyní ‰anci vzpamato-

vat se z letargie, trestuhodné lhostejnosti ãi barbarství problematic-

k˘ch správcÛ od posledních let druhé svûtové války. Neskr˘vám, Ïe

bych zámek vidûl radûji v rukou vnukÛ ãi pravnukÛ ãeského zemû-

dûlského odborníka a diplomata Franti‰ka Harracha, v˘znamné 

osobnosti ãeského království (do 1918) i prvé republiky. PovaÏuji to-

tiÏ za povinnost právního státu vrátit, co bylo ukradeno (bez zdanû-

ní!), zvlá‰È, jde-li o majetek rodiny tûÏce zkou‰ené nacisty. BohuÏel

morálka a dobré mravy jaksi dosud nepronikly do módy ani do ãinÛ

jisté ãásti volen˘ch pfiedstavitelÛ na‰í zemû.

Nechme v‰ak bolav˘ch reminiscencí a pfiijmûme s velkou radostí, Ïe

79 let zanedbávání sídla ministerstvem vnitra je u konce a zámek pfie-

‰el pod správu nejpovolanûj‰í instituce, Národního památkového 

ústavu (NPÚ), tedy zafiízení ministerstva kultury. Nutno pfiedev‰ím

ocenit zásadní roli Generálního fieditelství NPÚ v Praze, v jehoÏ ãe-

le stojí od roku 2008 neobyãejnû schopná a vysoce vzdûlaná dáma,

Ing. arch. NadûÏda Goryczková, která památku, její velk˘ v˘znam

a osudy dÛvûrnû zná. NejenÏe se narodila

v R˘mafiovû a stfiedo‰kolské studium absolvovala

na na‰em gymnáziu, ale zámek téÏ od svého dût-

ství zevrubnû zná. UÏ od roku 1987 je pracovnicí

ãeské památkové péãe, kde se zamûfiila na sta-

vebnû historick˘ prÛzkum objektÛ. ¤ídila téÏ

NPÚ v Ostravû, je ãlenkou fiady odborn˘ch i vû-

deck˘ch spoleãností, pfiedná‰í na Ostravské uni-

verzitû a je autorkou mnoha zásadních odborn˘ch

publikací. Jako spiritus agens celého systému pa-

mátkov˘ch pracovi‰È úspû‰nû prosazuje jejich

modernizaci a otevfienost vÛãi spoleãnosti.

Podíl na zmûnû vztahu k zámku mûla samozfiejmû

celá fiada dal‰ích lidí a institucí. Mezi prvními,

ktefií se nehodlali se stavem zámku smífiit jiÏ 

v 70. letech, byli archiváfii PhDr. Erich ·efãík

a PhDr. Josef Matyska, ktefií vyvinuli znaãnou,

leã marnou snahu o obnovu severského arboreta

v zámeckém parku, ale téÏ patriot Jifií Toman,

pfiedseda MNV, a dal‰í. Objekty se udrÏovaly, ni-

koli pro jejich historii a hodnotu, ale ochranu ar-

chiválií. Málokdo ví, Ïe kubánská krize (1962)

hrozící válkou vystra‰ila pfiedstavitele âSSR na-

tolik, Ïe nechali pfiestûhovat nejcennûj‰í doklady na‰í státnosti,

Korunní archiv s listinami ãesk˘ch králÛ i kníÏat ãi zemsk˘ch snûmÛ,

do nepfiíli‰ vhodn˘ch a celé zimy nevytápûn˘ch prostor doÏívajícího

zámku. Dobfie mínûné snahy archivní sluÏby o nápravu stavu padaly

vniveã. Ministerstvo vnitra investovalo jinde, muselo tfieba „chránit“
obãany státu za nesmírnû nákladnou zabijáckou oponou ostnat˘ch

drátÛ a vlãákÛ pohraniãní stráÏe pfied ãíhajícími imperialisty, platit

k tomu pohÛnky z StB a jejich dona‰eãe, bdít a naslouchat a bít.

Teprve na konci 80. let zahnaly vrty pracovníkÛ Geologického prÛ-

zkumu ztepilé kopfiivy za bídn˘mi okny parteru weisserovského kfiíd-

la. Vlhkost sníÏily i r˘hy (1990). Na poãátku 90. let se starosta 

Ing. Miroslav Slováãek za podpory celé rady pokusil najít témûfi bez-

prizornému zámku majitele. Za nejlep‰í jsme povaÏovali jeho návrat

do rukou dûtí ãeské matky, oblíbené Marie Anny Harrachové-

Forgáchové. Ne‰lo o emoce. Studium fondu ONV R˘mafiov v brun-

tálském archivu prokázalo, Ïe se rodina i majetek staly obûtí fanatic-

kého komunisty, aristokratobijce a funkcionáfie Karla Nováka, jak se

ukázalo, individua s prsty po ãertech u‰pinûn˘mi, za pilné pomoci

Josefa Smrkovského, ano ãtete správnû, pfiedsedy Národního pozem-

kového fondu. To nezmiÀuji málo známou fingovanou pa‰eráckou

spoleãnost tehdej‰ího ÚV KSâ ãi ministrÛ strany, jeÏ s chutí spolu-

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

1. Zámek Janovice v roli Fénixe?

Z historie

âestn˘ dvÛr zámku Janovice (1937)

Parkety zniãené vlhkem (sklep), pouÏívané natfieny rud˘m hydrovos-
kem (2007)

Nová knihovna v Parohovém sálu (1937) Vzácn˘ hodinov˘ stroj z roku 1764 (2007)
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pracovala jako EUPEX. Tudy nejspí‰ mizelo proslulé harrachovské

stfiíbro pfies úfiadovnu NPF v ·umperku. Soudy v‰ak udûlaly do roku

2017 v‰e, aby k restituci nedo‰lo.

NeÏ bylo roku 2001 zru‰eno janovické pracovi‰tû státního archivu,

byla jakás nadûje, Ïe se tfieba lakotná dlaÀ ministerstva aspoÀ z prak-

tick˘ch dÛvodÛ pootevfie. S archivem padla i nadûje. Zaãalo období

prázdného zámku nav‰tûvovaného bezdomovci, lasiãkami, zbloudil˘-

mi ptáky a potkany, ãervotoãi, vodou ãi pfiítulnou dfievomorkou a vítr

hvízdal rozbit˘mi okny. JiÏ od roku 1992 se pracovníci obnoveného

mûstského muzea zaãali zab˘vat dosud nezpracovanou historií zámku

a do roku 2006 se podafiilo soustfiedit v‰echny v˘znamné poznatky

o jeho v˘znamu, v˘voji i majitelích a postupnû s nimi seznámit vefiej-

nost v místním ãi olomouckém tisku, pfiedná‰kami, ba i na televizních

obrazovkách. Rok 1996 pfiinesl unikátní nálezy renesanãní keramiky,

skla a dal‰ích artefaktÛ, jeÏ se zakrátko staly souãástí pfiedních putov-

ních v˘stav ve spolupráci s velk˘mi muzejními pracovi‰ti.

Nelze pochybovat, Ïe zájem R˘mafiovanÛ o zámek a jeho historii byl

vÏdy neobyãejnû vysok˘, ale v posledních letech fascinující, jak se 

ukázalo pfii prvních prohlídkách zámku organizovan˘ch muzeem

a MûÚ. Poprvé se jednalo nejménû o 250 náv‰tûvníkÛ a podruhé jiÏ

vy‰plhal jejich poãet na témûfi 400 osob. Mûsto v‰ak mûlo, kromû pa-

na ZdeÀka Kudláka, jehoÏ odbor zámek spravoval, a tehdej‰ího mí-

stostarosty Ing. Jaroslava Kaly, skuteãn˘ zájem jen o obfiadní síÀ. 

âT Ostrava a Praha postupnû natoãila tfii pofiady, které ukázaly divá-

kÛm majestátní stavbu v plné hrÛze jejího chátrání, a uÏ nebylo moÏ-

no tristní stav dál bez zájmu pomíjet jako dosud.

Díky za naprosto nezbytné práce k záchranû objektÛ patfií panu

Ondfieji Baãíkovi (2010–12), kter˘ se zaãal sám a dlouho bez pomo-

ci pot˘kat s dûravou stfiechou a pfii kaÏdém de‰ti bloudil po rozsáh-

l˘ch pÛdách, podkládal protékající vodu hrnci ãi dÛmysln˘mi bazén-

ky z kusÛ PVC. VÏdyÈ zatékání mohlo b˘t poslední ranou existenci

zámku. Jednal na svou pûst a pozdûji si s pomocí MûÚ vynutil na mi-

nisterstvu pfiíspûvek na roãní údrÏbu. Nevelká ãástka, diplomatické

schopnosti, aÏ b˘ãí neústupnost pana Baãíka a pfiízeÀ r˘mafiovsk˘ch

firem vedly k nejdÛleÏitûj‰ímu, krytina stfiech zámku byla vysprave-

na a zatékání se zastavilo. Mûsto se postaralo o renesanãní kfiídlo.

Pak je‰tû pfii‰ly na fiadu opravy nejpo‰kozenûj‰ích rámÛ oken (doko-

nalé repliky pÛvodních dodala firma pana Lachnita) a mfiíÏe proti

grázlÛm. Posledním krokem byla dokonalá litinová replika mfiíÏové-

ho hrazení ãestného dvora, kterou nechala vyrobit a darovala správa

LesÛ âR. Poslední tûÏkou ztrátou je dosud nevyfie‰ená krádeÏ po-

sledního dochovaného zafiízení, mohutného hodinového stroje z roku

1764, kter˘ se dal uvést do provozuschopného stavu.

Zámek zaãal zvolna oÏívat. V odsvûcené zámecké kapli sv. Hilária

a sv. Floriána zaznûly vokální koncerty opût organizované panem

Baãíkem, kter˘ se, jak to u nás b˘vá, kromû poklepání na rameno

zvlá‰tního ocenûní nedoãkal. Od roku 2012 se ãinnost v letních mû-

sících rozbûhla ve velkém stylu v rámci projektu Vivat historia pfie-

dev‰ím zásluhou m˘ch váÏen˘ch kolegÛ z muzea a pfiipojily se i dal-

‰í instituce. Nyní jiÏ akce v zámku bûÏí kaÏd˘ rok (v˘stavy, filmová

pfiedstavení, koncerty…), tragicky prázdné sály a komnaty nav‰tûvu-

jí roãnû stovky zájemcÛ. Klaním se pfied úsilím, neústupností i tlakem

spoluobãanÛ a institucí vãetnû mûstsk˘ch, prací Mûstského muzea

R˘mafiov, R˘mafiovského horizontu i âST Ostrava a památkáfiÛ.

DÛkazem, Ïe je návrat zámku do kulturního stavu my‰len váÏnû, je

archeologick˘ v˘zkum (Mgr. Marek KiecoÀ, 2018–19), kter˘ odhalil

sloÏit˘ systém dfiívûj‰ího odvodÀování. Pfiedev‰ím je v‰ak dÛleÏité u-

stanovení kastelánky, sympatické Mgr. Jitky Slané, kterou ãeká ne-

pfiedstavitelné penzum práce. DrÏme jí

palce!

Seãteme-li v‰e, je nesmírnû cenné, Ïe se

o záchranu památky zaslouÏili v rÛzné

mífie, nejrÛznûj‰ími cestami i rozsahem

zvlá‰tû lidé z R˘mafiova s Janoviãany ãi

lidmi z b˘valého Janu‰ova. Splácíme

tak dluh nejen v˘znamné a krásné pa-

mátce na‰í spoleãné historie, ale téÏ hu-

mánním HarrachÛm, kter˘m, parafrázu-

jeme-li slova hrabûte Franti‰ka, ná‰ kraj

BÛh jen propÛjãil, aby o nûj peãovali ve

prospûch zdej‰ích lidí, na‰ich pfiedchÛd-

cÛ i nás sam˘ch. Nebuìme nedoãkaví,

práce potrvají léta, dohlédnûme v‰ak,

aby tentokrát nezÛstala slibná nadûje

jen krásnou iluzí, neboÈ VICTRIX FOR-
TUNAE SAPIENTIA, praví Iuvenalis:

„Nad osudem vítûzí moudrost.“ 
Mgr. Jifií Karel

Panna Maria Immaculata po útoku
místních vandalÛ (2007)

Poslední pÛvodní lucerna ze zámku, visí pfiíli‰ vysoko
a zlodûji se nejspí‰ nehodila

Hodnotná tepaná mfiíÏ brány skonãila ve sbûrn˘ch „surovostech“
v 60. letech

Fragmenty vitráÏí ze zámecké kaple sv. Hilária a sv. Floriána
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Videlské sedlo je hranicí mezi Pradûdskou a Medvûdskou hornati-

nou. Ve v˘‰ce 930 metrÛ tudy prochází silnice spojující Jesenicko

s Bruntálskem. Na vrcholu sedla je rozcestí turistick˘ch tras a také

malá útulna. Nejpozoruhodnûj‰í je v‰ak star˘ dfievûn˘ kfiíÏ, kter˘ tu

stojí odpradávna. Mnohokrát staãil v drsném podnebí ztrouchnivût,

mnohokrát jej lidské ruce obnovily. V 60. letech 20. století zdej‰í kfiíÏ

dokonce nechali odstranit, ale netrvalo dlouho a vrátil se na své mís-

to. Jako by lidem na opu‰tûném místû chybûl. Snad i proto, Ïe se to-

muto sedlu fiíká také Videlsk˘ kfiíÏ.

Podle povûsti, kterou zaznamenal Josef Lowag, tu stál kfiíÏ uÏ v po-

lovinû 18. století. Tehdy pr˘ v Doma‰ovû na jesenické stranû hor

zemfiel uãitel Jan Nitsche. Jeho manÏelka a syn zÛstali bez prostfied-

kÛ, a tak prodávali, co se dalo. Nakonec jim zbyla jen památeãní flét-

na, na kterou star˘ kantor uãil svého syna. Teì se stala zdrojem ob-

Ïivy pro celou rodinu. Kluãina chodil dÛm od domu, nûkdy dostal za

písniãku kus chleba, jindy pár krejcarÛ.

Jednou na Velikonoãní pondûlí jej smutek i s flétnou zavedl vysoko

do hor. Narazil na om‰el˘ kfiíÏ, u kterého si sedl a tóny flétny zahá-

nûl svÛj smutek. Vtom se objevil trpaslík, kter˘ se hned zeptal, zda to

on tady v lesním tichu tak krásnû hrál. Chlapec pfiisvûdãil. Skfiítek jej

poÏádal, aby se s ním vydal na procesí v‰ech obyvatel podzemní fií-

‰e, které rok co rok na v˘roãí Spasitelova zmrtv˘chvstání konají jiÏ

odpradávna. Chlapec souhlasil a vydal se v podivném prÛvodu skfiít-

kÛ, permoníkÛ, víl a dal‰í nadpfiirozené havûti smûrem vzhÛru.

Najednou se pfied nimi objevila hora Pradûd a na ní sám vládce hor.

Byl potû‰en krásnou hrou malého chlapce, a proto mu daroval zlaté

velikonoãní vejce. V té chvíli se svût zatoãil a chlapec se opût ocitl

u kfiíÏe na Videlském sedle. KdyÏ dorazil domÛ, uÏ se s matkou tû‰il,

jak vejce prodají a budou alespoÀ pár t˘dnÛ Ïivi z tohoto podivného

daru.

O to vût‰í bylo jejich pfiekvapení, kdyÏ ráno vypadl z vejce zlat˘ pe-

níz. To se opakovalo den co den. Pro Nitscheovu rodinu to znamena-

lo konec bídy. Chlapec dospûl, vystudoval univerzitu a stal se z nûj

v˘znamn˘ uãenec. KdyÏ zemfiel, vejce zmizelo stejnû jako du‰e to-

hoto horala v fií‰i tajemn˘ch podzemních bytostí, které hory ovládají

od nejstar‰ích dob.

ÚÏlabina pod Videlsk˘m sedlem je také místem, kde spatfiuje svûtlo

svûta nejvût‰í fieka Jesenicka Bûlá. Poãíná svou 32 km dlouhou cestu

v nadmofiské v˘‰ce 880 metrÛ. Pramen je vlastnû soutokem nûkolika

potÛãkÛ, které zde odvodÀují severní ãást hfiebene od Pradûdu aÏ

k sedlu Vidly.

Od poãátku nabere Bûlá severozápadní kurz, kter˘ pozdûji promûní

na severní. Má prudk˘ spád a za miliony let vyhloubila v podloÏí hlu-

bok˘ kaÀon, do nûhoÏ se stékají drobné potÛãky a zvût‰ují tok fieky.

Pozoruhodné jsou porosty na úboãí údolí. ¤idiãi smûfiující z Jeseníku

k Vrbnu pod Pradûdem si mohou v‰imnout, jak monokulturní smrko-

vé lesy stfiídají pÛvodnûj‰í bukové háje, které zas ve vy‰‰ích polo-

hách stfiídá sukovit˘ horsk˘ jesenick˘ smrk.

My se v‰ak vydáme po silnici dolÛ, do osady Vidly, která dala sedlu

jméno. PrÛvodcem nám mÛÏe b˘t jak silnice, tak tok âesnekového

potoka, kter˘ pramení na úboãí Malého Dûda a mífií kolem sedla do

vod Stfiední Opavy. Údolí této fieky b˘valo odpradávna liduprázdné.

Pfiicházeli sem jen obãas lesníci a lovci, pozdûji se objevil i nûjak˘

ten prospektor, nûkdy tudy zamífiili z Jesenicka do Vrbna obchodníci

ãi vojáci. A pak se zde najednou objevuje osada jménem Gabel. To

v nûmãinû znamená vidliãka, a kdyÏ se ãlovûk podívá na zdej‰í vod-

ní toky, jejich zaústûní do Stfiední Opavy v jednom místû skuteãnû

pfiipomíná vidliãku. Tak se pfii poãe‰Èování pÛvodního jména objevil

název Vidly.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1836 a jiÏ tehdy to by-

la velmi malá obec. Podnebí je zde kruté a místo pro zemûdûlské hos-

podafiení se na prudk˘ch svazích hledá jen tûÏce. Od poãátku zde te-

dy Ïili zejména dfievorubci a uhlífii. Po povodních v roce 1997 byla

v údolí Opavy nalezena místa, která prokazatelnû slouÏila ke stavbû

milífiÛ. Na potocích v horách stavûli dfievorubci pfiehrady, pod které

se naváÏelo dfievo. Po otevfiení stavidla se splavovalo k pilám do 

údolí. Jedna z pfiehrad stávala je‰tû na poãátku 90. let na Sokolím po-

toce.

UÏ v dávn˘ch letech tu bylo objeveno i podzemní bohatství. Dodnes

lze ve Stfiední Opavû a jejích pfiítocích najít stopy zlata. To se ale ve

vût‰ím nikdy netûÏilo. Naopak na severním okraji obce jsou k vidûní

drobné pozÛstatky star˘ch prÛzkumn˘ch ‰achet. Prospektofii zde ob-

jevili loÏisko polymetalick˘ch rud. TûÏba mûdi a molybdenu ale pro-

bíhala jen v malém. Naopak po nálezu Ïelezné rudy se zaãalo s její

tûÏbou pod vesnicí smûrem k Vrbnu. Dodnes jsou tûsnû vedle silnice

vidût staré ‰toly. Ta nejniÏ‰í se naz˘vala Dlouhá a je v celé délce za-

topená.

Turisté toto místo objevili jiÏ dávno. V roce 1856 byl postaven v hor-

ní ãásti obce zájezdní hostinec s názvem Smrãina doplnûn˘ hamrem

Krajem legend kolem Stfiední Opavy

Kam na v˘let

Vidly

Videlsk˘ kfiíÏ Vidly jsou místem, kde se stéká hned nûkolik potokÛ
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s náhonem na âesnekovém potoce. Kromû formanÛ zde brzy noco-

vali i turisté. Na pfielomu 19. a 20. století byl hostinec pfiestavûn na

turistickou ubytovnu s restaurací a dnes je z ní horsk˘ hotel.

Kromû nádherného okolí s mnoha v˘lety nabízejí Vidly nûkolik uni-

kátních památek. Jednou z nich je obloukov˘ most na cestû do Karlovy

Studánky, kter˘ je vidût uÏ na nejstar‰ích pohlednicích obce. Nelze vy-

nechat ani náv‰tûvu dfievûné kaple sv. Hedviky. Byla postavena podle

projektu vrbenského architekta Alfonse Petera a zbudoval ji tamní sta-

vitel Josef Nietsche. Vysvûcena byla 26. fiíjna 1930. Její interiér byl bo-

huÏel nûkolikrát vyloupen, a tak zde pÛvodní oltáfiní obraz jiÏ nenajde-

me. I tak je v‰ak kaple s prvky kubismu nepfiehlédnuteln˘m místem.

Vidly jsou také plné legend a povûstí. Jedna z nich mluví o zdej‰í fie-

ce – Stfiední Opavû, které se téÏ fiíká Zlatá. Jednou se tu pr˘ zastavili

tfii neúspû‰ní hledaãi zlata. Ulovili obrovského pstruha, kterého mu-

seli zdolat vidlemi, jak byl velk˘. Utábofiili se s tím, Ïe ráno opustí

hory a zanechají hledání zlata. V noci je vzbudil jak˘si stafiec, kter˘

se zniãehonic objevil u ohnû. KdyÏ se k nûmu sesedli, vytáhl z kap-

sy hroudu zlata. NeÏ po ní staãili prospektofii sáhnout, hodil ji do fie-

ky, kde se hned rozpadla na drobné zlatinky. Stafiec, byl to sám

Pradûd, jim fiekl: „Buì si ty zlatinky vylovíte z fieky, nebo se poo-

hlédnete po jiném bohatství. V‰ak v m˘ch horách není jen zlato.“ Pak

zmizel. MuÏi skuteãnû vyr˘Ïovali z fieky nûco zlata, nakoupili záso-

by a zaãali hledat jiné bohatství. Na‰li mûì a Ïelezo, usadili se a po-

stavili hamry a hutû. Na památku pstruha uloveného vidlemi pak da-

li místu setkání s Pradûdem jméno Vidly.

Dal‰í legenda spadá do doby, kde se zde tûÏilo Ïelezo. Tehdy se pr˘

mlad˘ fofit zamiloval do dcery huÈmistra ze zdej‰ích dolÛ. SmÛlou by-

lo, Ïe ve stejné dívce na‰el zalíbení Scholl, syn panského úfiedníka.

Dívka dala pfiednost fofitovi, a tím zaãalo trápení celé její rodiny.

NejenÏe otce propustili z práce, ale navíc se museli vystûhovat i z do-

mu. Místo huÈmistra zaujal právû Scholl a v hutích nastala hrÛzovláda.

Fofit se ujal dcery starého huÈmistra i její rodiny. Zdálo se, Ïe v‰e dob-

fie dopadne. JenÏe stíÏnosti ÏelezáfiÛ na Scholla se mnoÏily a to haj-

ného trápilo. Utíkal do lesa, kde jedinû se cítil dobfie. Tak jednou za-

bloudil aÏ na úboãí Pradûdu. V místû, kde ze zemû vyvûral pramen

kfii‰Èálové vody, spatfiil vousatého skfieta. Ten pozval mladého mys-

livce do podzemí, kde bylo ukryto obrovské bohatství zlata a draho-

kamÛ. Uvítal jej sám Pradûd a nabídl mu, aby si jako spravedliv˘

muÏ nabral, co unese.

Tak se i stalo. Fofit se vrátil do Vidlí jako boháã. Mladého Scholla

v‰ak jeho ‰tûstí rozpálilo do bûla závistí. Usmyslel si, Ïe také zbo-

hatne. Následoval kroky hajného, dostal se do podzemí a odnesl si

pytel pln˘ zlata. JenÏe kdyÏ doma pytel vysypal, vypadla z nûj jen

oslí hlava vytesaná do tvrdé Ïuly. To pr˘ Pradûd obdaroval Scholla

jeho vlastní podobiznou. S pytlem ostudy musel nov˘ huÈmistr zmi-

zet z osady, a v údolí opût zavládl klid a mír.

Text a fota: Miroslav Kobza 
(Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku)

Stfiední nebo také Zlatá Opava Kaple sv. Hedviky

KdyÏ nevím, kam vyrazit do pfiírody, jdu k na‰emu rybníku anebo se

toulám kolem fieky Moravice. Hledám ledÀáãky, ktefií se vytratili

z oblíbeného hnízdi‰tû. Zfiejmû vím proã, dovádûní odrostl˘ch dûtí

v fieãi‰ti a v blízkosti ledÀáããích nor zapfiíãinilo opu‰tûní lokality.

Jsou to ptáci hodnû nesná‰enliví, a tak si na‰li nûkde klidné místo; já

o nich zatím nevím. Pozoruji skorce, konipasy, na rybníku kaãeny,

obãas ãápa, volavku. A tu jsem si v‰iml vyjeÏdûného spádu (chodní-

ku) mezi rybníkem a fiekou. OkamÏitû mi blesklo hlavou – vydra. Tak

zaãaly mé pokusy o setkání s touto zajímavou vodní ‰elmou.

Vydra fiíãní (Lutra lutra), fiád – ‰elmy, ãeleì – lasicovití, rod – vydra.
Má hnûd˘, matnû leskl˘ koÏich s hrub˘mi pfiiléhav˘mi pesíky a krát-

kou, velmi pfiiléhavou podsadou. Tûlo vydry je pfiizpÛsobeno Ïivotu

ve vodû. Trup má válcovit˘, hlavu zplo‰tûlou, tupû zakonãenou, noz-

dry pfiekryty koÏním záhybem a mÛÏe je uzavfiít pomocí zvlá‰tních

svûracích svalÛ. RovnûÏ tak uzavírá malé, okrouhlé boltce slechÛ.

Pûtiprsté bûhy se siln˘mi drápy mají ‰irokou plovací blánu. Mûfií 

150 cm, váÏí pfies deset kilo, vydráci aÏ pfies patnáct.

Pfied nûkolika desítkami let byla vydra u nás v potocích a fiekách bûÏnou

‰elmou. Pozdûji zaãalo vyder silnû ub˘vat a zdálo se, Ïe budou vyhubeny

úplnû. Teprve po zavedení jejich úplné ochrany se stavy ponûkud zotavu-

jí. Zásluhou je, i kdyÏ zfiejmû k nelibosti rybáfiÛ, také umûlé vysazování.

Vydra Ïije samotáfisk˘m Ïivotem v tûsné blízkosti vod. Na bfiehu si

vyhrabává brlohy, z nichÏ vede do vody nora (v˘jezd) a vûtrací nora

ústící na suchu (prÛduch). Prohrabuje i díry do ledu, aby se dostala

k vodû. Je velmi ostraÏitá, má v˘born˘ sluch a ãich. 

KaÀkování probíhá v únoru aÏ v bfieznu, ale mÛÏe i v jiném roãním

období. Nyní se soudí, Ïe doba kaÀkování je do urãité míry ovlivÀo-

Dopoledne s vydrami

Zajímavosti z pfiírody
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vána dobou tfiení ryb, kter˘mi se vydra Ïiví. Pohlavní hormony ryb

snad ovlivÀují pohlavní cyklus vyder. Bfiezost trvá 59–63 dnÛ, v pfií-

padû utajené bfiezivosti 8–10 mûsícÛ. Vydfiice vrhá 2–4 mláìata, po

28–35 dní nevidomá. Vydfiata pohlavnû dospívají po dvou letech.

Vydra se Ïiví rybami, raky, mûkk˘‰i a brouky, pfiíleÏitostnû drobn˘mi

savci. Vût‰í kofiist poÏírá na pobfieÏí, v˘spách a balvanech – v˘stu-

pi‰tích, která jsou patrná podle zbytkÛ potravy a trusu obsahujícího

rybí kÛstky a ‰upiny. Desítky kilometrÛ putuje ãasto za potravou a za

partnerem. Nûkdy zastihneme vydru daleko od vody, to se právû stû-

huje na nové lovi‰tû. Loví pfieváÏnû v noci a postupuje proti proudu.

Dnes jiÏ jsou lokality, kde má vydra klid a dá se pozorovat i za den-

ního svûtla. Nesná‰í pfiíli‰ slunûní. Pod vodou na jedno nadechnutí

vydrÏí pût minut a dovede uplavat aÏ ãtyfii sta metrÛ bez vynofiení.

Své lovi‰tû znaãí trusem na vyv˘‰ené kameny nad hladinou.

(Zdroj: Myslivost, Tisíc let myslivosti)
Setkání se mi povedlo po t˘dnu. Nedûle ráno, zataÏeno, obãas sprch-

lo, studen˘ severák k tomu, ven se mi vÛbec nechtûlo. Doma choze-

ní od okna k oknu a naráz my‰lenka na vydfií spády u rybníka.

Rozhodnuto, jdu se podívat, jestli jsou stále pouÏívané. NejenÏe jsou

pouÏívané, vydra mne po pfiíchodu k hrázi hned vítala. To dopoledne

jsem strávil u rybníka dvû a pÛl hodiny. Pfiedvádûla se, jak nejlépe 

umûla, ale na fotografování daleko. Dopfiála mi jen pár dokumentaã-

ních fotografií. Prokfiehl˘, ale se slibem dal‰ích vycházek jdu domÛ.

Tûch vycházek k rybníku bylo mnoho, neÏ se mi povedl aspoÀ trochu

slu‰n˘ snímek. Stfiídal jsem náv‰tûvy podle toho, jak smûny dovolo-

valy. Jednoho rána po noãní smûnû bez spaní vyráÏím k vodû, vydr-

Ïím to, v‰ak mám pfied sebou dva dny volna, dospím se. U rybníka

jsem byl uÏ v sedm. Pohled na vodu mne zmrazil, na hladinû sedí dvû

husice nilské, nevûfiím sv˘m oãím. Nestaãím ani fotoaparát vytáhnout

z batohu, vzlétly a uÏ se neukázaly, nepfiipravenost se nevyplácí.

Témûfi mrazivé, ale kouzelné sluneãné ráno mi podle literatury mno-

ho ‰ancí na setkání s vydrou nedávalo. Obavy se mi vkrádaly do pod-

vûdomí, pr˘ se za slunného dne moc neukazují. Po hodinû ãekané ji

koneãnû spatfiím, samozfiejmû na druhém konci rybníka. Po pÛl hodi-

nû lovení mezi ostrÛvky se pfiece jen vydala m˘m smûrem a dovolila

mi pár zábûrÛ, lep‰ích neÏ minule. Pfiesto to není ono a nevím, zdali

to vÛbec nûkdy bude. Díky vlnkám autofokus v nûkter˘ch momen-

tech selhával, vydra neãeká, hned je tam a zas jinde. V rybníku chy-

bí vyv˘‰ené místo, kámen, na kter˘ by vylezla a dala moÏnost skvû-

l˘m zábûrÛm. Neustále lovila, jako kdyby uÏ dal‰í dny ryby mûly

z vody vymizet. Jakmile byla lovem ukojená, odplula k protûj‰ímu

ostrÛvku, já si sbalil vûci a pomalu kráãel domÛ.

Druh˘ den ráno jsem u rybníka kolem ‰esté. Sluneãní paprsky se sna-

Ïí prodrat pfies husté vûtve stromÛ, aby mi ozáfiily doposud klidnou

hladinu. Dlouhou chvilku si krátím pozorováním kaãen divok˘ch,

pûnice, hfiivnáãÛ a krmících ‰paãkÛ, hnízdo mají v dutinû staré vrby.

Naráz mne z rozjímání vyru‰í ‰ustûní v trávû pod stromem vedle

mne. BohuÏel mi ve v˘hledu pfiekáÏí husté a dlouhé vûtvû sahající aÏ

k hladinû. Pohyb domnûlého tvora odhaduji jen podle vlnek, kdyÏ

vklouzl ze bfiehu do vody. Trvalo dlouho, neÏ vydra ukázala hlaviã-

ku. Její malé hnûdoãerné oãi (svûtla) jako dva lesklé korálky kouka-

ly pfiímo na mne. Pohnout se nepfiicházelo v úvahu, zradil bych ji.

Vyjela po vodû si mne dÛkladnû prohlédnout, úÏasná podívaná na vy-

dru zblízka. Jen co si ovûfiila, kdo jsem, nûkolikrát na mne prskla

a zmizela pod hladinou. Podle velikosti mladá vydra. Po tomto set-

kání se mi domÛ vÛbec nechtûlo, vycházku prodluÏuji aÏ do poled-

ních hodin. Vyplatilo se.

U protûj‰ího ostrÛvku postfiehnu pohyb, dalekohled mi okamÏitû vlít-

nul k oãím a v nûm vidím dvû vydry. Velkou a malou. Potvrzeno, ryb-

ník ob˘vá stará vydra s mlad˘m pfiírÛstkem. Lovi‰tû stfiídají, hned

v fiece Moravici a hned zase v rybníku, to budou chovatelé rybáfii na-

d‰eni, aÏ to zjistí. Netrvalo dlouho a mám dospûlou pfied sebou, vcel-

ku na dobrou vzdálenost, i kdyÏ fotografování ze bfiehu moc rád ne-

mám, tady není vyhnutí. Pofiizuji nûkolik zábûrÛ, vydra mi ukazuje,

co v‰echno ve vodû dovede. Je to prostû a jednodu‰e vodní tvor, do-

vede si vody a lovu náramnû uÏívat. V‰ak mi to pfiedvádûla skoro ce-

lou hodinu. Po hodince dovádûní a lovu zajela pod hladinu, marnû

jsem ji hledal, oãi jsem si mohl vykoukat, aÏ jsem ji spatfiil znovu

u ostrÛvku na vyvráceném kmenu vrby. 

To dopoledne s vydrami bylo nejlep‰í, jaké jsem doposud zaÏil. Jsem

velice zvûdav, zda tyto ‰elmy vydrÏí na na‰ich vodách aÏ do zimy.

Pozorování vydry na polozamrzlé fiece nebo rybníku a pofiízení foto-

grafií by byl urãitû skvûl˘ záÏitek. Fota a text: Václav Va‰íãek

Na‰i pouÈ k horám bude provázet také hojn˘ kakost lesní s naãerve-

nale fialov˘mi kvûty, starãek FuchsÛv s kvûty Ïlut˘mi a drobn˘ sym-

patick˘ sedmikvítek evropsk˘ s kvûty bíl˘mi. Ten pozná i neodbor-

ník uÏ proto, Ïe sedmiãetná koruna je u rostlin zcela v˘jimeãná.

Hvûzdiãky sedmikvítku nalezneme zpravidla v horsk˘ch smrãinách

od stfiedních poloh aÏ po hranici lesa, ba i nad ní. Vyskytuje se také

na ra‰elini‰tích (Skfiítek, 800 m; PstruÏí potok, 680 m), tûÏi‰tûm jeho

v˘skytu jsou v‰ak vy‰‰í horské polohy.

Pfii prÛjezdu údolím Stfiíbrného potoka si jen málokdo v‰imne kru‰tí-

ku ‰irolistého, aã je vysok˘ i 0,5 m a roste na krajnici. Nemá totiÏ ná-

padné kvûty. Na druhé stranû tato vstavaãovitá rostlina není úplnû

bûÏná, a tak amatérskému botanikovi mÛÏe setkání s ní zpÛsobit po-

tû‰ení. Najde ji ov‰em i na jin˘ch místech. Obdobnû uniká pozornos-

ti bûÏn˘ krtiãník hlíznat˘, kter˘ je je‰tû vy‰‰í.

Nad Malou Morávkou se nacházejí dvû rezervace (po obou stranách

Bûlokamenného potoka): PP Morgenland a NPP Javorov˘ vrch. Z bo-

tanického hlediska je moÏná zajímavûj‰í Morgenland, ale za náv‰tû-

vu stojí obû. Na Morgenlandu najdeme zachovalé mezofilní a mok-

fiadní louky s fiadou chránûn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ rostlin, hlavnû

vstavaãovit˘ch. Území Javorového vrchu je podkopáno v dÛsledku

kutacích prací v 17.–19. století a ochrana je zamûfiena pfiedev‰ím na

netop˘ry, ktefií ve ‰tolách zimují. V roce 2013 zde byla zfiízena hor-

Od podlé‰ky k zvonku vousatému
III. ãást – V horsk˘ch údolích (2)
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nická nauãná stezka se ‰estnácti informaãními panely. Prochází celou

rezervací od Bûlokamenného potoka po Krátk˘ potok. Velké bohat-

ství kvûtÛ zde sice nenajdeme, ale v botanice, stejnû jako v jin˘ch 

oborech, nejde vÏdy o snadn˘ pfiístup k mnoÏství, n˘brÏ o zji‰tûní, co

kde roste a zda tam náhodou je nûco zajímavého nebo vzácného.

KdyÏ jsem pátral po ãarovníku alpském v domnûní, Ïe je

v Jeseníkách vzácn˘ (dostupná literatura se o nûm témûfi nezmiÀova-

la), poprvé jsem ho nalezl právû tady (2012). Nakonec se ukázalo, Ïe

roztrou‰enû roste na mnoh˘ch místech v rÛzn˘ch typech lesÛ, ale

rovnûÏ tak se s ním nûkdy vyskytuje ãarovník prostfiední, kter˘ je mu

dosti podobn˘. Vyskytuje se zejména ve stfiedních a niÏ‰ích polohách,

hojnû napfiíklad na Sovinecku. To v‰ak neznamená, Ïe by to jejich

hodnotu nûjak sniÏovalo.

Dal‰í rostlina, která se zde vyskytuje, je rozrazil horsk˘. A právû ten

reprezentuje druhy, které není snadné objevit. Není totiÏ poãetn˘ ani

nápadn˘ a drÏí se pfii zemi, protoÏe má poléhavé lodyhy. Právû proto

mÛÏe rÛst na více místech, neÏ je dosud známo. V na‰em regionu

jsem nalezl pouze ‰est lokalit, mezi nûÏ patfií i Janovick˘ les. Ani roz-

razil horsk˘ navzdory názvu není vázán jen na hory a také tento druh

jsem poprvé objevil tady (2014).

Asi sotva existují úplné v˘ãty druhÛ pro danou lokalitu anebo jsou

stûÏí dostupné. Proto si mnohé z nich musíme objevovat sami. Pro

botanika je to dobrodruÏství, pfiiná‰ející radost z pfiib˘vajících zázna-

mÛ. A tak Javorov˘ vrch vydává dal‰í pfiekvapení: Za cel˘ch 35 let

jsem se v Jeseníkách nesetkal s Ïindavou evropskou a nevzpomínám

si, Ïe bych o jejím v˘skytu ãetl. AÏ jsem ji náhodnû objevil teprve

v roce 2018 na Krátkém potoce (11. 6.), pak na Bûlokamenném po-

toce (13. 8.) a nakonec ve vlastní rezervaci (14. 8.) v hojném mnoÏ-

ství. Îindava evropská je ponûkud netypická sv˘mi kvûty, které pfii-

pomínají paliãky. Jsou rozloÏeny ve vrcholovém kvûtenství v chu-

dém okolíku. Je indikátorem pfiíznivého rozkladu hrabanky; to zna-

mená, Ïe pÛda není pfiíli‰ kyselá, jak tomu b˘vá ve smrãinách. Dal‰í

lokalitu Ïindavy jsem nalezl na Moravské cestû do Velké kotliny.

Zrovna tak nesnadné je natrefit na svízel okrouhlolist˘. Je to spí‰ dí-

lem velké náhody neÏ cílevûdomého pátrání. Právû tímto zpÛsobem

jsem tento druh objevil teprve v roce 2017, a to pouze na dvou mís-

tech. Je‰tû nelze tvrdit, zda je to u nás vzácnost stejnû jako Ïindava.

Tfietí a poslední rezervací, která se nachází v tomto území, je PR Pod

Jelení studánkou. Rozprostírá se kolem vrchu Jelenka (1206 m) a jiÏ-

ním okrajem zasahuje pod Mravenãí sedlo, zatímco severním se do-

t˘ká horní hranice lesa. Je známá neobvykl˘m poãtem mraveni‰È (ze-

jména druhu mravence podhorního), aÏ dvacet kup na hektar.

V̆ znamná je v‰ak i z hlediska lesnického. Jde o jefiábovou smrãinu

s horsk˘m ekotypem smrku ztepilého, v níÏ se nacházejí cenné 

exempláfie uznané jako v˘bûrové stromy (genofond). Z bylin, s nimiÏ

se v lesích tohoto typu mÛÏeme setkat (ãi v horsk˘ch lesích vÛbec),

je zajímav˘ nehojn˘ ãípek objímav˘. Kvete nenápadnû, a tak si spí‰

v‰imneme jeho jasnû ãerven˘ch plodÛ, ocitneme-li se v místû jeho

v˘skytu v pfiíhodnou dobu. Vzácnou bylinou horsk˘ch lesÛ je jedno-

kvítek velkokvût˘, kter˘ jinde v âR roste uÏ sporadicky.

Dospûli jsme k horám, cíli mnoha turistÛ i botanikÛ. V pfií‰tí ãásti se

soustfiedíme na nejvy‰‰í polohy JeseníkÛ, na ãásti nad horní hranicí

lesa. Fota a text: Milo‰ Zatloukal

Rozrazil horsk˘ je lesní druh, kter˘ vyÏaduje v˘Ïivn˘ podklad; NPP
Javorov˘ vrch, 19. 6. 2018

âarovník prostfiední nás provází od nejniÏ‰ích poloh R˘mafiovska,
kvete v létû

Svízel okrouhlolist˘ je nenápadn˘ a vzácn˘, a proto málo znám˘;
Kmínkova cesta nad Karlovem, 14. 8. 2018

Sedmikvítek evropsk˘ dokáÏe osídlit i botanicky nejchud‰í stanovi‰tû;
pod Malou kotlinou, 16. 6. 2018
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PfiíznivcÛm Ski klubu RD R˘mafiov je známo, Ïe letní pfiíprava lyÏafiÛ je zalo-
Ïena mimo jiné na bûhu, jízdû na kole, koleãkov˘ch lyÏích a kolobûÏkách.
A právû v této disciplínû dosahují svûfienci klubu jiÏ nûkolik let vynikajících
v˘sledkÛ. Nejinak tomu bylo v sobotu a nedûli 22.–23. ãervna v Plzni na dvou-
denním Mistrovství âeské republiky v kolobûhu s mezinárodní úãastí.
PlzeÀ je tradiãní kolobûÏková destinace a pofiadatelsk˘ Klub kolo-

bûhu PlzeÀ dokázal zajistit bezvadnou organizaci, kterou doprová-

zela pohodová atmosféra, byÈ ‰lo o mistrovské tituly. Závod od zá-

vodu závodníci bojovali o co nejlep‰í umístûní nebo jen dobr˘ pocit

z odvedeného v˘konu. V‰echny kategorie byly poãetnû obsazené od

elitních borcÛ aÏ po hobby jezdce, kaÏd˘ mûl svého soupefie. Na

start se celkovû postavilo 196 závodníkÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií

od dûtí pod 10 let aÏ po skuteãné veterány nad 60 let vûku a hobby

závodníky. 

Z tûchto závodÛ se do R˘mafiova vrátilo pût mistrÛ âeské republi-
ky! Zde jsou v˘sledky na‰ich závodníkÛ: Anna Fryblíková – pfied-

Ïáci (1. místo kritérium, 1. místo dlouh˘ závod) – mistrynû âR;

Kry‰tof Vystrãil – pfiedÏáci (3. místo kritérium, 2. místo dlouh˘ zá-

vod); Filip Kreãmer – Ïáci (3. místo kritérium, 3. místo ‰tafeta, 

3. místo dlouh˘ závod); Marek Sázel – Ïáci (2. místo kritérium, 

2. místo ‰tafeta, 2. místo dlouh˘ závod); Matûj Fryblík – Ïáci 

(3. místo ‰tafeta); Klára Slováková – kadeti (1. místo kritérium, 

1. místo ‰tafeta, 1. místo dlouh˘ závod) – mistrynû âR; Tomá‰
Sedláfi – kadeti (1. místo kritérium, 1. místo ‰tafeta, 1. místo dlouh˘

závod) – mistr âR; Franti‰ek Sázel – kadeti (1. místo ‰tafeta) – mis-

tr âR; Jakub Fryblík – kadeti (3. místo ‰tafeta); Ondfiej Baslar
– kadeti (3. místo ‰tafeta); Vûra Vybíralová – masters (2. místo kri-

térium, 1. místo dlouh˘ závod) – mistrynû âR. 

Dále závodili a zku‰enosti sbírali: Jakub Vystrãil, Franti‰ek Barusel,

Tereza Kreãmerová, Petra Zahradníková, Amálie Vinohradníková,

Patrik Kreãmer a trenér Petr Andr˘sek.

Dûkujeme v‰em závodníkÛm za vzornou reprezentaci klubu i mûsta

a drÏíme jim palce v závodû kolobûÏkového mistrovství Evropy

v Raãicích, kam se jiÏ 26. ãervence sjedou závodníci z celé Evropy.

Podûkování za pfiípravu závodníkÛ náleÏí také trenérkám a trenérÛm

Ski klubu, rodiãÛm za pomoc pfii trénincích a podporu sv˘ch dûtí, Ski

klubu za podmínky a v‰em sponzorÛm v ãele s hlavním sponzorem

Kostka Racing. Fota a text: Mgr. Petra Dvofiáãková

Zlatá kolobûÏka 2019

Poãátkem ãervna se na dráze v nûmeckém Baden Badenu pfiedstavil

zástupce stáje dr. Charváta Be Master. V rovinovém handicapu na

2 800 m si svûfienec Pavla TÛmy z DvorcÛ u Bruntálu tentokrát s Ïo-

kejem Jozefem Bojkem po dramatickém fini‰i pfiipsal na své konto

jiÏ osmé vítûzství.

Slavit mohl trenér Pavel TÛma a majitel stáje dr. Charvát

i v Pardubicích o t˘den pozdûji, tedy 8. ãervna. V hlavním odpoled-

ním dostihu, Zlatém poháru – Cenû pfiedsedy Poslanecké snûmovny

Parlamentu âR, klasické steeplechase na 4 400 m, vyhrál sedmile-

t˘ Northerly Wind s Ïokejem Janem Faltejskem.

Na pardubickém závodi‰ti se téhoÏ dne pfiedstavili i zástupci trenérÛ

Antonína Nováka a Veroniky Lempochnerové, ktefií se ale tentokrát

vraceli domÛ bez vítûzství. Nejlep‰ím v˘sledkem bylo druhé místo

Libertina s Janem OdloÏilem v dostihu IV. kat., steeplechase cross-

country na 4 500 m, trenéra Antonína Nováka z Malé Morávky.

Následující den, 9. ãervna, se t˘m Pavla TÛmy vydal do Topolãianek.

I odtud se díky ãtyfileté klisnû Cheminée v dostihu pfies proutûné pfie-

káÏky vraceli s Janem OdloÏilem s pohárem pro vítûze.

Hned pûtici koní mûla Eva Záhorová z Dolní Moravice na startu

v Karlov˘ch Varech, kde se 16. ãervna konala 91. Karlovarská dvoj-

násobná míle. Zatímco pûtilet˘ valach Anjolli obsadil v Cenû spo-

Dostihové stáje z Bruntálska úspû‰né doma i v zahraniãí

V následujícím dostihu, IV. roã. Ceny spol. Láznû Podûbrady, a. s.,
steeplechase CC IV kat. na 4 100 m, obsadil druhé místo jedenácti-
let˘ hnûd˘ valach Tripolis s Janem OdloÏilem z DS Malá Morávka

Raviella Evy Záhorové
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leãnosti Jan Becher Karlovarská Becherovka, rovinû IV. kat. na 3 000 m,

jen deváté místo, zbylá ãtvefiice zaznamenala zajímavé v˘sledky.

âtyfiletá bûlka Locika obsadila s Michalem Hroudou tfietí místo v ro-

vinû IV. kat. na 2 000 m a devítilet˘ valach Charles Quatrieme ob-

sadil s Beysimem Ferhanovem tfietí místo v rovinû na 1 600 m

III. kat. Hezk˘ch v˘sledkÛ pak v hlavním dostihu, Cenû Karlovar-

ského kraje – 91. Karlovarské dvojnásobné míli, rovinû I. kat. na

3 200 m, zaznamenala tfietím místem ‰estiletá Raviella s Beysimem

Ferhanovem a trochu pfiekvapivû místem druh˘m sedmilet˘

Arlington s Ï. Janem Vernerem.

V den druhé kvalifikace na Velkou pardubickou (VP, 23. 6.) bylo na

programu osm dostihÛ. Hned první, Cena za podpory Úãetní

Pardubice, s. r. o., dostih pfies proutûné pfiekáÏky IV. kat. na 2 800 m,

se stal kofiistí tfiíletého valacha Night Moon s Ï. Janem Faltejskem.

Pro konû stáje dr. Charváta ‰lo o druhé vítûzství ze dvou dosavadních

startÛ. Bûhem celého dostihového odpoledne se na start postavilo

i nûkolik zástupcÛ Veroniky Lempochnerové z DS Horní Moravice

a Antonína Nováka z Malé Morávky. V pomyslném Ïebfiíãku se na-

konec nejlépe vedlo dvanáctiletému hnûdému valachu Templáfiovi
z DS www.trdelnik.com-Luka, kter˘ s Ï. Janem OdloÏilem obsadil

tfietí pfiíãku v Cenû spoleãnosti Falcon security, s. r. o., steeplechase

crosscountry (CC) II. kat. na 5 200 m.

První ãervencová nedûle pfiinesla bruntálsk˘m barvám zklamání i ra-

dost. V polské Var‰avû se v den jednoho z vrcholÛ tamní rovinové se-

zóny postavila na start Ceny prezidenta, dostihu kat. L na 2 600 m,

dvojice svûfiencÛ trenérky Evy Záhorové. Raviella s Martinem

Srncem a Arlington, jejÏ v dostihu sedlal Jan Verner, v‰ak na kon-

kurenci nestaãili a obsadili pfiíãky v druhé polovinû pole.

Dostihov˘ den v Hamburku vrcholil nûmeck˘m derby a v rámcov˘ch

dostizích byli k vidûní i dva konû z tréninku Pavla TÛmy z DvorcÛ

u Bruntálu. Zatímco Res Judicata, kterého v Levantehaus Hamburg

– Rennen, handicapu II. kat. na 2 000 m, dovedl Jozef Bojko do cíle

na osmém místû, se ãtyfilet˘m hfiebcem Be Masterem se mohl s t˘-

mem kolem Pavla TÛmy radovat z vítûzství. V super vytrvaleckém

handicapu, Preis der Deutschen Afrika, II. kat. na 3 200 m, vybojo-

val po podobnû napínav˘ch okamÏicích v samém závûru dostihu ja-

ko v Baden Badenu tûsné, tentokrát tfiiãtvrtûdélkové vítûzství.

Polovina ãervna je tradiãním termínem takzvaného pouÈáku, tedy do-

stihového dne ve Svûtlé Hofie. Letos se zde konal jiÏ 27. roãník, ten-

tokrát s ‰esti dostihy a na startu byli jak debutanti na dostihov˘ch dra-

hách, tak ostfiílení matadofii s úãastí ve VP. Program dne otevfiel 

I. roã. Ceny bruntálsk˘ch soukrom˘ch podnikatelÛ, dostihu pfies

proutûné pfiekáÏky V. kat. na 3 400 m, s pûti úãastníky. Pro vítûzství

si dobûhl jedin˘ úãastník z DS pÛsobících na Bruntálsku Markos,
pûtilet˘ valach z vlastního chovu trenéra Antonína Nováka z Malé

Morávky. Svého zástupce mûla v podání ‰estileté Moravanky
DS Malá Morávka i v druhém dostihu. V I. roã. Ceny soukrom˘ch

farmáfiÛ, steeplechase IV kat. na 3 400 m, si spoleãnû s Janem

OdloÏilem dobûhla pro druhé místo, kdyÏ nestaãila jen na ‰estiletou

bûlku Jitfienku s Ï. Marcelem Novákem trenéra Vladimíra

Vinklárka. 

Hned polovina z deseti koní na startu tfietího dostihu, Ceny

Agrotechnic Moravia, a. s., a OPaLL-AGRI, s. r. o., roviny IV. kat.

na 3 000 m, byla obsazena úãastí koní z na‰eho okresu. Na dotované

pfiíãky dosáhla pát˘m místem jen tfiíletá Daralara DS Luka, pro kte-

rou to v‰ak byla premiéra na dostihové dráze v sedle s TaÈánou

Ma‰ovou. Místo ãtvrté obsadil tfiílet˘ hnûd˘ valach Mohan trenéra

Antonína Nováka s am. Nikol Zapletalovou. 

Premiéru si tímto dostihem odbyla i dvojice Nel a Prince Rocky, kte-

rou spoleãnû se zmínûnou Dalarou pfiipravuje Eva Záhorová. V ná-

sledujícím dostihu, IV. roã. Ceny spol. Láznû Podûbrady, a. s., stee-

plechase CC IV kat. na 4 100 m, obsadil druhé místo jedenáctilet˘

hnûd˘ valach Tripolis s Janem OdloÏilem z DS Malá Morávka. A t˘-

mu z Malé Morávky se dafiilo i dále. V hlavním dostihu odpoledne,

III. roã. Ceny Moravskoslezkého kraje, steeplechase CC III kat. na

4 600 m, zvítûzil miláãek publika, nûkolikanásobn˘ úãastník VP, le-

tos jiÏ tfiináctilet˘ polokrevn˘ bûlou‰ Ter Mill se sv˘m stabilním

jezdcem Janem OdloÏilem. Druh˘ skonãil Ter MillÛv stájov˘ kolega,

sedmilet˘ hnûd˘ valach Marcon s Jakubem Spáãilem. 

Posledním dostihem leto‰ního svûtlohorského dostihového dne byl

II. roã. Ceny K-K Metal, a. s., rovinového vytrvalostního dostihu 

IV. kat. na 3 300 m, a i v nûm mûly bruntálské stáje nûkolikanásobné

zastoupení. Tfietí místo obsadil pûtilet˘ Anjolli majitelky a trenérky

v jedné osobû Evy Záhorové s Michalem Hroudou. Druhé místo ob-

sadila sedmiletá hnûdka Carry The Glory z dostihové stáje Josef

Janãar a syn pod vedením trenérky Veroniky Lempochnerové, v sed-

le s TaÈánou Ma‰ovou. Pro první místo a druhé vítûzství v fiadû si

v sedle s Luká‰em Charvátem dobûhla zástupkynû DS dr. Charváta,

ãtyfiletá Cheminée trenéra Pavla TÛmy z DvorcÛ u Bruntálu.

Fota a text: Miroslav ·koda

V hlavním dostihu odpoledne, III. roã. Ceny Moravskoslezkého kra-
je, steeplechase CC III. kat. na 4 600 m, zvítûzil miláãek publika, nû-
kolikanásobn˘ úãastník VP, letos jiÏ tfiináctilet˘ polokrevn˘ bûlou‰
Ter Mill se sv˘m stabilním jezdcem Janem OdloÏilem 

V hlavním dostihu, Cenû Karlovarského kraje – 91. Karlovarské
dvojnásobné míli, rovinû I. kat. na 3 200 m, získal druhé místo sed-
milet˘ Arlington s Ï. Janem Vernerem

V Opavû se 15. ãervna konal dal‰í turnaj tûlesnû postiÏen˘ch kuÏel-

káfiÛ (TPS). Zúãastnilo se ho celkem 25 hráãÛ. SmÛla se pfiestala le-

pit na paty v kategorii LP2 na‰emu Ivo Mrhalovi z KK Jiskra

R˘mafiov, ten se ziskem 420 bodÛ dosáhl koneãnû po del‰í dobû na

zlatou pfiíãku. Jen o jeden bod za ním zaostal stfiíbrn˘ Jaroslav Brázda

z Ostravy a tfietí skonãil Jan ·merda z KK Blansko (413 b.). V kate-

gorii TP zachraÀoval ãest r˘mafiovsk˘ch sportovcÛ Miroslav

Grebenár (KK Jiskra R˘mafiov), kter˘ ziskem 362 bodÛ uhájil bronz.

První skonãil Jozef Kuzma z Baníku Ostrava (514 b.) a druh˘ Lubo‰

âervinka z Opavy (412 b.). 

O mûsíc pozdûji (13. ãervence) se konal dal‰í turnaj v kuÏelkách TPS

zapoãítávan˘ do âeského poháru; pofiádal jej KuÏelkáfisk˘ klub

Horní Bene‰ov. Turnaje se zúãastnilo 27 hráãÛ. Tentokrát se na‰im

dafiilo nadmíru, vybojovali hned dvû zlaté medaile. Tu první ziskem

Tûlesnû handicapovaní kuÏelkáfii mají za sebou dal‰í dva závody
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510 bodÛ Bohumil Kocurek (KK Jiskra R˘mafiov) v kategorii TP,

druh˘ skonãil Jozef Kuzma z Baníku Ostrava (500 b.) a tfietí Lubomír

âervinka z Opavy (444 b.). Druhou zlatou pfiivezl Ivo Mrhal (kate-

gorie LP2), kterému se opût podafiilo zvítûzit rozdílem jednoho bodu

(438 b.) pfied Jaroslavem Brázdou z Ostravy (437 b.) a tfietím Janem

·merdou z KK Blansko (418 b.).

Na dal‰í turnaj âeského poháru 2019 se na‰i kuÏelkáfii vydají 10. srp-

na opût do Horního Bene‰ova. JiKo

Leto‰ní dovolenou jsme v ãervnu strávili na fieckém ostrovû Kréta.

Hostil nás mal˘ hot˘lek Karteros nedaleko hlavního mûsta

Heraklionu. Jubilejní 20. dovolenou jsme si uÏili nejen na sluncem

zalité pláÏi, ale také nûkolika v˘lety. Pfiedev‰ím jsme museli nav‰tí-

vit pozÛstatky paláce Knossos, kter˘ je star˘ témûfi 3 000 let, proto-

Ïe se fiíká, Ïe kdo jej nenav‰tíví, jako by na Krétû ani nebyl. Mimo to

jsme se nechali zlákat v˘letem na krásn˘ Zlat˘ ostrov Chrissi, zvan˘

téÏ Oslí ostrov. Obû místa mûla své osobité kouzlo a jejich náv‰tûva

právem patfií mezi nejzajímavûj‰í záÏitky na‰eho cestování.

Poprvé jsme se s r˘mafiovskou kalanetikou vydali do svûta na cesty

za poznáváním i odpoãinkem v roce 2000. Za tu dobu jsme vystfiída-

li Itálii, Chorvatsko, âernou Horu, Bulharsko, ¤ecko i Krétu. V kaÏ-

dé zemi jsme se podívali na nejvût‰í skvost dané oblasti. A tak nám

uãarovaly italské Benátky, Vesuv, Pompeje, buvolí farma v Paestu.

V âerné Hofie Boka Kotorská, Budva, Bar, Skadarské jezero,

Sutomore i albánská Tirana. Cestou k mofii jsme se zastavili ve slo-

vinské jeskyni Postojna a v Lublani. V Chorvatsku nás zaujal

·ibenik, Split, Trogir s bÛÏkem ·Èastného okamÏiku, ostrov âiovo,

vodopády Krka a Plitvice, Vranské jezero, Dubrovník, Korãula, klá‰-

ter nad Orebiãem, Ston, Star˘ Makar, poutní místo Vepric, ostrov Pag

s v˘robou s˘rÛ a zdoláním hory Svat˘ Vít, pohofií Biokovo s nejvy‰-

‰í horou Sv. Jure a horou Vo‰ac, Baãinská jezera, souostroví Kornati.

V ¤ecku SoluÀ, klá‰tery Meteora, vesniãka Litochoro v podhÛfií

Olympu, bahenní láznû Alyky, palác Knossos v Heraklionu, ostrov

Chrissi. Nezapomenuteln˘ byl také bulharsk˘ Neseber, Sozopol ãi

delfinárium ve Varnû. 

Nesãetnûkrát jsme se vydali na plavbu lodí, sjíÏdûli fieku na raftech,

zaÏili adrenalin pfii divoké jízdû terénními auty, vzná‰eli se nad údo-

lím zavû‰ení na lanû. A kdyÏ k tomu pfiidám na‰e tematické noci – po-

hádkovou, pirátskou, cirkusovou, havajskou, ãertovskou, ve stylu 

30. let, noc bohyní nebo ve stylu country – je vûru na co vzpomínat.

Irena Ondra‰íková, cviãitelka kalanetiky,
foto: archiv autorky

Cesty r˘mafiovské kalanetiky
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Soukromá fiádková inzerce
• Koupím staré filmové plakáty (ale i dal‰í: hudební, divadelní, re-

klamní...). 

MÛÏete volat, prozvonit (zavolám zpût), pfiípadnû SMS nebo e-mail. 

Tel.: 704 404 825, strapec1@email.cz

• Kdo obãas pohlídá fenku
jack russell teriéra v R˘mafio-

vû a blízkém okolí?

Nejradûji v RD se zahrádkou,

ale není podmínkou. Odmûna

dohodou. Tel.. 773 247 068

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
OD 10 Kâ!

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

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

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 30. 8. 2019
Uzávûrka pro vydání

je v pátek 23. 8. 2019 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

9/2019
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