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Vedení mûsta R˘mafiova prezentovalo 2. fiíjna v sídle Ministerstva prÛmyslu
a obchodu âR úspû‰né projekty sniÏování energetické nároãnosti bytov˘ch
domÛ podporované z EU – Integrovaného regionálního operaãního programu. 
Zástupci mûsta obdrÏeli pozvánku na pracovní jednání spoleãnosti

JASPERS, která má za cíl zlep‰ovat kvalitu investic podporovan˘ch

z fondÛ EU a hodnotit v˘sledky podporovan˘ch projektÛ pfied

Evropskou komisí. Pfiítomné zajímal zejména dopad zateplování na

Ïivotní prostfiedí, v˘‰e úspor a vynaloÏen˘ch nákladÛ, ale také prÛ-

bûh a délka vyfiízení Ïádosti o dotaci a ná‰ pohled na nároãnost celé-

ho procesu. 

Mûsto R˘mafiov prezentovalo tfii konkrétní akce, a to zateplení byto-

v˘ch domÛ NádraÏní 1, OkruÏní 7 a Opavská 128 v Janovicích.

Úãastníci ocenili, Ïe se zejména v pfiípadû domu NádraÏní 1 pouÏitím

speciálních polystyrenov˘ch profilÛ podafiilo obnovit pÛvodní vzhled

domu. Pfii následující diskusi se pak zástupci spoleãnosti ptali na zpÛ-

sob pfiedfinancování projektÛ, ale také na pfiípadné komplikace bû-

hem realizace zateplení a na ohlasy na v˘slednou podobu domÛ. 

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Zástupci mûsta prezentovali 
úspû‰né projekty zateplování

Ve stfiedu 16. fiíjna se na r˘mafiovské radnici uskuteãnila pracovní schÛzka
zástupcÛ mûsta s vedoucí katedry architektury Vysoké ‰koly báÀské –
Technické univerzity Ostrava Martinou Pefiinkovou a jejím kolegou Jakubem
Gajdou. Na setkání byly fie‰eny podmínky realizace nûkterého z vítûzn˘ch
studentsk˘ch návrhÛ na oÏivení vefiejného prostoru R˘mafiova. 
Modely mohla vefiejnost zhlédnout ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

a poté na r˘mafiovské radnici. Z devatenácti návrhÛ ocenila komise pût

nejlep‰ích a udûlila i zvlá‰tní cenu. Vybrané návrhy byly dále pfiedsta-

veny na fóru Meltingpot v rámci festivalu Colours of Ostrava. 

Vedení mûsta R˘mafiova na fiíjnové schÛzce nakonec rozhodlo, Ïe ja-

ko pilotní projekt bude realizován dláÏdûn˘ chodník s brokátov˘m

vzorem autorky Veroniky Prokopové, kter˘ v soutûÏi získal první

Návrhy na oÏivení vefiejného prostoru
R˘mafiova dostávají reálnou podobu

Aktuálnû z mûsta

Pracovní schÛzka se zástupci V·B-TUO
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místo. ProtoÏe „brokátové“ chodníky musí ctít urbanistické hledisko

a nemohou b˘t umisÈovány v rámci mûsta náhodnû, bude první chod-

ník vydláÏdûn na námûstí, pfied vstupem do budovy radnice (viz fo-
to). Samotná realizace by mûla probûhnout na jafie pfií‰tího roku. 

V následné diskusi projednávali zástupci mûsta i vysoké ‰koly legis-

lativní záleÏitosti realizace a dohodli se na tom, Ïe mûsto pfiipraví ná-

vrhy smluv a nacenûní celého projektu, zástupci vysoké ‰koly v‰e pro-

jednají s dûkanem a budou dohlíÏet na realizaci jako autorsk˘ dozor.

Vedení mûsta má zájem realizovat nejménû tfii dal‰í ocenûné projekty:

Prolézaãky Vûry Kollarczikové, Pran˘fi Josefa Manna nebo oÏivenou

báseÀ Marie Kodovské z projektu Daniela Puszkara, kter˘ získal zvlá‰t-

ní cenu poroty. U tûchto projektÛ záleÏí na tom, zda budou studenti

schopni vytvofiit dokumentaci, podle níÏ by bylo moÏno díla zhotovit. 

Se v‰emi studentsk˘mi návrhy se lze seznámit na stránkách

https://bit.ly/2VMkQFJ. Foto a text: JiKo 

V pátek 27. záfií byla slavnostnû otevfiena nová budova zbrojnice dobrovol-
n˘ch hasiãÛ na Palackého ulici.
Starosta Ludûk ·imko a místostarostka Lenka Vavfiiãková pfiivítali na

slavnostním zahájení provozu nové zbrojnice krajského fieditele

Hasiãského záchranného sboru MSK brig. generála Vladimíra Vlãka,

dále Eduarda Pl‰ka z oddûlení krizového fiízení odboru kanceláfie

hejtmana MSK a fieditele územního odboru HZS MSK Bruntál Jifiího

Patrovského. Slavnosti se samozfiejmû zúãastnili také ti, kter˘m bude

budova slouÏit – ãlenové jednotky Hasiãského záchranného sboru

mûsta R˘mafiova a ãlenové SdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ.

První zmínky o hasiãské organizaci ve mûstû pocházejí z roku 1870.

Po druhé svûtové válce, 28. srpna 1945, byla svolána první schÛze

ãesk˘ch funkcionáfiÛ, na které byl ustanoven dobrovoln˘ hasiãsk˘

sbor v R˘mafiovû. Je‰tû téhoÏ roku pfievzala hasiãská organizace do

uÏívání budovu zbrojnice na ·kolním námûstí a v roce 1953 také bu-

dovu na námûstí Míru, tzv. „DÛm poÏárníkÛ“. V roce 1956 byla za-

hájena v˘stavba hasiãské zbrojnice na Revoluãní ulici – nejprve ‰lo

o stavbu garáÏového stání pro vozidla SDH, v roce 1969 navázala

druhá etapa v˘stavby. V souladu se snahou Hasiãského záchranného

sboru pokr˘t celé území Moravskoslezského kraje profesionálními

hasiãsk˘mi jednotkami byla 2. bfiezna 1998 uzavfiena smlouva o pro-

nájmu této zbrojnice Hasiãskému záchrannému sboru Moravsko-

slezského kraje a v roce 2006 zastupitelé schválili prodej objektu pro-

fesionálním hasiãÛm.

Jednotka mûstsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ byla ve zbrojnici v nájmu

a vyuÏívala pouze omezené prostory, k tomu mûla v pronájmu neby-

tové prostory v budovû Mûstsk˘ch sluÏeb na Palackého ulici.

Ve spolupráci s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem, územním odborem

Bruntál, podalo mûsto R˘mafiov v roce 2013 první Ïádost o dotaci na

rekonstrukci garáÏí na Palackého ulici, podaná Ïádost ov‰em pro vel-

k˘ zájem a relativnû malou alokaci neuspûla. V roce 2017 byla podá-

na Ïádost podruhé, uÏ úspû‰nû. V lednu 2018 obdrÏelo mûsto pfiíslib

dotace ve v˘‰i 4 500 tis. korun, dal‰ích 2 250 tis. korun poskytl

Moravskoslezsk˘ kraj, témûfi 3 500 tis. korun hradilo mûsto ze svého

rozpoãtu. Celkové náklady na v˘stavbu nové hasiãské zbrojnice na-

konec ãinily 10 237 tis. korun.

Dûkujeme v‰em, kdo se na vybudování zázemí pro r˘mafiovské hasi-

ãe podíleli, zejména pracovníkÛm odboru regionálního rozvoje MûÚ

R˘mafiov.

Zdenûk Kudlák, vedoucí odboru vnitfiních vûcí MûÚ R˘mafiov

Nová hasiãská zbrojnice zahájila provoz

Ve vûku 80 let zemfiel v noci 1. fiíjna 2019 Karel Gott. Nejslavnûj‰í ãesk˘ zpûvák
populární hudby zemfiel doma v kruhu blízké rodiny.
Oddanost a vûrnost mnohonásobného Zlatého a âeského slavíka svému

poslání byla pro znaãnou ãást lidí inspirující. Karel Gott byl nejslavnûj-

‰ím ãesk˘m a slovensk˘m zpûvákem populární hudby druhé poloviny

20. století. Vydal skoro tfii stovky alb, první uÏ v roce 1965, na svém kon-

tû mûl desítky milionÛ prodan˘ch desek. Své poslední album s názvem

Ta pravá vydal v roce 2018. Karel Gott byl populární také v Nûmecku

a Rusku.

Obyvatelé mûsta R˘mafiova mûli moÏnost vzdát tichou vzpomínku na

zesnulého velikána zapálením svíce u sochy svatého Jana Nepomuckého

na námûstí Míru v R˘mafiovû. Ing. Ludûk ·imko, starosta mûsta

Vzpomínka na Karla Gotta

Projekt Veroniky Prokopové s názvem DláÏdûn˘ chodník s brokáto-
v˘m vzorem (vizualizace)

Fota: Jifií Franti‰ák

Zdroj: webové stránky 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 sociálnûprávní ochrany dûtí odboru sociálních vûcí

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. prosince 2019, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zafiazení: 11. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

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

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

ních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Jiné poÏadavky:
• minimálnû vy‰‰í odborné vzdûlání 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 vzdûlání získané studiem v bakaláfiském nebo magisterském studijním progra-
mu zamûfieném 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, velmi dob-
rá znalost zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnûprávní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, znalost zákona ã. 292/2013 Sb.,
o zvlá‰tních fiízeních soudních, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• zaji‰tûní v˘konu pfienesené pÛsobnosti svûfiené obecním úfiadÛm a obecním úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností na úseku sociál-

nûprávní ochrany dûtí podle zákona ã. 359/1999 Sb., o sociálnûprávní ochranû dûtí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to napfi.:
• vyhodnocování situace dítûte a jeho rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítûte, 
• v˘kon funkce kolizního opatrovníka,
• realizace opatfiení na ochranu dûtí, 
• zaji‰Èování poradenské ãinnosti ve stanoveném rozsahu, 
• sledování ústavní a ochranné v˘chovy, 
• plnûní stanoven˘ch úkolÛ v rámci péãe o dûti vyÏadující zv˘‰enou pozornost,
• vedení evidence a spisové dokumentace klientÛ, záznamÛ o náv‰tûvách v rodinû a o ‰etfieních.

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 odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûrového

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

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

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

12.11.2019.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 12. 11. 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 za-
slány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru
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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Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,
hledají posily do pracovního t˘mu:

zedník nebo pfiíbuzné obory 
silniãáfi, dlaÏdiã, cestáfi – fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B, T v˘hodou

PoÏadovaná kvalifikace: stfiední vzdûlání s v˘uãním listem

NáplÀ práce
• stavební práce a opravy na budovách

• opravy povrchÛ vozovek, komunikací a chodníkÛ 

• opravy kanalizaãních ‰achet

• budování hrobních míst 

• zimní údrÏba komunikací

• montáÏ a demontáÏ velkokapacitních stanÛ a pódií pro kulturní a sportovní akce

• provádûní, obnova a údrÏba dopravního znaãení

• provádûní, obnova a údrÏba bezpeãnostních a záchytn˘ch zafiízení komunikací

(napfi. zábradlí, svodidel, pruÏidel, smûrov˘ch sloupkÛ, dopravních zrcadel)

• provádûní, obnova a údrÏba odvodÀovacích zafiízení komunikací (napfi. drenáÏí,

pfiíkopÛ, propustkÛ)

• provádûní, obnova a údrÏba technick˘ch objektÛ v trase komunikace (napfi. 

opûrn˘ch a zárubních zdí, protihlukov˘ch stûn, oplocení)

• údrÏba, obnova a zfiizování silniãní vegetace

• obsluha a údrÏba stavebních mechanizaãních prostfiedkÛ

• fiízení traktorÛ s pfiídavn˘mi zafiízeními (napfi. odvûtvovacích a ‰tûpkovacích

strojÛ)

• fiízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypového vozu, malého

komunálního vozidla, sekaãky trávy atd.)

Nabízíme
• stabilní zamûstnání a zázemí ve spoleãnosti s 25letou

tradicí

• pracovní pomûr na dobu neurãitou 

• jednosmûnn˘ provoz

• zajímavou, rÛznorodou a zodpovûdnou práci s moÏ-

ností profesního rÛstu

• odborné vzdûlávání a rozvoj 

• odpovídající mzdové ohodnocení

• pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní nebo Ïivotní poji‰-

tûní ve v˘‰i od 900 korun a v˘‰e podle odpracova-

n˘ch let

• pfiíspûvek na stravování

• 1 t˘den dovolené navíc

• 13. plat

• dal‰í benefity dle kolektivní smlouvy

Nástup moÏn˘ ihned!
S pfiípadn˘mi dotazy se mÛÏe obrátit na jednatelku spo-

leãnosti Ing. Irenu Orságovou, tel. 737 241 050.

Upozornûní
¤ádné zasedání zastupitelstva mûsta plánované na 21. listopadu 2019 se z dÛvodu úãasti vedení mûsta na finanãní konferenci Svazu

mûst a obcí bude konat v náhradním termínu v úter˘ 19. listopadu 2019 v 17:00 ve velkém sále Stfiediska volného ãasu na OkruÏní
ulici v R˘mafiovû.

Leto‰ní pracovní setkání spolkÛ ze skupiny mûst, která uzavfiela part-

nerské nebo pfiátelské smlouvy, se konalo ve dnech 11.–13. fiíjna 

v italském Arku. Delegaci ze Spolku pro Mezinárodní partnerské

vztahy mûsta R˘mafiova doplnili starosta Ludûk ·imko, místostarost-

ka Lenka Vavfiiãková a zastupitelé RÛÏena Zapletalová a Jifií Taufer.

Úãastníci ze v‰ech partnersk˘ch a spfiátelen˘ch mûst zhodnotili svou

ãinnost a akce realizované v roce 2019 a naplánovali partnerské akti-

vity na rok 2020. Pravidelnû b˘vá nejvût‰ím problémem plánování ter-

mínÛ tak, aby vyhovovaly v‰em mûstÛm, a také financování akcí – ze-

jména náklady na ubytování a dopravu stále stoupají, ale sponzorÛ 

ochotn˘ch financovat partnerské aktivity nepfiib˘vá. Snahou pofiadatelÛ

samozfiejmû je, aby byly akce dostupné co nejvût‰ímu poãtu zájemcÛ.

Tentokrát ale nebylo pracovní jednání jedin˘m bodem programu set-

kání, protoÏe do kruhu partnersk˘ch mûst bylo slavnostnû pfiijato ra-

kouské mûsto Hall in Tirol. Mûsto se nachází nedaleko Innsbrucku

a více neÏ dvacet let udrÏuje pfiátelské kontakty s Arkem. Po slav-

nostní m‰i se na námûstí se‰li v‰ichni úãastníci v krojích a se spol-

kov˘mi prapory za doprovodu dechovky z nového partnerského mûs-

ta. Pod sluneãn˘m nebem podepsala mûsta Arco a Hall in Tirol vzá-

jemnou partnerskou smlouvu. 

O v‰ech pfiipravovan˘ch akcích budeme obãany mûsta prÛbûÏnû in-

formovat. Anna Mezníková
místopfiedsedkynû Spolku pro Mezinárodní partnerské vztahy 

mûsta R˘mafiova

Pracovní setkání partnersk˘ch mûst v Itálii

Fota: archiv Jifiího Taufera

-11-2019  23.10.2019 16:56  Stránka 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2019

9

O znaãkovou kolobûÏku mohou soutûÏit noví i stávající dárci, ktefií pfiijdou da-
rovat krev ãi plazmu na Transfuzní sluÏbu v ·umperku nebo na odbûrové
stfiedisko v Bruntále, které patfií do skupiny AGEL. Staãí, aby dárci zvládli 

úspû‰n˘ odbûr do 29. listopadu, po odbûru odpovûdûli správnû na soutûÏní 
otázku a tím se zapojili do soutûÏe. Ve hfie jsou dvû kolobûÏky znaãky Kostka.
Na odbûrové stfiedisko Bruntál, které sídlí v Podhorské nemocnici, je

moÏné objednat se telefonicky na ãísle 724 612 667 nebo e-mailem na

adrese evidence.bruntal@tsl.agel.cz. SoutûÏit mohou v‰ichni dárci

pouze jednou. Po skonãení soutûÏe bude vylosován jeden dárce

z Transfuzní sluÏby v ·umperku a jeden z odbûrového stfiediska

Bruntál. V̆ herci získají sportovní kolobûÏku znaãky Kostka vyrábûjí-

cí mezinárodnû patentované kolobûÏky pro dûti, dospûlé i závodníky. 

KaÏd˘ jiÏ registrovan˘ dárce, kter˘ pfiijde darovat krev ãi plazmu

a pfiivede s sebou alespoÀ jednoho nového dárce, získá navíc jako po-

dûkování dárek v podobû praktického de‰tníku, kter˘ pfiijde vhod

v podzimních plískanicích. Bezplatné dárcovství krve pfiitom zahrnu-

je také lékafiské vy‰etfiení, moÏnost ãerpat pracovní volno s náhradou

mzdy, získat vitamíny od zdravotní poji‰Èovny, obãerstvení a uplatnit

si nárok odpoãtu ze základu danû z pfiíjmu, a to ve v˘‰i 3000 korun

za kaÏd˘ absolvovan˘ odbûr. Dárcem krve se mÛÏe stát kaÏd˘ zdra-

v˘ obãan âeské republiky ve vûku 18 aÏ 65 let, jehoÏ hmotnost pfie-

vy‰uje 50 kilogramÛ. Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí, AGEL

Dárci krve a plazmy soutûÏí o kolobûÏky

Zdravotnictví

Více neÏ ãtyfii stovky dûtí ve dvanácti kategoriích závodily ve ãtvrtek 3. fiíjna
v areálu Flemmichovy zahrady v R˘mafiovû na pfieboru bruntálského okresu
v pfiespolním bûhu. Organizace závodu se ujaly místní ‰koly – Gymnázium a SO·
ve spolupráci se Z·, Jelínkova 1.
V nároãném terénu byly pro jednotlivé kategorie vytyãeny tratû (od 

500 m po 5 km), které závodníci museli absolvovat v ne právû vlídném

poãasí. Nutno fiíci, Ïe se tûÏk˘ch podmínek nezalekli a od nejmlad‰ích

dûtí z prvních tfiíd aÏ po stfiedo‰koláky závodili s pln˘m nasazením.

V pfiespolním bûhu se nevyhla‰ují pouze jednotlivci, ale hodnotí se

pfiedev‰ím umístûní cel˘ch druÏstev, která mohou mít 4–6 ãlenÛ.

Tím získává mnoho dûtí ‰anci umístit se spoleãnû se ãleny svého

druÏstva na stupních vítûzÛ, coÏ je pro nû v˘bornou motivací k po-

dání co nejlep‰ího v˘konu. Vítûzná druÏstva poãínaje kategorií Ïá-

kÛ 6. tfiíd postupují do krajského kola.

První místa v nûkolika kategoriích mohli slavit i závodníci z na‰ich 

organizátorsk˘ch ‰kol. Základní ‰kole R˘mafiov se podafiilo ovládnout

nejmlad‰í kategorie chlapcÛ i dívek z 1.–3. tfiíd a dále III. i IV. katego-

rii chlapcÛ z 6.–7. a 8.–9. tfiíd. V dívãí IV. kategorii zvítûzilo druÏstvo

Gymnázia a SO· R˘mafiov, v ostatních kategoriích triumfovala druÏ-

stva z tûchto ‰kol: Z· Bruntál, OkruÏní 38, Z· Bruntál, Jesenická 10,

Gymnázium Krnov a V‰eobecné a sportovní gymnázium Bruntál.

V‰em vítûzÛm gratulujeme.

Organizátofii závodu srdeãnû dûkují MAS R˘mafiovsko, o. p. s., za bez-

platné zapÛjãení velk˘ch stanÛ, které v po‰mourném poãasí poskytly

dûtem vítanou stfiechu nad hlavou, a také Ski klubu R˘mafiov za dobré

technické zázemí. Fota a text: Mgr. ZdeÀka Sedláãková

Okresní pfiebor v pfiespolním bûhu

Zaãátek záfií patfií republikovému finále Odznaku v‰estrannosti 

olympijsk˘ch vítûzÛ. Letos se do areálu VUT v Brnû sjelo 660 ÏákÛ

základních ‰kol a niÏ‰ích gymnázií, aby ve dvou dnech bojovali v de-

setiboji o cenné kovy. Základní ‰kolu R˘mafiov, Jelínkova 1, repre-

zentovalo druÏstvo ve sloÏení Alexandra Glacnerová, Karolína

Knapková, Vladimíra âernínová, Veronika ·vehlová, Kry‰tof

Kovafiík, Ondfiej Kfienek, Franti‰ek Sázel a Roland Wenzel a jednot-

livci Julie Mereìová, Tomá‰ Furik a Jan Kováfi.

V první soutûÏní den probíhaly disciplíny pfieskok pfies ‰vihadlo, bûh

na 60 metrÛ, skok do dálky, hod medicinbalem a shyby na ‰ikmé la-

vici. R˘mafiov‰tí sportovci si nevedli ‰patnû, druÏstvo bylo v první

desítce a jednotlivci v první polovinû sv˘ch roãníkÛ. V pátek, druh˘

den závodu, absolvovali dal‰ích pût disciplín: sedy lehy, kliky, hod

míãkem, trojskok a poslední volitelnou disciplínu – bûh na 1000 m,

dvouminutov˘ driblink ãi dvouminutové plavání. Vût‰ina na‰ich

sportovcÛ si zvolila driblink.

Republikové finále OVOV

·kolství
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V poslední disciplínû je uÏ únava po dvou dnech usilovného soutûÏe-

ní znát, pfiesto v‰ichni R˘mafiov‰tí bojovali aÏ do poslední vtefiiny na-

plno. Jejich úsilí sice medaile nepfiineslo, ale druÏstvo se umístilo na

krásném 12. místû a ná‰ nejlep‰í jednotlivec – Jan Kováfi – obsadil

17. pozici.

V rámci republikového finále OVOV probíhá soubûÏnû i soutûÏ uãi-

telÛ. Do sportovního zápolení s kolegy se zapojil uãitel Karel Toman

a skvûl˘mi v˘kony vybojoval 3. místo. Gratulujeme a dûkujeme

v‰em sportovcÛm za dobrou reprezentaci ‰koly. 

Fota a text: Lucie Vinohradníková

Po loÀském pobytu ÏákÛ ze spfiáteleného slovenského Gymnázia

v Krompachách u nás v R˘mafiovû byla letos na konci záfií opût fiada

na nás, abychom se vydali nav‰tívit v˘chodní ãást Slovenska a po-

kraãovali tak v tradici vzájemn˘ch náv‰tûv.

Na‰i sloven‰tí pfiátelé nás pfiijali s typickou pohostinnou náruãí a pfii-

pravili program pln˘ novinek. Tfiicet ãtyfii r˘mafiovsk˘ch gymnazistÛ

a tfii vyuãující bûhem ãtyfi dnÛ poznávali nádheru slovensk˘ch pfií-

rodních skvostÛ (Suºovské skály, Demänovskou jeskyni svobody)

i kulturnû a historicky zajímavá místa (Spi‰sk˘ hrad, Spi‰skou kapi-

tulu, Ko‰ice). Zlat˘m hfiebem pobytu byla náv‰tûva Pieninského ná-

rodního parku spojená se splouváním fieky Dunajec na tradiãních dfie-

vûn˘ch pltích.

·tûstí stálo pfii nás, cel˘ pobyt nám pfiálo krásné poãasí, coÏ je‰tû 

umocnilo spokojenost v‰ech úãastníkÛ leto‰ní druÏební akce. Pfií‰tí

rok opût pfiebíráme pomyslnou ‰tafetu hostitelské ‰koly.

Fota a text: Mgr. Ivana Hofírková

Partnerství s Gymnáziem v Krompachách pokraãuje

A co v‰echno se tam dá zaÏít? To uÏ dobfie vûdí Ïákynû v˘tvarného oboru ZU·
R˘mafiov, které mûly moÏnost se v ãervnu a v záfií zúãastnit plenéru
v KnûÏpoli a na hradû Sovinci.

Oba v˘jezdy byly dvoudenní a v obou pfiípadech se zúãastnily dva-

cetiãlenné skupiny pod vedením Martiny Kohoutkové a Kamily

Pánkové.

Plenér? Plenér! Co to je?
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Ve stfiedu 2. fiíjna probûhla ve ‰kolní druÏinû na ulici 1. máje 30 akce pod ná-
zvem Den otevfien˘ch dvefií v druÏinû. 
Akce byla urãena hlavnû pro rodiãe, ktefií do na‰í péãe kaÏd˘ den svû-

fiují své dûti, ale i pro prarodiãe, sourozence a dal‰í rodinné pfiíslu‰-

níky. My vychovatelky jsme se s nimi chtûly osobnû seznámit a na-

vzájem se pfiedstavit.

Pro náv‰tûvníky jsme spoleãnû s dûtmi pfiipravily obãerstvení. Dûti

mazaly jednohubky pomazánkou nebo pfiipravily pi‰koty s banánem

a máãely je v ãokoládû. S láskou

a radostí chystaly pochoutky pro

své blízké. Rodiãe si v druÏinû

mohli vypít kávu nebo ãaj, ochut-

nat pfiipravené poho‰tûní a popo-

vídat si. Kromû toho s dûtmi vy-

rábûli podzimní dekorace, v her-

nách si prohlédli hraãky a poznali

prostfiedí, kde jejich dûti tráví

v‰ední odpoledne.

Rodiãe odcházeli z druÏiny 

s úsmûvem ve tváfii, z ãehoÏ usuzu-

jeme, Ïe se akce vydafiila. Tû‰íme

se na dal‰í spoleãné setkání.

Za t˘m vychovatelek Z· R˘mafiov
Jitka Ondráková 

Den otevfien˘ch dvefií v druÏinû

Vloupal se do stavební buÀky
V noci z 28. na 29. záfií se neznám˘ pachatel vloupal do plechové sta-

vební buÀky na lesní komunikaci u Îìárského Potoka. Odcizil elek-

trocentrálu, vibrátor na beton a dvû europalety. ZpÛsobil tak ‰kodu za

55 tisíc korun. Informace, které by vedly ke zji‰tûní osoby pachatele

ãi k nálezu odcizeného stavebního náfiadí, lze telefonicky sdûlit, 

i anonymnû, na r˘mafiovské policejní ãíslo 974 731 751.

Havárie u Malé ·táhle 
PoblíÏ Malé ·táhle se 1. fiíjna odpoledne srazila dvû auta. 19let˘ ci-

zinec ve fiatu dostal v zatáãce smyk, narazil do protijedoucí ‰kodov-

ky a poté do svodidel. Celková ‰koda byla vyãíslena na 270 tisíc ko-

run. Svûdecké informace k nehodû lze telefonicky sdûlit na bruntál-

ské policejní ãíslo 974 731 251.

Podnapil˘ muÏ skonãil dvakrát na záchytce
Policejní hlídka byla 28. záfií vyslána do prodejny na OkruÏní ulici

v R˘mafiovû, kde podnapil˘ muÏ obtûÏoval zákazníky. Policisté na

místû zadrÏeli agresivního 22letého mladíka, kter˘ slovnû napadl

obsluhu prodejny, protoÏe mu odmítla prodat alkohol. Hlídka zjistila,

Ïe opil˘ mladík krátce pfiedtím vyvolal incident i v restauraci na

Husovû  ulici. Policisté jej zajistili, pfievezli k lékafiskému vy‰etfiení

do Podhorské nemocnice v Bruntále a poté na záchytnou stanici

do Opavy. Odmítl se podrobit orientaãní dechové zkou‰ce, podstou-

pil v‰ak test na pfiítomnost omamn˘ch a psychotropních látek, kter˘

u nûj prokázal pfiítomnost THC.

Hned následujícího dne odpoledne se tent˘Ï mladík v silnû podnapi-

lém stavu pohyboval po silnici mezi Bruntálem a Val‰ovem.

Vrávoravû ‰el stfiedem vozovky, a proto jej musela pfiivolaná policej-

ní hlídka znovu zadrÏet a eskortovat na záchytnou stanici. Zde mu

byla namûfiena hodnota okolo 2,3 promile alkoholu v dechu.

Na kfiiÏovatce se stfietly dvû fiidiãky
V podveãer 2. fiíjna do‰lo na kfiiÏovatce ulic OkruÏní a Lipové

v R˘mafiovû k nehodû dvou automobilÛ. ¤idiãka volkswagenu pfii od-

boãování vlevo nedala pfiednost v jízdû fiidiãce seatu a do‰lo ke stfie-

tu. Hmotná ‰koda dosáhla ãástky 200 tisíc korun, Ïena v seatu navíc

utrpûla lehké zranûní.

Rozbil ãelní sklo na snûÏné rolbû
Neznám˘ vandal rozbil ãelní sklo snûÏné rolby zaparkované u penzi-

onu na Potoãné ulici ve Staré Vsi. Provozovateli ski areálu tak zpÛ-

sobil ‰kodu za 100 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke

zji‰tûní pachatele, lze telefonicky sdûlit na r˘mafiovské policejní ãís-

lo 974 731 751.

Z pivnice ‰el bez penûz
O penûÏenku a hotovost 16 tisíc korun pfii‰el 20let˘ mladík pfii náv‰tûvû

restaurace v Bfiidliãné. Pachatel vyuÏil nestfieÏeného okamÏiku a odcizil

mu penûÏenku pfiímo ze stolu. KrádeÏ vy‰etfiují r˘mafiov‰tí policisté.

por. Bc. René âernohorsk˘, PâR, odd. tisku a prevence Opava
mjr. Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR, odd. tisku a prevence Bruntál

Oznaãení plenér pochází z francouzského en plein air (na vzduchu)

a ve v˘tvarném umûní znamená malování krajin nebo instalace umû-

ní venku. Dûti pracovaly na ãerstvém vzduchu v okolí KnûÏpole

a v areálu hradu Sovince a vytvofiily nejen mnoho kreseb a maleb, ale

také instalace a land-art.

Souãástí obou pobytÛ byly odborné pfiedná‰ky na téma krajinomalby,

land-artu a fotografie z prostfiedí Sovince. Pfiedná‰eli Michal

Vyhlídal, Kamila Pánková a Jindfiich ·treit.

Oba plenérové pobyty byly zakonãeny malou vernisáÏí v˘tvarn˘ch

prací pro rodiãe. Velká vernisáÏ v˘stavy pro vefiejnost probûhla 9. fiíj-

na a promítaly se na ní také prezentace a filmy, které pfiiblíÏily tvofii-

vou atmosféru obou plenérÛ a zachytily mnoho neobvykl˘ch jevÛ. Ty

dûti zaÏily pfiedev‰ím na hradû Sovinci. Odkazy na tato videa nalez-

nete na stránkách zusrymarov.cz.

Pfiijìte se na v˘stavu Plenér podívat osobnû do Galerie Na schodech

(budova ZU· R˘mafiov na âapkovû ulici). V̆ stava bude pfiístupná

v dobû provozu ‰koly aÏ do konce prosince.

Martina Kohoutková, fota: M. Kohoutková a J. Krajãová

S velk˘m zármutkem

jsme se dozvûdûli, Ïe

zemfiel dlouholet˘ fiedi-

tel Lidové ‰koly umûní,

pozdûji Základní umû-

lecké ‰koly R˘mafiov

Josef Jureãek.
Pfii mé práci mi Josef

Jureãek poskytoval a ve

sv˘ch odkazech bu-

de i nadále poskyto-

vat skvûlou inspiraci.

V mnohém dodnes

pfiedstavuje mÛj velk˘

profesní vzor.

Budu velmi rád, kdyÏ

mu v‰ichni, ktefií jste jej

znali, spolu se mnou

vûnujete pár my‰lenek

a vzpomínek.

Jifií Taufer
fieditel ZU· R˘mafiov

Zemfiel b˘val˘ fieditel 
Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov
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Svûtle zelen˘ osobní automobil Opel Tigra úspû‰nû vy-
lovili hasiãi v pátek 11. fiíjna z rybníka mezi Jamarti-
cemi a Velkou ·táhlí. 
Mladému fiidiãi s lehk˘mi zranûními se po neho-

dû podafiilo vylézt z ledové vody a hustého ráko-

sí bez cizí pomoci je‰tû pfied pfiíjezdem hasiãÛ.

Do odstraÀování následkÛ nehody a záchrany té-

mûfi utopeného vozidla, maskovaného v husté

rybniãní flófie, se zapojily dvû jednotky Hasiãského záchranného sbo-

ru Moravskoslezského kraje ze stanic v Bruntále a R˘mafiovû a také

jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ z R˘mafiova. Po vypro‰tûní hasiãi 

auto naloÏili na vÛz odtahové sluÏby. Únik provozních kapalin do vo-

dy ãi pÛdy kolem rybníka nebyl zji‰tûn, hasiãi pfiesto je‰tû pfied vy-

pro‰tûním vozidla preventivnû zasypali hladinu kolem místa nehody

speciálním nasákav˘m sorbentem, kter˘ posléze odklidili.

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Z rybníku lovili hasiãi havarované auto

Tfii jednotky hasiãÛ zasahovaly ve ãtvrtek 17. fiíjna veãer v Bfiidliãné, místní ãás-
ti Lesy, u nehody tûÏkého harvestoru, kter˘ skonãil na boku v potoce, jenÏ je mo-
mentálnû bez vody. Hasiãi vyprostili 24tunov˘ stroj pomocí speciálu z Opavy.
Na místo nehody vyjely pfied pÛl sedmou veãer dvû jednotky

Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic

R˘mafiov a Opava, odkud pfiijel vypro‰Èovací speciál, a spoleãnû s ni-

mi také jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ z Bfiidliãné. Harvestor byl vy-

taÏen pomocí navijáku pfies kladku. Îivotní prostfiedí nebylo zasaÏe-

no, ze stroje nevytekly Ïádné provozní kapaliny.

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

V Bfiidliãné vypro‰Èovali
lesní stroj z potoka

V pátek 11. fiíjna zasahoval Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslez-

ského kraje ze stanice v R˘mafiovû a dále jednotky sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ obcí R˘mafiov, Horní Mûsto a Bfiidliãná u poÏáru rodin-

ného domu plného nepofiádku na Máchovû ulici v R˘mafiovû.

PfiedbûÏná ‰koda byla vyãíslena na 50 tisíc korun. Pfiíãina vzniku po-

Ïáru je prozatím v ‰etfiení. Není vylouãena ani závada na elektroin-

stalaci. Foto a text: JiKo, zdroj HZS MSK

Hasiãi zasahovali 
u poÏáru rodinného domu

Pfiichází období, kdy bude v silniãním provozu ãastûji panovat sníÏená vidi-
telnost. Pozdní rozednívání a brzké stmívání, mlha, hust˘ dé‰È nebo snûÏení
mohou komplikovat dopravu. 
Chodci stejnû jako cyklisté patfií mezi nejzranitelnûj‰í úãastníky sil-

niãního provozu. Je dÛleÏité nejen vidût, ale také b˘t vidûn – neb˘t

neviditeln˘. Zákon stanoví, Ïe chodec pohybující se za sníÏené vidi-

telnosti po okraji vozovky mimo obec musí na sobû mít prvky z re-

flexního materiálu. Moravskoslez‰tí policisté pfiipomínali pfiímo v te-

rénu chodcÛm vhodnost uÏití reflexních prvkÛ i v obci. DÛleÏitost 

uÏití reflexních prvkÛ v silniãním provozu je zfiejmá, neboÈ chodec je

s nimi vidût aÏ na vzdálenost 200 metrÛ, naproti tomu v tmavém ob-

leãení na vzdálenost aÏ desetkrát men‰í. por. Mgr. Luká‰ Kendzior

Nebuìte neviditelní

Hasiãi v terénu

Foto: PâR

Fota: HZS MSK

Foto: HZS MSK
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Zaãala topná sezóna, bûhem níÏ hrozí nebezpeãí vzniku poÏáru sazí a dehtov˘ch
usazenin ve ‰patnû udrÏovan˘ch komínech. Hlavní pfiíãinou b˘vá zanedbaná 
údrÏba komínového tûlesa, protoÏe i malé neãistoty mohou snadno zpÛsobit vel-
ké nepfiíjemnosti. Nezapomínejme proto na pravidelné ãistûní komínÛ a vybírání
sazí, stejnû jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!
Od poãátku roku ke konci záfií evidují hasiãi v okrese Bruntál ãtrnáct

poÏárÛ komínov˘ch tûles. Majitelé, ktefií neprokázali hasiãÛm kon-

trolu a ãi‰tûní spalinové cesty, byli pokutováni v pfiestupkovém fiíze-

ní a do provedení revize spalinové cesty odbornou osobou (revizním

technikem komínÛ) jim bylo zakázáno komín uÏívat.

Povinnosti pfii údrÏbû spalinové cesty jsou stanoveny vyhlá‰kou 

ã. 34/2016 Sb., o ãi‰tûní, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Kdy a v jak˘ch lhÛtách se kontroly, revize a ãi‰tûní spalinov˘ch
cest musí provádût a kdo je mÛÏe provádût?
Kontrola spalinov˘ch cest se provádí po jejich vyãi‰tûní posouzením:

• zda stav a provedení spalinové cesty v dobû kontroly odpovídá

technick˘m poÏadavkÛm, podle kter˘ch byla navrÏena a prove-

dena a bylo zahájeno její uÏívání,

• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpeãnû

odvedeny a rozpt˘leny do volného ovzdu‰í spaliny od v‰ech pfii-

pojen˘ch spotfiebiãÛ,

• zda je zaji‰tûn voln˘ a bezpeãn˘ pfiístup ke spalinové cestû a k jejím

vybíracím, vymetacím, kontrolním, mûfiicím a ãisticím otvorÛm,

• zda je dodrÏena bezpeãná vzdálenost spalinové cesty od hofila-

v˘ch pfiedmûtÛ a stavebních hmot tfiídy reakce na oheÀ B aÏ F,

• zaji‰tûní poÏární bezpeãnosti stavby, zvlá‰tû pfii prostupu spalino-

vé cesty vodorovn˘mi a svisl˘mi stavebními konstrukcemi, pÛd-

ním prostorem nebo stfiechou a v˘vodÛ spalin obvodovou stûnou,

• zda nedo‰lo k zásadním zmûnám oproti stavu zji‰tûnému pfii mi-

nulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávnûná osoba, kterou je 
drÏitel Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví. Seznam
kominíkÛ mÛÏete nalézt napfi. na webov˘ch stránkách
Spoleãenstva kominíkÛ âR.

Revize spalinové cesty se provádí:

• pfied jejím uvedením do provozu,

• pfii kaÏdé stavební úpravû komína,

• pfii zmûnû druhu paliva pfiipojeného spotfiebiãe,

• pfied pfiipojením spotfiebiãe do nepouÏívané spalinové cesty,

• pfied v˘mûnou spotfiebiãe paliv s v˘jimkou v˘mûny spotfiebiãe

stejného druhu, typu, provedení a v˘konu za podmínky, Ïe zpÛ-

sobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení ãi‰tûní

a kontroly spalinové cesty,

• po komínovém poÏáru,

• pfii vzniku trhlin ve spalinové cestû, popfi. pfii dÛvodném pode-

zfiení na v˘skyt trhlin ve spalinové cestû.

Revizi spalinov˘ch cest mÛÏe provádût oprávnûná osoba, která je
zároveÀ drÏitelem osvûdãení revizního technika spalinov˘ch cest.
Seznam revizních technikÛ mÛÏete rovnûÏ nalézt napfi. na webo-
v˘ch stránkách Spoleãenstva kominíkÛ âR.

âi‰tûní spalinové cesty
âi‰tûním spalinové cesty se rozumí ãistící práce, zejména odstraÀo-

vání pevn˘ch usazenin a neãistot ve spalinové cestû a na lapaãi jisker

a vybírání pevn˘ch zneãisÈujících ãástí nahromadûn˘ch v neúãinné

v˘‰ce komínového prÛchodu nebo kondenzátÛ ze spalinové cesty.

âi‰tûní spalinové cesty provádí oprávnûná osoba, kterou je drÏi-
tel Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví.

Zejména z dÛvodu problémÛ s tzv. „fale‰n˘mi kominíky“, tj. aby se

pfiede‰lo situacím, kdy lidé „naletûli“ nûkomu, kdo k revizi spalino-

v˘ch cest vÛbec nemá oprávnûní, byla vytvofiena databáze revizních

technikÛ spalinov˘ch cest, kterou na sv˘ch stránkách spustilo MV –

generální fieditelství HZS âR. Na internetové adrese:

http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní mÛÏe

kaÏd˘ ovûfiit, zda technik, kterého si pozval, má ke své ãinnosti osvûdãení.

Tabulka lhÛt pro ãi‰tûní a kontroly spalinov˘ch cest podle pfiílo-
hy ã. 2 k vyhlá‰ce ã. 34/2016 Sb., o ãi‰tûní, kontrole a revizi spali-
nové cesty, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ:

Poznámka: Za sezónní provoz se povaÏuje provoz spalinové cesty ne-
pfiesahující v souãtu 6 mûsícÛ v kalendáfiním roce.

V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v komínû se snaÏte jednat v klidu

a s rozvahou. Ihned volejte hasiãe na tísÀovou linku 150, pfiípad-
nû 112. PoÏár v komínû nikdy nehaste vodou. Komín by mohl po-

praskat, nebo by dokonce mohlo dojít k v˘buchu. 

Závûrem pár zásad pfii uÏívání tepeln˘ch spotfiebiãÛ. VÏdy je nutné

dodrÏovat návod v˘robce ke konkrétnímu spotfiebiãi. Spalovat lze

pouze takové palivo, pro které je spotfiebiã urãen. Pfii uÏívání spotfie-

biãÛ na tuhá paliva pouÏívejte suché palivo, zabrání se tím nedoko-

nalému spalování a vzniku nadmûrn˘ch usazenin ve spalinové cestû.

Fota a text: nprap. Ing. Eva Holá
referent prevence a ochrany obyvatelstva a krizového fiízení

HZS MSK, územní odbor Bruntál

Topení a komíny

Hasiãi radí obãanÛm
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V pátek 27. záfií uspofiádaly Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

a Cykloklub Stará Ves cyklistick˘ závod pro dûti. I pfies nepfiízeÀ po-

ãasí akce probûhla úspû‰nû. Dûkujeme v‰em za úãast a gratulujeme

vítûzÛm. Jana Krajãová, fota: archiv SVâ R˘mafiov

SVâ a Cykloklub Stará Ves 
pofiádaly dûtské závody

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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V sobotu 28. záfií do Galerie Octopus zavítali náv‰tûvníci z Brna, Olomouce,
Uniãova, ·umperka a blízkého okolí, aby spoleãnû zahájili v˘stavu brnûn-
ské volné skupiny W˘tvarn˘ cosoãtverec – Tvrdé játro Brno. Po vernisá-
Ïi program pokraãoval v Jazzclubu SVâ, na jehoÏ pódiu se postupnû pfied-
stavily skupiny Tiché lodi, Nicmoc kvintet, âoãka a Balet ãeskoslovenské-
ho rozhlasu. 
âlenové W˘tvarného cosoãtverce nevystavují v r˘mafiovské galerii

poprvé. V roce 2013 se v jejích prostorách pfiedstavili Vladimír

Havran Sm˘kal a Andrej âulák, o rok pozdûji pût ãlenÛ tehdej‰ího 

I. FotoPoetického Clubu Brno, na jejichÏ v˘stavu navázal koncert

v restauraci Na RÛÏku. Po pûti letech se do galerie znovu vracejí, ten-

tokrát v novém uskupení a pod nov˘m názvem W˘tvarn˘ cosoãtve-

rec – Tvrdé játro Brno (zkratka WCTJ), kter˘ vznikl spontánnû kde

jinde neÏ v jedné z brnûnsk˘ch hospod. Jak zdÛraznil mluvãí skupi-

ny Emir Chali: „Noví ãlenové pfiicházejí, stafií odcházejí, Tvrdé játro
zÛstává, tvofií a pije dál.“
Volné sdruÏení sbliÏuje hlavnû fotografie, malífiství, hudba a novû

i sochafiství. Pro tvorbu jeho ãlenÛ je typická nepouãenost, autentici-

ta, spontánnost a syrovost. To ostatnû zdÛraznil i mluvãí skupiny

Erno Chalineno ve svém úvodním slovu, které pfiednesl ve fin‰tinû 

a v pfievleku za císafie. Následnû jeho dvojník Emir Chali fieã pfietlu-

moãil do ãe‰tiny. ZdÛraznil pfiedev‰ím neumûleckost skupiny, proto-

Ïe „nikdo neví, co je to umûní, pfiestoÏe nûktefií z nás si myslí, Ïe to
ví, a dokonce se tím i Ïiví“. Dle nûj lze za umûní prohlásit cokoliv

a slovo umûlec evokuje spí‰e umûlého ãlovûka nebo umrlce. Naopak

to, na ãem v díle záleÏí, je jeho du‰e, duch ãi duchovnost. A ty díla

ãlenÛ Cosoãtverce mají, i díky místu vzniku, protoÏe: „My pijeme
v Brnû – a to je tam – kde se dávno objevil – DUCH SÁM!“
Z ‰esti autorÛ jsou na v˘stavû zastoupeny dvû Ïeny. Fotografka Jana

Navafiíková jiÏ mûla v galerii Pran˘fi samostatnou v˘stavu. Letos

pfiedstavila ãernobílé fotografie s motivy stromÛ a krajiny ti‰tûné na

plátnû a nov˘ cyklus, jehoÏ hlavními aktéry jsou lidé, zejména dûti ve

venkovském prostfiedí, v nearanÏovan˘ch, pfiirozen˘ch momentkách. 

Ménû intimního dojmu dosahuje ve vystaven˘ch fotografiích Marie

(Maryen) Nûmcová, která zachycuje aÏ hypnotické portréty sv˘ch

pfiátel z hudebních akcí. „Portrétovan˘“ se vût‰inou dívá ven, nava-

zuje kontakt s fotografem, s divákem. Autorku fascinuje také protnu-

tí skuteãnosti a jejího odrazu ve sklenûn˘ch vitrínách nebo stínová

hra procházejících davÛ. 

Fotografii na pfiehlídce zastupují také abstraktní „psychonautické fo-
tovize“ Andreje âuláka a industriální prostory opu‰tûn˘ch hal autora

Michala Krále.

Vladimír Havran Sm˘kal, „chlápek nevábného zjevu, nevábn˘ch
mravÛ a prapodivn˘ch nápadÛ“, vystavil plátna s polopostavami 

exotÛ a vydûdûncÛ (Bluesman, Konec rÛÏového kavalíra, Portrét pra-
covitého kata) ãi o stavu nepochopení v souãasné spoleãnosti (Dialog
na hovno, V̆ povûì iluzí). Obrazy v pfieváÏnû ãerven˘ch a modr˘ch tó-

nech pojal strukturální malbou, místy pfiecházející v reliéf. 

Vedle témûfi abstraktních maleb, do kter˘ch „kreslí“ Ïelezn˘m kartá-

ãem, vystavil poslední autor Jindra Kuãera také vyfiezávané, poly-

chromované ãi po zpÛsobu Jifiího Koláfie polepované sochy.

Na vernisáÏ v˘stavy od 17 hodin navázala hudební se‰lost na pódiu

r˘mafiovského Jazzclubu v SVâ. Vystoupil René Müller se sv˘m me-

lancholick˘m hudebním projektem Tiché lodi, bigbeatov˘ Nicmoc

kvintet v ãele s Havranem Sm˘kalem, energické „spojení garáÏovû
alternativního rocku, hospodského ‰ramlu a hudby stfiedovûku“ v po-

dání skupiny âoãka v ãele s legendární postavou Blanky

·imoníãkové a na závûr Balet ãeskoslovenského rozhlasu.

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

Brnûnsk˘ underground v Galerii Octopus a v Jazzclubu

Nicmoc kvintet Balet ãs. rozhlasu

VernisáÏ v˘stavy

Tiché lodi Emir Chali zahajuje v˘stavu
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Sváteãní sobotou 28. záfií skonãila pátá letní sezóna v externí expozici tex-
tilnictví sídlící v budovû textilky Hedva âesk˘ brokát na Opavské ulici.
Expozice se letos rozrostla a stala se souãástí Technotrasy – Surové krásy
Moravskoslezského kraje, coÏ v˘znamnû zv˘‰ilo její náv‰tûvnost a ohlas za
hranicí regionu.
V roce 1890 nad tehdej‰í Císafiskou (dne‰ní Opavskou) ulicí

v R˘mafiovû zaloÏili bratfii Adolf a Franz Schielové hedvábnick˘

podnik, jenÏ nesl název Gebrüder Schiel. Úspû‰ná firma na v˘robu

hedvábnick˘ch v˘robkÛ (kravat, ‰atovek, brokátÛ aj.) se postupnû

rozrostla zhruba do dne‰ních rozmûrÛ. Po roce 1945 byla jako nû-

meck˘ majetek zkonfiskována, slouãena s dal‰ími men‰ími podniky

a s hlavním sídlem v Moravské Tfiebové pfiejmenována na Henap,

Brokát a následnû Hedvu. Její dlouhou a sloÏitou historii pozname-

nanou „vzestupy a pády“ pfiipomíná externí expozice r˘mafiovského

muzea, která se náv‰tûvníkÛm otevírá od kvûtna do záfií tfii dny

v t˘dnu.

První komorní expozici o tkalcovství v prostorách textilky vytvofiila

její designérka Martina Kohoutková v roce 2013. Její souãástí byla

také brokátová a vzorková místnost a reinstalovaná praÏská prodejna

nákrãníkÛ ve stylu art deco (viz RH 10/2013). O dva roky pozdûji za-

mûstnanci Hedvy a Mûstského muzea R˘mafiov ve spolupráci s pol-

sk˘m partnerem, Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu, spoleãnû otevfieli

expozici s názvem Dûjiny textilnictví na R˘mafiovsku vãetnû v˘stavy

fotografií z mezinárodní fotografické soutûÏe na téma Textil (viz RH

4/2015). V‰e díky grantu z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd.

První sezónu tehdy nav‰tívilo necel˘ch ãtrnáct set náv‰tûvníkÛ.

Letos se prohlídková trasa roz‰ífiila o expozici zamûfiující se na tech-

nologii a v˘robu látek. Nese název Jak vzniká tkanina a je umístûna

v autentickém industriálním prostoru b˘valé pfiípravny s pÛvodními

sloupy a s tzv. schedov˘mi stfie‰ními okny ve tvaru ozubení. Zde jsou

k vidûní pÛvodní stroje, historické pfiedmûty, stavy ãi souãasné bro-

kátové v˘robky. Na panelech se náv‰tûvník doãte o textilních materi-

álech, v˘robû hedvábí nebo napfiíklad z ãeho se skládá a jak pracuje

Ïakársk˘ stav.

Autorka koncepce Martina Kohoutková vyuãuje v˘tvarn˘ obor na r˘-

mafiovské ZU·, ve spolupráci s Kamilou Pánkovou a Ïáky expozici

doprovodili originálními díly na téma textilu. Projekt „R˘mafiov

a Prudnik – mûsta tkalcÛ. Spoleãné dûdictví“ by opût nemohl b˘t re-

alizován bez podpory z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd. 

O otevfiení roz‰ífiené expozice a jejím slavnostním otevfiení s jarmar-

kem, v˘tvarn˘mi dílnami a Ïivou hudbou informovala fiada médií od

âeského rozhlasu, âeské televize, Televize Polar pfies Bruntálsk˘ de-

ník, Právo a Tim po R˘mafiovsk˘ horizont (viz RH 8/2019). Zapojení

textilní expozice do Technotrasy, jeÏ má upozornit na specifickou

krásu technick˘ch památek, jednoznaãnû napomohlo její propagaci

a zájmu ‰iroké vefiejnosti. Leto‰ní náv‰tûvnost expozice se vy‰plhala

na tisíc náv‰tûvníkÛ a kulminovala tradiãnû v ãervenci, srpnu a záfií.

Ve speciálních termínech (13. a 27. 8., 10. 9.) navíc probûhly mimo-

fiádné komentované prohlídky, díky kter˘m se náv‰tûvníci mimo bûÏ-

n˘ okruh podívali pfiímo do provozu tkalcovny s Ïakársk˘mi stavy

v akci. Prohlídek vyuÏilo témûfi tfii sta zájemcÛ.

Za r˘mafiovské muzeum bychom chtûli podûkovat v‰em zamûstnan-

cÛm Hedvy âesk˘ brokát, zejména Martinû Kohoutkové a Vítu

Komárkovi, polsk˘m partnerÛm z Muzea Wsi Opolskiej w Opolu

a Muzea Ziemi Prudnickiej, ZU· R˘mafiov, mûstu R˘mafiov, SVâ

R˘mafiov, manÏelÛm Kfienkov˘m ze Stránského a v neposlední fiadû

na‰im prÛvodcÛm Danu Gregerovi a zejména Ludmile Juráskové,

kterou si náv‰tûvníci nemohli vynachválit. Díky v‰em byla leto‰ní se-

zóna více neÏ úspû‰ná!

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: Michal Vyhlídal a Tomá‰ La‰ák

Sezóna v budovû textilky Hedva âesk˘ brokát

Slavnostní otevfiení nové expozice v ãervenci 2019

Mimofiádné prohlídky v provozu tkalcovny Martina Kohoutková provází novou expozicí

Ludmila Jurásková ukazuje vzácnou hedvábnou zlatou ‰erpu
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V rámci projektu „R˘mafiov a Prudnik – mûsta tkalcÛ. Spoleãné dûdictví“, finan-
covaného z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd, nav‰tívily 7. fiíjna polské
dûti R˘mafiov a ãeské dûti se 16. fiíjna jely podívat do Prudniku. Pro obû skupiny
byl pfiipraven program zamûfien˘ na kulturní dûdictví z oblasti textilnictví. 
V pondûlí 7. fiíjna pfiijela do R˘mafiova poãetná skupina ÏákÛ ãtvrt˘ch

aÏ ‰est˘ch tfiíd z prudnické základní ‰koly. Absolvovali prohlídku r˘-

mafiovského muzea, procházku centrem mûsta s v˘kladem o nejv˘-

znamnûj‰ích památkách a komentovanou prohlídku externí expozice

o dûjinách textilnictví a v˘robû látek v budovû textilky Hedva âesk˘

brokát. Zde se také zúãastnili umûlecko-fiemesln˘ch dílen, které pro

Ïáky nachystali manÏelé Kfienkovi z Nedûlní ‰koly fiemesel ve Strán-

ském. Vyrobili si prostfiíhávané pfiáníãko zdobené barevnou vlnou ne-

bo si zkusili utkat kobereãek. 

Ve stfiedu 16. fiíjna pak Ïáci ZU· R˘mafiov zamífiili do Prudniku, je-

hoÏ muzeem, Vokovou vûÏí a centrem mûsta je provedl historik

Marcin Husak. Poté si Ïáci na ruãních stavech utkali náramek a zá-

loÏku do knihy. 

Smyslem v˘mûnn˘ch pobytÛ je seznámit mladou generaci s historií

a dûdictvím textilnictví, jeÏ má dlouhou tradici jak v R˘mafiovû, tak

v Prudniku. ZároveÀ se úãastníci setkali s jazykem sv˘ch sousedÛ.

Mûstské muzeum R˘mafiov dûkuje za spolupráci Hedvû âesk˘ brokát,

manÏelÛm Kfienkov˘m, ZU· R˘mafiov a r˘mafiovské jídelnû na ulici

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

V˘mûnn˘ pobyt polsk˘ch a ãesk˘ch dûtí v R˘mafiovû a v Prudniku

V pondûlí 14. fiíjna v Albrechticích, Bfiidliãné, Rudû

a v prostoru muzejní knihovny natáãel ‰táb âeské te-

levize Ostrava reportáÏ o pomníku obûtem 1. svûtové

války z roku 1921, kter˘ byl v záfií leto‰ního roku ob-

jeven pod podlahou b˘valé hasiãské zbrojnice

v Albrechticích u R˘mafiova. Tam jej v rozebraném

stavu nalezli souãasní majitelé zbrojnice pfiebudova-

né na rekreaãní dÛm. Ihned informovali pracovníky

Mûstského muzea R˘mafiov, ktefií se spolu se staro-

stou Bfiidliãné Miroslavem Kladníãkem pfiijeli na ná-

lez podívat. 

Památka se díky uloÏení dochovala ve velmi dobrém

stavu, o ãemÏ svûdãí i ãitelné nápisy: DEN IN WELT-
KRIEGE GEFALLENEN HELDEN / 1914–1918 /
Gewidmet von der Gemeinde Olbersdorf 1921, tedy

„Na památku hrdinÛ padl˘ch v první svûtové válce vû-

âeská televize Ostrava natáãela o albrechtickém pomníku

Dûti z Prudniku na r˘mafiovském námûstí...

âást v˘pravy ÏákÛ ZU· v Prudniku… …a v fiemeslné dílnû v Muzeu Ziemi Prudnickiej

Rozebran˘ pomník pod podlahou b˘valé albrechtické zbrojnice, 2019

...a v budovû firmy Hedva âesk˘ brokát
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novala obec Albrechtice“.

Pomník pÛvodnû stál

u cesty, jeÏ vedla ke kos-

telu, podle pamûtníkÛ aÏ

do zaãátku sedmdesát˘ch

let minulého století. Od té

doby byl nezvûstn˘. 

Starosta Bfiidliãné, pod

kterou Albrechtice spa-

dají, Miroslav Kladníãek

pfiislíbil vyzvednutí roze-

braného pomníku, uloÏe-

ní a následné restaurová-

ní a znovuosazení v mís-

tû pod kostelem, kde stá-

vala budova fary. Zde by

mohl vzniknout parãík

s pietní pfiipomínkou vá-

leãn˘ch obûtí. 

ReportáÏ âeské televize

Ostrava, v níÏ Pavel

Habram hovofiil s maji-

telkou domu Simonou Skupinovou, obyvatelkou Albrechtic Markétou

Koláfiovou, starostou Miroslavem Kladníãkem a historikem Mgr. Ji-

fiím Karlem, vysílal pofiad Události v regionech v pondûlí 14. fiíjna.

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

Kostel Nejsvûtûj‰í Trojice v Albrechti-
cích, v popfiedí pomník obûtem 1. svûtové
války, po roce 1921

Pavel Habram hovofií s Jifiím Karlem pro âeskou televizi Ostrava,
2019

JiÏ osm˘ rok v fiadû mohli zájemci nav‰tívit zámek v Janovicích, kter˘ v prÛ-
bûhu léta kromû expozic a v˘stav hostil nûkolik kulturních akcí. 
O realizaci kulturního programu se spoleãn˘mi silami postaralo

Mûstské muzeum R˘mafiov, Stfiedisko volného ãasu, Základní umû-

lecká ‰kola a také ‰koly a ‰kolky z R˘mafiovska. Novû se k nim pfii-

pojil Národní památkov˘ ústav, kter˘ v leto‰ním roce janovick˘ zá-

mek pfievzal do péãe.

V prÛbûhu celé sezóny mohli náv‰tûvníci zhlédnout v˘tvarné práce

dûtí na téma vesmír. Zámek poskytl prostor i pro v˘stavu fotografií

Zákaz vstupu Petra ·imãíka, malby Miroslava Morávka, expozici fie-

mesel Nedûlní ‰koly ve Stránském a v˘stavu loutek s námûtem jese-

nick˘ch povûstí od Melyny Ciosové. Novû byla na zámku otevfiena

v˘stava Svût „janovick˘ch“ HarrachÛ, kterou pfiipravil Národní pa-

mátkov˘ ústav.

Leto‰ní sezóna byla slavnostnû zahájena v sobotu 8. ãervna za úãasti

tehdej‰ího ministra kultury Antonína StaÀka, generální fieditelky

Národního památkového ústavu NadûÏdy Goryczkové ãi starosty

R˘mafiova Luìka ·imko. BohuÏel se ãásteãnû opakovala smÛla loÀ-

ského roku, kdy úãinkující i náv‰tûvníky spláchla prÛtrÏ mraãen.

Naplánovan˘ program se v‰ak podafiilo za velkého úsilí organizátorÛ

i úãinkujících dokonãit. Diváci tak mohli zhlédnout vystoupení dûtí ze

‰kol a ‰kolek R˘mafiova i okolí, divadelní pfiedstavení spolku Mahen

a koncert sboru Vox montana. V prÛbûhu dne probíhaly prohlídky zá-

meckého interiéru, fiemesln˘ jarmark a v˘tvarné workshopy ZU·. 

Je zvykem posledních let, Ïe se v zámeckém parku promítá letní ki-

no. ProtoÏe si v leto‰ním roce pfiipomínáme 80. v˘roãí vypuknutí 

2. svûtové války, byl v ãervenci promítán legendární film Atentát
Jifiího Sequense o atentátu na Reinharda Heydricha ãeskoslovensk˘-

mi v˘sadkáfii v roce 1942. Druh˘m filmem, kter˘ se na zámku pro-

mítal, bylo Ïivotopisné drama BoÏská Ema od Jifiího Krejãíka, pojed-

návající o Ïivotû Emy Destinové. O den pozdûji byla v zámeckém

parku zahájena tradiãní R˘mafiovská Skatastrofa, kterou pofiádá

Jazzclub SVâ. I letos byla dvoudenní. V pátek 16. srpna se hrálo di-

vadlo a promítaly studentské filmy, v sobotu byla na programu hud-

ba. Teãku za kulturními akcemi sezóny udûlal v sobotu 21. záfií ama-

térsk˘ divadelní spolek Mahen, kter˘ sehrál pohádkov˘ pfiíbûh

Kvûtu‰ka a ãarodûjnice. 

V prÛbûhu ãtyfi mûsícÛ (od ãervna do záfií) nav‰tívilo zámek celkem

838 náv‰tûvníkÛ, pfiiãemÏ nejvíce jich pfii‰lo v srpnu. V‰em organi-

zacím, které se do leto‰ní zámecké sezóny zapojily, patfií velké podû-

kování!

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov

Zámek v Janovicích ukonãil náv‰tûvní sezónu

Letos v kvûtnu opût otevfiel r˘mafiovsk˘ kostel Nav‰tívení Panny

Marie, znám˘ téÏ jako kaple V Lipkách, své brány nejen vûfiícím.

Obdivovat skvostné malby Ferdinanda Nabotha a Jana Kry‰tofa

Handkeho, vyfiezávané sochy a oltáfie, nebo jen nasát atmosféru ba-

rokní památky se opût rozhodlo nûkolik stovek zájemcÛ, které v ka-

pli provádûli zamûstnanci Mûstského muzea R˘mafiov od kvûtna do

konce záfií kaÏdé úter˘, ãtvrtek a sobotu. Mezi náv‰tûvníky nechybû-

li ani sudet‰tí Nûmci, pÛvodní obyvatelé mûsta, a jejich potomci, kte-

fií kaÏdoroãnû nav‰tûvují R˘mafiov, domov sv˘ch pfiedkÛ. Nûktefií

z nich nav‰tívili kapli i rodné mûsto vÛbec poprvé od odsunu nûmec-

kého obyvatelstva v letech 1945–1947. V ãervnu do kaple V Lipkách

zavítali nûmeãtí poutníci vedení Mons. Gerhardem Pieschlem, ãest-

n˘m kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

Otevírací dobu vyuÏili i studenti z r˘mafiovského Gymnázia a stfied-

ní odborné ‰koly a Ïáci Základní ‰koly R˘mafiov a Základní umûlec-

ké ‰koly R˘mafiov. 

Na závûr patfií podûkování dûkanu P. Franti‰ku Zehnalovi, do jehoÏ

obvodu kaple spadá, Ïe i v leto‰ním roce umoÏnil její otevfiení pro ve-

fiejnost. Mgr. Tomá‰ La‰ák
Mûstské muzeum R˘mafiov

Foto: Miloslav Marek

Náv‰tûvní sezóna v kapli
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KaÏdoroãnû na zaãátku fiíjna probíhá po celé âeské republice T̆ den knihoven, bû-
hem nûjÏ knihovníci zvou vefiejnost na nejrÛznûj‰í kulturní pofiady, registrují no-
vé ãtenáfie zdarma a nabízejí dal‰í program. Leto‰ní T̆ den knihoven v R˘mafiovû
mûl pfiíchuÈ louãení – mûstská bibliotéka se stûhuje do jin˘ch prostor.

Avizované stûhování knihovny do budovy na ulici Julia Sedláka se

pfiiblíÏilo, je‰tû pfiedtím ale stihla v dosavadních prostorách probûh-

nout bonusová fotografická v˘stava a na poãátku fiíjna T˘den kniho-

ven. Vzhledem k v˘jimeãnosti situace se pofiadatelé rozhodli v˘sta-

Louãení v T˘dnu knihoven

Filosof odpovídá na va‰i otázku tak, Ïe ani neporozumíte, na co jste se ptali. André Gide

(Nejen) literární v˘roãí
3. 11. 1919 nar. Kvûta Legátová, vl. jm. Vûra Hormanová, spisova-

telka a pedagoÏka (zemfi. 22. 12. 2012) – 100. v˘r. nar.

7. 11. 1989 zemfi. Jan Skácel, spisovatel (nar. 7. 2. 1922) – 30. v˘r. úm.

10. 11. 1759 nar. Friedrich Schiller, nûmeck˘ spisovatel (zemfi. 

9. 5. 1805) – 260. v˘roãí narození 

11. 11. V˘znamn˘ den âR – Mezinárodní den váleãn˘ch ve-
teránÛ – v˘roãí podpisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918
skonãila 1. svûtová válka 

12. 11. 1929 nar. Michael Ende, nûmeck˘ spisovatel, autor knih pro

dûti (zemfi. 28. 8. 1995) – 90. v˘roãí narození

13. 11. Mezinárodní den nevidom˘ch – v˘roãí narození
Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele sys-
tematické v˘chovy nevidom˘ch v roce 1745,  slaví se
od roku 1946 

13. 11. 1919 nar. Josef Istler, malífi a grafik (zemfi. 19. 6. 2000) 

– 100. v˘roãí narození

14. 11. Svûtov˘ den bez aut – v âR se konal poprvé v roce 1991 
15. 11. Den vûznûn˘ch spisovatelÛ – vyhlá‰en Mezinárod-

ním centrem PEN klubu roku 1993
17. 11. Státní svátek âR – Den boje za svobodu a demokra-

cii, v˘roãí perzekuce ãeského studentstva v roce
1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989

18. 11. 1944 nar. Helena ·táchová, loutkohereãka, zpûvaãka, scená-

ristka, dabérka (zemfi. 22. 3. 2017) – 75. v˘roãí narození

22. 11. 1819 nar. George Eliot, vl. jm. Mary Anne Evansová, ang-

lická prozaiãka (zemfi. 22. 12. 1880) – 200. v˘r. nar.

22. 11. 1869 nar. André Gide, francouzsk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 19. 2. 1951) – 150. v˘r. nar.

24. 11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu zpÛsobu
Ïivota – Den nenakupování 

24. 11. 1929 nar. Jifií Bûhounek, malífi, grafik, ilustrátor (zemfi. 

17. 7. 2005) – 90. v˘roãí narození

26. 11. 1909 nar. Eugene Ionesco, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

28. 3. 1994) – 110. v˘roãí narození

26. 11. 1939 zemfi. Arne Novák, literární historik a kritik, filolog

(nar. 2. 3. 1880) – 80. v˘roãí úmrtí

28. 11. 1859 zemfi. Washington Irving, americk˘ prozaik a historik

(nar. 3. 4. 1783) – 160. v˘roãí úmrtí

29. 11. 1909 nar. Adolf Zábransk˘, malífi a grafik, ilustrátor (zemfi.

9. 8. 1981) – 110. v˘roãí narození

Citát:
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Bohumil Hrabal: NûÏn˘ barbar

Hana Andronikova: Zvuk sluneãních hodin

Jan Tománek: Mot˘lí kfiik

Meg Gardinerová: BezboÏní svatí

Ingvar Ambjornsen: Bílí negfii

Jan Bauer: Hfií‰ná svûtice

Jifií Hanibal: Kat lidumil

Ivana Chfiibková: Such˘ hadr na dnû mofiském

Dal‰í tipy na knihy s oxymórem v názvu:

Kniha, kterou chci doporuãit ke ãtení star‰ím dûtem, splÀuje hned

dvû kritéria leto‰ní âtenáfiské v˘zvy. MÛÏete ji uplatnit jako knihu,

jejíÏ název je v rozkazovacím zpÛsobu, nebo jako knihu s oxymórem

(protimluvem) v názvu.

Jmenuje se ¤vi potichu, brácho a její autorka Ivona Bfiezinová jí po-

tvrzuje svÛj systematick˘ zájem o spoleãensky oÏehavá témata.

Román vypráví pfiíbûh dospívajícího autistického chlapce a jeho 

okolí, které se s jeho poruchou musí dennodennû vyrovnávat.

Jeremiá‰ chodí ven jen s velikou poklicí, k jídlu mu obûtavá mamin-

ka pfiipravuje v‰e vykrájené do koleãek a úklid v jeho pojetí spoãívá

v tom, Ïe vûci na nepatfiiãn˘ch místech splachuje do záchodu.

Bfiezinová ãtenáfie nijak nepfiipraví na vstup postavy do dûje,

Jeremiá‰ do nûj vpadne ranním v˘kfiikem a od té chvíle se odvíjí fie-

tûzec bizarních rituálÛ, které pro autistu znamenají bezpeãí a jistotu.

Ústfiední dvojicí pfiíbûhu jsou ãtrnáctiletá dvojãata; Jeremiá‰ má sest-

ru Pamelu, coÏ autorce umoÏnilo zdÛraznit Jeremiá‰ovu odli‰nost,

ale také ukázat jejich spfiíznûnost. Pamela si ãasto uvûdomuje, Ïe je-

jich pozice mohly b˘t obrácené. Vedle Jeremiá‰e, kter˘ navzdory fy-

zické vyspûlosti zÛstává v dûtském svûtû, je Pamela pfiedãasnû do-

spûlá. Otec neunesl tíhu synova postiÏení a rodinu opustil, takÏe je

Pamela jedinou oporou vyãerpané mamince.

Vyprávûní je proloÏeno Pamelin˘mi vnitfiními monology, v nichÏ se

dívka vyrovnává se sv˘mi rozporupln˘mi pocity. Bratra miluje, ale

souÏití s ním ji vystavuje zkou‰kám a nepfiíjemn˘m situacím.

Dramatem mÛÏe skonãit i obyãejná snídanû, kdyÏ v koláãi chybí ro-

zinky, které je Jeremiá‰ zvykl˘ vydlabávat a rovnat do fiady. Pamela

s maminkou zápasí i s nepfiátelsky naladûn˘m okolím, které projevy

Jeremiá‰ovy nemoci zamûÀuje za nevychovanost. Ostatnû sama

Pamela ve vztahu k spoluÏáku Patrikovi zpoãátku ãiní povrchní závûr,

kdyÏ jeho chování mylnû vyhodnotí jako podivínské hulvátství. Její

empatie a respekt k odli‰nosti, pûstované souÏitím s bratrem, jí nakonec

umoÏní najít cestu i k Patrikovi, trpícímu Aspergerov˘m syndromem.

Ivona Bfiezinová zachycuje souÏití s autistou realisticky, bez roman-

tizace, román citlivû pomáhá prolamovat m˘ty, které v souvislosti

s autismem mezi lidmi panují.

KdyÏ nám s bráchou byly asi ãtyfii, jeho stav se zhor‰il. Nebo moÏná
nezhor‰il, ale podivnosti v jeho chování najednou byly víc vidût.
Neustále zbûsile lítal v kruzích, jejichÏ stfied tvofiily nejrÛznûj‰í pfied-
mûty. Nûkdy to byl strom, jindy skvrna na koberci, psí hovínko nebo
prostû bod, kter˘ nikdo jin˘ kromû nûj nevidûl. Ale jeho kruhové 
obûÏné dráhy byly naprosto pravidelné. Dûda to jednou mûfiil, vzal
kolík a provaz a kontroloval, jestli Jeremiá‰ova dráha nevykazuje 
aspoÀ minimální ‰i‰atost. Nevykazovala. 
V té dobû brácha taky objevil kouzlo v˘‰ek. Lezl na v‰echno, co se
v jeho okolí zvedalo nad úroveÀ terénu. Îidle, stÛl, skfiíÀ, strom...
Problém byl, Ïe vylezl kamkoliv, ale dolÛ slézt neumûl. Je‰tû vût‰í pro-
blém byl, Ïe z dosaÏen˘ch vrcholÛ nevolal o pomoc, ale prostû se do-
lÛ samovolnû zfiítil. B˘val potluãen˘, ale bolest není pro Jeremiá‰e
veliãina, na kterou by v Ïivotû bral ohled. PociÈoval ji jen okrajovû,
pokud vÛbec. Na nûkteré jeho úrazy, vãetnû zlomenin, se tedy pfii‰lo
pozdû. KdyÏ se ale zaãal ve chvílích vzteku nekontrolovatelnû rozbí-
hat proti zdi a prodûlal nûkolik otfiesÛ mozku, bylo nutné zakroãit.

(B¤EZINOVÁ, Ivona. ¤vi potichu, brácho. 1. vyd. Praha: Pasparta –

Albatros, 2016, s. 122–123.)

Petra Klimentová

Kniha s oxymórem v názvu
Ivona Bfiezinová: ¤vi potichu, brácho

âtenáfiská v˘zva
V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pfiedstavujeme knihu, kterou se pfiipojujeme ke âtenáfiské v˘zvû.

vu fotografií Jana Nûmeãka Reynkovi / Petrkov nejen zahájit verni-

sáÏí (6. 9.), ale i slavnostnû ukonãit derniérou. Ta pfiipadla na samé

finále T˘dne knihoven v pátek 4. fiíjna. Hudebnû ji doprovodil

Vladimír Václavek písnûmi na ver‰e Bohuslava Reynka a dal‰ích

básníkÛ.

Knihovna ov‰em mûla program na kaÏd˘ den T˘dne knihoven. Ve

vestibulu se konal hojnû nav‰tûvovan˘ kabelkov˘ a kniÏní bazar, ve

stfiedu zahájila úvodní semestr Virtuální univerzita tfietího vûku a ve

ãtvrtek si Ïáci sedmého roãníku Z· vyzkou‰eli pfii workshopu se sce-

náristou Danielem Vydrou, jak se dûlá komiks. Po cel˘ t˘den také pa-

novala ãtenáfiská amnestie na upomínky za pozdû vrácené kníÏky

a noví ãtenáfii se mohli zaregistrovat do knihovny zdarma. Této pfií-

leÏitosti vyuÏilo bezmála ‰edesát zájemcÛ.

T˘den knihoven vyvrcholil zmínûnou derniérou, která byla zároveÀ

poslední kulturní akcí pro vefiejnost v budovû na Sokolovské ulici 25.

Knihovnu v listopadu ãeká stûhování do renovovaného objektu b˘-

valého soudu na Julia Sedláka 18. Z dÛvodu stûhování bude mít kni-

hovna doãasnû zavfieno, ãtenáfii najdou informaci o datu zahájení pro-

vozu na webu knihovnarymarov.cz, na Facebooku knihovny nebo

v Mobilním rozhlase. ZN

-11-2019  23.10.2019 16:57  Stránka 22



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2019

23

Pfiípravy na otevfiení Mûstské knihovny R˘mafiov v nov˘ch prostorách pokraãují. Fota: JiKo

U pfiíleÏitosti Mezinárodního dne archeologie pfiipravilo ostravské pracovi‰-
tû Národního památkového ústavu na sobotu 5. fiíjna pfiedná‰ku spojenou 
s komentovanou prohlídkou janovického zámku.
Na sobotní pfiedná‰ce s hojnou úãastí vefiejnosti byly prezentovány v˘-

sledky archeologického a stavebnû-historického prÛzkumu. Romana

Rosová pfiedstavila stavební v˘voj objektu vãetnû jednotliv˘ch majite-

lÛ zámku na základû dosud zpracovan˘ch písemn˘ch pramenÛ. 

V dal‰ím vstupu zmínil archeolog Marek KiecoÀ v˘sledky záchran-

ného archeologického v˘zkumu areálu zámku. PrÛzkumu pfiedcháze-

lo vyhodnocení dostupné ikonografie, plánové a stavební projektové

dokumentace, nálezov˘ch zpráv star‰ích archeologick˘ch v˘zkumÛ

a zejména v˘sledkÛ geofyzikální prospekce. Vzhledem k lokalitû, jeÏ

se nachází v pÛvodním baÏinatém prostfiedí, na soutoku Podolského,

Janovického a RÛÏového potoka, prÛzkum ukázal v˘razné nav˘‰ení

terénu, které bylo provázeno ãastûj‰ími úpravami povrchÛ, od jedno-

duchého ‰tûrkového posypu aÏ k stabilním valounov˘m dlaÏbám. 

Jana Koudelová prezentovala v˘sledky pasportizace zámku v Jano-

vicích. Pasport je zjednodu‰ená stavební dokumentace stávajícího ob-

jektu, obsahuje popis stavby, jednotliv˘ch konstrukcí, zjednodu‰ené v˘-

kresy stavby s ovûfien˘mi a zamûfien˘mi rozmûry dílãích konstrukcí. Po

krátké pfiestávce náv‰tûvníci pokraãovali na komentovanou prohlídku

zámku, kde si mohli ovûfiit poznatky, které zaznûly na pfiedná‰ce.

Co je Mezinárodní den archeologie a proã se koná?

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nad‰ení z obje-

vování. KaÏdoroãnû tfietí sobotu v fiíjnu rÛzné archeologické organiza-

ce napfiíã cel˘m svûtem nabízejí program a aktivity náv‰tûvníkÛm v‰e-

Mezinárodní den archeologie na státním zámku Janovice

Nová éra janovického zámku
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ho vûku a v‰ech zájmÛ. Archeologové tak usilují o zv˘‰ení povûdomí

o archeologii tím, Ïe vefiejnosti nabízejí moÏnost zapojit se do rÛzn˘ch

aktivit. Poprvé byl tento den slaven v USA v roce 2011, záhy pronikl

do zahraniãí a v roce 2013 uÏ jej slavilo pfies 70 tisíc lidí v rÛzn˘ch ze-

mích svûta; v âeské republice se poprvé konal v roce 2014.

Letos probûhl majetkov˘ pfievod zámku v R˘mafiovû-Janovicích

z Ministerstva vnitra âR na Národní památkov˘ ústav, kter˘ pfiipra-

vuje projekt rekonstrukce. Mgr. Jitka Slaná
kastelánka Státního zámku Janovice

Fota: JiKo

26. 10. 18:00 M· Dolní Moravice, Zavírání studánek

26.–27. 10. 9:00 SVâ R˘mafiov
Kurz olejomalby s Pavlem âerno‰kem

26.–28. 10. hrad Sovinec, Past na medvûda

30. 10. 18:00 M. muzeum R˘mafiov
Pfiedná‰ka: Igor Horni‰er 

– Terãe bruntálsk˘ch ostrostfielcÛ

23. 10. – 29. 11. gymnázium R˘mafiov
V̆ stava: Samet ve fotografiích Jindfiicha

·treita

23. 10. – 1. 12. radnice R˘mafiov
V̆ stava: fotografie Jindfiicha ·treita

5. 11. 18:30 SVâ R˘mafiov
Úsmûvy ZdeÀka Tro‰ky s písnûmi Simony

Klímové

7. 11. – 31. 12. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Tfiicet let svobody

7. 11. 17:00 SVâ R˘mafiov, Beseda: Kyber‰ikana

8.–10. 11. Horní Mûsto – chata Na Ml˘nû 
Indie v‰emi smysly – Cyklus

cestovatelsk˘chpfiedná‰ek 2019–2020 

9. 11. 19:00 SVâ R˘mafiov, Koncert: Jennifer Kamikazi

Indie/soul/folk/UK

12. 11. 19:00 SVâ R˘mafiov
Koncert: KIAP (norsk˘ jazzmetal)

14. 11. 17:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ v˘stavy: Tfiicet let svobody

16. 11. 17:00 R˘mafiov, kostel sv. Michaela
Koncert: pûveck˘ sbor Bernardini

16. 11. 18:00 ZU· R˘mafiov
Koncert: Vox montana a Chór na obcasach

16. 11. 19:00 SVâ R˘mafiov
Orientální taneãnice – R˘mafiov a Ozimek

16. 11. 19:00 KD Bfiidliãná
Country bál

17. 11. 10:00 Stránské, kostel sv. Katefiiny
PouÈ

17. 11. 11:15 Re‰ov, kostel sv. Katefiiny, PouÈ

17. 11. 19:00 SVâ R˘mafiov, Koncert: Catfish – blues UK

18. 11. 17:00 gymnázium R˘mafiov
PrÛvod mûstem na námûstí Míru

18. 11. 18:00 MD R˘mafiov
Sametov˘ veãer (po prÛvodu mûstem)

22. 11. 17:00 M. muzeum R˘mafiov
Pfiedná‰ka: PhDr. Tomá‰ Niesner

– ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ a Bruntálsko

23. 11. 15:00 Jifiíkov, kostel sv. Michaela
Pfiedadventní koncert (Pradûdova galerie)

26. 11. 17:00 M. knihovna R˘mafiov
Autorské ãtení Víta Kremliãky (nové sídlo

knihovny na ul. Julia Sedláka 18)

29. 11. nám. Míru, R˘mafiov
Zahájení adventu

30. 11. OÚ D. Moravice
Vánoãní jarmark a rozsvícení 

vánoãního stromu 

30. 11. – 1. 12. Pradûdova galerie U HalouzkÛ
S ãerty nejsou Ïádné Ïerty

Pfiehled kulturních akcí – fiíjen/listopad 2019

Brzo to bude oficiální diagnóza. Posedlost Ïivotosprávou.

Psychologové se na tom shodují, pfiehnanû zdravé stravování se

mÛÏe zvrhnout a zpÛsobit pfiíkladnému strávníkovi víc ‰kody neÏ 

uÏitku.

Takov˘ ãlovíãek by ne‰el do nûjaké restaurace, vyznává syrovou

stravu, pod vlivem pfiem˘‰lení o jídle a rÛzn˘ch názorÛ vyfiazuje ze

svého jídelníãku dal‰í a dal‰í potraviny, vyfiazuje ze sv˘ch pfiátel ty,

ktefií nemají na stravování stejn˘ pohled. Nová diagnóza není oficiál-

nû v lékafisk˘ch manuálech, ale její název zní orthorexie.
âlovûk nutkavû kontroluje sloÏení na obalech, kdyÏ sní nûco podle

nûj závadného, potrestá se nûkolikadenním pÛstem na ovocn˘ch ‰Èá-

vách. A jinak? Snídanû pohanková ka‰e, obûd zeleninov˘ salát, veãer

ovocné smoothie. Na zapíjení bylinkov˘ ãaj.

Jídlo je objektem skoro náboÏenského zanícení, orthorektik se poma-

lu izoluje od okolí, je pfiece morálnû nadfiazen˘. Má bludné pfiedsta-

vy o realitû, sociální sítû a celebrity zpÛsobují nakaÏlivost a ortho-

rektikÛ pfiib˘vá. V̆ Ïivoví poradci, lékafii, uãitelé a pódioví umûlci.

Ale také vegetariáni, vegani, lidé s depresemi, se sklony k negativní-

mu. Ti v‰ichni tvrdí, Ïe jíst zdravû se vyplácí, a chlubí se vlastnû tou-

to poruchou. Dûlají si z jídelníãku bludi‰tû a detektivku.

A tak mû napadá, kam se podûla obyãejná radost a pohoda z jídla,

u stolu a vÛbec. âlovûk je v‰eÏravec, ov‰em v‰eho s mírou! Si

Jíst zdravû?

Z kapsáfie tety Kvûty
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Organizace a spolky
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V sobotu 28. záfií se na edrovickém rybníku uskuteãnily dûtské rybáfiské zá-
vody. Zúãastnilo se jich osmnáct dûtí ze zájmov˘ch krouÏkÛ z R˘mafiova
a Bfiidliãné. 
Poãasí pfiíli‰ nepfiálo a ryby zfiejmû odplavaly do tepl˘ch krajin, tak-

Ïe k vítûzství staãilo ulovit jednoho kapra. Nepfiíli‰ úspû‰n˘ rybolov

byl proto doplnûn soutûÏí v pfiesnosti nahazování na terã a otázkami

z rybáfisk˘ch pfiedpisÛ.

Pro dûti bylo zaji‰tûno bohaté obãerstvení, které ozvlá‰tnil i naroze-

ninov˘ dort pro jednoho z mlad˘ch rybáfiÛ. Pofiadí nebylo tak dÛleÏi-

té, hlavní byla dobrá nálada a spokojenost dûtí. Vítûzem se stal

Zbynûk S˘kora, druhé místo obsadil Matyá‰ Hanik, na tfietím místû

pfii rovnosti bodÛ skonãilo hned nûkolik dûtí. V‰ichni soutûÏící obdr-

Ïeli hezké ceny, zejména rybáfiské potfieby.

Dûkujeme sponzorÛm – mûstu R˘mafiovu, Rybáfisk˘m potfiebám R˘-

mafiov, MO âRS R˘mafiov, za pomoc téÏ MUDr. Ondfieji Strna-

delovi a rodiãÛm závodníkÛ.

Zdenûk Tkadleãek, rybáfisk˘ krouÏek MO âRS R˘mafiov
Fota: Zdenûk Tkadleãek a Petr Mácka

Nejmlad‰í rybáfii soutûÏili na závodech

Chcete s nov˘mi kamarády pozorovat pfiírodu a krásu na‰ich vod?

Neváhejte a nav‰tivte ná‰ krouÏek. Máme pro vás pfiipraven bohat˘

program pln˘ nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ.

Scházíme se kaÏdou stfiedu v klubovnû MO R˘mafiov na Podolské 

ulici ã. 1336/1 od 15:30 do 17:00. Rybáfisk˘ krouÏek je pro v‰echny

dûti zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na tel. ãíslech: 725 686 710, 603 460 214
www.rybarirymarov.cz Zdenûk Tkadleãek

Místní organizace âeského rybáfiského svazu R˘mafiov
zve v‰echny dûti od 6 do 15 let k náv‰tûvám

RYBÁ¤SKÉHO KROUÎKU

Místní akãní skupina R˘mafiovsko, o. p. s.
informuje

o nové implementaãní aktivitû MAP II R˘mafiovsko

¤EâOVÁ V¯CHOVA
• Nejde o nahrazování klinické péãe, sluÏba bude probíhat formou

logopedické péãe ‰kolního typu.

• Pfiednostnû urãeno ÏákÛm prvního roãníku základní ‰koly a pfied-

‰kolním dûtem.

• Bezplatná poradenská ãinnost.

Jak bude probíhat:
• Pfii vstupním vy‰etfiení budou nastaveny pravidelné schÛzky na

odstraÀování fieãov˘ch nedostatkÛ.

• Dûti s tûÏ‰ími vadami fieãi budou doporuãeny klinickému logopedovi.

• SluÏba bude zaji‰tûna dvûma lektory s kvalifikovan˘m vzdûláním

za úãasti zákonného zástupce.

V pfiípadû zájmu neváhejte kontaktovat nûkterou z lektorek:
• Mgr. Marcela ·tûpaníková tel.: 777 699 805

ãtvrtek 14:30–16:30 v Mûstské knihovnû Bfiidliãná, ·kolní 178,

Bfiidliãná

• Mgr. Îaneta ·lézarová tel.: 728 661 839

pondûlí 14:30–16:30 v budovû Základní ‰koly na ·kolním námûs-

tí 1, R˘mafiov

Náv‰tûvu je tfieba pfiedem telefonicky domluvit.

Místní akãní skupina R¯MA¤OVSKO, o. p. s.,
zve rodiãe a ‰irokou vefiejnost 

na besedu s lektorem organizace E-bezpeãí

Kdy: ãtvrtek 7. listopadu v 17:00
Kde: kinosál – Stfiedisko volného ãasu

R˘mafiov, OkruÏní 10

Souãasné fenomény spojené s rizikovou komunikací na internetu.

Téma:
• kyber‰ikana, kyberstalking, kybergrooming, sexting,

happy slapping

• rizika sociálních sítí (Facebook, Youtube aj.)

• prevence v oblasti IT technologií, ochrana a obrana

• kazuistika (pfiíklady z praxe)

Témata jsou pfii souãasném pohybu dûtí v kyberprostoru velmi aktu-

ální. Pfiijdûte si nejen vyslechnout informace, ale vyuÏijte také moÏ-

nosti zapojit se aktivnû do debaty.

Vzdûlání je poskytováno bezplatnû. Kapacita kurzu 30 osob.
Pfiihlá‰ení probíhá formou e-mailu: icko@inforymarov.cz nebo na
telefonním ãísle: 554 212 381. Pfii pfiihlá‰ení uvádûjte prosím své

jméno + pfiíjmení + telefonní kontakt.

-11-2019  23.10.2019 16:57  Stránka 26



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2019

27

Klub ãesk˘ch turistÛ ve spolupráci s mûstem R˘mafiovem pfiipravuje
XI. mezinárodní zimní sraz turistÛ. Na pfielomu ledna a února 2020
se v R˘mafiovû sejde nûkolik stovek turistÛ z âeské republiky,
Slovenska, Polska a Maìarska, aby se aktivnû seznámili s jese-
nick˘mi bûÏeck˘mi trasami a s pfiírodním a kulturním bohatstvím
na‰eho regionu.
XI. mezinárodní zimní sraz turistÛ se uskuteãní od 30. ledna

do 2. února 2020 v atraktivním prostfiedí R˘mafiova a Hrubého

Jeseníku. Mûsto R˘mafiov bude centrem srazu a poskytne v‰e, co

vyznavaã zimní turistiky potfiebuje. Dobré zázemí, pfiimûfiené ubytovací

a stravovací moÏnosti, moÏnost pfiíjemného posezení i kulturního vyÏití

po turistickém programu. 

LyÏafiské trasy jsou zvoleny tak, aby poskytly moÏnost v˘bûru co do dél-

ky a pfiev˘‰ení pro vyslovenû rekreaãní bûÏkafie, turistické oddíly mlá-

deÏe aÏ po nároãné a kondiãnû dobfie pfiipravené turisty. Na v˘bûr bude

nespoãetné mnoÏství tras pro bûÏecké lyÏování i pû‰í turistiku, ale i celá

fiada dal‰ích sportovních aktivit. Pro milovníky sjezdového lyÏování

a snowboardingu nabízí moÏnost vyÏití areály v blízké Malé Morávce

a Karlovû a pro zájemce o zimní tábofiení bude pfiipraven zim-

ní tábor v areálu spoleãnosti Turistické známky, s. r. o.,

v R˘mafiovû-Janovicích. ZároveÀ se zde uskuteãní

Mini‰kola zimního tábofiení. Pfiipraven bude i program pro

zdravotnû postiÏené turisty, kter˘ organizuje Sekce turisti-

ky zdravotnû postiÏen˘ch.

Kromû individuálního turistického programu na základû

vlastního uváÏení je naplánován i doprovodn˘ program – slav-

nostní zahájení srazu, prohlídka mûsta, náv‰tûva v˘stavy

Jesenická turistika vãera, dnes a zítra… v Mûstském muzeu R˘mafiov,

turistické besedy, m‰e svatá, pfiehlídka historick˘ch lyÏníkÛ a slavnostní

ukonãení srazu s pfiedáním ‰tafety turistÛm z Polského turisticko-vlasti-

vûdného spolku (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze).

Program XI. mezinárodního zimního srazu turistÛ bude prÛbûÏnû upfies-

Àován na webov˘ch stránkách http://zimni-sraz.eu, prostfiednictvím

Mobilního rozhlasu, Facebooku a webov˘ch stránek mûsta, R˘mafiov-

ského horizontu, Informaãního centra R˘mafiov a dal‰ích.

JiKo, zdroj: http://zimni-sraz.eu

Turisté pfiijedou do R˘mafiova na mezinárodní zimní sraz

Ve stfiedu 25. záfií probûh-

lo v nové budovû SVâ R˘-

mafiov na ulici Julia Sed-

láka setkání ¤ídícího v˘-

boru MAP. Místní akãní

plány vzdûlávání neboli MAP jsou projektem Ministerstva ‰kolství,

mládeÏe a tûlov˘chovy. Hlavní my‰lenka projektu je zamûfiena na

rozvoj kvalitního inkluzivního vzdûlávání dûtí a ÏákÛ. ¤ízením pro-

jektu je povûfiena Místní akãní skupina R¯MA¤OVSKO, o. p. s.,

která aktivnû spolupracuje s ãleny pracovních skupin, sloÏen˘ch ze

zástupcÛ vzdûlávacích institucí na R˘mafiovsku.

¤ídící v˘bor projednával mimo jiné moÏnost sdíleného logopedické-

ho asistenta pro Ïáky matefisk˘ch a základních ‰kol na R˘mafiovsku.

Dále se fie‰ila problematika autobusov˘ch spojÛ v regionu. Zástupci

‰kol se vyjádfiili ke zmûnám jízdního fiádu. ·koly budou zasílat pfii-

pomínky manaÏerÛm SdruÏení obcí R˘mafiovska, pfiípadnû odboru

dopravy mûsta R˘mafiova, a tito zástupci pfiipomínky postoupí do-

pravci a zástupcÛm Moravskoslezského kraje, ktefií se zapracováním

pfiipomínek zab˘vají.

âlenové v˘boru si také prohlédli novû rekonstruované prostory SVâ,

které jsou zamûfieny na polytechniku, chovatelství, robotiku a dal‰í

ãinnosti. Dal‰í zasedání fiídícího v˘boru, kde bude pfiedstaven návrh

akãního plánu na rok 2020, je naplánováno na prosinec 2019.

Jana Krajãová, foto: archiv MAS R˘mafiovsko, o. p. s.

Zasedal ¤ídící v˘bor MAP

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

po–pá 16:00–21:00
so–ne 10:00–21:00

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

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

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Provozní doba – listopad:

pondûlí 14:00–20:00 18:30–19:45 vodní aerobik

úter˘ 14:00–20:00

stfieda 14:00–20:00

ãtvrtek 14:00–20:00 18:30–19:45 vodní aerobik

pátek 14:00–20:00

sobota 9:00–20:00

nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.

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

v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. 
Zaãátek vÏdy v 13:30. Ukonãení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.
Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste 

sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny setkání v roce 2019:
5. a 19. 11., 3. a 17. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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·koláãkÛm i pedagogÛm v Základní a Matefiské ‰kole Dolní Moravice zaãal
‰kolní rok 2019/2020 ve zbrusu novém kabátû. 
Obci Dolní Moravice se povedlo ve spolupráci se SdruÏením obcí

R˘mafiovska v roce 2019 uspût v dotaãním titulu Ministerstva pro

místní rozvoj âeské republiky, v programu Podpora obnovy a rozvo-

je venkova – Rekonstrukce a pfiestavba vefiejn˘ch budov.

Cílem projektu bylo maximálnû vyuÏít potenciálu budovy základní

‰koly a modernizovat její vnitfiní prostory. Vedení obce realizací toho-

to projektu chtûlo pfiedev‰ím zajistit kvalitní prostfiedí pro v˘uku ÏákÛ. 

Pfiestavbou pÛvodnû skladového prostoru a zázemí pro zamûstnance

‰koly vznikla nová funkãní tfiída. Dále byly rekonstruovány podlaho-

vé krytiny v prvním patfie, vymûnûny ve‰keré interiérové dvefie, re-

novována elektroinstalace, omítky a provedena nová v˘malba.

Celkové náklady projektu se vy‰plhaly na ãástku 740 629 korun

s DPH, dotace ãinila 518 440 korun s DPH (70 % celkov˘ch nákla-

dÛ) a zbylá ãást investice ve v˘‰i 222 189 korun s DPH byla kryta

z rozpoãtu obce Dolní Moravice.

Kolektiv ‰koly a také vedení obce Dolní Moravice pevnû vûfií, Ïe re-

konstrukce základní ‰koly podpofií dal‰í ‰kolní úspûchy ÏákÛ a zajis-

tí inspirativní prostfiedí pro cel˘ pedagogick˘ i nepedagogick˘ sbor.

Velké díky patfií v‰em, ktefií se na celém projektu podíleli.

Pavel Kopeãek
starosta obce

Základní ‰kola v Dolní Moravici pro‰la rekonstrukcí

V sobotu 12. fiíjna se konala dal‰í, uÏ sedmá Svatohubertská m‰e v kostele
Nejsvûtûj‰í Trojice v Malé Morávce.
Svatohubertskou m‰i v moráveckém kostele slouÏil správce farnosti

P. Karel Rechtenberg spoleãnû s P. Markem Îukowskim. Karel

Rechtenberg pfiipomenul v˘znam patrona myslivcÛ svatého Huberta

a ocenil starostlivost a péãi, s jakou se myslivci a ochranáfii starají

o pfiírodu a zvûfi. V prÛbûhu m‰e zaznívaly z kÛru fanfáry trubaãÛ

Rab‰tejn a varhanní skladby v podání Petra Wolffa.

Po m‰i byl do mysliveckého stavu slavnostnû pasován Libor Onderka

z Malé Morávky, kter˘ pro‰el mysliveck˘m kurzem a sloÏil zkou‰ky

ze sedmi oborÛ myslivosti. Pasujícímu pfiedstavil mladého adepta je-

ho uãební pán Jan Strnadel. Po pfieãtení mysliveckého desatera sloÏil

adept slib a na závûr byl pasován Stanislavem H˘bnerem z Okresního

mysliveckého spolku v Bruntále, kter˘ je zároveÀ místopfiedsedou

Spolku myslivcÛ a pfiátel pfiírody z JeseníkÛ – Karlov pod Pradûdem. 

Po m‰i byly náv‰tûvníkÛm u vchodu do kostela nabídnuty svatohu-

bertské koláãky a svafiené víno a poté se myslivci spoleãnû s úãastní-

ky svatohubertské m‰e vydali na v˘teãn˘ jelení gulá‰. V̆ tûÏek z dob-

roãinné sbírky, která probíhala pfii m‰i, pÛjde na opravu kostelní vûÏe.

O to, aby tradice svatohubertsk˘ch m‰í v Malé Morávce nezanikla, se

letos zaslouÏilo deset partnerÛ: obec Malá Morávka, Lesy âeské re-

publiky, Ing. Petr Kuba, firma Gatro, s. r. o., Rolba team, Mgr. Jan

Vinohradník – zemûdûlská ãinnost, manÏelé Glatterovi, Radek

Tvrdec, Radek Sadil a Spolek myslivcÛ a pfiátel pfiírody z JeseníkÛ –

Karlov pod Pradûdem. 

Fota a text: JiKo

Svatohubertská m‰e v Malé Morávce se konala posedmé

Z okolních obcí a mûst

Dfiíve sklad Dnes krásná proslunûná tfiída Fota: archiv OÚ Dolní Moravice

Myslivci pfiiná‰ejí pfied oltáfi ulovenou trofej Stanislav H˘bner pasuje Libora Onderku do mysliveckého stavu
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UÏ podeváté se do Bruntálu sjedou zástupci stfiedních ‰kol a v˘znamn˘ch re-
gionálních zamûstnavatelÛ, aby náv‰tûvníkÛm pfiedstavili fiadu pfiedev‰ím
technick˘ch a fiemesln˘ch studijních a uãebních oborÛ. Leto‰ní roãník vele-
trhu fiemesel a zamûstnanosti ARTIFEX probûhne ve ãtvrtek 14. listopadu ve
Spoleãenském domû v Bruntále (Ruská ulice) od 9:00 do 16:00. Akci pofiádá
Kontaktní pracovi‰tû ÚP âR v Bruntále ve spolupráci s mûstem Bruntál, mûs-
tem Krnov, stfiedními ‰kolami a zamûstnavateli.
Veletrh je urãen vycházejícím ÏákÛm základních ‰kol, jejich rodi-

ãÛm, pedagogick˘m pracovníkÛm i uchazeãÛm o zamûstnání.

„Veletrh ARTIFEX je specifick˘ v tom, Ïe se zde neprezentují ‰koly,
ale fiemesla a nedostatkové obory, pfiedev‰ím technické. Právû nabíd-
ka vzdûlávacích pfiíleÏitostí v atraktivních fiemesln˘ch a technick˘ch
oborech mÛÏe ÏákÛm v˘raznû pomoci v jejich rozhodování pfii volbû
budoucího povolání,“ upozorÀuje fieditel Kontaktního pracovi‰tû 

ÚP âR v Bruntále Jifií Unverdorben.

Leto‰ní roãník pfiedstaví náv‰tûvníkÛm 35 perspektivních oborÛ 

(napfi. nástrojafi, obrábûã kovÛ, elektrikáfi, chemik operátor ãi praktic-

ká sestra). Vybrané obory a fiemesla pfiedstaví studenti stfiedních ‰kol

z okresÛ Bruntál, Opava, Ostrava, Olomouc a ·umperk. Îáci a ostat-

ní zájemci o studium tak budou mít moÏnost získat a porovnat aktu-

ální informace t˘kající se podmínek studia, pfiijímacího fiízení, profi-

lu absolventa a pfiedev‰ím uplatnûní. Mohou se také seznámit 

s ukázkami pracovních ãinností a nûkteré si pfiímo na místû vyzkou‰et. 

ZájemcÛm budou k dispozici také specialisté z Úfiadu práce âR.

Spoleãnû se zástupci ‰kol a zamûstnavatelÛ pomohou ÏákÛm v jejich

rozhodování o budoucí profesi. Dospûl˘m pak poradí s moÏnostmi

dal‰ího vzdûlávání.

„Cílem veletrhu je poskytnout mlad˘m lidem dostatek kvalitních in-
formací o budoucím trhu práce, o povoláních, pro nûÏ se rozhodují,
o poÏadavcích na studijní a uãební obory. Vûfiíme, Ïe tato akce bude
opût pfiínosná, a tû‰íme se na v‰echny náv‰tûvníky, ktefií na veletrh
dorazí,“ uzavírá Jifií Unverdorben. Katefiina Beránková

tisková mluvãí ÚP âR

ARTIFEX pfiedstaví v Bruntále pfiedev‰ím technické profese

Berta Fabriková – Dobfieãov..................................................... 1921 

Rudolf Köhler – R˘mafiov......................................................... 1936 

Karel ·trajt – Malá ·táhle......................................................... 1952 

Josef Jureãek – R˘mafiov .......................................................... 1935 

Anna Skácelová – R˘mafiov...................................................... 1939 

Svatava Jufiinová – Stará Ves .................................................... 1936 

Anna Charníková – R˘mafiov.................................................... 1953 

Jaroslav Nesrsta – R˘mafiov...................................................... 1940 

RÛÏena Zapletalová – Re‰ov..................................................... 1940 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Rozlouãili jsme se

A pfii‰la dlouhá noc a po ní Ïádné ráno...
Dne 30. záfií 2019 jsme vzpomnûli

27. v˘roãí chvíle,
kdy nám ode‰el ná‰ drah˘ a milovan˘

manÏel, tchán, bratr a pfiítel,

pan Josef Chaloupka.
Kdo jste jej znali a mûli rádi, 

vzpomeÀte s námi.

S láskou vzpomínají manÏelka,
snachy Vûrka a Vlasta s rodinami, sestra Jifika s rodinou.

Blahopfiání
Dne 16. fiíjna oslavila 84. v˘roãí

paní Marie ·umpolcová.
Milá maminko, 

k Tv˘m narozeninám
Ti pfiejeme pfiedev‰ím 

hodnû zdraví
a BoÏí poÏehnání.

Dcera Alena s rodinou, zeÈ Drahomír, vnuãka Alena, 
vnuk Drahomír, pravnouãata Jakub, Katefiina, Sofie, 

Pavel a Adámek,
sestra Jana a bratr Franti‰ek

V̆ znamné Ïivotní jubileum 90 let oslaví 29. fiíjna 2019

paní NadûÏda Nûmeãková.
Je dlouholetou ãlenkou Klubu ãesk˘ch turistÛ, 

spolu se sv˘m manÏelem MUDr. ZdeÀkem Nûmeãkem, 
kter˘ byl v roce 1976 spoluzakladatelem turistické akce

R˘mafiovská padesátka, 
se zúãastÀovala nespoãetnû akcí pofiádan˘ch na‰ím odborem. 
I pfies zdánlivû vysok˘ vûk je paní Nûmeãková pofiád aktivní,

provozuje turistiku, jógu, nav‰tûvuje v˘tvarné krouÏky, 
je odbornicí na drhání a má mnoho dal‰ích aktivit.

KâT, odbor R˘mafiov, pfieje paní Nûmeãkové 
mnoho dal‰ích let proÏit˘ch ve zdraví a v takové

du‰ení pohodû, kterou nás udivuje dodnes.

Spoleãenská kronika

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

ZdeÀka Maková – R˘mafiov .................................................. 80 let 
Drahoslava ·imková – R˘mafiov ........................................... 80 let 
Oldfii‰ka Boroviãková – R˘mafiov ......................................... 80 let 
Franti‰ek Ujfalu‰i – R˘mafiov................................................ 80 let 
BoÏena Kfiemenáková – R˘mafiov ......................................... 81 let 
Helena Marková – R˘mafiov.................................................. 81 let 
Franti‰ek Urbaník – R˘mafiov................................................ 81 let 
Ladislav I‰tok – R˘mafiov...................................................... 81 let 
Olga Spurná – R˘mafiov ........................................................ 81 let 
Eva Köhlerová – R˘mafiov .................................................... 81 let 
Jarmila Jureãková – R˘mafiov................................................ 82 let 
Anna Ulrichová – R˘mafiov................................................... 82 let 
Martin Slovák – R˘mafiov...................................................... 82 let 
Miroslava Beyerová – R˘mafiov ............................................ 82 let 
Herbert Niekisch – R˘mafiov ................................................. 82 let 
Anna Mikesková – R˘mafiov ................................................. 83 let 
Jifií Karel – R˘mafiov.............................................................. 83 let 

Marie Vinklárková – R˘mafiov .............................................. 83 let 
AlÏbûta ·tulová – R˘mafiov................................................... 84 let 
Marie ·umpolcová – R˘mafiov .............................................. 84 let 
Anna Poli‰enská – R˘mafiov.................................................. 84 let 
Zdenka ÎiÏková – R˘mafiov .................................................. 84 let 
Miroslav Ondra – R˘mafiov ................................................... 85 let 
Alexandr Tome‰-Podkujko – R˘mafiov ................................. 86 let 
Ladislav Dokládal – R˘mafiov ............................................... 86 let 
Irena Ondrá‰ková – R˘mafiov ................................................ 86 let 
Vlasta Chlupová – Janovice .................................................. 87 let 
Ludmila Kameníková – R˘mafiov.......................................... 87 let 
Anna Rotterová – R˘mafiov ................................................... 87 let 
Vladimír Toman – R˘mafiov .................................................. 88 let 
Josef Hrabina – R˘mafiov ...................................................... 92 let 
Hedvika Vaculová – R˘mafiov ............................................... 92 let 
Vûra Pfiecechtûlová – R˘mafiov.............................................. 92 let 
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Velká skupina kachlÛ mozaikov˘ch, jeÏ se nyní naz˘vají ãastûji a pfii-

léhavûji tapetové (kobercové), tvofií v˘znamnou ãást janovického

souboru. V̆ roba vût‰iny vzorÛ byla spí‰ ãasovû nebo místnû omeze-

ná, tfieba mozaikové kachle místní provenience, jiné naopak získaly

trvalou oblibu, pouÏívaly se a pfieÏívaly na rozsáhlém území habs-

burské monarchie, v ãesk˘ch zemích, ve Slezsku, Rakousích, ale

i v Horních a Dolních Uhrách, v Sedmihradech i jinde. Vût‰inou jde

o men‰í a v pfievaze ãtvercové komorové kachle. Kachle jednotliv˘ch

souborÛ se shodují, rostlinné ãi geometrické vzory na sebe navazují

(opakují se) a nemají zv˘raznûné okraje, aby je bylo moÏno dokona-

le spojit do vût‰ího ornamentu (raportu) kompaktního obrazce o ve-

likosti polovice pfiední ãi boãních stran (i cel˘ch kamnov˘ch stûn).

Na R˘mafiovsku nacházíme rÛzné typy kamnáfiského zboÏí v zámku

Janovice, ale v nemalém mnoÏství i v mû‰Èanském ãi selském pro-

stfiedí, kde se vyskytují spí‰ nepolévané. Zelené glazury b˘vají v ne-

‰lechtick˘ch domácnostech ménû kvalitní, obãas matné a u star‰ích

v˘robkÛ dochází pomûrnû rychle k duhovému nabíhání aÏ rozeskle-

ní prÛhledné sklovité polevy.

Nejãastûj‰ím typem jsou pomûrnû jednoduché kachle s listov˘mi kfií-
Ïi. Ve dvou následujících stoletích patfiily v obou variantách k vÛbec

nejoblíbenûj‰ím. Poprvé se objevují v nemalém mnoÏství kolem roku

1550. PfieÏily cel˘ barok a jejich postupn˘ zánik zaznamenávají etno-

grafové kolem roku 1750. Vyskytují se ve dvou variantách. První je

jednodu‰‰í varianta bez perliãek (23 ks). Má pomûrnû úsporn˘ dekor

jednoduch˘ch listov˘ch (stejnoramenn˘ch, fieck˘ch) kfiíÏkÛ, uprostfied

stuh vytváfiejících atypické ‰piãaté mandorly (horní a dolní zakonãení

se podobá „oslím hfibetÛm“ jagellonské gotiky). Trojlaloãné listy ma-

jí stfiedové Ïilky a mal˘ kruhov˘ pestík. Zajímav˘m zji‰tûním je, Ïe

listy a pestíky trojlaloãn˘ch lístkÛ podélnû ãi svisle dûleného listové-

ho kfiíÏe nejsou na okrajích kachle poloviãní, ale jen témûfi tfietinové.

Hrnãífi poãítal s nutnou distancí mezi kachli a redukcí obrazce se sna-

Ïil moÏnou chybu ornamentu pfiedem vyrovnat. Druhá varianta s per-
liãkami (12 ks) má sice zcela shodn˘ základní tvar, ale doplnûn˘ me-

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe 
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

4. Tapetové (mozaikové) kachle

Z historie

Ukázka ãásti stûny kamen z kachlÛ s listov˘m kfiíÏem

Zlomky kachlÛ s listov˘m kfiíÏem, reÏn˘ (Hrádek), zelenû glazovan˘
(zámek Janovice)

Jednodu‰‰í varianta kachle s li-
stov˘m kfiíÏem

Varianta kachle s listov˘m kfií-
Ïem a perliãkami

âelní díl rekonstrukce (podle
Pajera 1982) kamen z 2. varian-
ty kachlÛ s listov˘mi kfiíÏi a per-
liãkami (StráÏnice)

Boãní strana kamen
(podle Pajera 1982)

Zlomky reÏného kachle s kruhy
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zi stuhami hustû umístûn˘mi per-

liãkami. Kachle mají rozmûry

19,8 cm x 19,7  cm a pomûrnû hlu-

boké komory (kolem 6,7 cm).

Dal‰í typ s kruhov˘mi poli a zjed-

nodu‰en˘mi ploch˘mi rostlinn˘mi

motivy, stonky s listy a stfielkovit˘-

mi poupaty pfiipomíná symetrické

motivy renesanãního beschlagwer-

ku (kování). Jednotlivé motivy vy-

plÀují mezikruÏí kfiíÏících se polo-

kruhÛ (2) a ãtvrtkruhÛ (4). Spolu

s dal‰ími pak vytváfií u I. varianty

oblé kruhy (22 ks) s jemn˘m orá-

mováním a plochou rostlinnou
v˘zdobou (21 ks). Velikost ãelní

vyhfiívací stûny je stejná jako

u pfiedchozího kachle s listov˘mi

kfiíÏi, jen komory b˘vají hlub‰í (do 7,3 cm), vyskytují se v˘hradnû bez

glazury. Varianta II. s kruhy a reliéfními kvûty (1 ks) se základním tva-

rem neli‰í od pfiedchozích, v˘plÀ ãásti mezikruÏí se zãásti nezachovala,

zãásti ji v‰ak tvofií dvojice zrcadlovû obrácen˘ch ploch˘ch lilií a ‰est

kvítkÛ s plastick˘mi okvûtními lístky a drobn˘m pestíkem na nitkovité

lodyze. Patfií k nejmen‰ím zámeck˘m kachlÛm (15,4 cm x 15,6 cm).

Tfietím typem jsou bohatû zdobené unikátní kachle se stfiedovou dutou

routou a tulipány (12 ks). Nespornû je vyrábûl velmi zruãn˘ místní

kachláfi (patrnû i autor kadlubu) v dílnû u potoka na Bartákovû ulici pod

kuÏelnou, o níÏ jsme jiÏ psali v minulém roce (R˘mafiovsk˘ horizont,

ã. 16 a 17, R˘mafiov 2018). Zfiejmû se kachel vyrábûl jen v R˘mafiovû

a prodával nejv˘‰ v blízkém okolí. Zatím nebyl publikován nikde jin-

de. PovaÏujeme jej s nikov˘mi za zdej‰í provenienci. Na rozdíl od ná-

lezÛ z odpadové jámy u toku, jimiÏ byly fragmenty vadn˘ch v˘robkÛ

v rÛzné fázi v˘robního procesu, reÏné, jiné uÏ s podloÏním nátûrem

(‰edá, bílá), ale bez glazury, jsou zlomky ze zámku opatfieny dokona-

lou ãirou polevou barvy svûtlej‰í lahvové zeleni. Jak uÏ jsme uvedli

v ãlánku o kachláfii, v˘robek zároveÀ potvrzuje vysokou kulturní úro-

veÀ zdej‰í pozdní renesance, neboÈ kromû jiného potvrzuje místní zna-

lost tulipánu, teprve nedávno objeveného v turecké Pfiední Asii. Stfiední

ãást ãelní vyhfiívací stûny vyplÀuje dutá routa vymezená lemovanou

stuhou s kruhov˘mi a elipsovit˘mi negativními perlami a tvofií rámec

ãtyfiem stylizovan˘m hroznÛm s listy a úponky i stfiedním kvítkem.

V rozích jsou umístûny tulipány s listy a rozvilinami, vázan˘mi prsten-

ci a ukonãené trojlistem. Na rozdíl od pfiedchozích patfií k nejvût‰ím

z kachlÛ (24,3 cm x 24,3 cm) s mûlãí komorou (nejv˘‰ 6 cm).

Velmi úhledn˘ je ãtvrt˘, geometrick˘ typ tapetového kachle s rost-

linn˘m motivem. Základem ãelní vyhfiívací stûny jsou rovné linie 

olemovan˘ch fiíms tvofiící velkou routu s vloÏen˘m ãtvercem vyplnû-

n˘m ondfiejsk˘m listov˘m kfií-

Ïem s velk˘m semeníkem, v˘se-

ãe routy vyplÀuje plastické listo-

ví a zb˘vající poloviny stfiedové-

ho kfiíÏe ve svislé poloze. Patfií

k vût‰ím exempláfiÛm (21,4 cm x

21,5 cm) s hlubokou komorou

(kolem 7 cm). Mgr. Jifií Karel

(Go‰ V. – Karel, J.: Rene-
sanãní kachle ze zámku
Janovice u R˘mafiova,
sbor. Quod bene notan-
dum, R˘mafiov 2011;
Pavlík â. – Vitanovsk˘
M.: Encyklopedie kach-
lÛ v âechách, na
Moravû a ve Slezsku,
Praha 2004; Loskotová
I. – Menou‰ková D. – Pav-
lík, â. – Vitanovsk˘ M.:
Krása, která hfieje, 
U. Hradi‰tû 2008; Sedláã-
ková H.: Sklo, slavnost-
ní keramika a kachle,
Olomouc 1998; Pajer,
J.: Hromadn˘ nález ze
zaãátku 17. století ve
StráÏnici, StráÏnice
1982; Karel, J.: Jano-
vick˘ zámek, Nálezová
zpráva 1989, 1986,
R˘mafiov 1997; Go‰, V.:
Kamna na Novém Hra-
dû u Hanu‰ovic, Sev. Mo-
rava, sv. 91, ·umperk
2006; ·ikulová, V.:
Nálezy z hradu Vik‰tej-
na, obec Radkov – Dubo-
vá, Pfiehled v˘zkumÛ, AÚ
âSAV, Brno 1972 ad.) 

Tapetov˘ kachel s kruhy a plo-
ch˘m dekorem a profilem komory

Neúplná rekonstrukce kachle
s kruhy a trojrozmûrnou v˘zdobou

Postranní ãást ãelní vyhfiívací stûny r˘ma-
fiovského kachle s tulipány a dokonalou
glazurou (Janovice)

Rekonstrukce kachle s routou
a tulipány

Rekonstrukce tapetového kachle
geometrického tvaru

Vzhled v˘fiezu ze stûny tvofiené kachli s routou a tulipány

Tfiídílná kamna podle Brycha
2004 (A nástavcov˘ díl, B soklov˘
díl, C podstavec – cihla ãi kámen)
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Jantarové schodi‰tû slávy bylo od-
haleno na ostravské Bolt Tower, te-
dy b˘valé Vysoké peci ãíslo 1
v Dolních Vítkovicích. KaÏd˘ rok zde
pfiibudou dvû hvûzdy se jmény nejv˘raznûj‰ích Ïijících umûlcÛ Moravsko-
slezského kraje, drÏitelÛ Ceny Jantar za celoÏivotní pfiínos v oblasti kultury.
První dvû hvûzdy vyrobené z cortenu, tedy povûtrnostnû odolné ocelové sli-
tiny s rezavou patinou, odhalili leto‰ní laureáti této ceny, zpûvaãka Marie
Rottrová a fotograf a pedagog Jindfiich ·treit. Spolu s hvûzdami byla odha-
lena i pamûtní deska.
Jantarové schodi‰tû slávy je spoleãn˘m projektem spoleãnosti

ProJantar, která udílení Cen Jantar organizuje, a Dolních Vítkovic.

Generálním partnerem celé akce je Moravskoslezsk˘ kraj. „Chodníky
slávy uÏ existují. V Cannes mají otisky dlaní slavn˘ch umûlcÛ, v Los
Angeles zase hvûzdy. V na‰em kraji teì máme Jantarové schodi‰tû slá-
vy. Právû to bude patfiit v˘jimeãn˘m umûlcÛm z na‰eho regionu, ktefií
byli uvedeni do krajské sínû slávy v rámci udûlování kulturních Cen
Jantar. Jsem hrd˘ na to, Ïe je v na‰em regionu tolik v˘znamn˘ch 
umûlcÛ, a upfiímnû mû tû‰í, Ïe jako první se na Jantarovém schodi‰ti
slávy ocitli právû Marie Rottrová a Jindfiich ·treit. K jejich hvûzdám
budou na Bolt Tower vzhlíÏet tisícovky náv‰tûvníkÛ Dolních Vítkovic,“
fiekl námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a pa-

mátkovou péãi Luká‰ Curylo.

Autorkou hvûzd je ostravská sochafika ·árka Mikesková. Ta vytvofii-

la i sklenûné so‰ky, které si v pfií‰tím roce jiÏ potfietí pfievezmou nej-

v˘raznûj‰í umûlci s vazbou na Moravskoslezsk˘ kraj. Tvar nepravi-

deln˘ch pûticíp˘ch hvûzd vychází právû ze základny so‰ky. Autorka

podle sv˘ch slov pracovala s metaforou vûÏe stoupající do nebesk˘ch

v˘‰in. „Hvûzdy pfiedstavují symbolické záznamy na pomyslné nebe
pfiesahující ná‰ region,“ fiekla ·árka Mikesková.

Do celkové koncepce moravskoslezsk˘ch kulturních cen zapadá

i materiál, ze kterého jsou hvûzdy vyrobeny. Jde o corten, tedy povû-

trnostnû odolnou ocelovou slitinu, která postupem ãasu získává cha-

rakteristickou a esteticky pÛsobivou rezavou patinu.

Spolu s hvûzdami byla na úpatí Jantarového schodi‰tû slávy odhale-

na i pamûtní deska, do které je laserem vypálen citát historicky prv-

ního drÏitele Ceny Jantar za celoÏivotní pfiínos Jindfiicha ·treita.

„JestliÏe spojíme lásku s umûním, mÛÏeme b˘t ‰Èastni,“ fiekl profesor

Jindfiich ·treit letos v bfieznu, kdyÏ v aule Gong spolu s Marií

Rottrovou cenu pfiebíral.

V̆ roãní Ceny Jantar za rok 2019 a dvû ceny za celoÏivotní pfiínos

kultufie Moravskoslezského kraje budou udûleny 15. bfiezna 2020

v ostravské aule Gong v Dolních Vítkovicích.

Ceny Jantar jsou platformou pro profesní a spoleãenské ocenûní 

umûlcÛ s vazbou na Moravskoslezsk˘ kraj. Letos v bfieznu byly vy-

hlá‰eny jiÏ druh˘m rokem v ‰estnácti kategoriích zahrnujících hud-

bu, divadlo, v˘tvarné umûní a literaturu. Dvû ceny za celoÏivotní pfií-

nos byly udûleny letos poprvé.

Fota a text: Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje

V Ostravû odhalili Jantarové schodi‰tû slávy 

Takzvané Yogapointy nabídnou otevfiené zastfie‰ené prostory, kde si lidé bu-
dou moci zacviãit jógu nebo se protáhnout po sportovním v˘konu.

Moravskoslezsk˘ kraj tak pokraãuje ve snaze region zatraktivnit, vytvofiit
pro jeho obyvatele pfiíjemné prostfiedí a nalákat sem více náv‰tûvníkÛ.
Yogapointy budou lidem k dispozici od pfií‰tího jara.

Milovníci jógy si zacviãí s v˘hledem do krajiny

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Jindfiich ·treit na schodi‰ti slávy
Ocenûní umûlci pfied citátem historicky prvního drÏitele Ceny Jantar
za celoÏivotní pfiínos Jindfiicha ·treita
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Hlásiãe poÏáru a detektory oxidu uhelnatého dostanou zdarma seniofii nad 
65 let. Kraj tak navazuje na zvy‰ování bezpeãnosti star‰ích obãanÛ Morav-
skoslezského kraje, v pfiedchozích dvou letech jim pofiídil uÏ 4100 tûchto za-
fiízení. Letos seniofii dostanou dal‰í 4 tisícovky ãidel.
„Oxid uhelnat˘ je velmi nebezpeãn˘ jedovat˘ plyn. Pokud uniká, ne-
lze jej ve vzduchu rozpoznat. NedráÏdí, nemá barvu ani zápach. Jeho
pfiítomnost ale mÛÏe spolehlivû indikovat jednoduché zafiízení umís-
tûné v místnosti. Abychom pfied tímto nebezpeãn˘m plynem chránili
seniory, ktefií v Moravskoslezském kraji Ïijí, nakoupili jsme pro nû
dvû tisícovky detektorÛ oxidu uhelnatého a dal‰í dva tisíce hlásiãÛ
poÏáru,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a do-

plnil, Ïe tato zafiízení kraj stála 1,95 milionu korun.

Celkem tedy kraj pofiídil do domácností seniorÛ v regionu pfies

osm tisíc hlásiãÛ. V roce 2017 to bylo 1100 kusÛ, v roce 2018 dal-

‰í 3 tisíce hlásiãÛ a detektorÛ, letos 4 tisícovky. Celkové náklady

pfiesáhly 4,3 milionu korun.

„Hlásiãe bez nadsázky zachraÀují lidské Ïivoty. Napfiíklad letos na
jafie vyjeli hasiãi do rodinného domu v Jablunkovû. Díky detektoru,
kter˘ si paní vyzvedla v krajském Senior Pointu, hasiãi odhalili váÏ-
nou poruchu na plynovém kotli. Kotel zabezpeãili, doporuãili jeho
dÛkladnou revizi a odvûtrali dÛm. Kdyby paní ãidlo doma nemûla,
mohlo by se stát velké ne‰tûstí, detektor totiÏ namûfiil koncentraci 
oxidu uhelnatého, která uÏ byla Ïivotu nebezpeãná,“ fiekl hejtman

kraje Ivo Vondrák.

Hlásiãe jsou pro seniory zdarma k dispozici v krajsk˘ch Senior

Pointech. Podmínkou pro jejich získání je vûk nad 65 let a trval˘ po-

byt na území Moravskoslezského kraje.

NejbliÏ‰í krajsk˘ Senior Point v regionu:
Bruntál, nám. Míru 5; úter˘ 8:00 aÏ 16:30; tel: 770 138 186; e-mail:

bruntal@seniorpointy.cz

Seniofii si mohou zdarma vyzvednout bezpeãnostní hlásiãe

Den pûstounství, kter˘ se konal v sobotu 12. 10., byl pfiíleÏitostí podûkovat
v‰em, ktefií nabídli opu‰tûn˘m dûtem rodinné zázemí. Souãástí programu vol-
nû pfiístupného i pro vefiejnost bylo udûlení tfií ocenûní pûstounÛm.
„Îivotní osudy dûtí, které nemohou vyrÛstat ve své biologické rodinû,
b˘vají ãasto velmi smutné. Jakmile se ov‰em objeví lidé ochotní tûm-
to dûtem nabídnout otevfienou náruã, rodinné zázemí a pochopení,
zaãíná se pfiíbûh pfiepisovat jasnûj‰ími barvami. KaÏd˘ pûstoun je v˘-
jimeãn˘, kaÏd˘ si zaslouÏí podûkování a respekt. Tfii ocenûní, která
jsme letos udûlili, mají b˘t konkrétními pfiíklady a moÏná i inspirací
pro celou spoleãnost,“ uvedl námûstek hejtmana Moravskoslezského

kraje pro sociální oblast Jifií Navrátil.

V‰ichni pûstouni mûli pfiíleÏitost zdarma nav‰tívit Svût techniky ãi

vyjet na Bolt Tower. Akci nav‰tívilo pfies dva tisíce lidí, v‰ichni si za

krásného poãasí uÏili bohat˘ doprovodn˘ program a také se dozvû-

dûli podrobnosti o pûstounské péãi. „V‰em, ktefií se na pfiípravû a re-
alizaci Dne pûstounství podíleli, velmi dûkuji. To nejvût‰í podûková-
ní v‰ak patfií náhradním rodiãÛm, ktefií o pfiijaté dûti s láskou peãu-
jí,“ uzavfiel Jifií Navrátil. Fota a text: Mgr. Nikola Birklenová

tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Kraj ocenil pûstouny

V Moravskoslezském kraji pomáhají pfii záchranû Ïivota jiÏ ‰est mûsícÛ vy-
‰kolení dobrovolníci, tzv. first respondefii. V pátek 5. fiíjna probûhla tisková
konference za úãasti zástupcÛ Zdravotnické záchranné sluÏby a Moravsko-
slezského kraje. Mediím byli k dispozici také dva zástupci first responderÛ,
ktefií jiÏ mají zku‰enost se zásahem u ãlovûka v ohroÏení Ïivota.
Dobrovolník je pomocí speciální aplikace operaãním stfiediskem ZZS

upozornûn na skuteãnost, Ïe v jeho blízkosti je potfieba poskytnout prv-

ní pomoc a mÛÏe b˘t u postiÏeného dfiíve neÏ posádka se záchranáfii. 

„Nejcennûj‰ím faktorem pfii záchranû ãlovûka, u nûhoÏ dojde k ná-
hlému postiÏení zdraví bezprostfiednû ohroÏujícímu Ïivot, je ãas.
A právû ten lze ve prospûch pacienta získat poskytnutím základní
první pomoci je‰tû pfied pfiíjezdem profesionální posádky záchranné
sluÏby. Proto ‰kolení zachránci, first respondefii, zvy‰ují nadûji na ús-
pû‰nou záchranu,“ sdûlil fieditel ZZS MSK Roman Gfiegofi. 

V Moravskoslezském kraji je aktuálnû ãinn˘ch 480 vy‰kolen˘ch first

responderÛ. Dosud dorazili na pomoc ve stovce pfiípadÛ, pfiiãemÏ

u ‰edesáti postiÏen˘ch byli dfiíve neÏ sanitka. ·lo o tfii desítky paci-

entÛ, které bylo nutno resuscitovat, více neÏ dvacet jin˘ch s poruchou

vûdomí a také o váÏné úrazové stavy.

Vyhodnocená data ãinnosti first responderÛ v MSK, která mají zá-

chranáfii za prvních ‰est mûsícÛ k dispozici, potvrzují, Ïe je systém 

úãeln˘ a správnû nastaven˘, pfiiãemÏ prÛbûÏnû probíhá jeho dal‰í

optimalizace.

Evidence zájemcÛ, ktefií se chtûjí v Moravskoslezském kraji stát vy-

‰kolen˘mi prvními zachránci, ãítá aktuálnû 300 osob. Tyto v násle-

dujících mûsících projdou pûtihodinov˘m ‰kolením a budou se moci

zapojit do systému. Hlásit se nadále mohou ãlenové integrovaného

záchranného systému, tedy hasiãi, policisté a záchranáfii, zafiazení

ãlenové Jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ a nyní jiÏ také profesní

zdravotníci. PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

First responder systém v MSK má za sebou první pÛlrok provozu

„Vûfiím, Ïe si tato stavení na cviãení nebo tfieba jen relaxování li-
dé oblíbí. Budou to konstrukce respektující pfiírodní zákony, vybu-
dovaná v souladu s pravidly pro cviãení jógy. Nabídnou nejen
prostor, ale i soukromí a pohodovou atmosféru. Souãástí
YogapointÛ budou i panely s radami, jak se cviãí jóga a jak˘mi
cviky si lze protáhnout jednotlivé ãásti tûla,“ uvedl námûstek hejt-

mana kraje pro cestovní ruch Jan Krko‰ka a dodal, Ïe Yogapointy

budou moci lidé vyuÏívat zdarma. Yogapointy budou rozmístûny

rovnomûrnû po na‰em kraji, v Ostravû, v rekreaãním areálu

Ole‰ná ve Fr˘dku-Místku, v Trojanovicích, v lázních Darkov 

a v Malé Morávce.
Základním konstrukãním prvkem YogapointÛ bude dfievo. Na ãtyfiech

trámech bude vybudována prÛsvitná pergola, která umoÏní hru s pfií-

rodním svûtlem, tedy se sluncem. V‰echny tyto aspekty navodí 

atmosféru klidu a souladu s pfiírodou. 

Tento projekt vzniká ve spolupráci s architektonick˘m studiem

KLAR, konkrétnû s architekty ZdeÀkem Li‰kou a Václavem

Kociánem. Projekt je pfiipraven˘, kraj chystá v˘bûrové fiízení na fir-

mu, která bude Yogapoity stavût. „Yogapointy, kter˘mi jsme se inspi-
rovali v zahraniãí, by mûly b˘t lidem k dispozici od jara ãi léta pfií‰-
tího roku. Pût konstrukcí bude stát zhruba pÛl milionu korun, starat
se o nû budou vlastníci pozemkÛ, na kter˘ch budou konstrukce umís-
tûné, na základû dohody s krajem,“ uzavfiel námûstek hejtmana Jan

Krko‰ka.

Fota a text: Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje
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V minulém ãísle jsem psal o tom, jak se mûnil tok Podolského potoka. Nyní
se podívejme na mosty, mÛstky a lávky.
V úseku od r˘mafiovského nádraÏí po konec Jamartic byly ãtyfii

mosty. První byl za posledním domem ÎiÏkovy ulice, a uÏ spadl.

Druh˘ dosud je na konci b˘valého Geologického prÛzkumu, ale bo-

huÏel se pfieloÏil potok, takÏe teì slouÏí jen pro vjezd do ãistírny

odpadních vod. Oba mosty jsem v mládí vyuÏíval, kdyÏ mi ze ‰ko-

ly ujel vlak a ‰el jsem pû‰ky domÛ. KdyÏ se chci dostat vozem ze

zahrádky pfies potok na silnici do Jamartic, musím se vrátit témûfi

do stfiedu mûsta a ujet mnoho kilometrÛ. Také v‰echno dfievo z kÛ-

rovcové tûÏby z lesa u trati nebo materiál pro zahrádky se musí vo-

zit jedinou, nedÛstojnou pfiístupovou cestou z ÎiÏkovy ulice, kde

úzké hrdlo ‰ífiky ani ne tfii metry nedovoluje se vyhnout ani kolu.

Myslím, Ïe je nutné navázat na most ze silnice ã. 370 k ãistiãce, 

okrajem areálu by komunikace navazovala na nov˘ most pfies

Podolsk˘ potok, ãímÏ by se získal nov˘ pfiístup k zahrádkáfiské 

osadû i k rybníku a hlavnû dfievo z lesa by nemuselo kolem rodin-

n˘ch domkÛ úzké ÎiÏkovy ulice. Také cyklostezka nedávno vybu-

dovaná pod závodem RD by získala plnûj‰í vyuÏití pro koãárky

a kola zahrádkáfiÛ. Mohl by se pak také zru‰it brod u rybníka, pfies

kter˘ se rybník vybudoval a pozdûji odbahnil a kter˘m projede jen

tûÏk˘ terénní náklaìák, buldozer nebo tank.

Dal‰í most na konci Jamartic, kter˘ uÏ také spadl, slouÏil zemû-

dûlcÛm pro pfiepravu dobytka, úrody, ale hlavnû pro svoz dfieva

z prostoru nad Velkou ·táhlí a Albrechticemi. Spadl nûkdy na pfie-

lomu století a dnes v‰echno vãetnû dobytka, hnoje, vody pro do-

bytek, sena, ale hlavnû dfieva z tûÏby, které se mohlo z velké ãás-

ti dfiíve expedovat pfies tento most, se musí dopravovat pfies most

o ‰ífice tfii metry postaven˘ v roce 1936. K tomu si pfiipoãítejte

bûÏn˘ provoz aut, kol, koãárkÛ a chodcÛ, obyvatel Jamartic. Jde

vlastnû o dvojmost, protoÏe se Podolsk˘ potok rozdvojuje a krát-

ce za sebou se pfiejíÏdûjí dva mosty. Tento dvojmost je hodnû vy-

tíÏen˘ a myslím, Ïe je nezbytné spadl˘ most na konci Jamartic ob-

novit.

PodtrÏeno a seãteno: ze ãtyfi mostÛ od konce války dva spadly a jeden

nelze pouÏít, protoÏe potok byl pfieloÏen. Funkãní je jen jeden. Nelze

Ïít jen z podstaty a za tfii ãtvrtiny století Ïádn˘ most nepostavit.

Pamatuji v Jamarticích pût lávek pfies Podolsk˘ potok, zÛstaly tfii.

První vede od kostela ke ‰kole, kudy jsem chodil do ‰koly. Ta láv-

ka je opravovaná nebo se s její opravou poãítá. Druhá je o dvûstû

metrÛ proti toku v˘‰e, u staré kovárny. Ta je zachránûná – nevím

jak, ale snad zÛstane. Tfietí je pfies odboãku potoka (parcela ã. 706)

na chodníku, kter˘ pfies parcely ã. 152, ã. 130 a ã. 145 dûlá chod-

ník od paneláku na hfii‰tû nebo na vlak. Po rekonstrukci silnice 

ã. 370 pfies Jamartice tam nezbylo místo na chodník, a tak je pfii

stále vût‰ím provozu na silnici bezpeãnûj‰í, zvlá‰tû pro dûti, chodit

tudy. Tento mostek stejnû jako odboãka potoka a chodník patfií mû-

stu R˘mafiovu. Dosud nebyl opravován, a i pfies na‰i snahu vtlou-

kat vypadávající kameny zpût urãitû péãi potfiebuje tím spí‰e, Ïe

pfii vût‰í povodni pfies nûj jde voda a musí mít vy‰‰í odolnost.

Ze zanikl˘ch lávek bych se zmínil o lávce mezi parcelami ã. 129

a 100, která slouÏila pro cesty obãanÛ, hlavnû dûtí, ze západního

cípu obce na hfii‰tû a Ïelezniãní zastávku. Byla tady odjakÏiva,

i kdyÏ zprvu jako dvû klády a pamatuji zde i jedno utonutí. Asi

v sedmdesát˘ch letech minulého století tu byla mûstem osazena

kvalitní Ïelezná lávka i se zábradlím, která byla pak nûkdy po pfie-

lomu století odstranûna. Proã? KdyÏ se podíváte na mapu katastru,

tak tam Ïádn˘ chodník nevede. Stejn˘ ‰lendrián s nezapisováním

do katastru, jako jsem psal v minulém ãlánku. I kdyby mûsto chtû-

lo lávku obnovit, asi narazí na nedotknutelnost soukromého vlast-

nictví.

Je‰tû o jedné nové lávce bych se rád zmínil. Asi ji zbudovali rybáfii a je

u b˘valého ml˘na naproti STS. Rybáfii mohou pfiijet aÏ k potoku, za-

parkovat vÛz a pfies lávku se snadno dostanou k rybníku. Je ze dvou

trámkÛ se ‰pru‰lemi a pfiimlouval bych se, aby mûsto pomohlo vybu-

dovat solidnûj‰í lávku vzhledem k tomu, Ïe tudy chodí i cyklisté

a hlavnû dûti.

Bylo by jistû zajímavé psát o ml˘nech a náhonech – já vím v tom-

to úseku aspoÀ o tfiech. Proã se asi kopec nad Jamarticemi jmenu-

je Ml˘nsk˘ vrch? ·koda Ïe nikoho nenapadlo vyuÏít toho pro ma-

lou vodní elektrárnu, které jsou jak v R˘mafiovû i na horním toku,

tak tfieba hned za Jamarticemi, ale to uÏ patfií do dal‰í obce. Asi tu

chybûli technicky zdatní a hlavnû podnikaví lidé, mû samotného

nevyjímaje. Ladislav PacvoÀ

Pan Mgr. Ladislav PacvoÀ ve svém pfiíspûvku pfiesnû popisuje dÛ-

sledky zmûn v lidské ãinnosti a ve spoleãnosti, ke kter˘m v po-

sledních desetiletích do‰lo, a jejich dopad na okolní krajinu. Dfiíve

kaÏdá obec i vesnice mûla vybudovanou a funkãní infrastrukturu

vhodnou pro drobná hospodáfiství vyuÏívající taÏná zvífiata, vyso-

ké pracovní nasazení v‰ech ãlenÛ domácnosti a také tfieba pû‰í chÛ-

zi jako zpÛsob dopravy. To v‰e se v prÛbûhu let radikálnû zmûnilo

a fiada vûcí se nenávratnû vytratila. A dÛsledkem je tfieba právû to,

Ïe jsme v posledních desetiletích „pfii‰li“ o nûkolik mostÛ pfies

Podolsk˘ potok. ·lo o mosty k obsluze zemûdûlsk˘ch pozemkÛ.

Mosty svou ‰ífikou a nosností ve své dobû staãily na poÏadavky

tehdej‰ího hospodafiení v krajinû, prÛjezd koÀského potahu nebo

men‰ího zemûdûlského stroje, ale v Ïádném pfiípadû by nestaãily

pro dne‰ní obrovské a v˘konné mechanismy a pfiepravu jejich ná-

kladÛ. Zatímco kdysi jezdili sedláci na svá pole dennû, dnes pro-

bûhnou jakékoliv zemûdûlské práce na pozemcích v rozmezí nûko-

lika dní, ne-li hodin za rok (s v˘jimkou zásobování pastvin vodou

pro dobytek). KaÏd˘ novû budovan˘ most musí splÀovat fiadu vel-

mi pfiísn˘ch technick˘ch pfiedpisÛ a poÏadavkÛ povodí, takÏe stav-

ba v koneãném dÛsledku vyjde na desítky miliónÛ korun. Pro ze-

mûdûlce a pro mûsto je jejich v˘stavba neekonomická a nijak zá-

sadnû nezv˘‰í dostupnost a obsluÏnost daného území.

Stejné je to i s lávkami pro pû‰í. Pokud si rybáfii vybudují pro snaz-

‰í zpfiístupnûní rybníka „naãerno“ vlastní lávku, protoÏe jim nevy-

hovuje existující pfiíjezdová cesta, pak je to jejich vûc. Vybudování

nové lávky mûstem by muselo plnit celou fiadu poÏadavkÛ, a bylo

by proto vzhledem k jejímu vyuÏití neúnosnû nákladné.

PfiipomeÀme, Ïe obnovené lávky na Podolském potoku u chránû-

ného bydlení Sagapo, p.o., a za prodejnou R˘mafiovanka – COOP

pfii‰ly kaÏdá na více neÏ 500 tis. korun, a to jsou oba bfiehy potoka

zpevnûné a umoÏÀovaly poloÏení tûlesa lávky bez dal‰ích terén-

ních úprav a stavby opûrn˘ch zdí. Plánovaná oprava lávky mezi 

ulicemi Palackého a Podolskou (za garáÏemi Mûstsk˘ch sluÏeb) je

odhadována na 1,6 mil. korun.

Realizaci mostÛ a lávek neumoÏÀují kromû zmínûn˘ch finanãních

dÛvodÛ ani vlastnické pomûry pozemkÛ podél Podolského potoka,

jak pan Mgr. PacvoÀ sám uvádí. AÏ na pár v˘jimek je vût‰ina po-

zemkÛ ve vlastnictví jin˘ch subjektÛ, které se v˘stavbû nov˘ch

mostÛ a lávek a vedení komunikací brání.

Mûsto R˘mafiov nechává prÛbûÏnû zpracovat hlavní prohlídky

mostÛ a lávek, které deklarují jejich stav a pfiípadnû stanoví nutné

opravy. V souãasné dobû vlastní mûsto 21 mostÛ a 6 lávek.

Zastupitelé mûsta se snaÏí pfiiblíÏit okolí mûsta jeho pÛvodní po-

dobû realizací napfi. vodních prvkÛ, biokoridorÛ a biocenter.

Navrátit mûstu a jeho okolí pÛvodní podobu v plném rozsahu

a zvrátit trendy ve spoleãnosti ale není v na‰ich silách. Za vedení

mûsta mohu prohlásit, Ïe se snaÏíme Ïivot jeho obyvatel co nejví-

ce zpfiíjemnit a usnadnit a mûsto zatraktivnit. 

Ing. Lenka Vavfiiãková
místostarostka mûsta

Mosty a lávky pfies Podolsk˘ potok

odpovídá místostarostka Lenka Vavfiiãková

-11-2019  23.10.2019 16:57  Stránka 34



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2019

35

Z Karlovy Studánky je to jen pár desítek metrÛ na sedlo Hvûzda. Zde

se nachází stejnojmenn˘ motorest a také bod, odkud mífií nejvíce tu-

ristÛ na vrchol Pradûdu. Pokud bychom se vydali po silniãce

k Ovãárnû, kudy jezdí i pravidelná autobusová linka, projdeme nad

údolím vodopádÛ Bílé Opavy. Kousek na jih od silnice najdeme po-

zoruhodné místo, na nûÏ nás upozorní rozcestník s názvem Sutû.

Právû zde se zaãala pfied 100 lety psát historie pobytu jednoho úÏas-

ného horského zvífiecího druhu v Jeseníkách – kamzíka.

Kamzíci b˘vali v Jeseníkách je‰tû pfied pár lety obãas ke spatfiení.

Jejich populace v‰ak podle ekologÛ ohroÏovala chránûné druhy rost-

lin, a tak se dokonce zaãalo hovofiit o její úplné likvidaci. Nakonec,

i po velk˘ch protestech milovníkÛ hor, byla stáda tûchto antilop hor-

sk˘ch oblastí stfiední Evropy redukována, ov‰em zÛstala natrvalo

souãástí zdej‰í pfiírody. Spatfiit je ve volné pfiírodû je v‰ak stále tûÏ‰í.

Jeseniãtí kamzíci jsou pÛvodem z Alp. V únoru 1913 pfiijeli první zá-

stupci tohoto druhu vlakem na nádraÏí v Malé Morávce. Zásadní zá-

sluhu na tom mûl tehdej‰í velmistr fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ arcivévo-

da EvÏen. Pro oÏivení rozsáhl˘ch horsk˘ch oblastí se totiÏ rozhodl

pfiivézt z Tyrolska dva samce a pût samic, které nechal vysadit do

12hektarové obory, právû v lokalitû Sutû. V̆ bûr kamzíkÛ nebyl ná-

hodn˘. Po zku‰enostech z minul˘ch let odchytili lovci v Tyrolích tzv.

lesní kamzíky, tedy druh, kter˘ v pÛvodních alpsk˘ch podmínkách 

ob˘val niÏ‰í nadmofiské v˘‰ky. Nûkolikrát se pokusili utéct, pozdûji si

ale v obofie zvykli a následnû zde stádeãko úspû‰nû pfieÏívalo 15 let.

V roce 1928 bylo vypu‰tûno na svobodu a ve tfiech skupinách ob˘va-

jících okolí Pradûdu se stalo základem dne‰ní populace kamzíkÛ.

Ve stejné dobû jako nûmeãtí rytífii uvaÏoval o moÏném vysazení vzác-

n˘ch b˘loÏravcÛ v Jeseníkách dal‰í majitel pozemkÛ v této oblasti –

vratislavsk˘ biskup. Zámûr byl v‰ak odloÏen aÏ do let 1927–1928,

kdy se v oblasti Vidlí podafiilo vytyãit prostor pro oboru. Nákup kam-

zíkÛ z Alp znemoÏnila pra‰ivina, která tam v oné dobû decimovala

stavy kamziãí populace. Byly uãinûny i pokusy získat kamzíky

z Tater, ty v‰ak skonãily pro zvífiata tragicky, zejména kvÛli jejich 

onemocnûní. Nakonec se z dal‰ího transportu z Rakouska podafiilo

zachovat pouze jedno mládû. To v roce 1931 doplnily dal‰í tfii kusy

a tím byl poloÏen základ dal‰ího chovu. Chov v obofie probíhal aÏ do

roku 1939, kdy bylo patnáctihlavé stádo vypu‰tûno do volné pfiírody.

OÏivila se tak genová rozmanitost jesenick˘ch kamzíkÛ, která napo-

mohla ozdravit i star‰í stáda.

Sedlo Hvûzda je pozoruhodné je‰tû jednou vûcí. Právû pfies nû kdysi

vedli dávní horníci vodu z fieky Bílé Opavy do Suché Rudné. Tento

kanál je v lese mezi Hvûzdou a touto obcí dodnes znateln˘. Unikátní

technické dílo v‰ak upadlo témûfi v zapomnûní a dnes o nûm ví jen

pár zasvûcen˘ch.

Tím se dostáváme do kraje dávn˘ch havífiÛ. Jejich jesenické pÛsobe-

ní je prokázáno, jak uÏ bylo fieãeno, právû v Suché Rudné. Na druhou

stranu zde pravdûpodobnû tûÏili i Keltové a pfiíslu‰níci dal‰ích histo-

rick˘ch národÛ. Právû Andûlskohorsk˘ rudn˘ revír, jak se oblasti jiÏ-

nû od Vrbna pod Pradûdem fiíkávalo, je pozoruhodnou ukázkou roz-

manitosti bohatství zdej‰ího podzemí. Stopy po tûÏbû zlata jsou 

v okolí Suché Rudné znatelné témûfi na kaÏdém kroku. Pfiímo v obci

najdeme nûkolik desítek metrÛ hlubokou proláklinu, která vznikla

vytûÏením zlatonosn˘ch nánosÛ, o kus dál, pfiímo za zahradou jedno-

ho z domÛ, uvidíme vystupovat na povrch dÛlní vody ze star˘ch ‰tol.

Také se zamfiíÏovan˘mi vstupy do podzemí se zde setkáme bûÏnûji

neÏ jinde.

PfiestoÏe zde bylo vytûÏeno patrnû neskuteãné bohatství, na vesnici to

moc vidût není. Nejvût‰í památkou obce je pÛvabn˘ dfievûn˘ kostelík

zasvûcen˘ Nejsvûtûj‰í Trojici, kter˘ najdeme jen pár desítek metrÛ od

místa nálezu prastarého tûÏebního zafiízení. Jednoduchá obdélná rou-

bená kaple je pro horskou oblast JeseníkÛ typická. Stfiecha je kryta

‰indelem a zakr˘vá nejen hlavní loì, ale i nev˘razn˘ presbytáfi. Z hfie-

bene vyãnívá osmiboká vûÏiãka – sanktusník zakonãen˘ jednodu-

chou bání.

Letopoãet na korouhviãce kostelíka hlásá jeho postavení v roce 1796.

Zprávy o vysvûcení posouvají jeho stáfií je‰tû o tfii roky dfiíve. JenÏe

kdybychom chtûli spatfiit tuto stavbu pfied 200 lety, bylo by to sice

moÏné, ale nikoliv v Suché Rudné. V té dobû totiÏ kostelík stál v sou-

sední Karlovû Studánce. Jak je to moÏné? V poslední dobû se objevi-

ly nepfiímé prameny, které mluví o tom, Ïe kostel byl postaven do-

konce jiÏ kolem roku 1720, ale stále je‰tû v Karlovû Studánce. KdyÏ

se pÛvodní hornická osada zaãala mûnit v láznû, vyvstala potfieba

zvût‰it zdej‰í kostel. V kronice Vrbna pod Pradûdem jsem objevil ten-

to zápis: „Na místû stávající dfievûné kaple v Karlovû Studánce byl

roku 1838 rozestavûn nov˘, krásn˘, prostorn˘, kamenn˘ kostel.

Dokonãen byl v roce 1840 a téhoÏ roku 9. ãervna slavnostnû vysvû-

cen.“ Dá se tedy pfiedpokládat, Ïe právû v té dobû se dfievûná kaple

Krajem zlat˘ch a Ïelezn˘ch dolÛ, kam pfiijeli kamzíci vlakem

Kam na v˘let

Kamzíci v okolí Pradûdu, foto Jifií Marek

Dfievûn˘ kostelík, zasvûcen˘ Nejsvûtûj‰í Trojici, kter˘ najdeme jen pár
desítek metrÛ od centra obce Suchá Rudná Suchá Rudná – ústí starého dolu
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stûhovala do Suché Rudné. A zde

slouÏí dodnes.

Bûhem první svûtové války byl

star˘ zvon zrekvírován pro váleã-

né úãely, v roce 1921 byl proto na

kapli instalován nov˘ zvon

Barbora, na nûjÏ se sloÏili místní

obãané. I pfies název obce Suchá

Rudná kostel pfii lokálních povod-

ních nûkolikrát nav‰tívila voda

z nedalekého potoka. I to pfieÏil.

Co málem nepfieÏil, byla ztráta ví-

ry. Po odsunu pÛvodních obyvatel

nebyla Suchá Rudná zcela dosíd-

lena a zájem nov˘ch osadníkÛ

o kostelík, i kvÛli nov˘m pomû-

rÛm, nebyl valn˘. A tak objekt

chátral. Nebyly peníze na nutné 

opravy a nepfiidalo mu ani nûkoli-

keré násilné vzniknutí, kdy byl po‰kozen zvon a okna. Pfiesto zde stá-

le obãas zaznûlo slovo BoÏí. Nejeden místní pár si zde fiekl své ano

a nejeden neboÏtík byl vyprovázen na hfibitov právû ze zdej‰ího kos-

tela. AÏ do poãátku 70. let 20. století. Tehdy byl kostel uzavfien.

Zaãátkem 80. let 20. století byl pro nezájem ze strany církve odsvûcen

a vnitfiní majetek církve deponován jinde. Vypadalo to, Ïe kostelík

spadne. Na‰tûstí se zmûnil reÏim a do Suché Rudné pfii‰la spousta cha-

lupáfiÛ, ktefií se nechtûli krásného kostelíka zbavit. Iniciovali tehdy

sbírku a podafiilo se jim jej od základÛ opravit. Dnes opût zdobí ma-

lebné centrum nûkdej‰í hornické osady.

Cestou od kaple zpût na parkovi‰tû mineme dva pomníky, které pfii-

pomínají dvû tûÏká období obce. První je památníkem padl˘ch za

první svûtové války, která si u zdej‰ích obyvatel vyÏádala 17 obûtí.

O kousek dál pak nûkam k nebi letí vystfielená raketa dal‰ího pomní-

ku. Podle vzpomínek místních obyvatel ji ve vesnici postavili asi

v roce 1959 nebo 1960 jako v˘raz úcty ruské (tehdy sovûtské) tech-

nice pouÏité pfii letech do vesmíru. Pr˘ to mûl b˘t první takov˘ po-

mník v âeskoslovensku. To jsou paradoxy, fiekl by klasik.

Nedaleko Suché Rudné se rozkládá pár domÛ osady Polesí, naz˘vané

nûkdy také Kyselka. Jak druh˘ název napovídá, kousek odtud, v údo-

lí Zlatého potoka, vyvûrá ze zemû pramen Ïelezité vody. Lidé o ní vû-

dûli jiÏ odpradávna. VyuÏívala se k léãení je‰tû dfiíve, neÏ byly obje-

veny prameny v Karlovû Studánce. UÏ v roce 1773 ji prozkoumal ra-

kousk˘ profesor Heinrich Johan Nepomuk von Cranz. Podle jeho po-

jednání „pramení v údolí uprostfied hor s takovou silou a ‰umûním, ja-

ko by byla hnána vûtrem. Studánka je vyzdûna a kryta, na dnû byla na-

hromadûna hnûdá a Ïlutá sraÏenina. Vodou perlily ãetné bublinky a pfii

ochutnání zanechávala v ústech ‰tiplav˘ pocit. Mnozí, ktefií se jí napi-

li ve vût‰ím mnoÏství, byli na hodinu aÏ dvû jakoby omámeni.

Doporuãuje se pfii trudomyslnosti, srdeãní vadû a nemocích sleziny.

·est sáhÛ dále,“ pí‰e se, „je druhá studánka, která není kryta, pramen

vyráÏí je‰tû s vût‰ím hlukem a ‰umûním, a nalijeme-li vodu do odliv-

ky, perlí tak silnû, jako by kvasila. Voda obsahuje vût‰í mnoÏství chlo-

ridu sodného. Je po ní hlad, upravuje stolici, léãí k˘lu, pouÏívá se pfii

plynatosti, vodnatelnosti, zahlenûní hrtanu i k sedacím koupelím.“

Pfiímo nad studánkou vyãnívá z lesa vûÏ poutního kostela sv. Anny.

Stojí nad Andûlskou Horou, mûstem, které bylo v první polovinû 

16. století za vlády pánÛ z Vrbna postaveno na zeleném drnu jako zá-

zemí pro horníky, ktefií dolovali v okolních horách. Podle legendy byl

v‰ak kostel na Annabergu postaven je‰tû dfiíve neÏ mûsto. Spravovali

jej poustevníci a bylo v nûm ukryto obrovské bohatství. To se zalíbi-

lo dvojici loupeÏn˘ch pánÛ z hradu Wilden‰tejna. Vydali se na lup,

ale pfii pfiepadení zabil jeden z poustevníkÛ loupeÏníka ranou do srd-

ce. Lupiãská banda vybrala zlato z kostela a zapálila jej. Poustevníka

vzali s sebou na hrad, kde jej pfiivázali na hfibet jelena a chtûli na nûj

uspofiádat hon. V té chvíli se ozval ryk jiné lovecké druÏiny a do hra-

du se vfiítil sám Pradûd doprovázen˘ svou ãeládkou skfiítkÛ.

Poustevníka zachránili a lupiãÛm se stra‰livû pomstili. JenÏe kostel

uÏ byl na popel. V tu chvíli na Annaberg zavítal pán z Vrbna, kter˘

tudy projíÏdûl. Uvidûl smutného poustevníka a zavázal se, Ïe do ro-

ka postaví jeho kostelík znovu. Zasvûtili jej svaté Annû.

Tolik legenda. Skuteãn˘ pÛvod má v‰ak stavba na kopci nad mûstem,

kter˘ byl mimochodem také centrem tûÏby, v nad‰ení vûfiících na

konci 17. století a v jejich snaze vybudovat poutní chrám. V roce

1694 vyhlásili sbírku a 27. záfií 1696 byla kaple slavnostnû posvûce-

na. A poutníci sem chodili rádi. V roce 1742 pr˘ pfii‰lo na m‰i více

neÏ 2 000 lidí, a tak se pomalu uvaÏovalo o stavbû nového kostela.

Ten byl vysvûcen v roce 1770 a byl cílem procesí z celého ‰irokého

okolí. Vûfiící pfiicházeli hlavnû ke zdej‰ímu posvátnému obrazu od

Johana Franze Greipela, rodáka z Horního Bene‰ova, kter˘ pÛsobil

na vídeÀském dvofie.

Kostel slouÏil aÏ do konce druhé svûtové války a je‰tû krátce po ní.

Za minulého reÏimu chátral a obnoven byl teprve pfied nûkolika lety.

Dnes je opût ozdobou zdej‰ího kraje.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: autor textu

Stromy od pradávna byly a dodnes jsou fenomenální organismy hodné

obdivu a úcty, zejména ty vzrostlé a vûkovité. Také to v‰ak byly stro-

my urãitého druhu a v˘znamu, aniÏ by musely pÛsobit impozantnû.

Dfiíve se tak dûlo z rÛzn˘ch rituálních dÛvodÛ – mytologick˘ch a spi-

rituálních, pozdûji pfii utváfiení národÛ, panství a státÛ, v moderní dobû

z dÛvodÛ ochrany pfiírody a úcty k pfiírodû vÛbec, a nakonec z potfieby

vnímat ji k záchranû celého lidstva (ãlovûk se bez pfiírody neobejde,

pfiíroda bez ãlovûka ano). Nemalou roli zde pak sehrává také estetika,

na jejímÏ základû vznikají umûlecká díla i dokumenty. Jak známo, stro-

my tvofií lesy, které v‰ak pfied vûky vypadaly úplnû jinak neÏ dnes.

Byly doby, kdy se do nich lidé báli vkroãit, a dlouho tak zÛstávaly ja-

ko celek nepoznány. Tím vlastnû byly také chránûny. Dnes je situace

úplnû jiná: aã je lidstvo stále je‰tû destruktivnû roztahovaãné, lesy

jsou uÏ chápány jako jeden z nejdÛleÏitûj‰ích biomÛ na planetû1).

Pokraãující devastace jako opak vûdeck˘ch poznatkÛ je jen následek

toho, Ïe ãlovûk si dosud sám se sebou nerozumí, jinak by situace by-

la uÏ mnohem pfiíznivûj‰í.

Stromy jsou v˘vojovû velmi staré: listnaté dfieviny se objevují na po-

ãátku druhohor, v triasu, asi pfied 200 mil. lety, jehliãnany jsou je‰tû

star‰í – vyvíjely se uÏ na konci prvohor, v permu, pfied asi 250 mil.

Vyprávûní o stromech
Úvod

Zajímavosti z pfiírody

Kousek od kostela stojí pomník padl˘ch
Poutní kostel sv. Anny u Andûl-
ské Hory
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lety! âlovûk se vÏdy vztahoval k pfiírodû nebo spí‰e k jejím nejrÛz-

nûj‰ím prvkÛm ãi sloÏkám. Chápal ji v‰ak rozdrobenû, fragmentárnû

a pfiedev‰ím prakticky: jako zdroj k zuÏitkování a také k zisku.

Dne‰ní vzdûlan˘ ãlovûk uÏ ji chápe komplexnû vãetnû vlastní prová-

zanosti s ní a ví, Ïe pfiíroda a zejména les nese hodnoty mnohem vy‰-

‰í, neÏ je utilitární pohled sobecky omezeného ãlovûka. Chápe ji ja-

ko Ïivotní podmínku a nezbytnost k vlastnímu Ïivotu. Ochrana pfií-

rody se tak doãkala vzestupu, ale dosud ne plného uznání v praxi!

Stále chybí jednotná ekologická politika jako priorita. Poznatky uÏ

jsou v podstatû dokonalé, lidstvo v‰ak k nim pfiistupuje neochotnû,

váhavû a jen po-ma-lu smûfiuje k jejich naplnûní. Takové „tempo“ je

v‰ak nedostateãné.

V̆ znamné pro nás je, Ïe i pfiedchozí generace, pfies v‰echny problé-

my, které zpÛsobily, se mnohdy k lesu a stromÛm dokázaly chovat

s úctou a zanechaly v nás dûdictví a tradici v tom pokraãovat, i kdyÏ

ne kaÏd˘ chápe, jak je to dÛleÏité. Zmûna Ïebfiíãku hodnot nepfiichá-

zí sama, je tfieba, aby se o ni lidé sami zaslouÏili, a to není jednodu-

ché. Mnohé kroky uÏ byly uãinûny, mnohé nás je‰tû ãekají, a to 

i v oborech lesnictví a myslivosti, které dodnes pouÏívaly zastaralé

pfiístupy2).

My si v‰ak chceme poví-

dat o stromech. âlovûk je

nejen kácel, aÏ pfiemûnil

celé komplexy lesÛ k ne-

poznání (uÏ se zjednává

náprava), ale také vysa-

zoval u sv˘ch pfiíbytkÛ,

v obcích a mûstech, za-

kládal parky, stromofiadí,

aleje, botanické zahrady

a arboreta. Tak se k nám

dostaly mnohé druhy z ji-

n˘ch krajÛ a koutÛ svûta.

I o nich bude zmínka,

pfiedev‰ím si v‰ak bude-

me povídat o na‰ich pÛ-

vodních stromech, re-

spektive evropsk˘ch,

vãetnû smrku, od kterého

si ãlovûk napfied sliboval

mnoho, aÏ nakonec pfii‰lo zklamání.

Dfieviny v tomto seriálu jsou pfiedstavovány podle abecedního pofiád-

ku, napfied listnaté, potom jehliãnaté. Cílem nebyl vyãerpávající bo-

tanick˘ popis ani vyãerpávající odborné informace z oboru lesnictví,

aã se ho samozfiejmû dot˘kají. Cílem bylo vytvofiit víceménû struãné,

ale pfiitom dostateãnû obsaÏné ãlánky se základními informacemi

a nûkter˘mi zajímavostmi. Jsou urãeny ‰iroké vefiejnosti, nikoli od-

borníkÛm. Snad v mnoh˘ch probudí zájem o pfiírodu kolem nás i o je-

jí bliÏ‰í poznání.

Dûkuji touto cestou paní Lence Ptáãkové z odboru Ïivotního prostfie-

dí MûÚ v R˘mafiovû, která mi byla nápomocna v urãení nûkter˘ch

druhÛ dfievin a sama upozornila na dal‰í, které v na‰em mûstû máme

a o nichÏ jsem dosud nevûdûl.

Fota a text: Milo‰ Zatloukal
Pozn.: 1) Biom je velkoplo‰n˘ ekosystém, napfiíklad opadavé lesy

mírného pásma, severské lesy (tajga) apod.
2) Snaha udrÏet hospodáfisk˘ les a s ním myslivost v dfiívûj‰í

podobû je dnes naprosto scestná.

Po tetfiívcích jsem si splnil dal‰í ze sv˘ch dûtsk˘ch snÛ, a to „ulovit“

medvûda hnûdého. Opût ve mnû toto pfiání vyvolala ãetba pfiíbûhÛ ve

star˘ch knihách. Sláva ·tochl velice podrobnû a napínavû popisuje,

jak se urputnû a s neskuteãn˘m odhodláním snaÏil o fotografie med-

vûdÛ, a to s technikou pro mne neznámou. Já se rozhodl, Ïe to zku-

sím také, uÏ ale s jinou fototechnikou a samozfiejmû s doprovodem do

lokalit, kam medvûdi chodí pravidelnû po sv˘ch oblíben˘ch spádech.

Velice rád bych je potkával v na‰ich krásn˘ch jesenick˘ch horách, ale

bohuÏel se zde nevyskytují. Zfiídka se objeví jejich stopy, kdyÏ se za-

toulají hlavnû k podzimu na borÛvky a brusinky. Jeseníky jsou pro nû

zfiejmû malé a hlavnû turisty pfiíli‰ nav‰tûvované. Pfiesto mám indicie

o jejich del‰ím pobytu na nûkter˘ch místech v na‰em regionu. Pfiátelé

mne prosili, abych tato místa nezvefiejÀoval, a tak jen malé ohlédnu-

tí do nedávné minulosti.

V roce 1980 krátkou dobu pob˘val medvûd hnûd˘ v oblasti Malé

Morávky – lokality Jelení cesty (Tetfieví díl), dále pak byly jeho sto-

py spatfieny, a s nimi dokonce pár poniãen˘ch vãelínÛ, v okolí

Bfiidliãné, to bylo kolem roku 1985. Stopy zanechané medvûdem

jsem vidûl i se sv˘m str˘cem, v˘born˘m nimrodem. Od kamaráda,

lesáka z povolání, myslivce a spisovatele mysliveck˘ch pfiíbûhÛ,

mám dal‰í záznam, Ïe v letech 1990 aÏ 1991 pfiezimoval medvûd

v Josefovicích. O náhodn˘ch setkáních s touto na‰í nejvût‰í ‰elmou

se mÛÏeme doãíst na internetu anebo v ãasopisech o pfiírodû.

Medvûd hnûd˘ (brtník) – Ursusarctos
Medvûd brtník, jako poddruh medvûda hnûdého, dostal své jméno

podle staroãeského slova brÈ, coÏ znamená dutina stromu. To vychá-

zí z „úchylky“ medvûdÛ vybírat duté stromy s hnízdy lesních vãel,

posléze vãelíny umístûné v lesích a na pfiilehl˘ch loukách.

Tfiída – savci, fiád – ‰elmy, ãeleì – medvûdovití, rod – medvûd.
Vzhled
Po celé délce tûla má medvûd hnûdé zbarvení. U mlad˘ch jedincÛ je

patrn˘ bíl˘ pruh pod krkem. Ten do dvou let Ïivota zmizí. V̆ ‰kou se

vyrovná dospûlému ãlovûku, vût‰inou mívá kolem 170 centimetrÛ.

V̆ jimkou v‰ak nejsou ani jedinci s 250 centimetry. Ocas mûfií 

6–14 centimetrÛ. S nadváhou si starosti nedûlá, jeho hmotnost se po-

hybuje v rozmezí 100–300 kilogramÛ. Samice b˘vají v˘raznû men‰í.

V˘prava za medvûdy
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Roz‰ífiení
Medvûda hnûdého mÛÏeme spatfiit nejen v celé Evropû, ale i v Asii

a Severní Americe. Ob˘vá rozsáhlé lesy Slovenské republiky, hlavnû

oblast Velké a Malé Fatry, Vysok˘ch a Nízk˘ch Tater. Dnes se vy-

skytuje i v Beskydech. Brloh si vytvofií v hou‰tinách, skalních roz-

sedlinách apod. V nûm stráví cel˘ svÛj zimní spánek, kter˘ jen obãas

pfieru‰í pfii oblevách, kdy se vydá na krátkou procházku po okolí.

Aktivní je pfieváÏnû za tmy, ale poslední dobou i za denního svûtla. 

ZpÛsob Ïivota a potrava
Kromû období reprodukce vedou medvûdi samotáfisk˘ Ïivot. Pouze

samice se starají o správn˘ v˘voj potomstva, kterému pfiedávají dÛle-

Ïité zku‰enosti do Ïivota. PfieváÏnû se zamûfiují na rostlinnou potravu,

ojedinûle na zvûfi ãi hospodáfiská zvífiata. Sbírají pupeny a v˘honky

rostlin, ovoce, semena a houby, zkrátka co les a nejbliÏ‰í okolí nabíd-

ne. Ze v‰eho nejradûji mají rádi sladké plodiny, jako jsou maliny, ost-

ruÏiny, borÛvky a brusinky. Doslova milují vãelí med, pfii jeho konzu-

maci ale nenapravitelnû niãí úly i celá vãelstva. Nepohrdnou mr‰inou.

RozmnoÏování
Doba medvûdí fiíje probíhá od kvûtna do konce ãervence. Samice b˘-

vá bfiezí asi jednou za dva aÏ tfii roky. Celková délka bfiezosti samice

je 8–9 mûsícÛ. Proces v˘voje oplozeného vajíãka zaãíná aÏ koncem

léta. U medvûda tedy mluvíme o tzv. latenci. Vlastní doba bfiezosti se

pohybuje mezi 6–8 t˘dny. Poté se narodí dvû nebo tfii mláìata, která

váÏí jen nûco kolem 500 gramÛ, coÏ je v porovnání s rodiãi nepatrná

váha. Po narození zÛstávají po dobu ãtyfi t˘dnÛ slepá. Celé toto ob-

dobí jsou odkázána na pomoc a ochranu matky, která je kojí aÏ ãtyfii

mûsíce. Mladí opou‰tûjí doupû v rozmezí ãtyfi aÏ ‰esti mûsícÛ, kdy se

vydávají na stále del‰í a del‰í vycházky. Od matky se plnû osamo-

statní aÏ po ãtyfiech letech. V té dobû jsou schopni plnit i své repro-

dukãní poslání.

To je jen struãn˘ v˘Àatek ze zoologie, v rÛzn˘ch knihách je o med-

vûdech napsáno mnoho a ãasto se údaje li‰í. TakÏe pokud se nûkomu

nebude nûco zdát, prosím za prominutí. I kdyÏ jsem mûl zrovna med-

vûdy na zkou‰kách ze zoologie, vybral jsem údaje z knih od rÛzn˘ch

autorÛ. Velice rozsáhlé pojednání o medvûdech najdete napfiíklad

v knize Tisíc let myslivosti.
Je kvûten, zaãátek medvûdí fiíje, a to dává více ‰ancí na setkání s ni-

mi. Na fotolovu tetfiívkÛ se mi dostalo pozvání na Slovensko, kon-

krétnû na Malou Fatru. Cestu do Îiliny jsem absolvoval vlakem.

Vlaky mûly zpoÏdûní, a tak jsem se první odpoledne nedostal na vy-

cházku. Doprovod, bez kterého takov˘ fotolov lze jen stûÏí podnik-

nout, nemohl déle ãekat. Po pfiíjezdu do Îiliny si domlouvám taxík,

pfiíjemn˘ pán, kter˘ mi cestou do StráÏe, kde jsem byl ubytován v lo-

veckém hotelu Diana, povykládal v‰echno moÏné o zdej‰ím kraji.

Domluvil jsem si ho i na cestu zpáteãní. Pfiijetí v recepci bylo velice

zdvofiilé, srdeãné a prostfiedí hotelu? Prav˘ loveck˘ zámeãek. Setkání

s doprovodem se konalo veãer v loveckém salónku. V̆ borní, pfiátel-

‰tí lidé znalí pfiírody, byla z nich cítit oddanost pfiírodû, a hlavnû med-

vûdu hnûdému. Jak jsem pozdûji poznal, zmapované je mají perfekt-

nû. Posedûli jsme necelou hodinku a domluvili se na pfií‰tí den, od-

jezd bude v jednu odpoledne. 

Doprovod byl pfiesn˘, ve tfiináct hodin odjíÏdíme do horsk˘ch revírÛ.

Cestou mne myslivec ve

stfiedních letech a jeho

paní seznamovali s po-

drobnostmi prÛbûhu fo-

tolovu. Nûkde pod hfie-

beny vystupujeme z au-

ta. Nádherné prostfiedí,

s na‰imi horami nesrov-

natelné. Vzápûtí jsem to

poznal, v˘stup do fotok-

rytu po staré vrstevnico-

vé cestû v temném lesna-

tém porostu se s v˘stu-

pem na Petrovy kameny

nedá porovnat. Pfielézání

padl˘ch, vûkem vysíle-

n˘ch bohat˘rÛ, ktefií ne-

vydrÏeli nápor vichfiice,

mi dávalo pûknû zabrat.

âerstvé stopy medvûdÛ

v rozmáãené, místy bah-

nité cestû ne‰ly pfiehléd-

nout, to v‰e ve mnû vzbuzovalo veliké napûtí. Od auta to moc dale-

ko nebylo, ale se svou v˘bavou jsem klop˘tal za doprovodem jako

nemohoucí stafiec.

Koneãnû po zdolání druhého kopce vidím kryt. Stál uprostfied staré

linky, okolo letité porosty smrkÛ smí‰ené s mlad˘mi bfiízami, boro-

vicemi, modfiíny a spoustou kfiovisek. Do dfievûného krytu ukládám

batoh, pan závodãí mi udûluje poslední rady, pfiitom klade dÛraz na

ticho. Medvûdi dobfie sly‰í. Doprovod odchází a já zÛstávám sám

v horsk˘ch konãinách. Odpolední svûtlo je ponuré, obãasná de‰Èová

pfieháÀka atmosféru lesní samoty je‰tû umocÀuje. RozhlíÏím se, co

nejti‰eji chystám fotoaparát, oblékám se do teplého, je chladno.

Znovu zaãíná pr‰et, pfied krytem pozoruji sojky, s˘korky, kosy, ãer-

venky, i v tomto nevlídném poãasí se slétají ke koupeli do strouhy.

Obãas sly‰ím prasknout vûtviãku nûkde za krytem, to mne vÏdycky

vzru‰í a nutí k vût‰í ostraÏitosti. 

Napjatû ãekám slabou hodinku, kdyÏ se z mlaziny ãtyfiicet metrÛ pfie-

de mnou po levé stranû vynofií tmavá hlava medvûda. Strnu, ani ne-

d˘chám, jsem cel˘ napnut˘, zároveÀ ‰Èastn˘, já se doãkal, zaãíná se

mi plnit pfiání mého dûtství. Teì nesmím udûlat Ïádnou chybu,

v my‰lenkách si pfiipomínám rady prÛvodce. Hlava se zvût‰uje, naráz

je na lesní lince medvûd v celé své kráse. Jistí, otáãí hlavu na v‰ech-

ny strany, kontroluje vítr, neh˘bám se. AÏ se velké nádherné zvífie

uklidní, zaãínám fotografovat. ÚÏasn˘ pocit, mám první fotografie

medvûda. Koukám lev˘m koutkem oka, druh˘! Jestli ten první je ve-

lik˘, ten druh˘ je kolos! Tmav˘, aÏ ãern˘ samec vy‰el za medvûdicí.

Teì uÏ jsem je rozpoznal, vypadají pfiesnû tak, jak mi je popsali

správci revíru. ZáÏitkem nemohu popadnout dech. Dé‰È zesiluje,

svûtlo dává medvûdímu prostfiedí zajímavé barvy. Barvy mlad˘ch

bfiíz se krásnû zv˘razÀují, v‰e vypadá jako nûkde v tajze. Naráz je tu

liják. Fotím, snaÏím se o zajímav˘ moment. Medvûdi chodí po lince,
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sem tam obrátí kámen. Samec mezitím dûlá návrhy medvûdici, ta ho

usmûrÀuje, nechce si to nechat líbit. V nûkter˘ch momentech je vidût

zloba samce, taky si v‰ímám, Ïe ãasto kontroluje vítr. Otfiepe se, gej-

zíry de‰Èové vody z jeho koÏichu vytváfií krásnou mlÏnou fontánu,

nestihl jsem to vyfotit. ProdlouÏená srst kolem mordy medvûda se pfii

silném vydechnutí ãi zabruãení chvûje, z nozder vidím páru. Ve spán-

cích cítím tlukot srdce, ruce se mi chvûjí vzru‰ením jako snad nikdy

pfiedtím. Nejde mít pofiád oko u hledáãku, ãlovûk si je chce vychut-

nat i z jiného pohledu. Medvûd popochází k druhé stranû linky, zve-

dá se na zadní, chytá se bfiízky, tento zábûr mi neunikl!

Liják ustává, obãas spadne z lehce prosvûtlené oblohy kapka, svûtlo

se mûní v kouzelné mûkké, dává vyniknout barvám mlad˘ch v˘hon-

kÛ stromÛ. Klid horského lesa naru‰í obãasné medvûdí zabruãení

a plesknutí tlapy nebo medvûdy obráceného kamene. Chlad nevní-

mám, nastavená tichá závûrka medvûdÛm nevadí, zkou‰ím fotogra-

fovat rÛzné pózy. Mnoho sérií fotek uÏ mám na kartû, dávám odpo-

ãinout zrcadlovce. Pí‰u SMS doprovodu, byli jsme domluveni, Ïe si

dáme vûdût, kdyÏ medvûdi pfiijdou. Posílám pozdrav s fotkou kama-

rádovi Jirkovi, Martinovi, Kovimu a mé rodinû. Znovu se soustfiedím

na nádherná, kolosální zvífiata. Kdo ví, kdy je zase budu moct pozo-

rovat tak zblízka a s takovou atmosférou. Je‰tû fotografuji detail hla-

vy, to kdyÏ medvûd nabral smûr k mému krytu. Naráz ostfie zarazil,

okamÏitû vztyãil hlavu, nos nahoru, bere vítr, kter˘ se zatoãil, zlost-

nû zachrãí a vzápûtí mizí i s medvûdicí nûkde pod m˘m stanovi‰tûm.

Sly‰ím lámání, dusot a jak se jejich zvuky otáãí nûkam k hfiebenÛm

hor. Ten moment trval jen pár vtefiin a je ticho. Linka prázdná, jen

klepání de‰Èov˘ch kapek, které závan vûtru sfoukává z lístkÛ a jehli-

ãí na stfií‰ku krytu. Dopfiáli mi celou tfii ãtvrtû hodinu napínavého, 

úÏasného pozorování, fotografování a záÏitku.

Znovu se vracejí sojky a dal‰í lesní ptactvo. Sedím, rozjímám, pro-

hlíÏím snímky. Pomalu pfiichází veãer, nastává ãas mého odchodu,

nechce se mi, ale musím. Louãím se s lesem, pfiírodou a medvûdy.

V duchu si slibuji, Ïe pokud to jen trochu pÛjde, tak za rok znovu.

Doprovod mne ãekal na smluveném místû, urãitû na mém v˘razu po-

znali, jak jsem dopadl. Po pfiíjezdu k hotelu si jdeme na chvilku sed-

nout na ãaj. V útulném loveckém salónku porouãím sklenku ostfiej‰í-

ho na pfiípitek fotolovu zdar, tak jako u myslivcÛ po úspû‰ném lovu.

Vyprávíme o v‰em moÏném, hlavnû o medvûdech. âas nám utíká

rychle, pfiichází chvilka louãení, u podání rukou si slibujeme, Ïe bu-

deme nadále v kontaktu a pfií‰tí rok si dáme vûdût o mé dal‰í náv‰tû-

vû Malé Fatry a jejích úÏasn˘ch obyvatel.

Závûrem malou zajímavost. V den, kdy pí‰i tento pfiíspûvek, vy‰lo no-
vé ãíslo mûsíãníku Myslivost (9/2019) a v nûm rozhovor s Ivanem
KÀazem, znám˘m fotografem a spisovatelem divoké pfiírody
Slovenska, kter˘ byl v srpnu pfii fotografování medvídûte napaden
medvûdicí. Medvûdice tak reagovala na zvuk závûrky fotoaparátu
a okamÏitû zaãala medvídû bránit. 

Fota a text: Václav Va‰íãek
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Spotfiebitelská organizace dTest spustila registraci do hromadné-
ho nákupu kamen na pelety a dfievûn˘ch pelet s názvem „Chci kam-
na (n)a pelety“. KampaÀ cílí pfiedev‰ím na spotfiebitele, ktefií vytá-
pí jednotlivé místnosti lokálními topeni‰ti, tedy i chatafie a chalupá-
fie. Smyslem je dojednat v˘hodnûj‰í ceny pro pofiízení pelet a pele-
tov˘ch kamen se vzduchov˘m v˘mûníkem, které budou men‰í zátû-
Ïí pro ovzdu‰í neÏ napfiíklad kamna na uhlí a brikety.

Rekreaãní objekty jako chaty ãi chalupy obvykle nedosáhnou na

státní dotace, které podporují pfiechod na ekologiãtûj‰í fie‰ení vytápû-

ní. Pfiesto lokální topeni‰tû produkují tolik zdraví ‰kodliv˘ch emisí,

Ïe ekologiãtûj‰í zpÛsob vytápûní je v zájmu v‰ech obyvatel. Pelety

jsou ohleduplnûj‰í k Ïivotnímu prostfiedí, pfii jejich spalování vzniká

podstatnû ménû ‰kodlivin neÏ pfii topení nedostateãnû proschl˘m dfie-

vem, pfii pálení odpadu nebo hnûdého uhlí v kotlích, které pro jeho

spalování nejsou urãené. Navíc peletová kamna mají fiadu praktic-

k˘ch v˘hod – vy‰‰í v˘hfievnost, automatické elektrické zapalování,

regulované hofiení. Díky automatickému podavaãi navíc staãí dopl-

Àovat palivo ménû ãasto.

Pomoci s pofiízením nov˘ch kamen má dTest, kter˘ nedávno provedl

nezávislé testy peletov˘ch kamen i pelet. „Nejlep‰í hodnocení v tes-
tu získala peletová kamna, která nás potû‰ila nízk˘mi emisemi pfii ho-
fiení a bezproblémovou bezpeãností pfii rÛzn˘ch scénáfiích pfiehfiátí,
pfieplnûní nebo selhání elektronick˘ch systémÛ kamen,“ shrnuje fiedi-

telka spotfiebitelské organizace dTest Eduarda Hek‰ová. 

V rámci kampanû „Chci kamna (n)a pelety“ dTest organizuje hro-

madn˘ nákup i samotného paliva – tedy dfievûn˘ch pelet. Zájemci si

mohou vybrat, zda chtûjí pouze kamna, ãi pouze pelety nebo kombi-

naci obojího. 

dTest nakoupil a otestoval pelety v 15 kg balení od rÛzn˘ch v˘robcÛ;

balené pelety totiÏ lépe odolávají vlhkosti a manipulace s nimi je jed-

nodu‰‰í. Laboratofi zji‰Èovala, kolik tepla dokáÏí pelety vyrobit, jest-

li nemají vysok˘ obsah vody, zda po nich nezÛstává moc popela ne-

bo se pfii pfiepravû nedrolí. „Osm z deseti testovan˘ch dfievûn˘ch pe-
let získalo dobré celkové hodnocení. Oslovíme proto jejich v˘robce
a distributory, aby nabídli spotfiebitelÛm co nejv˘hodnûj‰í cenu pfii
hromadném nákupu,“ fiíká Eduarda Hek‰ová. 

Jak bude hromadn˘ nákup probíhat? Lidé se mohou zcela zdarma

a bez závazkÛ registrovat na webov˘ch stránkách kampanû

www.ChciKamnaNaPelety.cz. Úãast v kampani je otevfiená v‰em do-

mácnostem z âR. „Úãastníci musí pfii registraci uvést pouze nûkolik
základních údajÛ, jako je jméno, telefonní ãíslo a e-mailová adresa.
Po ukonãení registraãní fáze oslovíme dodavatele kamen a pelet, aby
nabídli co nejv˘hodnûj‰í podmínky pro skupinu registrovan˘ch spo-
tfiebitelÛ,“ vysvûtluje Eduarda Hek‰ová. Jedinou nev˘hodou projek-

tu je, Ïe úãastníci nemohou na nová kamna získat státní dotaci v pro-

gramu MÎP Nová zelená úsporám.

KampaÀ „Chci kamna (n)a pelety“ je souãástí neziskového projektu

Clear 2.0, kter˘ dTest realizuje ve spolupráci s dal‰ími evropsk˘mi

spotfiebitelsk˘mi organizacemi a za podpory Evropské unie. Více in-

formací mohou lidé nalézt na webov˘ch stránkách kampanû

www.ChciKamnaNaPelety.cz. Krist˘na Kuncová, dTest

dTest organizuje hromadn˘ pfiechod na vytápûní peletami

UÏiteãná informace
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Od 13. záfií se v italské Bologni konalo Mistrovství Evropy ve sportovní stfiel-
bû. Ve v˘pravû ãeské reprezentace nechybûl úspû‰n˘ r˘mafiovsk˘ stfielec
Matûj Rampula. 
Matûj se úãastnil v‰ech tfií pistolov˘ch disciplín. V olympijské rych-

lopalné pistoli obhajoval titul mistra z roku 2017. BohuÏel se pfiiho-

dila technická závada pistole, která zhatila dobr˘ v˘sledek hned

v první pÛlce závodu. Druh˘ den jiÏ byla technika v perfektním sta-

vu, ale Matûjovi se povedlo v˘sledek jen vylep‰it na 15. místo. To

ov‰em znamenalo „pouze“ 4. místo v soutûÏi druÏstev. 

V pondûlí pokraãovalo mistrovství disciplínou sportovní pistole.

Tady uÏ se dafiilo o poznání lépe a Matûj skonãil s dobr˘m v˘konem

na krásném 5. místû. V soutûÏi druÏstev skonãili na‰i junior‰tí repre-

zentanti opût „jen“ na 4. místû, tentokrát ov‰em velmi tûsnû se shod-

n˘m poãtem bodÛ jako tfietí Litevci. Rozhodovaly centrové desítky,

kter˘ch mûli Litevci o pár více. Je to tedy stejn˘ v˘kon jako loni na

mistrovství svûta. 

V úter˘ byla na pofiadu standardní pistole. V této soutûÏi se Matûjovi

dafiilo od zaãátku a drÏel se na pfiedních pfiíãkách. Po dvaceti ranách

byl na tfietím místû, po dal‰ích dvaceti uÏ na druhém, kdy ztrácel je-

den bod na vedoucího stfielce. Poslední dvacítku nastfielili oba stejnû,

takÏe Matûj získal stfiíbrnou medaili za prvním Francouzem

Cussighem. V soutûÏi druÏstev se podafiilo získat první místo s ná-

skokem jediného bodu pfied druh˘mi Italy.

Matûj je tedy opût mistrem Evropy, pfiivezl si domÛ dvû medaile a za-

fiadil se tak mezi úspû‰né ãeské reprezentanty.

Foto a text: Michal Rampula

R˘mafiovsk˘ stfielec mistrem Evropy

Sport

Ve ãtvrtek 26. záfií probûhlo na mûstském stadionu v ·umperku druhé pfied-
kolo turnaje Ondrá‰ovka Cup v kategorii U10 (dûti narozené v roce 2010
a mlad‰í). Jde uÏ o osm˘ roãník celoroãního turnaje fotbalov˘ch nadûjí v ka-
tegoriích U8 aÏ U13, do kterého je pfiihlá‰eno více neÏ 700 t˘mÛ z celé âR.
Druhého pfiedkola se zúãastnily SK Jiskra R˘mafiov, FC SO Bruntál,

FK ·ternberk, FK ·umperk, 1. HFK Olomouc a 1. FC Viktorie

Pfierov. Turnaj se hrál systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m s vidinou postupu

do dal‰í kola pro první dva umístûné t˘my. Hrací doba byla 20 min.

a poãet hráãÛ 5+1. Zápasy se odehrály na tfiech perfektnû pfiiprave-

n˘ch hracích plochách. Jiskra R˘mafiov se postupnû utkala s 1. FC

Viktoria Pfierov 1:0, FK ·ternberk 4:1, FC SO Bruntál 3:2, v zápase

s FK ·umperk si R˘mafiov vybral slab‰í chvilku, kdyÏ prohrál 0:5,

ale tu napravil v posledním zápase s 1. HFK Olomouc vítûzstvím 5:0.

Jiskra se tak stala vítûzem druhého pfiedkola a postoupila do dal‰ího

kola turnaje, které probûhlo v úter˘ 15. fiíjna v Karviné.

Turnaje v Karviné se zúãastnily nadûje z t˘mÛ Akademie FC Baník

Ostrava, 1. FC Poruba, MFK Karviná, SK Jiskra R˘mafiov, TJ Vala‰-

ské Mezifiíãí, Fotbal Tfiinec, SK Hranice a FC Vítkovice 1919.

Zaãátek turnaje klukÛm z R˘mafiova vy‰el náramnû. V prvním zápa-

se porazili 1. FC Poruba a také t˘m Fotbalu Tfiinec. Tfietí zápas pro-

hráli 7:0 se suverénní MFK Karviná, která v celém turnaji neztratila

ani bod. Prohra na‰e kluky zlomila natolik, Ïe do konce turnaje po-

stupnû prohráli s TJ Vala‰ské Mezifiíãí, FC Baník Ostrava, FC Vítko-

vice 1919 a SK Hranice. Nakonec z toho bylo pro r˘mafiovské fotba-

listy 7. místo, ale ani tak se nemusí za nic stydût. Odvedli velice dob-

ré v˘kony a v nûkter˘ch zápasech chybûl kousek, aby se skóre obrá-

tilo v ná‰ prospûch. První a druh˘ celek z tohoto turnaje postupuje do

závûreãného republikového kola.

Za SK Jiskra R˘mafiov nastoupili Tomá‰ Bráblík, Robert Casciani,

Martin Cicko, Jakub Kastner, Miroslav Matou‰ek, ·tûpán PeÀáz,

Tadeá‰ Podubeck˘, Ludûk ·imko, Radek Strnadel, Viktor Strnadel,

·tûpán Tkadleãek a EvÏen Va‰tík. V‰em klukÛm dûkuji za v˘bornou

reprezentaci mûsta i klubu SK Jiskra R˘mafiov.

V˘sledková tabulka:

1. MFK Karviná 7 7 0 0 45:8 21 bodÛ

2. MFK Vítkovice 7 5 0 2 27:17 15 bodÛ

3. Vala‰ské Mezifiíãí 7 4 0 3 22:19 12 bodÛ

4. SK Hranice 7 3 0 4 24:24 9 bodÛ

5. FC Baník Ostrava 7 3 0 4 25:28 9 bodÛ

6. Fotbal Tfiinec 7 3 0 4 19:23 9 bodÛ

7. SK Jiskra R˘mafiov 7 2 0 5 10:31 6 bodÛ

8. 1.FC Poruba 7 1 0 6 14:36 3 body

Foto a text: Ludûk ·imko

Fotbalové nadûje po vítûzství v ·umperku postoupily do Karviné
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Na závûr kulové sezóny se v Plzni ve dnech 21.–22. záfií konalo Mistrovství âeské
republiky ve sportovní stfielbû. Zatímco Barbora Holubová, Vendula Gerhardová
a Vendula Sochorová pfiijely do Plznû sice s otevfien˘mi ‰ancemi, ale medaile by by-
la spí‰e pfiekvapením, od Matûje Rampuly se v kategorii juniorÛ, zvlá‰È po nedáv-
ném úspû‰ném vystoupení na mistrovství Evropy v Bologni, medaile oãekávaly.
V prvním závodním dnu startoval pouze Matûj. V disciplínû sportovní

pistole si v˘born˘m v˘konem vystfiílel stfiíbro, kdyÏ na prvního 

P. Schejbala z Olympu PlzeÀ ztratil pouh˘ jeden bod. V druhém dni 

absolvoval Matûj dvû disciplíny. Závod v olympijské rychlopalbû zaãal

jiÏ v sobotu, v nedûli pokraãoval druhou polovinou kvalifikace a finále.

Matûj z kvalifikace postoupil z tfietího místa (za sv˘m oddílov˘m kole-

gou A. Tup˘m z Dukly PlzeÀ a V. Hejnou z Ostravy). V následném fi-

nále v‰ak nenechal nikoho na pochybách, kdo je v této disciplínû v po-

sledních letech nejlep‰í, od zaãátku se ujal vedení a uÏ pfied poslední fi-

nálovou poloÏkou nemohl b˘t poraÏen. Suverénnû zvítûzil. Matûj tak zÛ-

stává v této disciplínû na MâR neporaÏen od roku 2013, kdy pfii svém

prvním startu skonãil druh˘.

V disciplínû standardní pistole si Matûj nedávno na ME vytvofiil osobní

rekord 571 a oãekávalo se, zda tento v˘kon potvrdí na MâR. BohuÏel

zvlá‰tû v úvodní ãásti závodu se pfiíli‰ nedafiilo, a tak Matûj skonãil „aÏ“

druh˘ za J. Vildomcem z Opavy.

Dûvãata na MâR startovala pouze v disciplínû sportovní pistole v kate-

gorii dorostenek do 18 let. Nejlépe se dafiilo nejmlad‰í Vendule

Gerhardové, která se bûhem celého závodu pohybovala poblíÏ medailo-

vého umístûní. BohuÏel poslední dvû stfielecké poloÏky psychicky ne-

zvládla a klesla na osmé místo.

Nejzku‰enûj‰í Barbora Holubová tentokrát nebyla ve formû a skonãila

celkovû desátá. Od Venduly Sochorové se pfii jejím prvním startu na ku-

lovém MâR oãekávala hlavnû podpora dûvãat v druÏstvu. Na zaãátku

silnû zapracovala nervozita, navíc do‰lo k poru‰e zásobníku pistole.

Na‰tûstí v rychlopalné ãásti závodu nastfiílela z na‰ich dûvãat nejlépe

a posunula druÏstvo na medailovou pozici. Celkovû skonãila ãtrnáctá.

Trojice Gerhardová, Holubová, Sochorová je pfiíslibem do budoucna.

Kategorie jsou nastaveny tak, Ïe obû Venduly soutûÏí se soupefikami

o ãtyfii aÏ pût let star‰ími a jejich doba teprve pfiijde. 

Foto a text: ·tefan Jano‰Èák

Mistrovství âR ve stfielbû z kulov˘ch zbraní

V sobotu 5. fiíjna uspofiádal Atletick˘ klub BûÏci z Rya R˘mafiov, z. s., akci pod
názvem Bûh na âerÈák.
Do závodu o celkové délce 13,5 kilometru nastoupilo celkem jede-

natfiicet borcÛ v osmi kategoriích. PfiestoÏe drobn˘ vytrval˘ dé‰È pro-

vázel bûÏce od startu aÏ do cíle, mnozí si závod pochvalovali.

Startovalo se hromadnû v areálu Flemmichovy zahrady.

Po odbûhnutí jednoho okruhu uvnitfi areálu vybûhli závodníci po pol-

ní cestû smûrem na vysílaã a Nové Pole, dále na Ferdinandov a na

âerÈák (vrchol Kamenné hory, 799 mn.m.), poté lesním úsekem

Hochvald do Janovic a odtud po silnici do Flemmichovy zahrady.

První probûhl cílem Pavel Dvofiák z Prostûjova s v˘sledn˘m ãasem

00:49:26. Druh˘ se ztrátou 3,27 min. dobûhl Ivo Vrobel z Pískova

(ãást obce Troubelice), oba v kategorii A (do 39 let), a pro bronzovou

medaili si pfiibûhl Jifií Îák v kategorii B (40–49 let) z t˘mu Zakisová

– ‰kola bûhu se ztrátou 4,09 min. na vítûze. KaÏd˘ úãastník závodu

obdrÏel v cíli obãerstvení a první tfii z kaÏdé kategorie byli odmûnû-

ni vûcn˘mi cenami.

Fota a text: JiKo

BûÏci z Rya uspofiádali Bûh na âerÈák

Fotbalisté Jiskry R˘mafiov v fiíjnu pfii‰li nejen o vítûznou sérii, ale

ztratili i vedení v Moravskoslezské divizi F. Na konci záfií je‰tû pora-

zili Fren‰tát pod Radho‰tûm 4:2, z následujících zápasÛ proti rezer-

vám Karviné, Opavy a Tfiince v‰ak vytûÏili pouze bod. 

Na sv. Václava pfiijel do R˘mafiova k mistrovskému utkání Fren‰tát

pod Radho‰tûm. R˘mafiov‰tí fotbalisté ‰li brzy do vedení, kdyÏ si je-

den z hostujících hráãÛ srazil míã do vlastní brány jiÏ ve 3. minutû.

KdyÏ v 19. minutû Petr Navrátil zv˘‰il na 2:0, zdálo se, Ïe Jiskra

v klidu dovede zápas do vítûzného konce. Do pfiestávky v‰ak Fren‰tát

dokázal srovnat. KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe Jiskra poprvé od 1. divizního

zápasu ztratí body, udefiil dvakrát kanon˘r Tomá‰ ·upák. Jeho bran-

ky ze 79. a 90. minuty stanovily koneãn˘ stav zápasu na 4:2. Pro

Jiskru R˘mafiov to byla sedmá v˘hra v fiadû a prÛbûÏné vedení v di-

vizní tabulce. 

¤íjen Jiskfie v˘sledkovû pfiíli‰ nevy‰el
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R˘mafiov – Fren‰tát p. R. 4:2
B: 79. a 90. ·upák, 3. vlastní Kubík, 19. Navrátil – 30. Walder, 

35. Klimpar

Sestava: Kameník – P. Kundrátek, L. Kundrátek, Navrátil 

(87. Hleba), J. Furik, Dydowicz, K. Kocúr, Kuãera, ·upák, Nûmec,

Kolísek. Trenér: Milan Furik. 

Následovaly v‰ak tfii zápasy pravdy. Od leto‰ní sezóny se do senior-

ského fotbalu vrátily juniorské celky prvoligov˘ch i druholigov˘ch

t˘mÛ. Los divize chtûl tomu, Ïe s rezervními muÏstvy Karviné,

Opavy a Tfiince se Jiskra stfietla ve tfiech po sobû jdoucích utkáních.

Nejprve zajíÏdûla 6. fiíjna do Karviné. Ta proti r˘mafiovsk˘m fotba-

listÛm nasadila i nûkolik hráãÛ s prvoligov˘mi zku‰enostmi.

Napfiíklad Oliver Putyera, kter˘ proti R˘mafiovu nastoupil v základní

sestavû, odehrál o den dfiíve cel˘ druh˘ poloãas v utkání Karviné pro-

ti Spartû Praha. Ve vyrovnaném zápase zahodila Jiskra nûkolik ‰ancí,

ty nejvût‰í Navrátil se ·upákem. Zápas smûfioval k dûlbû bodÛ, kdyÏ

v nastaveném ãase po rohovém kopu prostfielil r˘mafiovského bran-

káfie Kameníka Pavel Dreksa. Karviná B po tomto utkání vystfiídala

Jiskru v ãele divize. 

Karviná B – R˘mafiov 1:0
B: 90.+2 Dreksa

Sestava: Kameník – P. Kundrátek, L. Kundrátek, Navrátil, J. Furik,

Dydowicz, K. Kocúr, Kuãera, ·upák, Nûmec (76. Hleba), Kolísek

(84. Kr‰ek). Trenér: Milan Furik.

V dal‰ím utkání vyuÏilo béãko SFC Opavy reprezentaãní pfiestávky

a proti R˘mafiovu se posílilo o je‰tû víc hráãÛ z prvoligového áãka

neÏ pfied t˘dnem Karviná. Bronislav StáÀa poslal Slezany jiÏ 

v 19. minutû do vedení. Hráãi Jiskry dokázali srovnat ve 25. minutû,

kdyÏ se z pfiímého kopu krásnou ranou prosadil Daniel Dydowicz.

Radost z vyrovnání vydrÏela domácím jen 6 minut, pak opav‰tí hrá-

ãi vyuÏili chyby v obranû Jiskry a David Hleba si dal vlastní gól.

R˘mafiov‰tí dokázali podruhé v utkání srovnat v 62. minutû, kdy dal

branku Tomá‰ ·upák. Ten o pár minut pozdûji dokonce mohl strhnout

vedení na stranu Jiskry, ale ‰anci nevyuÏil, a tak se oba soupefii roze-

‰li smírnû. 

R˘mafiov – SFC Opava B 2:2
B: 25. Dydowicz, 62. ·upák – 19. StáÀa, 31. vlastní Hleba

Sestava: Kameník – Hleba (82. D. Furik), K. Kocúr, P. Kundrátek, 

J. Furik (56. Tomeãek), Kuãera, Nûmec, Dydowicz, L. Kundrátek,

·upák (90.+2 György), Navrátil. Trenér: Milan Furik.

V Tfiinci nevy‰el Jiskfie úvod zápasu. JiÏ v 10. minutû prohrávala

o dvû branky, kdyÏ Kameníka pfiekonali Wojnar a Ciencala. ·anci na

sníÏení promarnil ·upák a ve 33. minutû utekl r˘mafiovské obranû

Muhamed Tijani, kter˘ zv˘‰il jiÏ na 3:0. Jiskfiiãku nadûje vzkfiísil

v 75. minutû David Hleba, kter˘ s pomocí bfievna sníÏil na 1:3.

Nadûje na bodov˘ zisk v‰ak uhasil o ‰est minut pozdûji Denis

Nieslanik. Jiskra R˘mafiov tedy v Tfiinci prohrála 1:4.

Tfiinec B – R˘mafiov 4:1
B: 4. Wojnar, 10. Ciencala, 33. Tijani, 81. Nieslaník – 75. Hleba

Sestava: Kameník – P. Kundrátek, L. Kundrátek, Navrátil (65. To-

meãek), J. Furik, Dydowicz, K. Kocúr, Kuãera, ·upák (85. Kr‰ek),

Nûmec (84. D. Furik), Hleba. Trenér: Milan Furik. 

Dal‰í zápas odehrají fotbalisté Jiskry R˘mafiov v sobotu 26. fiíjna. 

Od 14:30 budou hostit Vala‰ské Mezifiíãí. 

Tabulka Divize F
1. Karviná B 8 2 1 29:8 26

2. Opava B 7 2 2 31:18 23

3. R˘mafiov 7 1 3 34:15 22
4. Vala‰ské Mezifiíãí 6 3 2 21:13 21

5. Fr˘dlant n. O. 6 3 2 18:12 21

6. Tfiinec B 6 2 3 23:15 20

7. Bohumín 6 1 4 27:25 19

8. Fren‰tát p. R. 6 0 4 24:20 18

9. Nov˘ Jiãín 4 2 5 14:21 14

10. Dûtmarovice 2 2 7 19:25 8

11. Polanka n. O. 2 2 7 15:24 8

12. Havífiov 2 1 7 14:29 7

13. Hefimanice 2 1 8 10:28 7

14. Bruntál 1 0 10 8:34 3

Tomá‰ La‰ák, foto: Vlastislav Fojtík
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V sobotu 12. fiíjna se v R˘mafiovû uskuteãnil první turnaj okresního seriálu
velk˘ch cen v ‰achu. O titul r˘mafiovského ‰achového krále ãi královny pfii-
jelo bojovat 75 mlad˘ch ‰achistÛ a ‰achistek z celého okresu. Mezi nimi se
neztratilo ani devût r˘mafiovsk˘ch ÏákÛ, z nichÏ si vût‰ina vyzkou‰ela zápo-
lení v nov˘ch vûkov˘ch kategoriích, pfiípadnû byli na ‰achovém turnaji vÛbec
poprvé.

·achové zápolení v SVâ R˘mafiov probíhalo ve tfiech hlavních katego-

riích a v doprovodném turnaji. Nejvût‰í emoce a touhu vyhrát projevo-

vali hráãi v kategorii benjamínkÛ. Nejmen‰í Ïáãci se ze v‰ech sil snaÏi-

li sv˘m trenérÛm a rodiãÛm pfiedvést, co se uÏ v ‰achu nauãili, a proto

se vÏdy bojovalo aÏ do úplného konce. A pfiestoÏe po prohrané hfie nû-

kdy ukápla slza, malí ‰achisté se v‰í vervou bojovali i v dal‰ích partiích.

Velká cena R˘mafiova zahájila juniorsk˘ ‰achov˘ podzim

-11-2019  23.10.2019 16:58  Stránka 42



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2019

43

Z celkového vítûzství se nakonec radoval Matûj Mydláfi pfied druhou

Stellou ·petlovou a tfietím Alexiosem Kumarcisem (v‰ichni z Krnova).

Tradiãnû nejobsazenûj‰í kategorií r˘mafiovsk˘ch turnajÛ b˘vají mlad-

‰í Ïáci. V této kategorii se schází pestrá smûsice hráãÛ, z nichÏ nûk-

tefií se ‰achem zaãínají, zatímco jiní se mu vûnují jiÏ ãtvrt˘m rokem.

Mezi trenéry b˘vá zápolení mlad‰ích ÏákÛ asi nejsledovanûj‰í ãástí

turnaje, protoÏe se zde ukáÏe herní vyspûlost hráãÛ, ktefií se v blízké

budoucnosti mají zapojit do soutûÏí druÏstev. Zlatou medaili nakonec

vybojoval Luká‰ Krótki pfied stfiíbrn˘m Tadeá‰em StfiíÏem a bronzo-

v˘m Oskarem DaÀkem (v‰ichni z Krnova). ·achovou královnou v té-

to kategorii se stala celkovû ‰está Dorota Bujnochová (Bruntál).

Z domácích hráãÛ nejvíce zabodoval Erich Schreiber, kter˘ si pfiipsal

svÛj nejlep‰í turnajov˘ v˘sledek – 12. místo. Následovali 21. Ivan

Holub a 24. Milan Ham‰ík. Obrovskou pochvalu za stateãnost na

svém prvním turnaji si zaslouÏí také 31. Jan Kopáãek a 34. Václav

Ondra. Oba se ‰achu vûnují teprve krátce, i pfiesto si pfiipsali své prv-

ní turnajové body a potû‰ili trenéry sv˘m nasazením.

Pro zku‰ené ‰achové mazáky byla vypsána kategorie star‰ích ÏákÛ.

Vût‰ina z nich se ‰achu vûnuje déle neÏ ãtyfii roky a mají bohaté zku‰e-

nosti nejen z individuálních turnajÛ, ale i ze soutûÏí druÏstev. Star‰í Ïá-

ci pfievedli nejen mnoho hezk˘ch partií, ale i taktikou svázanou bitvu

o celkové prvenství. Vítûzem se stal Jan Weczerek (Krnov) pfied druh˘m

Adamem Pelcem (Krnov/Bruntál) a tfietím Petrem âechem (Krnov).

Nejlep‰í dívkou byla desátá AlÏbûta Po‰tulková (Vrbno pod Pradûdem).

Z domácích hráãÛ zasahoval dlouho do boje o pfiíãky nejvy‰‰í David

Staník, pro kterého to byl první ‰achov˘ turnaj po dlouhé pfiestávce.

R˘mafiovsk˘ reprezentant nakonec skonãil na pûkném 9. místû

a o je‰tû lep‰í v˘sledek ho pfiipravila jen smÛla v poslední partii.

Dal‰ími r˘mafiovsk˘mi reprezentanty v kategorii star‰ích ÏákÛ byli

13. Patrik Gruss, 18. Roman SvatoÀ a 21. Josef Jureãek. Pro v‰echny

tfii to byl první turnaj v kategorii star‰ích ÏákÛ, a tak mûli moÏnost vy-

zkou‰et sílu star‰ích soupefiÛ. V‰em se podafiilo v silné konkurenci

obstát a získali téÏ motivaci do dal‰ího tréninku.

V doprovodném turnaji pro rodiãe, trenéry a Ïáky, ktefií nespadají do

Ïádné z vypsan˘ch kategorií, zvítûzil Petr Matonoha (Bruntál). 

Na pomyslné stupnû vítûzÛ ho doprovodili druh˘ Zbynûk Vrba

(Bruntál) a tfietí Jan ·tefani‰in (R˘mafiov).

Úãast na r˘mafiovské velké cenû je rok od roku vût‰í, a to svûdãí ne-

jen o popularitû tohoto ‰achového turnaje, ale hlavnû o rozvoji ‰achu

v celém okresu Bruntál. Rostoucí obliba turnaje je nejlep‰í odmûnou

pro organizátory z ·O Jiskry R˘mafiov, z nichÏ si v‰ichni zapojení za-

slouÏí dík. Podûkování patfií mûstu R˘mafiovu, Stfiedisku volného ãa-

su R˘mafiov, mûstskému informaãnímu centru a dal‰ím sponzorÛm,

díky nimÏ mohl b˘t turnaj uspofiádán a kaÏd˘ z úãastníkÛ si mohl od-

nést malou pozornost.

Fota a text: Luká‰ Pavlásek
·O Jiskra R˘mafiov

sachy.svcrymarov.cz

V sobotu 19. fiíjna se v tûlocviãnû Gymnázia a SO· R˘mafiov usku-

teãnilo tfietí kolo badmintonové Ryo ligy dûtí 2019 v singlech.

Celkem se kola zúãastnilo 24 dûtí z R˘mafiova, Bfiidliãné a Bruntálu.

Dûti byly rozdûleny do dvou vûkov˘ch kategorií. Hrálo se

·v˘carsk˘m systémem na ‰est kol, na dva sety do jedenácti bodÛ.

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích:
Dívky U 11:
1. Tereza Hnilová – 24 b.

2. Vendula Szczurková – 19 b.

3. Silvie Jablonãíková – 14 b.

Ho‰i U 11:
1. Robert Casciani – 36 b.

2. EvÏen Va‰tík – 29 b.

3. Bohuslav Vykoukal – 8 b.

Dívky U 15+:
1. Tereza Tatou‰ková – 20 b.

2. Lucie Kalábová – 20 b.

3. Natálie Pinìáková – 17 b.

Ho‰i U 15+:
1. Jan Hanu‰ – 33 b.

2. Jan Bátla – 28 b.

3. Tadeá‰ Procházka – 25 b.

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû

Amin, spol. s r. o. Foto a text: Michal Kaláb

Tfietí kolo badmintonové Ryo ligy dûtí 2019 v singlech

V sobotu 19. fiíjna se uskuteãnilo také tfietí kolo Ryo ligy do-

spûl˘ch ve ãtyfihfie. Zúãastnilo se 12 párÛ z R˘mafiova, Bruntálu,

Bfiidliãné a Olomouce. Hrálo se ·v˘carsk˘m systémem na dva

sety do 15 bodÛ s následn˘m celkov˘m umístûním:

1. Petr Valá‰ek, Jifií Zahradník – 41 b.

2. Vladimír Leke‰, Tomá‰ Rebl – 36 b.

3. Jan Hnilo, Stanislav Veãefia – 32 b.

4. Jarmila Petreková, Radek ·a‰inka – 30 b.

5. Jan Hnilo, Václav Gross – 26 b.

6. Radovan KoÀafiík, Jifií Sofka – 26 b.

7. Jarmila ·ustrová, Michal Kaláb – 24 b.

8. Chaãik Yeghiazaryan, Robert Piro‰ka – 23 b.

9. Radek Musil, Zdenûk ·emet – 20 b.

10. Milan Vopafiil, Lubomír Mlãák – 15 b.

11. Katefiina Havelková, Petr Ftáãek – 13 b.

12. Petra Motalová, Luká‰ Bátla – 2 b.

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK

Badec Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. Foto a text: M. Kaláb

Tfietí kolo badmintonové Ryo ligy dospûl˘ch 2019 ve ãtyfihfie
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Pátého fiíjna se posledním dostihov˘m dnem leto‰ního roku uzavfiela

sezóna brnûnského závodi‰tû. DS Malá Morávka se zde rozlouãila

jedním druh˘m místem a dvûma prvenstvími, navíc s odchovanci

vlastního chovu. Jako první se na dráze objevila pûtiletá klisna

Charming Girl s jezdcem Janem OdloÏilem. V poli jedenácti soupe-

fiÛ obsadila hezké druhé místo, v CENù FIRMY EISKON s podporou
AGA LACHOVICE (Stch.) V. kat. na 3400 m. První vítûzství Ïluto-

ãerven˘ch barev DS Malá Morávka vybojovala s Janem OdloÏilem

v sedle pûtiletá klisna Sái Féi, která si lehce poradila se zbyl˘m de-

setihlav˘m polem v CENù DOSTIHOVÉ STÁJE QUARTIS – ZÁ-
MECK¯ VRCH – (Stch.) IV. kat. na 3600 m. Vrcholem brnûnského

pfiekáÏkového programu byl POHÁR STATUTÁRNÍHO MùSTA
BRNA, 12. roãník, pod zá‰titou primátorky MUDr. Markéty VaÀkové
– (Stch.) III. kat. na 4100 m o 80 000  Kã.V té nakonec vybojoval pre-

miérové prvenství na brnûnské dráze sedmilet˘ valach Marcon trené-

ra Antonína Nováka z Malé Morávky. Jezdec Jan OdloÏil touto v˘-

hrou zaznamenal 50. vítûzství v kariéfie, a získal tak titul Ïokeje.

Chuchle aréna Praha byla 6. fiíjna dûji‰tûm dal‰ího z dostihov˘ch dní,

kterého se zúãastnili i zástupci DS Dr. Charvát a trenér Pavel TÛma.

Hned první dostih se stal kofiistí dvoreckého t˘mu, a to zásluhou 

vítûzství dvouletého hfiebce Hunter‘s Rules v CENù LUCKY RAIN,
roviny III. kat. na 1600 m s Ï. Janem Vernerem.

Druh˘ fiíjnov˘ víkend pak jiÏ patfiil pardubickému dostihovému zá-

vodi‰ti. Na programu dvoudenního mítinku byl jeden a ãtrnáct pfie-

káÏkov˘ch dostihÛ, vãetnû vrcholu tuzemské dostihové scény, 

129. roãníku Velké pardubické 2019. Do bojÛ o dobr˘ v˘sledek vy-

slali trenéfii pÛsobící na Bruntálsku celkem ãtrnáct koní.

Trenér Pavel TÛma z dostihového centra v Dvorcích u Bruntálu vyslal

do Pardubic rovnou pût sv˘ch svûfiencÛ. Jako první se ve tfietím dostihu

sobotního programu, Cenû spoleãnosti BOHEMIA SEKT, s. r. o. – Zlatá
spona tfiílet˘ch – proutky I. kat. na 3200 m, pfiedstavil zástupce DS 

Dr. Charvát First of Alls Ï. Janem Faltejskem, kter˘ získal druhé místo.

Î. Jan Faltejsek i Pavel TÛma se bûhem sobotního programu mohli

tû‰it ze dvou vítûzství, neboÈ modroÏluté barvy stáje Dr. Charvát 

ovládly jak Kfii‰Èálov˘ pohár mûsta Pardubic, tak i Stfiíbrnou trofej.

V Kfii‰Èálovém poháru mûsta Pardubic, proutky NL na 3400 m, zví-

tûzila ãtyfiletá klisna Cheminée, která si tak na své konto pfiipsala le-

to‰ní pát˘ triumf v fiadû. Stfiíbrná trofej podporovaná sázkovou kan-
celáfií BETINO, Steeplechase NL na 4400 m, se pak stala kofiistí de-

vítiletého hnûdáka Anakinga, kter˘ na sobû nenechal znát témûfi ãtr-

náctimûsíãní dostihovou pauzu a podobnû jako Cheminée sv˘m sou-

pefiÛm v cílové rovinû utekl a zvítûzil s náskokem osmi délek. 

Jedno, av‰ak dÛleÏité vítûzství si z Pardubic pfiivezla i trenérka Eva

Záhorová z Dolní Moravice. Zásluhu na tom má nejen zku‰en˘ pfie-

káÏkov˘ Ï. Jaroslav My‰ka, ale pfiedev‰ím sedmilet˘ valach

Arlington. V Cenû V̆ chodoãeské televize V1, Steeplechase IV. kat. na

Dostihová sezóna roku 2019 zamífiila do finále

Pardubice 12. fiíjna, ARLINGTON s Ïokejem Jaroslavem My‰kou

Pardubice 12. fiíjna, ARLINGTON, trenérka Eva Záhorová, slavnost-
ní vyhlá‰ení Pardubice 12. fiíjna, CHEMINEÉ, Ïokej Jan Faltejsek

Pardubice 12. fiíjna, SAINT JOSEPH, Ïokej Jan Faltejsek
Bratislava 20.fiíjna, MYRNA s Lucií Baluchovou a trenérkou Evou
Záhorovou
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3900 m, tato dvojice po tuhém boji zvítûzila a na své konto si pfiipsa-

la druh˘ triumf nad pfiekáÏkami v fiadû. 

ModroÏlut˘m barvám DS Dr. Charvát se dafiilo i v nedûlním ãtvrtém

dostihu. Cenu spoleãnosti PARAGAN, s. r. o., handicapovou (Stch.)
crosscountry III. kat. na 4600 m, zcela jasnû ovládl ‰estilet˘ tmav˘

valach Saint Josephs Ï. Janem Faltejskem v sedle.

V posledním dostihu pfied samotnou Velkou pardubickou startoval

desetilet˘ valach Libertin stáje Luka-Vedral v tréninku Antonína

Nováka z Malé Morávky v Memoriálu kapitána Poplera skupiny
Profireal Group (Stch.) crosscountry NL na 3300 m. S Luká‰em

Matusk˘m, jenÏ nahradil zranûného Ï. Jana OdloÏila, obsadila dvoji-

ce ãtvrté místo.

Do hlavního dostihu, 129. Velké pardubické se Slavia poji‰Èovnou,
(Stch.) crosscountry L – 6900 m, odstartovalo dvacet koní. Zatímco

pro loÀského vítûze Tzigane Du Berlais s Ï. Janem Faltejskem skon-

ãila cesta dostihem po skrumáÏi a následném pádu na Taxisovû pfií-

kopu, polokrevn˘ valach Templáfi z tréninku Antonína Nováka do-

stih dokonãil a s Ï. Martinem Li‰kou obsadil dvanácté místo.

Vítûzem leto‰ního roãníku Velké pardubické se stal svûfienec legen-

dárního Josefa Váni, devítilet˘ valach Theophilos s Ï. Josefem

Barto‰em.

Dne 20. záfií si v Mostû odbyl svou premiéru na dostihové dráze

dvoulet˘ hfiebec Swinging Thomas. Zástupce stáje Dr. Charvát, jenÏ

je v tréninku u Pavla TÛmy ve Dvorcích u Bruntálu, nakonec obsadil

s Ï. Janem Vernerem pûkné druhé místo v Cenû EBF, roviny III. kat.
na 1600 m. 20. záfií bylo dostihov˘m dnem i na bratislavském závo-

di‰ti. Svou úãastí a koneãn˘m pát˘m místem se zde v Memoriálu
RNDr. Juraja Gressnera, roviny II. kat. na 1200 m, pfiedstavila svû-

fienkynû Evy Záhorové, tfiíletá klisna Myrna DS Syndikát V3J s jezd-

kyní Lucií Baluchovou. Foto a text: Miroslav ·koda

V sobotu 28. záfií se jel pát˘ závod autokrosového seriálu. Na start závodu
se postavilo 28 jezdcÛ.
V divizi ·koda mûl R˘mafiov tfii jezdce, Ale‰e Tichého, Pavla Skoumala

mlad‰ího a Jifiího Îáka. Do finále postoupili jen Ale‰ Tich˘ a Pavel

Skoumal. Ve finále se lépe dafiilo Pavlu Skoumalovi, ten obsadil 5. mís-

to. Ale‰ Tich˘ mûl smÛlu, prorazil pneumatiku a skonãil na 7. místû.

Divize ·koda:
1. místo: Luká‰ Kvapil – Val‰ov

2. místo: Jan Coufal – Udánky

3. místo: Milan Lat˘n – Krnov

V divizi N mûl R˘mafiov opût své zastoupení. Tentokrát to byl nestárnou-

cí Ladislav Îamboch. Bohumil Bernátek bohuÏel nemohl startovat. V té-

to divizi opût kralovala jediná Ïena seriálu Klára Bendová. Ve finálové

jízdû pfiedvedla jízdu snÛ, coÏ jí vyneslo 1. místo. Na 2. místû pfiijel

Ladislav Îamboch k radosti divákÛ, kter˘ch se opût se‰lo velké mnoÏství.

Divize N:
1. místo: Klára Bendová – Opava

2. místo: Ladislav Îamboch – R˘mafiov

3. místo: Jan Smékal – Jeseník

Divize Open nabízí vÏdy parádní podívanou. Bojovalo se okaÏd˘

bod, coÏ pfiidalo na dramatiãnosti jak v základních jízdách, tak ve fi-

nálové jízdû. Tradiãnû skvûl˘ v˘kon pfiedvádûl Vladimír ·indeláfi. Za

zmínku stojí v˘kon Martina Navrátila ze Zlat˘ch Hor, kter˘ve finále

startoval ze sedmé pozice a nakonec vybojoval 2. místo.

Divize Open:
1. místo: Vladimír ·indeláfi – Lan‰kroun

2. místo: Martin Navrátil – Zlaté Hory

3. místo: Jifií Kasal – Libochovany

Podûkování patfií firmû INTERMOS za partnerství v pátém díle 

autokrosového seriálu. BohuÏel tímto závodem sezóna autokrosu

konãí. Dal‰í závod, kter˘ se mûl jet 19. fiíjna, se musel zru‰it. TraÈ je

znaãnû podmáãená a podmínky pro závod by nebyly regulérní. Proto

vedení závodu rozhodlo o ukonãení seriálu. Slavnostní vyhlá‰ení v˘-

sledkÛ leto‰ního roãníku se uskuteãní 16. listopadu v 18:00 v restau-

raci U Hrozna v Edrovicích.

Dûkuji v‰em, ktefií se na pfiípravû jednotliv˘ch závodÛ podíleli, rov-

nûÏ v‰em divákÛm, ktefií tomuto automobilovému sportu zachovali

pfiízeÀ. Dûkujeme za podporu a tû‰íme se na pfií‰tí závodní sezónu

v roce 2020. Jan Dohnal, fota: Josef Litvík

Autokrosafii odjeli pát˘ a zároveÀ poslední závod
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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 poslat

SMS nebo e-mail. 

Tel.: 704 404 825, strapec1@email.cz

• Prodám okruÏní pilu s kolébkou za 1.500 Kã. Odvoz

z R˘mafiova-Harrachova po dohodû na tel. ã.: 732 275 430.

Nabízím

Pronajmu

- v˘robu fieziva a plotovek
- prodej zahradnické

mulãovací ‰tûpky
- pofiez kulatiny zákazníka
- prodej a dovoz paliva – odkorÛ
- do 30.11. balík 4 m odkorÛ 

za 400 Kã

- plnû vybavenou stolárnu
- zámeãnickou dílnu
- skladovací prostory
- prodejnu kvûtinky a zahradnictví

Ing. Karel Krajsa

Zahradní 491, Bfiidliãná

Tel.: 602 719 381

krajsakarel@seznam.cz
www.pilabridlicna.cz

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 22. 11. 2019

Uzávûrka pro fiádné vydání

je v pátek 15. 11. 2019 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

12/2019

15. listopadu 
vyjde 

mimofiádné ãíslo 
R˘mafiovského 

horizontu,
které bude 
vûnováno 
30. v˘roãí 

sametové revoluce

PP OO ZZ OO RR !!
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Moravskoslezsk˘ kraj pokraãuje ve snaze sniÏovat mnoÏství smûsného ko-
munálního odpadu. Ve spolupráci se spoleãností EKO-KOM zdarma rozdá de-
set tisíc ta‰ek na domácí tfiídûní. Tfiídicí barevné sady tentokrát dostanou
domácnosti vybran˘ch 30 obcí na Bruntálsku.
„Praktické tfiídicí sady nerozdáváme poprvé. Vloni získaly 17 tisíc sad
vybrané obce na Karvinsku, letos pokraãujeme v okolí Bruntálu.
Statistiky nám potvrzují, Ïe lidé v na‰em kraji tfiídí stále lépe. KaÏd˘
obyvatel regionu roãnû vytfiídí v prÛmûru o skoro 2 kilogramy více vy-
uÏiteln˘ch sloÏek. Je vidût, Ïe lidem Ïivotní prostfiedí není lhostejné,
coÏ je rozhodnû dobrá zpráva,“ uvedla námûstkynû hejtmana kraje

pro Ïivotní prostfiedí Jarmila Uvírová. Vysvûtlila, Ïe pro distribuci tfií-

dicích sad byly zvoleny oblasti, kde byla podpora nejvíce potfiebná.  

Nejvût‰í z 30 obcí, které obdrÏí tfiídicí sady, je mûsto R˘mafiov. Starosta

mûsta Ludûk ·imko si sady 23. fiíjna pfievzal na krajském 

úfiadû. „Na‰e mûsto klade na ochranu Ïivotního prostfiedí velk˘ dÛraz.
Domácnostem pfiispíváme aÏ 7 a pÛl tisíce korun na v˘mûnu nevyho-
vujících kotlÛ za nízkoemisní, také nabízíme dotace na zásobování pit-

nou vodou nebo nakládání se spla‰kov˘mi vodami. Ta‰ky na domácí
tfiídûní odpadu nám pak pomohou sníÏit mnoÏství smûsného komunál-
ního odpadu, coÏ je také rozhodnû pfiínosné,“ fiekl starosta R˘mafiova

Ludûk ·imko. Tfiídicí barevné sady si mohou obãané jiÏ nyní vyzved-

nout zdarma v budovû Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov. Dal‰í sady poputu-

jí napfiíklad do Jindfiichova, Osoblahy, Oborné, Bfiidliãné nebo Úvalna.

Náklady na pofiízení tfiídicích sad jsou rovn˘m dílem rozdûlené mezi

Moravskoslezsk˘ kraj a Autorizovanou obalovou spoleãnost 

EKO-KOM, a. s. „Na‰e spoleãnost realizuje kaÏdoroãnû fiadu aktivit
motivujících obãany k lep‰ímu tfiídûní odpadu. Mezi nû patfií i distri-
buce barevn˘ch ta‰ek na tfiídûní. Chceme tak obãanÛm v kraji tfiídû-
ní odpadÛ více pfiiblíÏit a zjednodu‰it. KaÏdoroãnû se zvy‰ující v˘tûÏ-
nost vytfiídûn˘ch sloÏek odpadÛ jednoznaãnû ukazuje, Ïe tyto aktivity
dávají smysl,“ fiekla fieditelka oddûlení regionálního provozu spoleã-

nosti EKO-KOM Martina Filipová.

Sada na tfiídûní odpadÛ se skládá ze tfií barevn˘ch poti‰tûn˘ch ta‰ek,

které lze vzájemnû spojit díky suchému zipu. Jejich barvy odpovída-

jí barvám kontejnerÛ – Ïluté ta‰ky jsou urãeny na plasty, modré na

papír a zelené na sklo. Pokud si lidé nejsou jistí, jak správnû odpady

tfiídit, staãí se podívat pfiímo na jednotlivé ta‰ky. Podobnû jako na sa-

molepkách na barevn˘ch kontejnerech jsou také na ta‰kách zobraze-

ny jednotlivé druhy plastÛ, papíru a skla, které je do nich moÏné vha-

zovat. Ta‰ky jsou vyrobeny z velmi odolného omyvatelného materi-

álu, kter˘ zaruãí jejich dlouhou Ïivotnost.

„V Moravskoslezském kraji je pfies 30 tisíc barevn˘ch nádob na tfií-
dûní odpadu a na nové pfiispíváme, brzy jich v kraji pfiibude dal‰ích
skoro 300. Vûfiím, Ïe nové tfiídicí barevné ta‰ky budou lidi na
Bruntálsku k tfiídûní motivovat. Jsem pfiesvûdãena, Ïe v‰ichni uÏ vûdí,
kam kter˘ odpad patfií, teì jde jen o to, aby byli ochotní tûch pár kro-
kÛ navíc k barevné popelnici udûlat. Na‰e planeta si to rozhodnû za-
slouÏí,“ uzavfiela námûstkynû hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje

Deset tisíc domácností na Bruntálsku bude pohodlnûji tfiídit

Okresní mysliveck˘ spolek Bruntál uspofiádal v sobotu 19. fiíjna workshop
pro dûti Jak pfieÏít v pfiírodû. Leto‰ní akce se konala na myslivecké chatû
v Radimi. 
Poãasí úãastníkÛm pfiálo, na akci se se‰lo okolo ãtyfiiceti dûtí z pûti

mysliveck˘ch a pfiírodovûdn˘ch krouÏkÛ okresu Bruntál a nechybûli

ani Ïáci z SK ASK âR Bfiidliãná. Leto‰ní setkání nav‰tívili mlad‰í

ãlenové na‰eho pfiírodovûdného krouÏku. 

Pfiipraven byl bohat˘ program. Îáci absolvovali ãtyfii workshopy –

Mal˘ lékafi, aneb první pomoc v lese, Mal˘ zálesák, jak pfieÏít noc

v lese, Mal˘ kuchafi, jak zahnat hlad v lese, a Mal˘ lovec, kter˘ se vû-

noval lovu na vodû. Pfied obûdem se v‰ichni podívali na ukázku v˘-

cviku loveckého psa na vodû. Na závûr nechybûla veãerní lesní hra

druÏstev a den ukonãil táborák s kytarou.

Dûkujeme organizátorÛm za pfiíjemnû stráven˘ den.

Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bfiidliãná

Myslivecká sobota

Ve stfiedu 23. fiíjna pfievzal starosta Ludûk ·imkona krajském úfiadû
v Ostravû sady ta‰ek na domácí tfiídûní pro obãany R˘mafiova
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