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Zástupci mûsta ocenili úspûchy 
mlad˘ch sportovcÛ a taneãníkÛ

U Václavova havaroval kamion, fiidiãe 
vypro‰Èovali hodinu a pÛl

Podhorská nemocnice má nového 
ãtyfinohého zamûstnance Merlina

Hasiãi radí, jak pfiedejít poÏáru 
pfii pálení bioodpadu na zahradû

Václav Sedláãek zakonãil sezónu celkov˘m 
4. místem ve SkiTour

ročník XIX.
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AÈ Ïije karneval, aÈ Ïijí duchové!

Karneval SVâ R˘mafiov se odehrával na stra‰idelném hradû, 
s vût‰ím v˘skytem bíl˘ch paní...

HemÏilo se to tu ale i spoustou dal‰ích masek, které se pfiedvedly pfii
promenádû...

...tancích a zpûvech

Vytanãená a vybûhaná energie se musí doplnit – tfii vylosované mas-
ky dostaly dortík

Pohádka mûla ‰Èastn˘ konec – skfiítci opravili hrad a Leont˘nka 
dostala kopretinu ZN

Jen na okamÏik je na parketu vystfiídaly orientální taneãnice Neila

...pfii spoleãn˘ch hrách a soutûÏích...

...a skfiítkÛ fiemeslníkÛ, ktefií mûli za úkol zfiíceninu opravit
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Zdá se, Ïe jsme se koneãnû doãkali – aãkoliv „duben, je‰tû tam budem“.
Ale Slunce uÏ je na obloze polovinu dne, a i kdyÏ vût‰ina rostlin je‰tû
spí, Ïivoãi‰ná fií‰e se uÏ probouzí a nûktefií jiÏ Ïijí naplno. Zpûv a cvrli-
kání ptákÛ asi zaregistroval kaÏd˘. Mnozí z nich uÏ pfied del‰í dobou za-
poãali svoji dlouhou jarní pouÈ z tepl˘ch krajin a postupnû znovu za-
bydlují na‰i pfiírodu. Na pfielomu bfiezna a dubna trpûliví pozorovatelé
z fiad ornitologÛ i laikÛ budou pozorovat tahy velk˘ch hejn hus a dal‰ích
na sever; ptáci uÏ budou mít za sebou cestu dlouhou nûkolik tisíc kilo-
metrÛ a ãlovûk musí obdivovat, jak˘ v˘kon ti malí drobeãkové i ti vel-
cí musí odvést. Také jich bohuÏel mnoho dlouhou cestu nepfieÏije – ani
ne tak únavou nebo vyãerpáním, ale protoÏe jsou zabiti (pro jídlo nebo
jen tak z plezíru – v duchu pochybn˘ch loveck˘ch „tradic“) pfii pfieletu
Stfiedomofií. Odborníci odhadují, Ïe takto zahyne roãnû více neÏ milion
ptákÛ. V na‰í zemi dnes uÏ zfiejmû nikdo zejména drobné zpûvné ptáky
nestfiílí, nicménû jejich poãetnost klesá v dÛsledku zmûn v krajinû a ni-
ãení ptaãích biotopÛ. I u nás se v‰ak stále objevují zprávy napfi. o otrá-
ven˘ch orlech.
Nedá mi, abych se nevrátil k pfiedlouhé a nesmírnû zajímavé cestû v˘-
voje tûchto pozoruhodn˘ch ÏivoãichÛ, ktefií aniÏ by si mohli pomáhat
pfiedními konãetinami, dokázali a dokáÏou provádût obdivuhodné vûci
– stavût sloÏitá hnízda, nacházet a získávat potravu, nûktefií dokonce po-
mocí nástrojÛ nebo rafinovan˘ch postupÛ apod. A umûjí nûco, o ãem
donedávna mohli lidé jen snít – létat do tisícimetrov˘ch v˘‰ek a tisíci-
kilometrov˘ch dálek. Navíc mnoho z nich krásnû zpívá a zdobí pfiírodu
sv˘mi barvami, tvary a leteck˘mi akrobaciemi. Jeví se proto neuvûfii-
telné, Ïe souãasn˘mi nejbliÏ‰ími pfiíbuzn˘mi tûchto elegantních tvorÛ
jsou zvífiata takfika protikladná, jak˘mi jsou krokod˘li. Nicménû nesãí-
slné nálezy zkamenûl˘ch koster a pozÛstatkÛ pfiedkÛ dne‰ních ptákÛ
jsou toho jednoznaãn˘m dÛkazem. 
Ptáci jsou v˘znamnou a v˘jimeãnou skupinou ÏivoãichÛ na Zemi. Jsou
to dvojnozí, teplokrevní a vejce sná‰ející obratlovci, dle nové systema-
tiky patfiící mezi teropodní dinosaury (Theropoda, z fieãtiny, „obludná
noha“). Vyznaãují se pfiedev‰ím pfiítomností pefií, trojprst˘mi pfiedními
konãetinami pfiemûnûn˘mi v kfiídla, redukovan˘m ocasem a mnoha
charakteristick˘mi srÛsty kostí. Celkem je dnes známo asi 9 978 druhÛ
Ïijících ptákÛ a pfies 2 000 druhÛ fosilních. Skupina tûchto dinosaurÛ
pfieÏila velké vymírání na konci kfiídy a poté se v tfietihorách rozrÛznila
do velkého mnoÏství druhÛ. Za prvního ptáka je pfiedev‰ím pro svÛj his-
torick˘ v˘znam ãasto povaÏován pozdnû jursk˘ Archaeopteryx Ïijící asi
pfied 150 miliony let, jehoÏ nález roku 1860 zpÛsobil senzaci.
V̆ znamn˘m potvrzením v˘vojové vazby byl pfiedev‰ím objev opefie-
n˘ch dinosaurÛ v âínû v roce 1996. 
V minulosti mohlo v‰e Ïivé slouÏit jako potrava pro lidi, dnes je v‰ak
u nás vût‰ina ptákÛ povaÏována za nedílnou souãást pfiírody a mnoho
z nich je pfiímo pod ochranou státu. Pfiesto v posledních desetiletích a le-
tech dochází k dramatickému poklesu nûkter˘ch populací ptákÛ zjevnû
v souvislosti s aktivitami ãlovûka. To je zfiejmû pfiípad i velkého úbytku
vrabcÛ. Spekuluje se o fiadû pfiíãin od absence hnízdních moÏností aÏ po
kontaminovanou potravu. Nejpravdûpodobnûj‰í se ale jeví, Ïe vrabcÛm
nevyhovují zmûny v zemûdûlství, zv˘‰ená „péãe“ o vefiejné prostranství
a úbytek pfiirozen˘ch a neudrÏovan˘ch kfiovin. „Pfiirození predátofii, ja-
ko koãky nebo draví ptáci, na jeho úbytku nemají takfika Ïádn˘ v˘raz-
n˘ podíl,“ sdûlil Vratislav Koubek z amatérského ornitologického sva-
zu (www.denik.cz/praha). Jiní odborníci ov‰em naopak povaÏují koãky
za jednoho z nejvût‰ích nepfiátel drobného ptactva.
âeská spoleãnost ornitologická vyhla‰uje kaÏd˘ rok ptáka roku, aby 
upozornila na jeho Ïivotní podmínky v na‰í souãasné krajinû, vrabec
jím byl v roce 2012. Letos se jím stal datel ãern˘ s cílem zdÛraznit po-
tfiebu zachování odumírajících a mrtv˘ch stromÛ (tzv. doupn˘ch) nejen
v lesích, ale i v mûstsk˘ch parcích a zahradách.
Prvního dubna – na Mezinárodní den ptactva – jsou pofiádány akce s cí-
lem podnítit vefiejnost k ochranû ptactva, informovat o moÏnostech pod-
pory a ochrany ptákÛ. Pfiedev‰ím jde o v˘sadbu remízkÛ, budování 
biokoridorÛ, v˘robu a umísÈování ptaãích budek a krmítek a v posled-
ních letech také pouÏívání samolepek na prosklené plochy, které ptáky
dokáÏou vãas varovat pfied nárazem.
Po niãení pfiirozeného Ïivotního prostfiedí jsou právû nárazy do sklenû-
n˘ch ploch druhou nejãastûj‰í pfiíãinou úmrtí ptákÛ zpÛsobenou ãlovû-

kem. KaÏd˘ rok tak zahynou v âeské republice statisíce ptákÛ. Jde
o dlouhé prosklené protihlukové stûny, v˘lohy obchodÛ, prosklené za-
stávky autobusÛ, ale stejnû nebezpeãná mohou b˘t i okna a prosklené
stûny na domech nebo sklenících. Vût‰ina ptákÛ pfiitom umírá zbyteãnû,
upozornit je na sklenûnou pfiekáÏku totiÏ není vÛbec sloÏité.
âeská spoleãnost ornitologická pfiipravila webové stránky Ochrana
ptákÛ.cz, kde lidé najdou praktické rady, jak ochránit ptáky nejen pfied
sklenûnou pfiekáÏkou. Autofii projektu doufají, Ïe se jim podafií vyvrátit
roz‰ífien˘ m˘tus, Ïe ptáky pfied sklenûnou pfiekáÏkou dostateãnû varuje
sem tam nalepená silueta dravce. Osamûlá silueta samolepky dravce ne-
bo sovy ptáky nezastra‰í ani neochrání. Na tvaru samolepky vÛbec ne-
záleÏí. PtákÛm pomÛÏe zaregistrovat sklenûnou v˘plÀ jen dostateãné
mnoÏství samolepek, a to jakéhokoliv tvaru. Optimální je podle odbor-
níkÛ rovnomûrné pokrytí oken vzory s odstupem jen 5 aÏ 10 cm. Vzory
pfiitom mohou mít libovoln˘ tvar. Mohou to b˘t klasické siluety ptákÛ,
ale i kvûtiny, geometrické obrazce, pruhy nebo tfieba i velikonoãní v˘-
zdoba a trpaslíci. Ptáky totiÏ nevaruje pfied sklem tvar vzoru, ale vizu-
ální podnût jako takov˘.
Kromû klasick˘ch pln˘ch siluet rÛzn˘ch tvarÛ jsou na trhu k dostání
i samolepky ãásteãnû prÛhledné nebo samolepky z perforované folie,
které ptáky dostateãnû varují a pfiitom prostory uvnitfi domu tolik neza-
stiÀují. BûÏnû je moÏné v prodejnách papíru a hraãek zakoupit samo-
lepky nejen se siluetami ptákÛ, ale s nejrÛznûj‰ími kvûtinov˘mi a dal‰í-
mi motivy. M. Marek

Pár slov... o ochranû ptactva

Foto na titulní stranû: 
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Aktuálnû z mûsta

Sportovní talenty se se‰ly na pódiu SVâ
Stejnû jako se oceÀují nejlep‰í sportovci na okresní ãi krajské úrovni, roz-
hodli se zástupci mûsta R˘mafiova letos vefiejnû odmûnit místní talenty mla-
dé generace. SportovcÛm a taneãníkÛm, ktefií dosáhli v˘razn˘ch úspûchÛ
v loÀském roce, pfiedala 14. bfiezna v SVâ R˘mafiov ocenûní místostarostka
Marcela StaÀková.
Ve velkém sále SVâ R˘mafiov se se‰li mladí reprezentanti rÛzn˘ch

sportovních odvûtví – sportovní stfielby, triatlonu, bûÏeckého lyÏová-

ní, aerobiku, ale i tance. Právû tanec hned nûkolika ÏánrÛ je

v R˘mafiovû vyhledávanou aktivitou, v níÏ lze dosáhnout na medaile

aÏ na svûtové úrovni. A protoÏe je na nûj i pûkn˘ pohled, doprovodi-

ly slavnostní oceÀování ukázky nejúspû‰nûj‰ích choreografií loÀské-

ho roku.

Na parketu a pódiu velkého sálu se obecenstvu, které tvofiili hlavnû

rodiãe a nejbliÏ‰í mlad˘ch talentÛ, pfiedvedly Ïákynû taneãního obo-

ru ZU· R˘mafiov, ãlenky Sportovního klubu Studio Sport a zdraví, 

orientální taneãnice ze souboru Neila a hiphopefii ze skupiny

Move2you ze SVâ R˘mafiov. Kromû nich pfievzali kvûtiny, drobné

dárky a finanãní poukázky jako odmûnu za loÀské v˘kony a zároveÀ

jako podporu dal‰í pfiípravy také reprezentanti ryze sportovních obo-

rÛ: sportovní stfielec Matûj Rampula, triatlonista Marek Ry‰ka a ‰est

ãlenÛ Ski klubu RD R˘mafiov, ktefií loni úspû‰nû závodili v bûÏeckém

lyÏování a kolobûhu. Gratulace pfievzaly také trenérky taneãnic, spe-

ciální blahopfiání obdrÏela cviãitelka aerobiku L˘die ·védíková, kte-

rá pfied tfiemi t˘dny získala ocenûní za trenérskou aktivitu v anketû

Sportovec roku Morav-

skoslezského kraje.

O jednotliv˘ch úspû‰ích

mlad˘ch sportovcÛ a taneã-

níkÛ z R˘mafiova pravidelnû

informujeme i na stránkách

na‰eho ãtrnáctideníku; pfie-

dávání ocenûní za jejich

nadprÛmûrné v˘kony a zvi-

ditelnûní mûsta na nejrÛz-

nûj‰ích soutûÏích je pfiíleÏi-

tostí prezentovat souãasné

místní talenty spoleãnû

a shrnout jejich loÀské úspû-

chy na jednom místû. ZN

Tereza âloveãková, nominovaná Sportovním klubem Studio Sport

a zdraví, je první r˘mafiovskou závodnicí, která se ve sportovním 

aerobiku probojovala do I. v˘konnostní tfiídy. V postupovém soutûÏ-

ním aerobiku Master Class získala v I. v˘konnostní tfiídû 5. místo,

v Moravskoslezské lize aerobiku patfií mezi krajskou ‰piãku, absol-

vovala sedm závodÛ a nakonec získala 2. místo.

Jana Hamplová, nominovaná SK Studio Sport a zdraví, od roku

2010 pravidelnû postupuje v soutûÏním aerobiku Master Class na

mistrovství âR, v kvûtnu 2016 zde získala 2. místo. ZároveÀ zazáfii-

la ve II. v˘konnostní tfiídû sportovního aerobiku a vybojovala si ko-

neãn˘m 2. místem postup do I. v˘konnostní tfiídy, tedy mezi ‰piãku

âeské republiky. V Moravskoslezské lize aerobiku absolvovala sedm

závodÛ a nakonec získala 1. místo.

Triatlonista Marek Ry‰ka, nominovan˘ klubem DuKo triatlon, 

úspû‰nû reprezentuje mûsto v terénním triatlonu Xterra (1,5 km pla-

vání, 36 km jízdy na kole a 10 km bûhu). V roce 2016 zvítûzil

na mistrovství âR a v závodû svûtového poháru v polském Krakovû

v kategorii 20–23 let. To jej kvalifikovalo na Mistrovství svûta v zá-

vodu Xterra v fiíjnu 2016 na Havaji, kde pfies zranûní po pádu z kola

pfii závodû nakonec dosáhl na 15. místo ve své kategorii.

Sportovní stfielec Matûj Rampula, nominovan˘ na ocenûní stfielec-

k˘m krouÏkem Gymnázia a SO· R˘mafiov, v roce 2016 získal ‰est ti-

tulÛ mistra âeské republiky (v juniorské kategorii v disciplínách

Rychlopalná pistole 2x30, Sportovní pistole 30+30, Standardní pisto-

le 3x20, Vzduchová pistole 60, v dorostenecké kategorii v disciplí-

nách Standardní vzduchová pistole 3x20 a Standardní vzduchová pi-

stole 40) a k tomu titul vicemistra âeské republiky v dorostenecké

kategorii v disciplínû Sportovní vzduchová pistole 30+30. Na mist-

rovství Evropy v Tallinnu získal 11. místo, vyhrál Grand Prix Jozef

Zapedzki ve Vratislavi a 2. místo na IWK v Berlínû. V roce 2016 vy-

tvofiil dva nové individuální rekordy âeské republiky v juniorské

i dorostenecké kategorii a dva rekordy v druÏstvech. V souãasné do-

bû je drÏitelem tfií individuálních rekordÛ a ‰esti rekordÛ v druÏ-

stvech. 

Franti‰ek Sázel, Ondfiej Baslar, Karolína Ry‰ková, Renáta
Andr˘sková, Tereza Kreãmerová a Tomá‰ Sedláfi jsou ãleny Ski

klubu RD R˘mafiov, kter˘ se zamûfiuje pfiedev‰ím na bûÏecké lyÏová-

ní. Závodníci loni v˘bornû reprezentovali mûsto na Olympiádû dûtí

a mládeÏe 2016 v bûÏeckém lyÏování, kde Renáta Andr˘sková

a Karolína Ry‰ková vybojovaly 3. místo v závodû ‰tafet, a v seriálu

závodÛ Mistrovství âR a Evropského poháru v kolobûhu, v nûmÏ

Renáta Andr˘sková nasbírala tfii zlaté a jednu stfiíbrnou medaili,

L˘die ·védíková
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Tereza Kreãmerová dvû zlaté, tfii stfiíbrné a jednu bronzovou medaili,

Ondfiej Baslar jednu zlatou, tfii stfiíbrné a dvû bronzové medaile,

Tomá‰ Sedláfi vybojoval zlatou a bronzovou medaili a Franti‰ek

Sázel stfiíbrnou medaili.

Îáci taneãního oboru ZU· R˘mafiov pod vedením choreografky

Aleny Tome‰kové v loÀském roce sbírali medailová umístûní v sou-

tûÏích moderního a souãasného tance, a to jak mezi formacemi, tak

v jednotlivcích. Dûtská formace se skladbou Everybody získala 

1. místo v regionální soutûÏi CDO v Opavû, 1. místo v zemském ko-

le CDO v Bohumínû, 1. místo na Mistrovství âR CDO v Praze 

a 1. místo v soutûÏi O erb mûsta Litovle. Juniorská formace s chore-

ografií Secrets získala 1. místo v regionální soutûÏi CDO v Opavû, 

1. místo v zemském kole CDO v Bohumínû, 1. místo na Mistrovství

âR CDO v Praze a 1. místo v soutûÏi O erb mûsta Litovle.

Julie Br‰Èáková a Ivana Nûmcová soutûÏily jako duo s choreogra-

fií Síla pfiátelství a získaly za ni 1. místo v soutûÏi Dance Stars

v Ostravû a 3. místo na Mistrovství âR WADF v Jablonci nad Nisou.

Sólistka Barbora Hfiívová s show dance choreografií Nezbedn˘ pla-
mínek zvítûzila v soutûÏi Dance Stars v Ostravû a získala 3. místo na

Mistrovství âR WADF v Jablonci nad Nisou a 3. místo na

Mistrovství svûta WADF v Liberci.

Taneãní skupina Neila SVâ R˘mafiov se vûnuje orientálnímu tanci

a pravidelnû se umísÈuje na medailov˘ch pozicích na mistrovství âR

a dal‰ích republikov˘ch i mezinárodních soutûÏích. V roce 2016 re-

prezentovala R˘mafiov pfiedev‰ím skupina Neila Annidia pod vedením

Anny Cimbotové. V mezinárodním klání na Liptov Orient Festivalu

v dubnu 2016 získala skupina zlatou a stfiíbrnou medaili v kategorii ju-

niorÛ, v klasickém orientálním tanci a v kategorii fusion. Nejvût‰í 

úspûch zaznamenala Neila v Grandfinále mistrovství âR Czech

Dance Masters, které pofiádala CDO v Praze – skupina pfiivezla pût

medailí, dvû ãtvrtá místa a dvû finálová umístûní s koneãn˘m pát˘m

místem. Zafiadila se tak k pfiedním t˘mÛm mistrovství v belly dance.

Taneãní skupina Move2you SVâ R˘mafiov pod vedením Petry

âechové dlouhodobû v˘bornû reprezentuje mûsto na soutûÏích v dis-

ciplínách street dance a hip-hop. Na mistrovství âeské republiky zís-

kali taneãníci v hlavní kategorii mal˘ch skupin 2. místo, v kategorii

dûtsk˘ch duí 5. místo, v kategorii dûtsk˘ch sól – muÏÛ získal Libor

Jacko 3. místo, v hlavní kategorii sól – Ïen získaly Mirka Rapoucho-

vá 1. místo a Amálie Malovaná 5. místo, v hlavní kategorii sól – mu-

ÏÛ pak Adam KomÛrka 2. místo a ·tûpán Moninec 5. místo. Na svû-

tové taneãní olympiádû v Rusku získali taneãníci v hlavní kategorii

mal˘ch skupin 1. místo s choreografií Ólázanas.

Vyzvednûte si ta‰ky na separaci odpadÛ!
V rámci podpory separace odpadÛ

obãany mûsta R˘mafiova zajistily

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

sady ta‰ek na papír, sklo a plast.

Tyto ta‰ky si mohou r˘mafiov‰tí

obãané vyzvednout v pokladnû

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov na

Palackého ulici 11 nebo na MûÚ

na nám. Míru 1 (paní Jánská – po-

kladna). Ta‰ky si mohou na zmínûn˘ch místech od 1. dubna zdarma

vyzvednout i ti, kdo si je vyzvedli v prvním kole.

Ta‰ky budou vydávány do vyãerpání zásob obãanÛm mûsta R˘mafiova

a místních ãástí Jamartice, Janovice, Harrachov, Ondfiejov a Stránské

(jedna sada na jednu domácnost) po pfiedloÏení obãanského prÛkazu.

V˘dej separaãních ta‰ek:
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.
Pondûlí 7:00–10:30 12:00–15:00

Úter˘ 7:00–10:30 12:00–14:00

Stfieda 7:00–10:30 12:00–15:00

âtvrtek 7:00–10:30 12:00–14:30

Pátek 7:00–10:30 12:00–14:00

MûÚ R˘mafiov
Pondûlí 8:00–11:30 12:30–17:00

Stfieda 8:00–11:30 12:30–17:00

Finanãní úfiad pro Moravskoslezsk˘ kraj

oznamuje termíny pro odevzdávání daÀov˘ch pfiiznání:

pátek 31. 3. 2017 od 8:00 do 13:00
pondûlí 3. 4. 2017 od 12:00 do 17:00

v klubovnû Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (mezipatro), OkruÏní ulice 10 (vedle autobusového stanovi‰tû)
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
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

o z n á m e n í  o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í
na pozici

vedoucího odboru Ïivotního prostfiedí

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

Termín nástupu: 1. ãervence 2017, popfi. dle dohody 

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové podmínky: 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 územních

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

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studijním programu se zamûfiením na Ïivotní prostfiedí s poÏadovanou

praxí 5 let v oboru,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• fiízení a v˘kon státní správy v pfienesené pÛsobnosti v oblasti Ïivotního prostfiedí,

• koordinace ãinnosti Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., u prací provádûn˘ch pro mûsto v oblasti Ïivotního prostfiedí, zadávání

a pfiejímání tûchto prací, 

• zaji‰tûní zpracování koncepcí pro jednotlivé úseky spravované odborem,

• zaji‰tûní povodÀov˘ch plánÛ, ãlenství v povodÀové komisi

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

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

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

• datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého 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,

• negativní lustraãní osvûdãení dle zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (nevztahuje se na uchazeãe narozené po 

1. 12. 1971),

• ãestné prohlá‰ení dle ustanovení § 2 zákona ã. 451/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

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. dubna 2017

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  12. duben 2017

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 (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-

tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-

mi údaji a v˘pis z RT zaslány 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 Ïi-

votního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují:
Mobilní svoz nebezpeãného a objemného odpadu

Mobilní svoz bude z kapacitních dÛvodÛ svozové firmy provádûn
ve tfiech etapách:

I. etapa: 25. bfiezna od 8:00
– v místních ãástech Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské

II. etapa: 1. dubna od 8:00
– v Harrachovû, na námûstí Míru, ·kolním námûstí, v ulicích

Pivovarské, Strálecké, Havlíãkovû, Národní, Radniãní, Jungmanovû,

Máchovû, Ml˘nské, Komenského, Husovû, Pfiíkopy, Rudé armády,

Opavské, Bezruãovû, U Potoka, ÎiÏkovû, Revoluãní, Dukelské,

Úvoz, tfi. HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipové, OkruÏní, NádraÏní, Na

Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxovû, Na Vyhlídce, 8. kvûtna

a v ostatních ulicích, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenova-

n˘ch ulic.

III. etapa: 8. dubna od 8:00
– na námûstí Svobody, v ulicích K. âapka, Divadelní, Bartákovû,

Jesenické, U Lomu, U Rybníka, Opavské (od Leny), Pivovarské, 

1. máje, Sadové, J. Sedláka, Palackého, Jelínkovû, Sokolovské, 

J. Fuãíka, Karla Schinzela, Nerudovû, Hornomûstské, Lidické,

Vûtrné a v ostatních ulicích, které náleÏejí do spádové oblasti vyjme-

novan˘ch ulic.

Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-

ãlánky, zbytky fiedidel, barev, lepidel a rozpou‰tûdel, motorové oleje,

absorpãní ãinidla a jiné filtraãní materiály, olejové filtry, záfiivky,

chladicí zafiízení obsahující freony, fotochemikálie.

Objemn˘m odpadem se rozumí takov˘ komunální odpad, kter˘ nel-

ze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ komunál-

ní odpad. Jde pfiedev‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré ko-

berce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, pfiedají tyto
odpady osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o.,
ktefií mobilní svoz provádûjí. Tekuté nebezpeãné odpady nebu-
dou odebírány, tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvofie a odpa-
dovém centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-

cyklaãním dvofie a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad do

popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici: 
po–pá: 9:00–16:30, so: 8:00–13:00
Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna: 
po–pá: 6:00–16:30, so: 8:00–13:00

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, je za nepovolené ukládání odpadÛ pfied recyklaãním
dvorem, odpadov˘m centrem i na jin˘ch místech moÏno dle usta-
novení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000 korun.

Slovo krajského zastupitele

Ve ãtvrtek 16. bfiezna se konalo na krajském úfiadu v Ostravû tfietí zase-

dání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Hejtman Ing. Ivo

Vondrák seznámil v úvodu s ãinností krajské rady od druhého zasedání

zastupitelstva kraje. NejdÛleÏitûj‰ím materiálem projednávan˘m na

bfieznovém zasedání zastupitelstva

MSK byla pfiedbûÏná zpráva o hos-

podafiení MSK za rok 2016.

Jak sdûlil námûstek hejtmana Ing.

Jaroslav Kania, závûreãn˘ úãet

kraje za rok 2016 bude s ostatními

odbory dopracován, pfiedloÏen

Radû MSK k projednání a následnû

Zastupitelstvu MSK ke schválení.

Konstatoval, Ïe pfiedchozí vedení

MSK hospodafiilo odpovûdnû

a rozpoãet skonãí pfiebytkem.

Celkov˘ zÛstatek finanãních pro-

stfiedkÛ na bankovních úãtech ãinil

k 31. prosinci cca 2 599 884 tis. ko-

run a z toho zÛstatky na penûÏních

fondech mimo rozpoãet kraje ãini-

ly cca 150 mil. korun. âást zÛstatku finanãních prostfiedkÛ se v‰ak mu-

sí zapojit do úãelov˘ch pfievodÛ do rozpoãtu 2017. Jen pro informaci –

schválen˘ rozpoãet pfiíjmÛ ãinil 5 512 321 tis. korun a pfiijaté dotace

2 541 011 tis. korun. Rozpoãet v˘dajÛ v roce 2016 byl schválen v cel-

kové v˘‰i 6 812 986 tis. korun a zároveÀ bylo schváleno financování ve

v˘‰i 1 240 346 tis. korun. Rozpoãet skonãí pfiebytkem, o jehoÏ vyuÏití

se bude jednat. Doufám, Ïe se podafií ãást pfievést do kapitoly dopravy

na opravy silnic, alespoÀ o to budu na dopravním v˘boru usilovat.

Definitivní závûreãn˘ úãet bude pfiedloÏen a schvalován na ãtvrtém za-

sedání Zastupitelstva MSK 15. ãervna.

Krajské zastupitelstvo rozhodlo poskytnout úãelové neinvestiãní dotace

ve v˘‰i 2,2 mil. korun z rozpoãtu MSK na zabezpeãení akceschopnosti

jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ pro období od 1. ledna do 31. pro-

since 2017. Jde o finanãní prostfiedky k dofinancování v˘dajÛ SDH ka-

tegorie JPO II. Dotaci ve v˘‰i 50 tis. korun obdrÏí mûsta R˘mafiov

a Bfiidliãná, obce Dolní Moravice, Horní Mûsto, Karlova Studánka,

Lomnice a Malá Morávka.

Mûsto R˘mafiov má schválenu dotaci 225 tis. korun na pofiízení nového

dopravního automobilu pro jednotku poÏární ochrany sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ. Investiãní dotace na poÏární zbrojnice skonãila jako ná-

hradní. Mezi ãtyfii pfiíjemce investiãní dotace na poÏární zbrojnici se do-

stala obec Roudno s ãástkou 115 050 korun.

Jak jsem informoval minule v ãlánku o Státním fondu dopravní infra-

struktury, fond ve v˘‰i 3 mld. korun byl rozdûlen. Na ná‰ kraj dle krité-

rií pfiipadla ãástka 161,146 mil. korun, coÏ ãiní 5,62 %. Byl vytvofien

Plán souvisl˘ch oprav silnic II. a III. tfiíd v roce 2017 hrazen˘ch 

z SFDI (22 akcí v celkové ãástce 328,6 mil. korun) a Plán souvisl˘ch 

oprav silnic II. a III. tfiíd v roce 2017 hrazen˘ch z rozpoãtu MSK (10 ak-

cí v celkové ãástce 71,4 mil. korun). Pfii v˘bûrov˘ch fiízeních dojde

pravdûpodobnû k úspofie, a tím se uvolní moÏnost zapojit i silnice tzv.

pod ãarou. V plánu SFDI je na okres Bruntál vyãlenûno 62,6 mil. korun,

v plánu MSK bude ãástka ãinit 15,5 mil. korun.

Na R˘mafiovsku se zapoãne s rekonstrukcí silnice III/4451 Tvrdkov –

Ruda I. etapa s pfiedpokládan˘mi náklady 9 mil. korun. Akce bude fi-

nancována z SFDI 2017.

Oprava silnice II/370 Jamartice – Velká ·táhle bude pokraãovat 6. eta-

pou, a to v˘stavbou mostu a srovnáním nivelety silnice. Akci bude fi-

nancovat MSK. Tato etapa jiÏ byla vysoutûÏena za 7,26 mil. korun.

Dále byly schváleny dotace na kulturní akce nadregionálního charakte-

ru, kde jsme nemûli z na‰í oblasti Ïadatele.

V rámci dotaãního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Moravskoslezského kraje 2017 bylo rozdûleno celkem 20 mil. korun.

Do tohoto programu bylo pfiijato 134 Ïádostí. V rámci DT1 pfiedloÏili

Ïadatelé 17 Ïádostí a v rámci DT2 117 Ïádostí, z toho bylo pût projek-

tÛ vyfiazeno pro nesplnûní kritéria pfiijatelnosti. Investiãní dotaci DT1

obdrÏí Malá Morávka na rekonstrukci vefiejného prostranství v obci za

300 tis. korun, dále Val‰ov na rekonstrukci ãásti multifunkãní budovy

obecního úfiadu za 122,9 tis. korun a Ludvíkov na rekonstrukci chodní-

ku za 191,4 tis. korun. Mezi náhradníky skonãily Karlova Studánka,

Tvrdkov a Velká ·táhle. Z dotaãního titulu DT2 byla schválena dotace

ve v˘‰i 85,8 tis. korun SdruÏení obcí R˘mafiovska na manaÏera regionu,

Mikroregion Slezská Harta obdrÏí 50 tis. korun a SdruÏení Bruntálsko

50 tis. korun. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel
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Zdravotnictví

·kolství

Podhorská nemocnice má díky Nadaci Agel nového zamûstnance 
– je ãtyfinoh˘ a jmenuje se Merlin

V Podhorské nemocnici v R˘mafiovû, která je ãlenem skupiny Agel, je sice
teprve t˘den, ale uÏ se stal nejoblíbenûj‰ím ãlenem t˘mu pracovníkÛ sociální
sluÏby. Merlin totiÏ není jen tak obyãejn˘ zamûstnanec, má rok a tfii ãtvrtû a je
to border kolie. Podhorská nemocnice jej získala díky prostfiedkÛm Nadace
Agel, která bude nemocnici financovat i ve‰keré dal‰í náklady s ním spojené. 
KaÏd˘ pes potfiebuje mít svého pána, a tak aãkoliv formálnû je majite-

lem psa Merlina Podhorská nemocnice, jeho psovodem se stala admi-

nistrativní pracovnice sociální sluÏby Radka Wnenková. „S Merlinem
do práce spoleãnû pfiicházíme i odcházíme. Jeho pracovní doba má
v‰ak svá specifika. Aby nedo‰lo k jeho pfietíÏení, tráví s uÏivateli soci-
ální sluÏby zhruba hodinu, maximálnû dvû dennû. Lidé mu házejí mí-
ãek, hrají s ním i fotbal. Merlin byl dokonce jedním z na‰ich uÏivatelÛ
oznaãen za ‚sakra dobrého brankáfie‘. Zbytek ãasu pes odpoãívá ve
svém zázemí, které má ve spoleãenské místnosti, a chodí také na pravi-
delné procházky,“ popisuje Radka Wnenková, která bude nyní spoleã-

nû s Merlinem absolvovat speciální canisterapeutick˘ v˘cvik.

Merlin jiÏ v minulosti podstoupil v˘cvik poslu‰nosti a také ãást v˘-

cviku pro vodicí a asistenãní psy. „Ukázalo se v‰ak, Ïe nûkteré jeho
povahové rysy se nehodí k tomu, aby vodil nevidomé, ale nejsou pfie-
káÏkou právû pro úãely canisterapie. JiÏ nyní jen svou pfiítomností
zpestfiuje pobyt uÏivatelÛm sociální sluÏby a po prvním t˘dnu vidíme
jeho pozitivní vliv, kdy v‰ichni, vãetnû personálu, rozkvetli,“ sdûlila

hlavní sestra Podhorské nemocnice Mgr. Marcela Kadlecová. 

Pobytová sociální sluÏba se sv˘m uÏivatelÛm snaÏí navodit rodinnou

atmosféru domova. âtyfiiadvacetihodinová péãe je zde poskytována

pfiedev‰ím seniorÛm v prÛmûrném vûku 85 let a nejstar‰í uÏivatelce

je 97 let. „Jedno a dvoulÛÏkové pokoje mají lidé vybaveny a vyzdo-
beny nábytkem, pfiedmûty a fotkami, které jim pfiipomínají domov.
A protoÏe fiada z nich mûla pejska i doma u zahrádky nebo v bytû, cí-
tí se tak je‰tû více jako doma,“ míní hlavní sestra.

Merlin se stal hned první den miláãkem v‰ech uÏivatelÛ, ktefií poby-

tovou sociální sluÏbu s kapacitou 12 lÛÏek vyuÏívají. „Merlin za
mnou hned pfii‰el a chtûl se mazlit. Nejdfiíve jsem se tro‰ku bála, ale
teì jsme nejlep‰í kamarádi. Je velmi inteligentní, hodn˘ a hlavnû
dobfie vycviãen˘. Doma jsme mívali zlatého retrievra,“ uvedla devû-

taosmdesátiletá Marie Borková z Bruntálu, která jiÏ druh˘m rokem

vyuÏívá sociální sluÏby Podhorské nemocnice a pro Merlina má vÏdy

pfiipravenou zásobu pi‰kotÛ.

Pofiízení Merlina vy‰lo na deset tisíc korun, které uhradila Nadace

Agel. Zaplatí i dal‰í náklady se psem spojené, jako napfiíklad granu-

le, veterinární péãi a pfiedev‰ím

speciální komplexní canisterapeu-

tick˘ v˘cvik. Nadace Agel sídlí

v Praze a potfiebn˘m lidem a orga-

nizacím z celé âeské i Slovenské

republiky pomáhá jiÏ od roku

2011. Od svého vzniku podpofiila

témûfi 400 ÏadatelÛ celkovou ãást-

kou pfiesahující 10 miliónÛ korun.

Více informací, vãetnû formuláfie

Ïádosti o nadaãní pfiíspûvek, na-

jdou zájemci na webové stránce

nadace.agel.cz.

Fota a text: 
Mgr. Radka Milo‰evská

tisková mluvãí Agelu, a. s.

Zápis do matefiské ‰koly v R˘mafiovû
Novela ‰kolského zákona pozmûnila pfied‰kolní vzdûlávání hned

v nûkolika vûcech. Nejpodstatnûj‰í zmûnou je povinné pfied‰kolní

vzdûlávání pro dûti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou vûku pûti let.

Rodiãe a zákonní zástupci dûtí (dále jen „rodiãe“) mají nûkolik moÏ-

ností, jak poÏadavku zákona vyhovût.

Docházka dítûte do matefiské ‰koly, kam jsou v tomto pfiípadû dûti

pfiijímány pfiednostnû (vztahuje se pouze na dûti s trval˘m pobytem

v R˘mafiovû). Pfied‰kolní vzdûlávání je pro pfied‰koláky bezplatné,

rodiãe hradí za dítû pouze stravné. Informace k zápisu dítûte do ma-

tefiské ‰koly naleznete níÏe.

Individuální vzdûlávání dítûte musí rodiã v dobû zápisu, nejpozdû-

ji v‰ak do konce kvûtna, oznámit písemnû fieditelce matefiské ‰koly.

Oznámení o individuálním vzdûlávání musí obsahovat identifikaãní

údaje dítûte (jméno a pfiíjmení, rodné ãíslo, místo trvalého pobytu),

období, po které bude dítû individuálnû vzdûláváno, a dÛvody pro in-

dividuální vzdûlávání. Dítû v tomto pfiípadû mÛÏe b˘t vzdûláváno ro-

diãem nebo jinou osobou, pfiíp. mÛÏe nav‰tûvovat jiné zafiízení neÏ

matefiskou ‰kolu. Rodiãe v‰ak musí zajistit úãast dítûte na ovûfiení 

úrovnû osvojení oãekávan˘ch v˘stupÛ v jednotliv˘ch oblastech pod-

le Rámcového vzdûlávacího programu pro pfied‰kolní vzdûlávání

v matefiské ‰kole – nejedná se o zkou‰ku, rodiã pouze obdrÏí dopo-

ruãení pro dal‰í postup vzdûlávání.

Vzdûlávání dítûte v pfiípravné tfiídû základní ‰koly nebo ve tfiídû

pfiípravného stupnû základní ‰koly speciální, které si rodiã sám do-

hodne s fieditelem této ‰koly. V R˘mafiovû tyto tfiídy Z· Jelínkova 1

ani Z· ·kolní námûstí 1 nezfiizuje, pokud by tedy rodiãe mûli o ten-

to typ vzdûlávání dítûte zájem, musejí se obrátit na jinou základní

‰kolu dle vlastního v˘bûru. Pfiijetí dítûte k tomuto typu vzdûlávání

v‰ak rodiãe musí písemnû oznámit fieditelce M· R˘mafiov.

Vzdûlávání v zahraniãní ‰kole na území âeské republiky, ve kte-

ré ministerstvo povolilo plnûní povinné ‰kolní docházky. I zde musí

rodiãe pfiijetí dítûte oznámit fieditelce M· R˘mafiov.

Pokud rodiãe nepfiihlásí dítû k povinnému pfied‰kolnímu vzdûlávání,

nebo jej pfiihlásí, ale dítû se nebude bez omluvy vzdûlávání úãastnit,

vystavují se stíhání za pfiestupek, kter˘ mÛÏe b˘t pokutován do v˘‰e

5 000 korun.

Jak bude v leto‰ním roce organizován zápis do matefiské ‰koly

v R˘mafiovû? Rodiãe mohou se sv˘mi dûtmi nav‰tívit postupnû v‰ech-

na pracovi‰tû ‰koly, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se
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s pedagogy a prostfiedím ‰koly. Rodiãe si s dûtmi mohou pohrát, za-

pojit se do pfiipraven˘ch her a ãinností, informovat se o zamûfiení jed-

notliv˘ch pracovi‰È a prostudovat si jednotlivé vzdûlávací programy.

Dny otevfien˘ch dvefií jsou naplánovány v tûchto termínech:
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Zámeck˘ park 6, Janovice

24. 4. 2017 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30

25. 4. 2017 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3

26. 4. 2017 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11

27. 4. 2017 14:30–16:30

Pfii náv‰tûvû ‰koly si rodiãe mohou vyzvednout formuláfi pro zápis dí-

tûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání. Pokud na to zapomenou, nic se ne-

dûje – Ïádost je moÏno si stáhnout na internetov˘ch stránkách ‰koly

www.msjelinkova.cz. Îádost má dvû strany – první stranu vyplÀují

rodiãe, druhou pak potvrdí dûtsk˘ lékafi. O pfiijetí dítûte se zdravot-

ním postiÏením rozhodne fieditelka ‰koly na základû písemného vy-

jádfiení ‰kolského poradenského zafiízení nebo registrujícího lékafie. 

Pokud je pro dítû pfied‰kolní vzdûlávání povinné, nepoÏaduje ‰kola

doklad o oãkování. Dûti mlad‰í 5 let mohu b˘t pfiijaty, jen pokud se

podrobily stanoven˘m pravideln˘m oãkováním, nebo mají doklad, Ïe

jsou proti nákaze imunní nebo se nemÛÏou oãkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. 

¤ádnû vyplnûnou a podepsanou Ïádost vãetnû potvrzení lékafie pfii-

nesou rodiãe osobnû na fieditelství ‰koly ve stfiedu 10. kvûtna 2017

v dobû od 8:00 do 16:30. Jde o administrativní jednání, proto dopo-

ruãujeme pfiíchod bez dítûte. K zápisu je nutno pfiinést také rodn˘ list

dítûte a obãansk˘ prÛkaz rodiãe nebo zákonného zástupce (doklad

o tom, Ïe je dítû pfiihlá‰eno k trvalému pobytu v R˘mafiovû). Îádost

o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání bude fiádnû zaregistrována

a její vyfiízení podléhá správnímu fiádu. Pro nahlíÏení do spisu pfied

vydáním rozhodnutí je vzhledem k provozním podmínkám ‰koly vy-

hrazen termín 24. kvûtna od 13:00 do 16:00, po dohodû s fieditelkou

je samozfiejmû nahlíÏení do spisu moÏné kdykoli. Stejnû tak se rodi-

ãe jako úãastníci správního fiízení mohou vyjadfiovat k podkladÛm

pro vydání rozhodnutí.

Ve správním fiízení o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání rozho-

duje fieditelka matefiské ‰koly podle následujících priorit:

1) dûti, které k 31. srpnu 2017 dovr‰í pût let vûku a vztahuje se na nû

povinnost pfied‰kolního vzdûlávání dle zákona,

2) dûti, které k 31. srpnu 2017 dovr‰í ãtyfii roky vûku a vztahuje se na

nû pfiednost pfii pfiijímání k pfied‰kolnímu vzdûlávání dle zákona,

3) ostatní dûti s trval˘m pobytem v R˘mafiovû k pravidelné celoden-

ní docházce dle data narození dítûte (tj. od nejstar‰ích k nejmlad‰ím)

do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly,

4) dûti, které nemají trval˘ pobyt v R˘mafiovû, k pravidelné celoden-

ní docházce dle data narození dítûte (tj. od nejstar‰ích k nejmlad‰ím)

do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly,

5) ostatní dûti.

K poÏadavkÛm rodiãÛ lze pfiihlédnout pouze pfii opakované Ïádosti,

tj. dítû nepfiijaté k pfied‰kolnímu vzdûlávání v minulém ‰kolním roce,

pfiípadnû umístûní dítûte na konkrétní pracovi‰tû, pokud se na stej-

ném pracovi‰ti vzdûlává jeho sourozenec.

Na rozhodnutí o pfiijetí dítûte má fieditelka matefiské ‰koly ze zákona

lhÛtu 30 dnÛ, ve sloÏitûj‰ích pfiípadech pak aÏ 60 dnÛ. V̆ sledky pfii-

jímacího fiízení budou zvefiejnûny na webov˘ch stránkách ‰koly

a v jednotliv˘ch budovách matefiské ‰koly vÏdy u vstupu do budovy

a v ‰atnách. Zvefiejnûny nebudou jména nebo osobní údaje dûtí ãi ro-

diãÛ, ale registraãní ãísla podan˘ch Ïádostí. 

Kontaktní údaje: 
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, okres Bruntál

Jelínkova 3, 795 01 R˘mafiov

Tel. 732 786 713

E-mail: ms.jelinkova@seznam.cz

Webové stránky: www.msjelinkova.cz

BoÏena Jaro‰ová, fieditelka M· R˘mafiov

Îákynû Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly v barmansk˘ch soutûÏích
Stfiední ‰kola hotelová a sluÏeb KromûfiíÏ ve spolupráci s âeskou bar-

manskou asociací pofiádala 8. února KromûfiíÏskou koktejlovou sou-

tûÏ, které se úãastnily i dvû Ïákynû oboru kuchafi-ãí‰ník z R˘mafiova.

V koktejlové soutûÏi v KromûfiíÏi vzájemnû pomûfiili své dovednosti

studenti hotelov˘ch a gastronomick˘ch ‰kol. Probíhala v kategoriích

Junior Cocktail Competition, Fancy Cocktail a Classic Cocktail.

SoutûÏní klání bylo napínavé a hodnû zajímavé. Porota mûla nelehk˘

úkol, udûlovala body za techniku práce, celkové provedení úpravy

nápoje a za jakost pfiipraveného nápoje. SoutûÏící pfiedstavili své

vlastní receptury.

Îákynû 3. roãníku oboru kuchafi-ãí‰ník Vendula Baìurová a Simona

Varechová se umístily v bronzovém pásmu. Na‰e barmanky technicky

zvládly míchání velmi dobfie a odnesly si ze soutûÏe nové zku‰enosti.
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Dal‰í soutûÏ, které se obû Ïákynû zúãastnily, uspofiádala Stfiední ‰ko-

la gastronomie, turismu a lázeÀství ve spolupráci s âeskou barman-

skou asociací 1. bfiezna ve vítkovické Multifunkãní aule Gong jako

devatenáct˘ roãník Ahol Cupu 2017. Pro barmany byly vyhlá‰eny

kategorie Junior Cocktail Competition a Sparkling Cocktail.

Îákynû opût bojovaly o co nejlep‰í umístûní. Pfiedvedly pohotovost

pfii pfiípravû nápojÛ v ãasovém limitu. Simona s nápojem OranÏov˘
svût zabodovala a umístila se ve zlatém pásmu, Vendula mûla pro-

blém s trémou a s nápojem Rozmarn˘ den se umístila v bronzovém

pásmu. 

Atmosféra a organizace celé soutûÏe byly v˘borné. V‰em zúãastnû-

n˘m patfií veliké díky. 

Fota a text: Mgr. Nata‰a Skoupilová

Studenti stfiedních ‰kol se pot˘kali s Rizikov˘m chováním
Na pûtatfiicet studentÛ Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov a Stfiední
soukromé odborné ‰koly Prima R˘mafiov se zúãastnilo kaÏdoroãní soutûÏe
Rizikové chování, dfiíve známé pod názvem Negativní jevy ve spoleãnosti.
Studenti mûli na v˘bûr nûkolik témat: alkohol, drogy, sebepo‰kozo-

vání, násilí v rodinû, ‰ikanu a dal‰í, která zpracovali do literárních ne-

bo v˘tvarn˘ch prací. „SoutûÏ má dlouholetou tradici. Vzhledem k to-
mu, Ïe jsme vloni na konci ‰kolního roku vyhráli grant na tuto sou-
tûÏ, mohli jsme letos ãerpat finanãní podporu Moravskoslezského
kraje a ocenit v‰echny studenty drobn˘mi dárky, nejen vítûze. Vloni
jsme pofiádali adaptaãní kurz pro Ïáky prvních a druh˘ch roãníkÛ
a leto‰ní soutûÏ byla jen vyvrcholením tûchto aktivit. Úãastníci se na
soutûÏ pfiipravovali nejen ve vyuãovacích hodinách, ale i doma,“

sdûlila po skonãení soutûÏe hlavní organizátorka Miroslava Lounová,

která se pfiípravû ÏákÛ a samotné organizaci vûnuje od vzniku této

soutûÏe, a jak poznamenala, leto‰ní rekordní úãast ji samotnou pfie-

kvapila a cení si jí. Se soutûÏí jí pomáhali její kolegové, kantofii

Vladimír Stanzel, Miroslava Koreníková a Adam Rybka, ktefií zauja-

li místa porotcÛ a vyhodnotili nejlep‰í práce.

Literární ãást soutûÏe vyhrála Petra HorÀáãková, druh˘ skonãil

Luká‰ Gerhard a tfietí Jaroslava Pinterová. Ve v˘tvarné ãásti soutûÏe

ocenila porota jako nejlep‰í práci Natálie Struhárové, na druhém mís-

tû skonãila Barbora La‰tÛvková a tfietí se umístila Kamila Panochová.

V‰ichni ocenûní jsou studenty Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly

R˘mafiov. JiKo

Studentky vyrazily s mezinárodním projektem do Nûmecka
V nedûli 5. bfiezna jsme se vydali za t˘denním dobrodruÏstvím do Nûmecka
s projektem Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship
into Schools, na nûmÏ se podílí i Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov. Projekt
sdruÏuje ‰koly z Nûmecka, Polska, Itálie a âeské republiky a jeho smyslem je
vytvofiení studentské firmy, podporující ‰kolu na Srí Lance.

Setkání v Nûmecku mûlo kromû práce na uvedeném projektu i pozná-

vací program. Po devíti hodinách v minibuse jsme dorazili do mûs-

teãka Meitingenu a setkali se tam s Nûmci, Italy a Poláky. V pondûlí

jsme nav‰tívili mûsto Augsburg, ve kterém nás mile pfiivítali nûmeãtí

studenti. Odpoledne jsme zavítali do ãásti Augsburgu jménem

Vítûzové v˘tvarné soutûÏe, zleva Kamila Panochová (3.), Natálie
Struhárová (1.) a Barbora La‰tÛvková (2.)

Vítûzové literární soutûÏe, zleva Jaroslava Pinterová (3.), Petra
HorÀáãková (1.) a Luká‰ Gerhard (2.)
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Fuggerei, obydlené od 15. století sociálnû slab‰ími. Dal‰í den jsme

vyrazili do místní ‰koly v Meitingenu s tisíci studenty a obdivovali je-

jí moderní provedení. Veãer jsme u fotbalu spolu s Italy fandili

Neapoli. V polovinû t˘dne nás odvezli do krásného malého mûsta

Nördlingen, kde jsme se v muzeu dozvûdûli o meteoritu, kter˘ pfied 

15 miliony lety spadl do místa, kde dnes mûsto leÏí. âtvrtek byl „hracím“

dnem. Dopoledne jsme hráli spoleãné hry ve ‰kole a naveãer bowling.

Poslední den jsme se vcítili do role nûmeck˘ch studentÛ a spolu s nimi

pfieÏili ãtyfii „zábavné“ pfiedmûty ve ‰kole. V odpoledních hodinách jsme

si zajeli do mûsteãka Ulm a pro‰li jeho krásné historické ãásti.

V pátek byl zároveÀ v Meitingenu uspofiádán trh, na nûmÏ úãastníci

projektu prodávali v˘robky studentÛ a dal‰í symbolické pfiedmûty,

napfiíklad kofiení ze Srí Lanky, pletené ko‰íky z Polska nebo na‰e ke-

ramické objekty. V̆ tûÏek z prodeje bude poukázán ve prospûch ‰koly

v Ahungalle na Srí Lance. V Nûmecku se s úãastníky projektu setkala

také zakladatelka humanitární organizace Future for Children Elfriede

Süß, která zprostfiedkovává kontakt ãtyfi evropsk˘ch ‰kol se ‰kolou na

Srí Lance. V Meitingenu pfievzala ‰ek v hodnotû 1 600 euro, v˘tûÏek

studentské sbírky, která má podpofiit ahungallské ‰koláky.

Díky zahraniãnímu projektu jsme poznali spoustu nov˘ch míst, ka-

marádÛ a zdokonalovali se cel˘ t˘den v angliãtinû. Na závûr bychom

chtûli podûkovat Základní umûlecké ‰kole R˘mafiov za moÏnost po-

dívat se do Nûmecka!

Projekt pokraãuje je‰tû dubnov˘m setkáním v italském Portici (pfied-

mûstí Neapole) a kvûtnov˘m setkáním v R˘mafiovû, které cel˘ dvou-

let˘ projekt uzavfie. Foto a text:
Natálie Lachnitová, Hana ·vejdíková, 
Adéla Továrková, Monika Drápalová

Stfiízlivûl na záchytce
R˘mafiov‰tí policisté byli v noci 9. bfiezna pfiivoláni do restaura-

ce v Bfiidliãné k incidentu s vulgárním hostem. 54let˘ muÏ odmí-

tat zaplatit útratu za 14 odlivek rumu a nealko a sprostû nadával

obsluze. Následnû mûl dokonce vyhroÏovat tím, Ïe si ublíÏí.

Pfiivolaní policisté muÏe zajistili a pfii dechové zkou‰ce mu na-

mûfiili hodnoty pfiesahující 3 promile alkoholu. Stfiízlivûl na zá-

chytné stanici a ãelí podezfiení z pfiestupku proti majetku a ob-

ãanskému souÏití.

Náv‰tûva restaurace ji vy‰la draho
Chvilka nepozornosti stála náv‰tûvnici restaurace v areálu r˘mafiov-

ského fotbalového hfii‰tû kabelku. Ke krádeÏi do‰lo v pátek 10. bfiez-

na v noci. Pachatel vyuÏil nestfieÏeného okamÏiku a odcizil 34leté Ïe-

nû ta‰tiãku poloÏenou na stole. Po‰kozená v ní mûla mobilní telefon,

doklady, platební kartu a hotovost 600 korun. Celková ‰koda pfiesá-

hla 5 tisíc korun.

Poctivá nálezkynû odnesla penûÏenku na policii
O tom, Ïe slu‰ní a poctiví lidé jsou stále mezi námi, se pfiesvûdãil ma-

jitel ztracené penûÏenky. V pondûlí 13. bfiezna odpoledne pfii‰la na

policejní oddûlení v R˘mafiovû 70letá paní odevzdat penûÏenku, kte-

rou na‰la na chodníku v ulici Úvoz. V penûÏence byla hotovost pfies

1 500 korun, doklady, platební karta a stravenky. Policisté zjistili ma-

jitele a ve spolupráci s kolegy z Olomouckého kraje jej ihned kon-

taktovali. JiÏ dvû hodiny od oznámení si ‰Èastn˘ majitel mohl své vû-

ci pfievzít. Byl velmi rád, Ïe ztracené vûci nalezla poctivá osoba.

Vandal po‰kodil sedaãky lanovky
Ve skiareálu v Karlovû pod Pradûdem fiádil vandal. Po‰kodil, zevnitfi

postfiíkal nebo po‰krábal kryty tfií sedaãek lanovky. Celková ‰koda je

pomûrnû vysoká, ãiní 45 tisíc korun. Incident se stal na pfielomu 

února a bfiezna. R˘mafiov‰tí policisté zahájili úkony trestního fiízení

pro podezfiení z pfieãinu po‰kození cizí vûci.

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

Ve ãtvrtek 16. bfiezna v pÛl osmé ráno havarovalo na silnici mezi

Václavovem u Bruntálu a Malou ·táhlí nákladní auto s návûsem. ¤idiã

zfiejmû nezvládl fiízení a vyjel ze silnice do pfiíkopu. Kamion pfieváÏe-

jící dfievûnou ‰tûpku se pfievrátil na bok a narazil kabinou do svahu.

Zranûn˘ 43let˘ fiidiã zÛstal nohama zaklínûn˘ ve zdemolované kabi-

nû a bez pomoci by se sám nedostal ven. Pfiivolaní záchranáfii jej 

o‰etfiili je‰tû uvnitfi vozidla a poté jej z kamionu museli vyprostit ha-

siãi. SloÏité vypro‰Èování trvalo hodinu a dvacet minut, do záchran-

n˘ch prací se zapojil i bagr, kter˘ odkryl zeminu, aby bylo vÛbec

moÏné se do kabiny dostat. Zasahující lékafi zjistil u fiidiãe kromû po-

ranûní dolních konãetin také zranûní hrudníku a nevylouãil poranûní

pánve, pacient byl ale pfii vûdomí a s hasiãi i záchranáfii celou dobu

komunikoval. Po nutném o‰etfiení

byl vrtulníkem pfiepraven na ur-

gentní pfiíjem Fakultní nemocnice

v Ostravû.

Po dobu vypro‰Èování fiidiãe byla

vozovka v obou smûrech uzavfie-

na, policisté odklánûli dopravu

pfies Horní Václavov a Dolní

Moravici. Poté v místû nehody fií-

dili kyvadlov˘ provoz jedním

jízdním pruhem.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková
skupina tisku a prevence Bruntál

PhDr. Luká‰ Humpl, ZZS MSK
por. Mgr. Petr KÛdela, HZS MSK

U Václavova havaroval kamion, fiidiãe vypro‰Èovali hodinu a pÛl

Foto: HZS MSK
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V loÀském roce do‰lo v Moravskoslezském kraji ke ãtyfiem neho-

dám, pfii kter˘ch zemfieli cyklisté. Dva z nich nemûli na hlavû ochran-

nou pfiilbu. Na Karvinsku osmaãtyfiicetilet˘ cyklista zfiejmû nepfii-

zpÛsobil rychlost, v zatáãce vyjel ze silnice a spadl do pfiíkopu. Pfii

pádu utrpûl zranûní, kter˘m na místû podlehl. Abychom se nemuseli

v leto‰ním roce setkávat s podobn˘mi pfiípady, pfiipomeÀme si nûko-

lik pravidel a povinností cyklisty k bezpeãné jízdû.

NeÏ vyjedeme na první jízdu, mûli bychom své kolo zkontrolovat

a pfiípadnû odstranit nedostatky v povinné v˘bavû. Ta má zajistit cyk-

listovi bezpeãnou jízdu a viditelnost na silnici. 

Jízdní kolo musí b˘t vybaveno:
– zadní odrazkou ãervené barvy, která mÛÏe b˘t kombinována se zad-

ní ãervenou svítilnou,

– pfiední odrazkou bílé barvy,

– odrazkami oranÏové barvy na obou pedálech, 

– na paprscích kol nejménû jednou boãní odrazkou oranÏové barvy

na kaÏdé stranû kola,

– dvûma na sobû nezávisl˘mi úãinn˘mi brzdami s odstupÀovan˘m 

ovládáním brzdového úãinku, kolo pro dûti pfied‰kolního vûku vyba-

vené proti‰lapací brzdou nemusí b˘t vybaveno pfiední brzdou,

– volné konce fiídítek musí b˘t zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),

– matice nábojÛ kol musí b˘t uzavfiené, nejsou-li kfiídlové, pfiípadnû

rychloupínací. 

V˘bava kola za sníÏené viditelnosti:
– svûtlomet svítící dopfiedu bíl˘m svûtlem, referenãní osa svûtelného

toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od svûtlometu,

– zadní svítilna ãervené barvy nebo svítilna s pfieru‰ovan˘m svûtlem

ãervené barvy,

– zdroj elektrického proudu, kter˘ musí svou kapacitou zajistit svíti-

vost pfiedchozích svûtel po dobu minimálnû 1,5 hodiny bez pfieru‰ení.

Doporuãené vybavení jízdního kola:
– úãinné blatníky,

– zvonek,

– kryt fietûzu.

Cílem cyklisty kromû správnû vybaveného kola by mûla b˘t samotná

bezpeãná jízda. Je tfieba pfiipomenout osobám mlad‰ím 18 let povin-

nost pouÏívat pfii jízdû ochrannou pfiilbu, doporuãuje se v‰ak i pro 

ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez pfiilby je 19krát vy‰‰í.

Pestrobarevnost cyklistického obleãení zaruãí dobrou viditelnost

cyklisty, jeho viditelnost a bezpeãnost se zvy‰uje také pouÏíváním re-

flexních prvkÛ. 

Správn˘ zpÛsob jízdy znamená jízdu vÏdy vpravo, a to i na cyklo-

stezce, a dodrÏování dostateãného odstupu od pfiekáÏek. Pfii prÛjezdu

zatáãkou nesmí cyklista vlivem vysoké rychlosti vyjet do protismûru

nebo mimo komunikaci. Cyklista by mûl b˘t vÏdy ohledupln˘ a pfied-

vídav˘, sledovat stav komunikace, vyh˘bat se pfiekáÏkám, na zmûnu

smûru jízdy upozorÀovat vãas a vhodn˘m zpÛsobem. 

PoÏitek z jízdy závisí na vhodnû naplánované trase, pfiizpÛsobené

moÏnostem a schopnostem cyklisty. Siln˘ provoz na komunikaci

s vût‰í frekvencí nákladních vozidel k bezpeãné jízdû jistû nepfiispû-

je. Cyklista by nemûl zapomenout na nulovou toleranci alkoholu pfii

jízdû. V pfiípadû kontroly se k cyklistovi pod vlivem alkoholu pfiistu-

puje stejnû jako k fiidiãi motorového vozidla.

por. Bc. Richard Palát, Krajské fieditelství Policie MSK

Cyklistická sezóna zaãíná. Jak se na ni pfiipravit?

V polovinû bfiezna zavládlo hezké poãasí a fiadu zahrádkáfiÛ to pfiived-

lo na my‰lenku zbavit se starého listí a dal‰ího zahradního odpadu. Pfii

pálení klestí na zahradû ãi vypalování porostÛ v pfiírodû v‰ak ãasto do-

chází k neãekan˘m poÏárÛm. Jen za ãtvrtek 16. bfiezna vyjeli hasiãi

v Moravskoslezském kraji k sedmi pfiípadÛm a dva bfieznové poÏáry na

Vysoãinû a v Jihomoravském kraji dokonce skonãily smrtí. Tragédiím

lze pfiitom pfiedejít dodrÏováním bezpeãnostních zásad.

Bruntál‰tí hasiãi také jiÏ vyjíÏdûli k poÏárÛm souvisejícím s pálením

porostÛ a klestí. Na‰tûstí zatím neevidují Ïádnou zranûnou ãi usmrce-

nou osobu nebo vy‰‰í ‰kodu na majetku. KaÏd˘, kdo se chce spálením

zbavit bioodpadu, musí znát povinnosti vypl˘vající z platné legislativy.

V první fázi je tfieba rozli‰it povinnosti vypl˘vající ze zákona 

ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, pro fyzické osoby vs. podnikající

fyzické a právnické osoby.

Fyzické osoby mohou provádût kontrolované spalování hofilav˘ch lá-

tek, napfi. mohou pálit shrabanou trávu na hromadû, která bude ohrani-

ãena proti pfiípadnému roz‰ífiení a nebude umístûna pod stromy nebo

v blízkosti jin˘ch hofilav˘ch látek. U tohoto spalování musí b˘t pfií-

tomna dospûlá osoba. Je v‰ak zakázáno plo‰né vypalování porostÛ. Na

fyzické osoby se nevztahuje ohla‰ovací povinnost. Mûly by se v‰ak se-

známit se závazn˘mi vyhlá‰kami obcí, které pálení na volném pro-

stranství mnohdy zakazují nebo alespoÀ upravují. Pálení odpadÛ na

volném prostranství není jedin˘ zpÛsob, jak se zbavit biologického od-

padu. Ten je moÏné také zkompostovat, odloÏit ve speciálních kontej-

nerech nebo ve sbûrn˘ch dvorech.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, spoleãnosti) ta-

ké nesmí dle zákona o poÏární ochranû provádût plo‰né vypalování po-

rostÛ. Pfii spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství jsou navíc

povinny, se zfietelem k rozsahu této ãinnosti, stanovit opatfiení proti

vzniku a ‰ífiení poÏáru. Spalování hofilav˘ch látek na volném prostran-

ství vãetnû navrhovan˘ch opatfiení jsou povinny pfiedem oznámit 

územnû pfiíslu‰nému hasiãskému záchrannému sboru kraje, kter˘ mÛ-

Ïe stanovit dal‰í podmínky pro tuto ãinnost, popfiípadû mÛÏe takovou

ãinnost zakázat.

Pro ohlá‰ení pálení u právnick˘ch a podnikajících fyzick˘ch osob pro

území okresu Bruntál doporuãujeme vyuÏít internetové zaregistrování

na webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé stranû naleznete odkaz

PÁLENÍ KLESTÍ. Pro pfiihlá‰ení a vyplnûní údajÛ o pálení je potfieba

jednoduché registrace. Dal‰í moÏností ohlá‰ení je e-mail na adresu

od@hzsmsk.cz nebo na pevnou linku 950 739 814.

VÏdy je potfieba uvést:
• datum a ãas (odkdy dokdy bude pálení probíhat),

• pfiesnou lokalitu pálení (nejlépe GPS soufiadnice),

• jméno a mobilní telefonní ãíslo na osobu, která bude u pálení pfií-

tomna, a tím i zodpovûdná.

UPOZORNùNÍ
Nûktefií obãané a firmy si pro hlá‰ení pálení pletou tísÀové telefonní

ãíslo 150 ãi 112. DÛraznû upozorÀujeme, Ïe tato ãísla jsou urãena pou-

ze pro tísÀová volání v pfiípadû, Ïe nûkdo potfiebuje rychlou pomoc, ni-

koliv pro ohlá‰ení pálení.

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plo‰nû porosty

nebo neoznámí spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství, pfií-

padnû nestanoví opatfiení proti vzniku a ‰ífiení poÏáru, dopou‰tí se

správního deliktu dle zákona o poÏární ochranû, za kter˘ hrozí sankce

aÏ do v˘‰e pÛl milionu korun. Ing. Antonín U‰ela, HZS MSK

Jarní pálení bioodpadu na zahradû – jak pfiedejít poÏáru

Foto: HZS MSK
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Dej si pozor, s k˘m se ti nejvolnûji d˘chá, s k˘m zní tvÛj hlas nejjasnûji, a podle toho si zafiiì Ïivot. Franti‰ek KoÏík

Známá i neznámá v˘roãí
Citát:

24. 3. Svûtov˘ den boje proti tuberkulóze – vyhlásila
Svûtová zdravotnická organizace v roce 1982 

25. 3. 1677 zemfi. Václav Hollar, grafik a rytec (nar. 13. 7. 1607) 

– 340. v˘roãí úmrtí 

26. 3. 1827 zemfi. Ludwig van Beethoven, nûmeck˘ skladatel (nar.

17. 12. 1770) – 190. v˘roãí úmrtí 

26. 3. 1892 zemfi. Walt Whitman, americk˘ básník a novináfi (nar.

31. 5. 1819) – 125. v˘roãí úmrtí 

27. 3. 1757 zemfi. Jan Václav Antonín Stamic, skladatel (nar. 

19. 6. 1717) – 260. v˘roãí úmrtí 

27. 3. 1927 nar. Jifií Horãiãka, rozhlasov˘ reÏisér (zemfi. 27. 3. 2007)

– 90. v˘roãí narození 

27. 3. 1927 nar. Mstislav Rostropoviã, rusk˘ violoncellista a diri-

gent (zemfi. 27. 4. 2007) – 90. v˘roãí narození 

27. 3. 2007 zemfi. Jifií Horãiãka, rozhlasov˘ reÏisér (nar. 27. 3. 1927)

– 10. v˘roãí úmrtí 

28. 3. V˘znamn˘ den âR – Den uãitelÛ – v˘roãí narození
Jana Amose Komenského v roce 1592

28. 3. 1592 nar. Jan Amos Komensk˘, pedagog, filosof, spisova-

tel, teolog (zemfi. 15. 11. 1670) – 425. v˘roãí narození 

30. 3. 1857 nar. Gabriela Zapolska, polská spisovatelka (zemfi. 

21. 12. 1921) – 160. v˘roãí narození 

1. 4. Mezinárodní den ptactva – v˘roãí podepsání Konvence
o ochranû uÏiteãného ptactva, slaví se od roku 1906 

1. 4. 1697 nar. Antoine Francois Prévost D‘Exiles, francouzsk˘

prozaik a pfiekladatel (zemfi. 23. 11. 1763) – 320. v˘r. nar.

1. 4. 1997 zemfi. Karel Kyncl, novináfi a publicista (nar. 6. 1. 1927)

– 20. v˘roãí úmrtí 

2. 4. Mezinárodní den dûtské knihy – v˘roãí narození
Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlá‰en
Mezinárodním v˘borem pro dûtskou knihu (IBBY)
roku 1967 

3. 4. 1897 zemfi. Johannes Brahms, nûmeck˘ skladatel (nar. 

7. 5. 1833) – 120. v˘roãí úmrtí 

4. 4. 1937 zemfi. Franti‰ek Xaver ·alda, spisovatel a literární kri-

tik (nar. 22. 12. 1867) – 80. v˘roãí úmrtí 

5. 4. 1997 zemfi. Allen Ginsberg, americk˘ básník (nar. 3. 6. 1926)

– 20. v˘roãí úmrtí 

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

– 20. v˘roãí úmrtí 

6. 4. 1947 zemfi. Václav Kaprál, klavírista a skladatel (nar. 

26. 3. 1889) – 70. v˘roãí úmrtí 

6. 4. 1992 zemfi. Isaac Asimov, americk˘ prozaik, autor sci-fi (nar.

2. 1. 1920) – 25. v˘roãí úmrtí

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov – bfiezen 2017

(Ne)veselá Commedia finita
K mezinárodnímu svátku Ïen, ve stfiedu 8. bfiezna, dostaly ty r˘mafiovské,
a pochopitelnû nejen ony, dárek v podobû divadelního pfiedstavení Commedia
finita v podání praÏské divadelní spoleãnosti Karla Soukupa.
Kvalitní herecké obsazení dávalo tu‰it, Ïe by mohlo jít o vydafienou in-

scenaci z pera Viktorie Hradské pod reÏijní taktovkou Reného Pfiibila.

Hra reflektující osudy pûvkynû Emy Destinnové ani po tfiiceti letech od

svého vzniku nezestárla, stále z ní vane povûdom˘ odér závisti, pfií-

zemnosti, rafinované vypoãítavosti a pfiidrzlé pragmatiãnosti.

Nezestárl ani kvartet vdûãn˘ch pfiíleÏitostí pro ãtyfii herecké osobnosti. 

Nabízí se srovnání filmového a divadelního zpracování osudÛ slavné

sopranistky, i kdyÏ v tomto pfiípadû ne pfiíli‰ jednoduché. Melancholicky

ladûn˘ snímek BoÏská Ema z roku 1979 v reÏii Jifiího Krejãíka, s cha-

rismatickou slovenskou hereãkou BoÏidarou Turzonovovou v hlavní ro-

li, jejíÏ pûvecké party nazpívala Gabriela BeÀaãková, byl v tehdej‰í nor-

malizaãní dobû hitem. Turzonovová se hlavní role zhostila s elegancí

a její postava nebyla strnule stylizovaná, vyznaãovala se jemnou psy-

chologií i odzbrojující pfiirozeností. Ani dal‰í herecké obsazení nebylo

bez pov‰imnutí: Juraj Kukura, Jifií Adamíra, Milo‰ Kopeck˘, Josef

Somr, âestmír ¤anda nebo Josef Kemr.

Na rozdíl od filmového ztvárnûní v divadelní inscenaci Viktorie

Hradské postava Emy Destinnové sama pfiímo nevystupuje. Obraz 

operní pûvkynû, její osudy a problémy zprostfiedkovávají na jevi‰ti

ãtyfii rozdílné Ïeny z jejího okolí. KaÏdá z nich vypráví svÛj pfiíbûh

v monolozích, které jsou plné závisti, Ïárlivosti a nepochopení.

Známé hereãky divákovi s vtipem dokazují stále pfiítomnou ãeskou

malost, která potírá velké talenty. 

První monolog rázné uklízeãky Lucie KoÏinové naladí diváka do ko-

mediální roviny – vûcná, praktická, pfiízemní osoba ve stylu „dyÈ sem

jí to, pani, fiíkala“, perfektní herecká zkratka na malé plo‰e bez pfie-

hrávané komiky. Laskav˘ ãtenáfi jistû promine mé subjektivní vní-

mání, ale mohu pouze konstatovat, Ïe to byl asi nejlépe zahran˘ v˘-

kon i napsaná role. Druh˘ monolog rádoby vlastenecké uãitelky hud-

by, která ne‰etfií hysterickou závistí a maskuje se u‰lechtile nasládl˘-

mi úsmûvy ãi intonací, si vychutnává Katefiina Macháãková.

Distingovanost placené spoleãnice Valérie Zawadské podtrhuje oká-

zal˘ kost˘m s koÏe‰inov˘m límcem, efektním klobouãkem, ‰perky

a zejména herecká kultivovanost. Pod touto efektní slupkou se v‰ak

skr˘vá rafinovanû vypoãítavá mrcha, jejíÏ povinnost „informovat“ 

ukapává z kaÏdého gesta a „ne-

vinnû“ vyfiãené vûty. Poslední ze

ãtvefiice Ïen z okolí Destinnové je

pfiímoãafie bezcitná, mladû dravá

komorná Anny Kulované. Ved-

lej‰í, pfiesto ne bezv˘znamnou ro-

li pofiadatele vzpomínkové akce

hraje Karel Soukup. 

Viktorie Hradská vykreslila po-

slední léta Ïivota velké pûvkynû

pfied více jak tfiiceti lety. Souãasná

doba nabírá stále vy‰‰í obrátky,
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a moÏná i proto se divák v pfiemífie informací statick˘ch monologÛ

nûkdy ztrácí. Pfiehr‰el aÏ zbyteãn˘ch sdûlení tak mÛÏe pÛsobit únav-

n˘m dojmem, a to i navzdory jiÏ zmiÀovan˘m excelentním v˘konÛm

Lucie KoÏinové nebo Valérie Zawadské. Herci nicménû ve hfie od-

vedli precizní práci. Dûjové linky jednotliv˘ch pfiíbûhÛ podtrhly 

autentické ukázky árií sopranistky Emy Destinnové.

Devadesátiminutovou inscenaci zhlédlo v R˘mafiovû asi ‰est desítek

divákÛ. Pfiíznivce Destinnové pfiedstavení jistû pohladilo na du‰i. Je

otázkou, zda Commedia finita, která mûla premiéru 10. ãervna 2016,

bude stálicí na divadelní scénû, nebo jen krátce zazáfií a pohasne ja-

ko mnoho jin˘ch inscenací, které nena‰ly ‰ir‰í okruh nad‰encÛ.

Podobnû jako Ema Destinnová v âechách. JiKo

rozhovor
Pfied pfiedstavením Commedia finita jsme poÏádali známou hereãku

a vynikající dabérku, pfiedstavitelku role placené spoleãnice Valérii

Zawadskou o rozhovor. 

Ty má‰, Valérie, na svém kontû celou fiadu divadelních i filmov˘ch ro-
lí a propÛjãila jsi svÛj hlas mnoha svûtoznám˘m hereãkám pfii dabin-
gu. Dá se vÛbec fiíci, která z tv˘ch rolí ti nejvíce pfiirostla k srdci?
To je tûÏká otázka. Mohu vypíchnout nûkolik velmi pfiíjemn˘ch herec-

k˘ch pfiíleÏitostí. Tím bych se pomyslnû vrátila do ·umperku, kde jsem

pÛsobila je‰tû jako elév v Severomoravském divadle ·umperk. Tam jsem

dostala v Tillu Eulenspiegelovi roli bordelmamá. Mnû bylo tenkrát ubo-

h˘ch osmnáct a pÛl. A pan reÏisér mi vysvûtlil, Ïe uÏ Ïádná jiná Ïenská

v divadle není, proto v‰ichni hrajeme v‰echno. To byla pro mû úÏasná

zku‰enost. Dal‰í vzpomínku mám na divadlo v Chebu, kde jsem ve

sv˘ch tfiiadvaceti letech hrála jednu z Vesel˘ch paniãek windsorsk˘ch po

boku o dvacet let star‰í kolegynû. My na tom jevi‰ti vypadaly stejnû mla-

dû, potaÏmo stejnû stafie. Pfiedstavení v prÛbûhu ãtyfi sezón jsem oprav-

du hodnû milovala. A 1. fiíjna 1986 jsem nastoupila na poloviãní úvazek

do Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch, kde mojí první rolí byla jedna z kurvi-

ãek v inscenaci Pfielet nad kukaããím hnízdem, kterou reÏíroval vynikají-

cí reÏisér Láìa Vymûtal. Spoleãnû s Naìou Konvalinkovou, která hrála

druhou kurviãku, jsme se za úplatu dostaly do blázince. Byl to jeden je-

din˘ v˘stup na konci druhého jednání. Na tuhle inscenaci budu vzpomí-

nat do smrti, protoÏe v takové nádherné spoleãnosti hercÛ, jako byla pa-

ní Vûra Galatíková, Boris Rösner jako Indián, Lojza ·vehlík jako

McMurphy nebo VíÈa Masopust a bezpoãet dal‰ích bájeãn˘ch lidí, ‰la

práce sama od ruky. Takto bych mohla vyjmenovávat dál a dál.

A teì, pozor! Asi pfied dvûma lety jsem dostala nabídku od poloamatérské-

ho divadelního spolku pfii Balbínovû poetické hospÛdce, kde jsme mûli

v prosinci 2015 premiéru Tajného chleba, dramatizace knihy rakouského

autora Johannese Maria Simmela. V té hfie jsem dostala roli staré osamûlé

Magdaleny Huberové, vyuãené zednice. To je nádherná hra. Pojednává

o tom, jak lidé rok po válce Ïili ve Vídni. Jaké mûli touhy, pfiání... Jeden se

chce obûsit, druh˘ chce dát v‰e, co má, a vlastnû nemá nic, moje postava ãe-

ká na syna, jestli se vrátí ze zajetí v Rusku. Kdo by hru chtûl vidût, musí se

vypravit do Balbínovy poetické hospÛdky, nehraje se nikde jinde neÏ právû

tam. Bylo to jedno z nejkrásnûj‰ích zkou‰ení za pûtatfiicet let u divadla. Na

divadelní roli, která mû bezezbytku pohltí, ale teprve ãekám. A‰edesátka na

krku, to není Ïádn˘ vûk, já se doãkám (smích).
Co se t˘ãe dabingu, tak zcela logicky musím vyzdvihnout Claudii

Cardinalovou v dnes jiÏ kultovní westernovce Tenkrát na západû.

ZmiÀuji se o filmu nejen proto, Ïe mnû reÏisérka Olga Walló dala dÛvûru

ke „Kardinálce“, ale souãasnû také k jedné ze sester v Králi Learovi. Dûlat

Shakespeara na divadle je hodnû tûÏká herecká partitura, ale dûlat dabing

Shakespeara, to je abnormálnû tûÏk˘ úkol. Mûli jsme tenkrát moÏnost do-

stat kazetu s filmem domÛ a takzvanû si postavu doma „nad˘chat“.

Jakmile s postavou

v dabingu ned˘chá‰,

tak je to ‰patnû a nikdy

to nebude ono.

Jsi na volné noze, nebo
má‰ stálé angaÏmá?
Od 1. ledna 1994 jsem

na volné noze a nûkdy

jsou to roky úspû‰nûj‰í,

pracovnû i finanãnû,

a nûkdy jsou to roky

ménû úspû‰né. Ale jak

se fiíká, jsem sv˘m pá-

nem. I kdyÏ v okamÏi-

ku, kdy vstoupím do

konkrétního projektu,

aÈ je to napfiíklad pfied-

stavení Commedia fini-
ta, které dnes hrajeme

v R˘mafiovû, tak uÏ

vlastnû sv˘m pánem

nejsem, protoÏe tvofií-

me jednu partu, a kdy-

by nûkdo z hercÛ ãi

technikÛ vypadl, tak se musí pfiedstavení zru‰it. Vãera jsme hráli

v âeském Brodû, tam jsem byla nadopovaná prá‰kama, bolelo mû celé

tûlo, dnes hrajeme v R˘mafiovû, a je mi mnohem lépe a uÏ se moc tû‰ím

na r˘mafiovské publikum. Zítra hrajeme u Zlína.

Jak vzpomíná‰ na zrod divadelní inscenace Commedia finita?
KaÏd˘ tvÛrãí proces se velice ‰patnû popisuje, pokud u toho nejsi pfiíto-

men. PÛvodní obsazení bylo malinko jiné. Pokud nûkdo z party takfiíkajíc

nezapadne, tak se na tu práci ãlovûk pak ani netû‰í. Pro nás herce práce

vlastnû není ani tak práce, protoÏe roli vût‰inou studuje‰ s láskou a radostí.

Jsou to stra‰n˘ kli‰é, co teì fiíkám, ale ty mi rozumí‰, jak to myslím.

Co pozitivního ti pfiinesla role placené spoleãnice a naopak z ãeho jsi
byla zklamaná?
Zklamání jsem kupodivu nezaÏila, ale uvûdomila jsem si, Ïe kdyÏ jsem

byla v Západoãeském divadle v Chebu, tak jsme tam tuto komedii hrály

zase s jin˘mi kolegynûmi. A já shodou okolností hrála úplnû stejnou ro-

li, kterou hraji dnes. Po tûch nûkolika letech si uvûdomuji, co jsem teh-

dy dûlala ‰patnû, co bylo pro mou postavu minusové. Pfied osmnácti

a pÛl lety se mi narodil druh˘ syn a já jsem v tûhotenství zkou‰ela roli

uklízeãky, kterou dnes hraje Lucie KoÏinová, a alternovala jsem ji

s Alenkou Vránovou, coÏ je pro mû herecká modla, paní hereãka, takÏe

i to byl pro mû stres – nejen v alternaci, ale i s tûhotenstvím. Dva mûsí-

ce a ãtyfii dny po porodu jsem odehrála premiéru, bylo to na státní svá-

tek 28. fiíjna. Hráli jsme na Novotného lávce u Karlova mostu v Praze

a samozfiejmû nad hradem byl na státní svátek ohÀostroj. A bylo nádher-

né, Ïe diváci i my jsme si chviliãku mysleli, Ïe ten ohÀostroj je na poãest

Emy Destinnové. A teì, po dal‰í fiadû let, se potkávám s jin˘mi kolegy-

nûmi, které mají zase jin˘ pohled na postavy této hry. Od reÏiséra

Reného Pfiibila mám postavu placené spoleãnice vyloÏenu jinak, neÏ

jsem ji hrála kdysi v chebském divadle.

V ãem tû mÛÏe divák vidût v souãasné dobû a kde?
Hraji v deseti inscenacích pro pût rÛzn˘ch divadelních spoleãností a ne-

mám Ïádného manaÏera, kter˘ by mi plánoval jednotlivé termíny zkou-

‰ek a pfiedstavení. Ze stál˘ch scén, kde hostuji, je to divadlo Na Jezerce,

kde mám tu ãest hrát po boku Jifiiny Bohdalové v pfiedstavení Paní plu-
kovníková a dále ve hfie Charleyova teta. Potom hraji v Divadle RÛzn˘ch

Jmen, které je vyloÏenû zájezdové a kde hrajeme vût‰inou pro studenty

stfiedních ‰kol, napfiíklad âapkovu Bílou nemoc, Mary‰u bratfií Mr‰tíkÛ
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nebo Gogolova Revizora. Hrajeme rovnûÏ v˘bornou hru Stvofiení svûta
bez cenzury, kterou napsal reÏisér SnowborìákÛ Karel Janák. Ten hru ta-

ké reÏíroval. V inscenaci vystupují napfiíklad Ruda Hru‰ínsk˘ nejmlad‰í,

Honza Rosák v roli Pána Boha nebo Vladimír Kratina. Já hraju ìábla, re-

spektive padlého andûla, tak si fiíkám, jestli uÏ nejsem na tu roli nûjaká sta-

rá. Pak jsem jiÏ zmiÀovala poloamatérsk˘ divadelní spolek pfii Balbínovû

poetické hospÛdce, dále úãinkuji v divadle Radka Brzobohatého, kde hra-

ji ‰éfku star˘ch prostitutek v pfiedstavení Zlat˘ ãasy, s tím bychom sem rá-

di pfiijeli (smích). Mám toho pomûrnû dost. Jezdím i s DoleÏelov˘m kvar-

tetem, se kter˘m máme pofiad o Antonínu Dvofiákovi, a pfiipravuje se po-

fiad o Leo‰i Janáãkovi. Je‰tû jezdím s Veãerem poezie a hudby s na‰í vy-

nikající harfenistkou Lydií Härtelovou.

Zaslechl jsem, Ïe jste pfii cestû do hotelu udûlali dobr˘ skutek. Jak to
doopravdy bylo?
KdyÏ jsme hledali hotel Pradûd, zajeli jsme blbû do nûjak˘ch klikat˘ch

uliãek a ptali jsme se dvou seniorÛ, jak se dostaneme do hotelu Pradûd.

Poradili nám, Ïe jsme nedaleko od nûj, a ukázali cestu. My jsme je na 

oplátku pozvali na pfiedstavení. Oni se zprvu zdráhali, fiíkali, Ïe jsou dÛ-

chodci, a my na to, Ïe chceme udûlat dobr˘ skutek, Ïe je posadíme za-

darmo. KdyÏ jsme pfiijeli do hotelu, je‰tû jsme si fiíkali, Ïe urãitû nepfii-

jdou, a teì jsem se pfied malou chvílí dovûdûla, Ïe jsou opravdu tady. No,

není to nádhern˘? MoÏná Ïe nás pofiadatel za to nebude mít rád, ale do-

br˘ skutky se mají dûlat. 

Valérie, co tû ãeká v nebliÏ‰í budoucnosti?
Co mû mÛÏe asi ãekat, kdyÏ jsem 7. bfiezna umfiela v seriálu Ordinace
v RÛÏové zahradû? Samozfiejmû mû ãeká jin˘ seriál, divadlo a nové set-

kávání s diváky. 

Dûkuji ti za velmi pfiíjemn˘ rozhovor. JiKo

-06-2017  22.3.2017 14:45  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2017

16

-06-2017  22.3.2017 14:45  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2017

17

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

R˘mafiovsko na veletrhu Dovolená a region, lázeÀství 2017
Region R˘mafiovska se ve dnech 3. aÏ 5. bfiezna pfiedstavil na dal‰ím mezi-
národním veletrhu cestovního ruchu, tentokrát na v˘stavi‰ti âerná louka
v Ostravû. Veletrh tradiãnû pfiedstavil tfii základní pilífie cestovního ruchu –
dovolenou, region a lázeÀství.
Veletrh nabídl novinky a zajímavosti z oblasti cestování, turistiky, lá-

zeÀství a wellness, záÏitkÛ a kulturních akcí. Pro pfiíznivce dalek˘ch

cest za dobrodruÏstvím a poznáním, dospûlé i dûti, byla pfiipravena

cestovatelská promítání se zajímav˘mi osobnostmi. Novinkou toho-

to roãníku byla prezentace církevní turistiky, která pfiedstavila pfiede-

v‰ím kfiesÈanské církevní památky, poutní místa a dal‰í zajímavosti

s kfiesÈanskou tematikou.

Na v˘stavû se ve velkém prezentovalo také âesko-japonské kulturní

centrum, které poskytovalo ‰iroké vefiejnosti informace t˘kající se ja-

ponské kultury a Japonska samotného, pofiádalo akce s japonskou te-

matikou, organizovalo ukázky japonsk˘ch bojov˘ch umûní a mnoho

dal‰ího. Nechybûla ani praktická ukázka star˘ch japonsk˘ch úãesÛ

nebo hry pro dûti.

Region R˘mafiovska jako souãást stánku Moravskoslezského kraje

pfiipravil mimo jiné ochutnávku oblíben˘ch koláãkÛ z R˘mafiovské

pekárny a jin˘ch krajov˘ch specialit. ¤ezbáfiské fiemeslo pfiedvedl Jifií

Halouzka z Jifiíkova. Náv‰tûvníci si mohli prohlédnout kompletní se-

stavu nástrojÛ, které k vyfiezávání pouÏívá, a z blízka jej sledovat, jak

pracuje na so‰e dûda Pradûda. 

Markéta Petro‰ová, IC R˘mafiov, foto: Michal Bla‰ko

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Vzdávám svÛj Hold Katalánsku
Na ãele seznamu m˘ch nejoblíbenûj‰ích autorÛ vévodí jiÏ nûjak˘ ten pá-

tek britsk˘ novináfi, spisovatel a esejista Eric Arthur Blair, kter˘ získal

svûtov˘ vûhlas pod pseudonymem George Orwell. Anglického boufilivá-

ka jsem poprvé nav‰tívil asi v patnácti letech na jeho Zvífiecí farmû, jejíÏ

zvífiecí obyvatelé byli zvlá‰tní tím, Ïe mluvili lidskou fieãí a jejich vlast-

nosti se také lidem podobaly. Následovala na‰e spoleãná cesta ãasem

zpût do roku 1984, kde mû seznámil se sv˘m Velk˘m bratrem. Cestou

zpátky jsme se pokusili Nadechnout se v anglickém mûstû Dolním

Binfieldu. Pfii zatím posledním na‰em putování jsme spoleãnû vzdali

Hold Katalánsku.

Na tento titul jsem narazil o prázdninách. Jako správn˘ knihomol jsem

v r˘mafiovské knihovnû pátral po nûjaké chutné kníÏce. Procházel jsem

regály, odkud na mû volala jména velikánÛ svûtové literatury: Eco,

Hemingway, Doyle, Villon, âapek, Kundera a mnozí dal‰í. Mou pozor-
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Tipy na nejlep‰í kníÏky pro dospívající
V období dospívání dochází u dûtí k odklonu od rodiãovsk˘ch rad 

obecnû a mnoho jich v tomto vûku vnímá ãtenáfiství jako vyhovûní nor-

mám, které fiíkají, co se má správnû dûlat. Mezi dospívajícími zájem

o ãtení klesá, s v˘jimkou ÏánrÛ fantasy, sci-fi a hororu.

V literatufie pro star‰í dûti probûhla vlna upírÛ a jin˘ch nadpfiirozen˘ch

postav, kterou vystfiídaly dystopie, v nichÏ vût‰inou nesvobodní lidé 

trpí pod krut˘m diktátorem a siln˘ hrdina bojuje o pfieÏití a zmûnu.

Mladí ãtenáfii tyto pfiíbûhy neãtou, protoÏe by mûli zálibu v krutosti

a destrukci, ale naopak proto, Ïe v sobû cítí starost o to, co bude s na-

‰ím svûtem a s námi. Ve velké oblibû u teenagerÛ je fantasy, pfiedev‰ím

draãí pfiíbûhy plné magie a kouzel. Ani oblíbené horory psychologové

nezatracují, dûti si totiÏ díky nim mÛÏou proÏít strach s kníÏkou.

Aã dospûl˘m mohou pfiipadat pokleslé, tyto Ïánry mají v ãetbû do-

spívajících své místo. Nakonec dystopie není nic nového, psal je

i âapek, Huxley nebo Orwell. Petra Klimentová

Suzanne Collins: Hunger Games
V troskách Severní Ameriky se rozkládá zemû Panem s hlavní mûs-

tem Kapitolem. Vládne zde krut˘ a tvrd˘ reÏim, kde je poslu‰nost 

udrÏována hunger games – zvrácenou televizní reality show, v níÏ

kaÏdoroãnû jedna dívka a jeden chlapec z kaÏdého z dvanácti krajÛ

nedobrovolnû bojují o Ïivot.

Veronica Rothová: Divergence
V Chicagu budoucnosti je spoleãnost rozdûlena do pûti frakcí a kaÏ-

dá se vûnuje pûstování urãité ctnosti – Odevzdanost, NeohroÏenost,

Seãtûlost, Mírumilovnost a Upfiímnost. KaÏd˘ rok ve stanoven˘ den

si musí v‰ichni ‰estnáctiletí vybrat jednu z frakcí, do níÏ budou pat-

fiit po cel˘ svÛj Ïivot.

Cassandra Clare: Nástroje smrti
Patnáctiletá Clary se vydá do newyorského klubu Pandemonium

a stane se svûdkyní vraÏdy, kterou spáchají tfii teenagefii se zvlá‰tním

tetováním. Mrtvé tûlo zmizí beze stopy a vrahové jsou pro v‰echny

ostatní neviditelní.

Petra Stehlíková: Naslouchaã
Po velké válce je svût rozdûlen na dvû ãásti, jedna je obyvatelná, dru-

há zamofiená jedovat˘mi plyny. Obyvatelnou ãást chrání ‰tít, kter˘

ãerpá energii ze zvlá‰tního nerostu sklenitu. Energetické pole ‰títu

odsuzuje lidi k Ïivotu ve stfiedovûk˘ch podmínkách, lidé z níÏin je

zotroãili a tûÏba sklenitu jim zpÛsobuje nemoci a znetvofiení.

Kai Meyer: Stránky svûta
Furia Ïije ve svûtû knih, sídlo její rodiny v sobû ukr˘vá nekoneãnou

knihovnu. Do jejích hlubin se Furia vydává pátrat po jednom velmi

speciálním svazku, své vlastní du‰eknize, s jejíÏ pomocí ovládne sí-

lu a magii slov.

nost v‰ak upoutala ponûkud útlá broÏurka od mého nejoblíbenûj‰ího 

autora svûtové prózy George Orwella s názvem Hold Katalánsku.

Hold Katalánsku zÛstává ponûkud, a to neprávem, opomíjen˘m dílem

britského spisovatele, pfiitom si v niãem nezadá s autorov˘mi mistrov-

sk˘mi antiutopiemi. Orwell zde jako pamûtník líãí své záÏitky z La

Guerra Civil Espanola (‰panûlské obãanské války), kde bojoval na stra-

nû republikánÛ. Orwell je mistr satiry. NaváÏí se do ‰patn˘ch vlastností

spoleãnosti i do politick˘ch stran a jejich elit:

„Revoluãní atmosféra Barcelony mne hluboce pfiitahovala, nijak jsem se
v‰ak nesnaÏil ji pochopit. A pokud ‰lo o kaleidoskop politick˘ch stran
a odborov˘ch organizací s jejich únavn˘mi zkratkami – PSUC, POUM,
FAI, CNT, UCT, JCI, JSU, AIT – ten mne jen dráÏdil.“
Orwell dokázal ve svém díle zachytit skuteãnost, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je

v kaÏdé dobû pouze pû‰ákem na ‰achovnici ve sluÏbách králÛ, ktefií si ne-

berou servítky obûtovat pár z nich za celkové vítûzství. Zachytil také, jak

mlad˘ Brit, ovlivnûn pfiísnou ostrovní v˘chovou a morálkou, pfiijíÏdí do

uvolnûného ·panûlska:

„NováãkÛm byly postupnû vydávány uniformy, a protoÏe to bylo
·panûlsko, v‰echno se vydávalo po kusech, takÏe nikdo nevûdûl, kdo uÏ
co dostal, a vût‰ina vûcí, které jsme potfiebovali nejvíce, jako opasky
a pouzdra na náboje, nám nebyla pfiidûlena aÏ do poslední chvíle, kdyÏ
uÏ vlak skuteãnû ãekal, Ïe nás odveze na frontu.“

Orwell si se ãtenáfiem své knihy hraje. Popisy vypjat˘ch situací odleh-

ãuje sv˘m such˘m britsk˘m humorem a dokáÏe se lidovû fieãeno „na-

vést“ i do sebe a svého národa:

„Vzpomínám si, jak pár dní pfiedtím, neÏ jsem ode‰el z kasáren, se vrá-
tila na dovolenku skupina lidí z fronty. Vzru‰enû hovofiili o sv˘ch zku‰e-
nostech a byli plni nad‰ení pro nûjaké francouzské jednotky, které bojo-
valy vedle nich v Huesce (‰panûlské mûsto – pozn. autora). ¤íkali, Ïe
Francouzi byli velice stateãní a nad‰enû dodávali: ‚Más valientes quo
nosotros’ – ‚stateãnûj‰í neÏ my!’. Pochopitelnû jsem mûl námitky, kdyÏ
vysvûtlovali, Ïe Francouzi jsou znalej‰í váleãnického fiemesla – lépe za-
cházeli s granáty, automatick˘mi zbranûmi atd. Pfiesto tato poznámka
byla pfiíznaãná. Angliãan by si radûji ukousl jazyk, neÏ aby prohlásil nû-
co podobného.“
George Orwell je prostû mistrem pera. Je i v˘born˘m prorokem – novo-

dob˘m Nostradamem, vÏdyÈ kdo nás varoval pfied autokratick˘mi reÏi-

my – nacismem a komunismem? Navíc jeho dílo je bohuÏel stále aktu-

ální, protoÏe mnohé ne‰vary spoleãnosti, které ve sv˘ch knihách popsal,

mÛÏeme sledovat i dnes. Orwell mû asi nikdy nepfiestane udivovat a fas-

cinovat.

Luká‰ Pavlásek, septima, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(ORWELL, George. Hold Katalánsku a Ohlédnutí za ·panûlskou vál-
kou. Pfiel. Gabriel Gössel. 2. vyd. Praha: Odeon, 1991. 219 s.)
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Jazzclub

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v bfieznu a dubnu

pondûlí 14:00–17:00 18:30–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–17:00 18:30–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

Plaveck˘ kurz:
pondûlí 17:00–18:30 stfieda 17:00–18:30

Aerobik
pondûlí  18:45–19:45

Sauna
je v provozu kaÏd˘ den 

a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00   13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

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

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let. 

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do v˘‰e 500 Kã za osobu.

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

v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. 

Zaãátek vÏdy v 13:30. Ukonãení posezení 15:30–16:00. 

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termín kavárniãek v prvním pololetí 2017 

(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

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

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou moÏné pro skupiny

5 a více náv‰tûvníkÛ.

Objednávky v informaãním centru.

Marie ·varcová – Ruda ..................................................... 1936

Emílie Horáãková – R˘mafiov ........................................... 1939

Rudolf Hampl – R˘mafiov .................................................. 1951

Josef Veislík – Stfiíbrné Hory ............................................. 1957

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Jindfii‰ka Schneiderová – R˘mafiov ..................................... 80 let

Anna Brenkusová – Janovice .............................................. 80 let

Ludmila Urbanová – Edrovice ........................................... 80 let

Alena Fajksová – R˘mafiov ................................................. 80 let

Milan Prá‰il – R˘mafiov ...................................................... 80 let

Josefa Pochylá – R˘mafiov .................................................. 81 let

Vojtûch Pospí‰il – R˘mafiov ................................................ 82 let

Franti‰ka Bielská – R˘mafiov .............................................. 83 let

Emilie Tylová – R˘mafiov ................................................... 84 let

Tomá‰ Matera – R˘mafiov ................................................... 84 let

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

Jifiina Grebeníãková – R˘mafiov ......................................... 88 let

Hugo Musil – R˘mafiov ....................................................... 88 let

Jarmila Tou‰ková – Janovice ............................................... 88 let

Marie Mílková – R˘mafiov .................................................. 88 let

RÛÏena Weinerová – R˘mafiov ............................................ 89 let

NadûÏda DoleÏelová – R˘mafiov ......................................... 89 let

RÛÏena Ondrová – R˘mafiov ............................................... 91 let

Pavel Bednár – Janovice ...................................................... 91 let

Rozlouãili jsme se
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Z historie

V˘zkum lokality BurgetÛv statek
Spojitosti, lokalita a nûco vzpomínek

Pfiedstihov˘ v˘zkum ãásti dvou parcel (18/40 a 19/40) probûhl v letech

1989–1991 na horním konci Husovy ulice (Untere Ringgasse,

Burgstadtelgasse). PÛvodnû se zde rozkládal statek pana Burgety (odtud

pracovní název), kter˘ byl asi na konci sedmdesát˘ch nebo na poãátku

osmdesát˘ch let dvacátého století zbofien, domek vedle zanikl podstatnû

dfiíve. Terénní prÛzkum si vynutil

prodej sousední v˘mûry (19/40) ro-

dinû pana Valáka, jeÏ se rozhodla

vystavût si v historickém areálu

mûsta rodinn˘ dÛm, k ãemuÏ jiÏ ne-

do‰lo. 

Nejdfiíve dovolte vzpomínku na pÛ-

vodního majitele usedlosti pana

Burgetu. V̆ razná a zajímavá osob-

nost, vysok˘ chlapík, vzpfiímen˘ i ve

svém stáfií, typick˘ moudr˘ hospo-

dáfi s ‰irok˘m du‰evním rozhledem

patfiil k tûm vzácn˘m jednotlivcÛm,

ktefií odmítli v padesát˘ch letech mi-

nulého století pfies v‰echna trápení,

jeÏ jim pfiipravil reÏim, vstoupit do

nuzného místního JZD a rozhodli se setrvat u soukromého zemûdûlství.

Ve‰kerá oãividnû hrubá ‰ikana mûstského v˘boru KSâ i úfiedníkÛ MNV

ãi ONV a zámûrné naprosto pfiedimenzované poÏadavky na dodávky mlé-

ka, vajec, obilí, masa a jin˘ch produktÛ nakonec dostaly vzdorující sedlá-

ky do situace, kde je chtûl stát mít. Nemohli jiÏ vyhovût krutému vydírání.

Mnohdy museli, na rozdíl od ostatních R˘mafiovanÛ, upfiít vlastním dûtem

mléko sv˘ch krav, v‰echno je museli odevzdat státu, ba nezbylo na nû ani

vajíãko od vlastních slepic. Jindy dokonce nakupovali chybûjící, av‰ak po-

Ïadované potraviny od jin˘ch chovatelÛ, z JZD nebo obchodu, aby splnili

vydûraãské pfiíkazy. Jedinû tak odvraceli hrozící soudy a kriminál.

Pan Burgeta vsadil na hrdost a upírané právo. Nepodfiídil se. Dostal tak ne-

závidûníhodnou nálepku kulaka, i kdyÏ do vesnického boháãe mûl po ãer-

tech daleko. Komunistick˘ reÏim jeho rodinu nejdfiíve oÏebraãil a hospo-

dáfi se nakonec stal obûtí vykonstruovaného procesu pro „neplnûní dodá-
vek“, odpor a „agitaci“ proti tzv. „kolektivnímu hospodafiení“. Diktatura

proletariátu, roztomile naz˘vaná lidovou demokracií, ukázala ramena.

Truchlivá komedie padesát˘ch let se v reÏii StB a prodejn˘ch soudcÛ, pro

nûÏ bylo slovo spravedlnost jen burÏoazním pfieÏitkem, odehrála v míst-

ním kinû formou kafkovského procesu. Do zastra‰ovaného publika byly

kromû zástupcÛ podnikÛ a straníkÛ nakomandovány i dûti z místních ‰kol.

StB opût ukázala pûst a dokázala svou nehynoucí bdûlost. Ve vymy‰lené

kauze padl pfiedem pfiipraven˘ rozsudek dvou let vûzení, to ov‰em nesta-

ãilo a zabavili mu téÏ vût‰í ãást majetku vãetnû dobytka, polí a luk. KdyÏ

se pan Burgeta vrátil, na‰el po‰kozen˘ dÛm, prázdné stáje a stodolu na

spadnutí.

V dobû, kdy jsme pracovali na v˘zkumu Hrádku, sedával na kamenn˘ch

Zde stávala Bednáfiská brána (Národní ul.) Pfiedpolí Janovické brány (Radniãní ul.)

Zaãi‰Èování podlahy domu ‰evce (vlevo Ing. Novák, Bezruãova)

Odkr˘vání vnitfiní hrany pfiíkopu Hrádku (vpravo Ing. Novák)
PhDr. Václav ·tûpán

Odkr˘vání domu kováfie (Bezru-
ãova)

Vymûfiování zádvefií zemûdûlské
usedlosti (vlevo Ing. Novák, vpra-
vo Josef Bahulík; Bezruãova ul.)
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schodcích pfied domkem ve vyle‰tû-

n˘ch vysok˘ch botách, a jak pfiituh-

lo i v majestátní beranici. U toho

chytrého a sympatického ãlovûka

jsem se vÏdy rád zastavil na kus fie-

ãi. Peãlivû sledoval, co je nového ve

v˘zkumu, a já mu o tom povykládal,

a pokud jsem nesl do depozita nále-

zy, ukázal mu je. Marnû jsem jej

zval, aby se nûkdy pfii‰el podívat na

Hrádek, Ïe bude vítán. Nikdy se ne-

ukázal, mûl nejspí‰ stejné obavy ja-

ko mÛj váÏen˘ a od roku 1969 pro-

skribovan˘ kolega Franti‰ek Vy-

chodil, aby na nás kopáãe svou pfií-

tomností nepfiivolal nezávidûníhod-

nou pozornost ostraÏit˘ch estébákÛ ãi jejich místních agentÛ. KdyÏ jsme

v‰ak na poãátku léta 1989 zahájili opoÏdûn˘ v˘zkum prostoru jeho b˘va-

lého statku, postrádal jsem uÏ pana Burgetu nûkolik let mezi námi a domek

s gotick˘mi základy uÏ dávno padl za obûÈ nezlomné místní asanaãní be-

stii triumphans. 

Krátce po zahájení v˘zkumu (1989) jsme utrpûli velmi bolestnou ránu.

Rok pfiinesl velmi de‰tivé jaro a na rozdíl od jin˘ch let jsme nemohli zaãít

s pracemi na rozbahnûné lokalitû uÏ v dubnu jako obvykle. Teprve v ãer-

vnu se poãasí natolik umoudfiilo, Ïe jsme mohli koneãnû zaãít. Vedoucí v˘-

zkumu Ing. Jaromír Novák se mohl plnû vûnovat vykopávkám, jiÏ druh˘m

rokem byl v penzi. UÏ v ãervenci bylo nápadné, Ïe Jaromír nebral do ru-

kou náfiadí a stále posedával. Kolem desáté dopoledne jiÏ b˘val natolik 

unaven, Ïe odcházel domÛ a v srpnu se jiÏ nemohl terénních prací úãastnit

vÛbec. Chodíval jsem za ním a informoval jej o v˘zkumu i nálezech.

NestûÏoval si, radili jsme se a on polehával, kdo tu‰il, jak na tom byl?

Pfii‰el první den ‰koly 3. záfií a pfied osmou ráno mi volala Ïena smutnou

zprávu, Jaromír k ránu zemfiel. Pfii‰lo to jak blesk z ãistého nebe.

Potichu se z na‰eho Ïivota vytratil rodák z jiÏ neexistující Sou‰e na

Mostecku, kterou pozfiel nenasytn˘ hnûdouheln˘ moloch. V geologii byl

velmi úspû‰n˘ zvlá‰tû v oblasti rud kovÛ i stavebních materiálÛ. CoÏ zna-

menalo nekoneãné kilometry krokÛ mnohdy v málo pfiístupném horském

terénu a roky studia dokumentÛ o tûÏbû nejen v na‰ich archivech (Brno,

Opava, Olomouc ad.), ale i zahraniãních (Var‰ava, Krakov, Vratislav,

Budape‰È, VídeÀ). Byl ve svém oboru erudovan˘m badatelem a odborn˘m

publicistou. Jeho stati i v˘zkumy jsou dodnes akceptované a vyhledávané.

Kromû jiného prokázal, Ïe pfiedchozí tûÏba v Jeseníkách nevyãerpala

v‰echny zásoby rud a zánik ãetn˘ch dolÛ ãastûji zpÛsobil nedostatek fi-

nanãních prostfiedkÛ neÏ kovu. Jeho práce roz‰ífiila praxi geologÛ o dal‰í

rozmûr, báÀsko-historick˘ v˘zkum, kter˘ má dodnes z velké ãásti v˘-

znamné místo v na‰í i zahraniãní odborné vefiejnosti.

V teoretické ãásti studia úzce spolupracoval s historikem PhDr. Václavem

·tûpánem, kter˘ dnes patfií k nejv˘znamnûj‰ím moravistÛm (Mezník,

Válka, Mûfiínsk˘) a je autorem zásadních prací z oblasti historie Moravy

a stfiedovûké techniky (skláfiství). Ing. Novák i r˘mafiovské geologické

stfiedisko se jej stateãnû ujali, kdyÏ vûdce v dobû normalizace vyhodili

(1971) ze Zemského archivu v Opavû pro jeho dÛslednou katolickou víru

a neskr˘vané názory na sovûtskou okupaci zemû. StûÏí proto hledal ja-

koukoli práci a na odbornou nemohl ani pomyslit, neÏ dostal nabídku

z R˘mafiova. Ani pak to nebylo jednoduché, hrozila udání, vÏdyÈ „prásk-

nout“ bliÏního svého je neobyãejnû oblíben˘m ãesk˘m lidov˘m sportem

dodnes, kdy jej poprvé v historii zemû posvûtil zákon.

Kromû toho byl Ing. Novák téÏ v˘znamn˘m pfiedstavitelem stfiedovûké 

Vlevo poslední dochovan˘ dÛm (Koruna) Horní OkruÏní ulice
(Jungmannova) JiÏní vûtev Horní (Hornické) ulice 

Pod vozovkou Havlíãkovy ulice se skr˘vá mûstsk˘ pfiíkop
Horní ãást Dolní OkruÏní ulice, vpravo stávala dílna bronzolitce
(Husova)

Místo Dolní brány (Horní ul.) Vedle rohu domu ústila barokní Hfibitovní brána

-06-2017  22.3.2017 14:45  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2017

22

archeologie a díky své vitalitû, razanci a nekompromisnosti zÛstával po

dlouhá léta (1969–1989) odváÏn˘m vedoucím v˘zkumu, tfiebaÏe jsme se

neubránili a obãas ‰lápli nûkterému rozãilenému funkcionáfii na nohu v je-

ho stavebních aktivitách. Jako geolog dokonale rozeznával kulturní vrstvy,

naprosto pfiesnû mûfiil a grafická i obsahová úroveÀ jeho dokumentace má

stále jen málo konkurentÛ. Zab˘val se pfiedev‰ím terénními tvary a jejich

v˘vojem. Dodnes je archiv v˘zkumu v plné mífie zachován k pouÏití a pfií-

stupn˘ v r˘mafiovském mûstském muzeu. 

Zvlá‰tností, která nás roku 1989 zaujala nejdfiíve, byl dvÛr usedlosti, kter˘

se nám podafiilo odkr˘t jako první. Tvofiilo jej keramické dláÏdûní, jedno-

du‰e kladené na písãitém loÏi v témûfi vodorovné poloze. Dfiívûj‰í majitel

pouÏil nûkdy v polovinû 19. století ãi o málo pozdûji na plocho kladené

dvakrát pálené cihly z nûkteré ze dvou r˘mafiovsk˘ch cihláren. Povrch

dláÏdûn˘ aÏ do fialova pfiepálen˘mi prvky keramické dlaÏby nebyl mnoh-

dy ideální, cihly se pfii zámûrném sekundárním v˘palu místní nepravé

spra‰e rÛznû pokroutily, vznikly tmavé pfiiboudliny, a povrch nebyl vÏdy
pfiíli‰ rovn˘. V̆ hodou na první pohled nijak vábného v˘robku místy aÏ se

slit˘m povrchem v‰ak byla neobyãejná pevnost a tvrdost. Cihly standard-

ní velikosti (29 cm x 14 cm x 6,5 cm) se odolností rovnaly kvalitnímu ka-

meni a dominovaly nad nevaln˘mi vlastnostmi místní bfiidlice. Cihelná

dlaÏba se na dvofie statku skvûle dochovala pfies letité uloÏení pod humu-

sem jako nová bez viditeln˘ch známek rozlomení prvkÛ nebo po‰kození

kopyty zvífiat, pfiípadnû drcení ocelov˘mi obruãemi kol vozÛ. Nalezen˘

druh tovaru místní cihelny dodnes objevíme pfii bourání star‰ích objektÛ.

Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Karel, J.: J. Novák, ãásteãná bibliografie, Muzeum R˘mafiov 2012; T̆ Ï:
Ode‰el, Ing. Jaromír Novák, IZ âAS, Opava 1992; T̆ Ï: Za Ing. Jaromírem
Novákem, VVM XLII, Brno 1990; T̆ Ï: Vzpomínka na Ing. Jaromíra
Nováka, Sborník Bruntálského muzea 1989; T̆ Ï: Jaromír Novák, ãlánek
k nedoÏit˘m osmdesátinám v˘znamného geologa, âas 3/XII, Moravsk˘
Beroun, bfiezen 2003; Nováková, E.: Îivot a dílo Ing. Jaromíra Nováka,
FP SU Opava, ústav historie, Opava 2008; ·tûpán, V.: Moravsk˘ markra-
bû Jo‰t, Brno 2002.)

V̆ fiez ze Surgentovy mapy janovického panství (1747)

Opevnûní R˘mafiova nemohlo soutûÏit s velk˘mi mûsty 
(Jihlava 15. stol., G. Krum)

Organizace a spolky

Tour du Jumelage letos zamífií na R˘mafiovsko, pfiípravy jsou v plném proudu
V pfiedveãer Mezinárodního dne Ïen se uskuteãnila koordinaãní schÛzka
v‰ech organizátorÛ a aktivistÛ zapojen˘ch do mezinárodní spoleãenské
akce Tour du Jumelage, která se uskuteãní na R˘mafiovsku ve dnech 
21. aÏ 25. ãervna. Koncem února bylo na tuto akci pfiihlá‰eno uÏ více neÏ
sto zahraniãních náv‰tûvníkÛ z celkem ‰esti partnersk˘ch a spfiátelen˘ch
mûst ze ãtyfi zemí Evropy – Nûmecka, Francie, Itálie a Belgie.
JiÏ dvacáté mezinárodní setkání obãanÛ, ktefií se jednou roãnû setkáva-

jí vÏdy v jiném regionu vybrané zemû, zvané Tour du Jumelage (Cesta

pfiátelství), letos zamífií pfiímo k nám, na R˘mafiovsko. Úãastníci díky

tûmto setkáním vzájemnû poznávají zpÛsob Ïivota, krajinu, historii

a památky regionÛ, kde Ïijí jejich pfiátelé. Úãastníci leto‰ní Tour nav-

‰tíví napfiíklad Malou Morávku, Karlovu Studánku, hrad Sovinec, vy-

stoupají na vrchol Pradûdu, vypraví se do Velk˘ch Losin, jeskyní Na

Pomezí nebo do stfiedovûkého skanzenu Zlatorudné ml˘ny u Zlat˘ch

Hor. Jeden den stráví pfiímo v R˘mafiovû, kde si prohlédnou kapli

V Lipkách, janovick˘ zámek ãi mûstské muzeum. Souãástí programu

bude také pfiedstavení Brány pfiátelství, sochafiského díla r˘mafiovské-

ho rodáka Herberta Dlouhyho, které ãeká na renovaci.

Organizátorem této mezinárodní akce se jiÏ potfietí stal Spolek pro mezi-

národní partnerské vztahy mûsta R˘mafiova, z. s., tentokrát ve spolupráci

s pracovníky Mûstského muzea v R˘mafiovû. Spolek se na rozvoji part-

nerství aktivnû podílí více neÏ dvacet let. Podafiilo se mu jiÏ navázat spo-

lupráci s nûmeck˘m Schottenem a Zeilem nad Mohanem, s italsk˘mi mûs-

ty Arco a Roccella Ionica, francouzsk˘m Crosne, belgick˘m Beloeil, skot-

sk˘m Maybole, polsk˘m Ozimkem a slovensk˘mi Krompachy. Poãtem

partnersk˘ch a spfiátelen˘ch mûst i intenzitou vzájemn˘ch kontaktÛ patfií

R˘mafiov mezi nejaktivnûj‰í mûsta v âeské republice. Tour du Jumelage

bude leto‰ním vrcholn˘m podnikem této mezinárodní spolupráce.

V fiíjnu loÀského roku se valné shromáÏdûní Spolku pro mezinárodní

partnerské vztahy rozhodlo upravit svoje stanovy v duchu novelizo-

vaného obãanského zákoníku, zvolit si nové orgány a navázat na svo-

ji pfiedchozí ãinnost. Spolek je otevfienou spoleãností obãanÛ se zá-

jmem o mezinárodní spolupráci ve v‰ech rozmanitostech spoleãen-

ského Ïivota. Zájemci o aktivní ãinnost ve spolku se mohou pfiihlásit

zasláním Ïádosti o pfiijetí se sv˘mi kontaktními údaji na adresu spol-

ku (námûstí Míru 6, 795 01 R˘mafiov).

Aktuality z pfiíprav na leto‰ní Tour du Jumelage mÛÏete sledovat

v R˘mafiovském horizontu. Ing. Miroslav Slováãek, ZN

V SVâ R˘mafiov probûhne chovatelská pfiehlídka trofejí a mysliveck˘ snûm
Na první dubnov˘ víkend pfiipravil Okresní mysliveck˘ spolek Bruntál z po-
vûfiení Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje a mûstsk˘ch úfiadÛ
v Bruntále, Krnovû a R˘mafiovû chovatelskou pfiehlídku trofejí zvûfie ulove-
né v myslivecké sezónû 2016/2017 v honitbách okresu Bruntál. 
Pfiehlídka trofejí pod zá‰titou starosty mûsta R˘mafiova bude otevfie-

na v sobotu 1. dubna v 9:00 ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov na

OkruÏní ulici. Slavnostní zahájení probûhne v 10:00 za pfiítomnosti

oficiálních hostÛ a doprovodu mysliveck˘ch trubaãÛ Rab‰tejn. V so-

botu bude v˘stava otevfiena aÏ do 17:00, v nedûli 2. dubna dopoled-

ne od 9:00 do 12:00. Pro v‰echny hosty bude po oba dny zaji‰tûna

myslivecká kuchynû.

V nedûli 2. dubna zároveÀ v sále SVâ probûhne okresní mysliveck˘

snûm, kter˘ bude mít na programu zprávu o ãinnosti Myslivecké ra-

dy OMS Bruntál za rok 2016, zprávu dozorãí rady, v˘sledek hospo-

dafiení Okresního mysliveckého sdruÏení Bruntál za rok 2016 a návrh

rozpoãtu na rok 2017.

Srdeãnû zveme v‰echny myslivce i nemysliveckou vefiejnost na tuto

v˘znamnou spoleãensko-odbornou akci, která se v na‰em mûstû po-

fiádá poprvé po nûkolika desetiletích. 

OMS Bruntál ve spolupráci s MûÚ R˘mafiov, Bruntál, Krnov
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Zelen˘ lísteãek, aneb SoutûÏní dopoledne pro M·
Venku se py‰ní kvûty první snûÏenky, prvosenky i bledule. Nastal ten správ-
n˘ ãas na kamarádské zápolení mal˘ch „pfiírodovûdcÛ“ z M·. To uÏ potfietí
pfiipravili pod vedením pedagogÛ Ïáci Základní ‰koly Bfiidliãná.
Nápad vznikl pfied nûkolika lety, po první úspû‰né spolupráci

Studentského klubu ASK âR Bfiidliãná a Z· Bfiidliãná pfii organizaci

krajského kola Zlatého listu, celorepublikové pfiírodovûdnû-ekolo-

gické soutûÏe, pofiádané âesk˘m svazem ochráncÛ pfiírody pod zá‰ti-

tou M·MT. My‰lenka je stejná – umoÏnit dûtem prohloubit si zába-

vnou formou své vûdomosti z oblasti pfiírody. 

Leto‰ní Zelen˘ lísteãek se uskuteãnil ve stfiedu 15. bfiezna v prosto-

rách základní ‰koly v Bfiidliãné. Do soutûÏe, v níÏ ãekalo deset zá-

ludn˘ch stanovi‰È pln˘ch úkolÛ, se pfiihlásilo pût soutûÏních t˘mÛ dû-

tí z M· Bfiidliãná, M· Velká ·táhle, M· Moravskoslezsk˘ Koãov

a Z· a M· RyÏovi‰tû.

Po ranním pfiivítání a spoleãné prohlídce minizoo, v níÏ se dûti mohly

setkat s mláìaty ãinãil, zakrsl˘ch králíãkÛ, osmáky, ale i nosálem Eli, se

v‰echny neohroÏenû pustily do zdolávání zapeklit˘ch úkolÛ. Na jednot-

liv˘ch stanovi‰tích musely poznávat stopy zvífiat, správnû roztfiídit odpa-

dy, vyzkou‰et si mikroskopování, skládat puzzle... A protoÏe závodní-

kÛm pfii plnûní úkolÛ pofiádnû vytrávilo, s chutí se po skonãení soutûÏe

pustili do pfiipraveného obãerstvení, které pro nû napekla dûvãata z 8. A.

Vítûzi Zeleného lísteãku byli úplnû v‰ichni. Také si v‰ichni odnesli

dárek – organizátofii akce pûkn˘ pocit z pÛldne proÏitého s mal˘mi

dûtmi a samotné dûti diplomy, medaile, drobné dárky i originální do-

kreslovaãky, které pro malé kamarády vytvofiili na‰i Ïáci. O sladké

pfiekvapení pro v‰echny soutûÏící se postarala Adéla Poláãková 

z 8. A s maminkou. Moc jim za podporu akce dûkujeme.

Vûfiíme, Ïe toto setkání nebylo poslední, ale naopak je zaãátkem dal-

‰ích spoleãn˘ch akcí. Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová

Z okolních obcí a mûst

Vítání jara
Bfiezen je mûsícem pln˘m oãekávání jara. Na pfiíchod tepl˘ch dnÛ a zá-

zrakÛ pfiírody probouzející se ze zimního spánku se chystají rovnûÏ Ïá-

ci z pfiírodovûdného krouÏku Z· Bfiidliãná. UÏ v záfií se úãastnili me-

zinárodní akce âeské spoleãnosti na ochranu netop˘rÛ (âESON) s ná-

zvem Noc pro netop˘ry, která se uskuteãnila pod zá‰titou SK ASK âR

Bfiidliãná v prostorách Z· Bfiidliãná. Akci vedl Mgr. EvÏen To‰enov-

sk˘ z âESON a PfiF UP Olomouc a její souãástí byla i moÏnost vyro-

bit budky pro netop˘ry. Za pomoci ‰ikovn˘ch dospûl˘ch se ãlenÛm pfií-

rodovûdného krouÏku podafiilo postavit deset budek.

JenÏe k ãemu by netop˘rÛm byly budky, pokud by nebyly zavû‰ené na

vhodn˘ch místech na‰eho mûsta. Proto se Ïáci dohodli se zoologem

To‰enovsk˘m, Ïe jakmile se trochu rozjafií, pfiijede jim s rozmístûním

budek pomoci. Jako vhodn˘ den se ukázalo pondûlí 13. bfiezna. V ten-

to den mohli kolemjdoucí potkat v parãících Bfiidliãné mladé pfiírodo-

vûdce, jak vyzbrojeni speciálním Ïebfiíkem prohlíÏejí koruny stromÛ.

Umístit dobfie netop˘rovník a pfiichytit ho tak, aby se netop˘rÛm za-

líbil, není nic jednoduchého. Velmi dÛleÏitou souãástí úpravy je „na-

parfémování“ vnitfiního prostoru budky roztokem z netop˘fiího trusu.

Byla to pofiádná fu‰ka budky oznaãit a oãíslovat, naparfémovat, vy-

hledat vhodn˘ strom, vylézt do koruny a budku upevnit. Av‰ak poãa-

sí bylo pfiívûtivé, „ná‰“ zoolog trpûliv˘ a malí pfiírodovûdci snaÏiví,

takÏe se v‰e podafiilo a deset budek je zavû‰en˘ch. Teì je‰tû zb˘vá

zakreslit je do mapy a prÛbûÏnû je kontrolovat. 

Jeden netop˘rovník uÏ svého obyvatele má. Je jím zachránûn˘ neto-

p˘r pestr˘, kterého na‰la na‰e paní uklízeãka a pfiinesla ho do krouÏ-

ku. Tak se dostal postupnû aÏ na záchrannou stanici pro Ïivoãichy

a k odborn˘m rukám Mgr. To‰enovského, kter˘ se o nûj celou zimu

staral a nyní ho pfiivezl zpût do Bfiidliãné. 

âekat na jaro se dá nejrÛznûj‰ím zpÛsobem, hlavnû kdyÏ je to k pro-

spûchu pfiírody. Fota a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO

-06-2017  22.3.2017 14:45  Stránka 23



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2017

24

DÛm smrti a jeho obyvatelé

Byli to: Ringhannes, Tschauner,1 Neumann
a vesel˘ Greipel.
Na tyto postavy si je‰tû mÛÏete vzpome-
nout z pfiíbûhu „Pût stráÏn˘ch andûlÛ“
a my je teì v‰echny pûknû pospolu na-
cházíme v mûstském chudobinci, naz˘va-
ném DÛm smrti. Posledního zmínûného
obyvatele jsme uÏ blíÏe poznali v pfied-
chozím vyprávûní.
Tento dÛm stál dfiíve na okraji hfibitova.
A stojí na tomtéÏ místû, ale v roce 1831
byl oddûlen od hfibitova pfii stavbû silnice
ze ·ternberka pfies Sovinec do R˘mafiova
a po roce 1850 byl roz‰ífien a pfiestavûn, tj.
k stávajícím ãtyfiem pokojÛm byly pfiistavû-
ny dal‰í ãtyfii, takÏe nyní je v celém domû
osm bytÛ, a fiíká se mu chudobinec.
Dfiívûj‰í jméno pochází z toho, Ïe zde by-
ly na máry ukládány mrtvoly sebevrahÛ.
Pokud se takov˘ pfiípad stal v zimû, mu-
sela kvÛli tomu jedna partaj vyklidit svÛj
byt (to bylo velmi pfiíjemné: pozn. vyd.).
V létû v‰ak byly mrtvoly su‰eny v pfiilehlé
kÛlnû.
A nyní se podíváme blíÏe na tehdej‰í 
obyvatele tohoto pochmurného domu:
v prvním spodním pokoji bydlel Johann
Langer, zvan˘ Ringhannes, o kterém jiÏ
bylo zevrubnû vyprávûno.2 Byl to mal˘
podsadit˘ muÏ, pÛvodní profesí opraváfi
obuvi. Vedl svého ãasu krãmu s pálen-
kou, kam v‰ichni kofialeãníci rádi zavítali,
a této ‰peluÀce se fiíkalo „U Posledního
feniku“!
Mûsto ale mûlo v Ringhannesovi zdatné-
ho chytaãe rekrutÛ, stejnû jako ve veselém
Greipelovi, Tschaunerovi a také ve Franzi
Natzovi atd. – viz „Pût stráÏn˘ch andûlÛ“.
Greipel, o kterém jsem jiÏ psal, bydlel ve
druhém pokoji, ve tfietím pokoji zÛstával
Tschauner, kterého jsem v mládí zaÏil uÏ ja-
ko velmi starého muÏe. Jeho pfiíbûh byl uÏ
také vyprávûn.3 Poznamenám jen, Ïe to
byl velk˘ siln˘ muÏ. Mûl jediného syna,
kter˘ byl s m˘m bratrem Josefem odveden

jako myslivec do ·umperka a po 14 letech
sluÏby byl zamûstnán jako obecní sluha
v R˘mafiovû.
KdyÏ star˘ Tschauner umfiel, stala se jedna
zvlá‰tnost, kterou nemohu nezmínit. KdyÏ
totiÏ umfiel a byl poloÏen na máry, opût
vstal a je‰tû nûkolik dní Ïil, potom ale sku-
teãnû zemfiel! – – – – 
Nyní se dostáváme do ãtvrtého pokoje, na
horním konci, poloÏeném naproti mûstu.
Ob˘val ho kominík Anton Neumann.
Tento ãestn˘ a poctiv˘ muÏ pocházel
z Brücku v Prusku a byl vychován u jed-
noho zemana, vyuãil se kominíkem, dlou-
hou dobu Ïil v cizinû – v Hamburku –
Lübecku – a Brémách – jako tovary‰ poté
pfii‰el do Janovic a po nûkolika letech ob-
drÏel mistrovské právo4 jako kominík
u vrchnosti s devatenácti vesnicemi a mûs-
tem R˘mafiovem.
Tuto Ïivnost vykonával dobfie a po mnoho
let sám, dokud nebyl vytlaãen vetfielcem,
kter˘ jej o sluÏbu pfiipravil. Za postoupení
sluÏby obdrÏel od nového kominického
mistra Weimanna tfiicet rakousk˘ch zla-
t˘ch5 roãnû jako v˘mûnek.6

NuÏe pfii‰el Neumann spolu se svou Ïe-
nou a poãetnou rodinou do R˘mafiova
a bydlel v blízkosti kofialny. Náhoda tomu
chtûla, Ïe zanedlouho vypukl v komínû
kofialny poÏár. Ani janovick˘ tovary‰, ani
mistr se nemûl k tomu oheÀ uhasit, av‰ak
pan Neumann se rychle ustrojil do ãerné-
ho odûvu a omotal si okolo tûla promoãe-
n˘ filc, vystoupal na stfiechu a spustil se
shora pomalu do hofiícího komína, sjel do-
lÛ a s nasazením Ïivota oheÀ ihned uhasil.
– Tento skutek, kter˘m prokázal rozváÏnost
a rozhodnost v nebezpeãí poÏáru, podní-
til r˘mafiovskou mûstskou správu, aby po-
Ïádala u krajského úfiadu o vlastního ko-
miníka, coÏ také bylo schváleno, a pan
Neumann byl od té doby zamûstnán jako
mûstsk˘ kominík. Toto místo si ponechal
po dlouhá léta, aÏ si nakonec jeho nej-
star‰í dcera vzala Sasa jménem Müller,
a ten, také kominík, pfiipravil dobrého

Neumanna o místo podruhé, coÏ se stalo
v roce 1826.
Neumann nav‰tûvoval kaÏdodennû mého
otce a nechal také u nás ve tkalcovnû vy-
uãit jednoho syna, a tak si mohu je‰tû
dobfie vzpomenout, Ïe tento muÏ, kdyÏ
pfii‰el podruhé o svÛj chléb, hofice u nás
plakal – a pfiece svÛj Ïivot ãestnû ke svému
konci, na zaãátku roku 1833, doÏil. Dva
dny pfied svou smrtí nás nav‰tívil, pfií‰tího
dne chtûl opût pfiijít, av‰ak pfii panujícím
neãase na zaãátku února nedo‰el dál neÏ
ke svému sousedovi noÏífii. Ten vlastnil
mnoho knih s pfiíbûhy, a protoÏe pan
Neumann byl velk˘m milovníkem ãetby
pfiíbûhÛ, tak si také tentokrát vybral knihu.
VypÛjãil si ji se slovy: „AÏ tuto knihu doãtu,
tak asi urãitû zemfiu,“ a opravdu, k veãeru
toho dne mûl pfiíbûh pfieãten˘, ‰el domÛ
a fiekl své Ïenû: „Odestel mi hned postel
a zavolej duchovního, neboÈ cítím, Ïe pfii-
chází mÛj konec!“ – – – 
Poté, co mu knûz udûlil poslední pomazá-
ní, hned skonal. UÏ dlouhou dobu trpûl
souchotinami a bylo mu 63 let. 
Tomuto vzdûlanému a zku‰enému muÏi
vdûãím za mnohé, neboÈ byl do urãité mí-
ry uãitelem, vysvûtlil mi v‰echno, co jsem
chtûl vûdût, nauãil mû také psát, ãíst a po-
ãítat – protoÏe jsem byl v tûchto doved-
nostech velmi slab˘, neboÈ jsem chodil do
‰koly jen vzácnû. – – –
Neumann mûl takovou zvlá‰tnost, Ïe se
stále nechal oslovovat s „on“. Toto oslove-
ní vyÏadoval dokonce i od sv˘ch dûtí a ne-
snesl, kdyÏ nûkdo pfii‰el s „oni, vy nebo pa-
ne7.“ – 
Se svou první Ïenou vyÏenil nemanÏel-
skou dceru. Tato dívka byla pfiekrásná a ja-
ko malé dûvãátko se mohla brzy doãkat
‰Èastné budoucnosti, protoÏe ji chtûlo 
adoptovat panstvo, ale kdyÏ vy‰lo najevo,
Ïe je nemanÏelsk˘m dítûtem, se‰lo z toho.
KdyÏ dospûla, vzala si za muÏe sedláfiské-
ho mistra. MuÏ v‰ak brzy zemfiel, a tak se
jednoho dne tato krasavice dala na pití
pálenky a pozdûji zemfiela v bídû.8

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 V kapitole Pût stráÏn˘ch andûlÛ autor pouÏívá podobu jména Czauner. Pozn. pfiekl.
2 Ve zmínûné kapitole Pût stráÏn˘ch andûlÛ. Viz RH 02/2015. Pozn. red.
3 TamtéÏ. Pozn. red.
4 Tzn. právo pracovat v cechu jako mistr. Pozn. pfiekl.
5 V orig. Gulden W. W. = zkratka pro Wiener Währung – císafiská mince, rakousk˘ zlat˘. Pozn. pfiekl.
6 To je ale skuteãnû jidá‰ská odplata! Tuto Ïebráckou sumu by byl mûl hodit poctiv˘ a nyní ne‰Èastn˘ Neumann svému náhradníko-

vi, chci fiíci vypuditeli, k nohám. D. H.
7 V orig. náfieãím „Haar“. Pozn. red.
8 Tady máme opût obûÈ pekelného démona, kter˘ strhává nemilosrdnû do propasti! – A kdyÏ uváÏím, kolik m˘ch mil˘ch krajanÛ ten-

krát, nyní a v budoucnu propadne tomuto pekelnému kníÏeti, tak bych mohl plakat hofiké slzy a pfiát si hlas andûla, kter˘ by k vám
promluvil: VyÏeÀte pfiece, u v‰ech svat˘ch, z va‰eho mûsta tyto pekelné nápoje. D. H.

-06-2017  22.3.2017 14:45  Stránka 24



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2017

25

Prostor pro firmy a podnikatele

V Rudû u R˘mafiova vafií italsk˘ ‰éfkuchafi
placená inzerce

Je libo lasagne, ‰pagety carbonara, rizoto s praváky nebo ãtyfimi druhy s˘-
ra s vla‰sk˘mi ofiechy, vepfiové plátky na hfiíbkách s opeãen˘m bramborem,
r˘Ïové koule se s˘rovou omáãkou nebo pizzu quattro formaggi? To je jen zlo-
mek nabídky specialit, které pfiipravuje v restauraci a penzionu Castelli
v Rudû u R˘mafiova italsk˘ ‰éfkuchafi Alessio Castelli.
Necelé tfii roky pÛsobí Alessio Castelli v âeské republice. ·éfkuchafi,

kter˘ hovofií anglicky, francouzsky a italsky, pochází z toskánského

mûsta Pistoia (20 km od Florencie). Vafiil v mal˘ch rodinn˘ch restau-

racích i v nûkolikahvûzdiãkov˘ch hotelech v Itálii, Francii ãi Anglii.

Jeho Ïena Gabriela Horáková-Castelli pochází ze Zlína, odkud se

v 90. letech odstûhovala do Itálie, kde Ïila a pracovala fiadu let. Má

zku‰enosti v oblasti cestovního ruchu a gastronomie, hovofií ãesky 

a italsky. „V Itálii není mnoho pracovních pfiíleÏitostí, proto jsme se
s manÏelem rozhodli pfiestûhovat i s dûtmi do âeska. Zaãínali jsme
v Praze, pak jsme zkusili ‰tûstí v âeském Krumlovû, ale nakonec zví-
tûzila touha po pfiírodû a horách. Prostfiednictvím inzerce jsme obje-
vili pfiíleÏitost v Rudû. A to bylo pfiesnû to, po ãem jsme touÏili – klid,
pfiíroda, hory. Neváhali jsme a pfiestûhovali se sem. ManÏelovi, kter˘
zatím ãesky nehovofií, ale uãí se, Morava imponovala daleko více neÏ
âechy, kde je jiná mentalita. Prozatím zvládáme restauraci i penzion
ve dvou. V létû bude snad potfieba nûjaká v˘pomoc, ale to v‰e ukáÏe
ãas,“ fiekla ke sv˘m podnikatelsk˘m zaãátkÛm v âesku Gabriela

Horáková-Castelli. Penzion a restauraci otevfieli manÏelé v prosinci

minulého roku a zatím se snaÏí vejít do povûdomí náv‰tûvníkÛ.

·éfkuchafi Alessio Castelli pfiipravuje pokrmy, které jsou souãástí 

italské kulináfiské tradice. Jeho specialitou jsou italská rizota, která

vafií s nad‰ením a láskou. „Na rizota s hfiíbky a na pravé italské piz-
zy chodí pfieváÏná vût‰ina na‰ich klientÛ. Tûsto na pizzu si dûlám sám
a dávám na ni mozzarellu a rajãatov˘ základ. Je to klasická italská
pizza, Ïádná napodobenina. V Neapoli se pizza zrodila a já ji pfiipra-
vuji podle originálního neapolského receptu. ProtoÏe jsem v kuchyni
sám, mám v nabídce prozatím tfii druhy: pizzu prosciutto cotto e fung-
hi (mozzarella, ‰unka, Ïampiony), pizzu quattro formaggi (mozzarel-
la, eidam, gouda, niva) a pizzu napoli (mozzarella, kapary, anãoviã-
ky),“ vyjmenovává italsk˘ ‰éfkuchafi, kter˘ se diví, jaké druhy pizzy

dnes nûkteré pizzerie pfiipravují. Na pizzu podle nûj nepatfií kufiecí

maso, ananas nebo kukufiice ani keãup. Nic z toho na pravé italské

pizze nenajdete. A co má sám ‰éfkuchafi nejradûji? Mofiské ryby na

jak˘koliv zpÛsob a mofiské plody, z ãesk˘ch jídel pak svíãkovou na

smetanû s knedlíkem a Ïebírka na grilu.

V restauraci Castelli podávají napfiíklad ‰pagety carbonara s pravou

italskou slaninou pancetta, lasagne a fazolová ãi kvûtáková polévka

jsou zase typické pro Toskánsko. âeská kuchynû je tu zastoupena vy-

nikajícím hovûzím gulá‰em s knedlíky, smaÏen˘m s˘rem s hranolky

nebo smaÏen˘mi r˘Ïov˘mi koulemi s vepfiov˘m masem a s˘rem.

Pochutnat si mÛÏete na domácím peãivu a milovníky sladk˘ch de-

zertÛ potû‰í vlastnoruãnû vyrábûné italské tiramisu s mascarpone ne-

bo ãokoládové semifreddo, které Alessio pfiipravuje z pravé belgické

ãokolády a smetany, ãi moravské frgále. V nabídce je ‰irok˘ v˘bûr

kvalitních italsk˘ch vín, italská pálenka grappa ãi klasická moravská

slivovice. Ochutnat mÛÏete i ‰umivá vína Prosecco a Spritz nebo la-

hodnou sicilskou kávu ãi horkou ãokoládu znaãky Miscela D’oro.

Pivo ãepují ãeské a vybrané pokrmy jsou pfiipraveny i pro celiaky. Od

1. kvûtna bude mít restaurace otevfieno kaÏd˘ den kromû pondûlí.

Pokud získá restaurace stálou klientelu, jsou manÏelé pfiipraveni po-

fiádat gurmánské víkendy zamûfiené pokaÏdé na jin˘ druh pokrmÛ,

napfiíklad ochutnávku grilované chobotnice ãi slávek. Jak tvrdí ital-

sk˘ ‰éfkuchafi, nejlep‰í pivo na svûtû se vyrábí v âesku a nejlep‰ími

zákazníky jsou âe‰i. Nejvût‰í satisfakcí je pro Alessia spokojen˘ zá-

kazník, kter˘ se rád vrací. JiKo

Akce hradu Sovince

Historická posádka ·pinavci zve na tyto akce:

ÚTùK Z ¤ÁDU
22. a 23. dubna

Pikantní pfiíbûhy a povûsti z klá‰tera
Pálení ãarodûjnic pfii vítání jara se sokolníky

·ermífiská skupina Lucius, skupina ‰ermu Conducti

Loutkové divadlo Ka‰párek na cestách

Sokolnické ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ spolku Dûdictví

DOB¯VÁNÍ HRADU SOVINCE
29. a 30. dubna

Vojenská historie aneb Bojové umûní stfiedovûku
·ermífisk˘ program pln˘ napínav˘ch soubojÛ

Po oba dny v 11:30 a 15:30 probûhne bitva o Sovinec

Teátr Víti Marãíka, tûÏkoodûnci v plné zbroji Taranis

Finsk˘ mu‰ket˘rsk˘ regiment Corporal

Loutkové divadlo Ka‰párkÛv svût

Sokolnické ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ

Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci
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Sport

Václav Sedláãek zakonãil sezónu celkov˘m 4. místem ve SkiTour
Závodní sezóna dálkov˘ch bûÏcÛ na lyÏích vyvrcholila v nedûli 26. února
JeLyManem, neboli ãtyfiicetikilometrov˘m Jesenick˘m lyÏafisk˘m marato-
nem. Na Paprsku se definitivnû rozhodlo o pfiedních pozicích seriálu dálko-
v˘ch bûhÛ SkiTour, ve kterém R˘mafiovák Václav Sedláãek bojoval o medai-
lové pfiíãky celkového pofiadí. 
Po dvou tfietích místech z Karlovské 50 a Orlického maratonu na tûÏ-

ké a kopcovité trati vybojoval Václav v silné konkurenci tûsné ãtvrté

místo za sv˘m klubov˘m kolegou ze Silvini Madshus Teamu

Jakubem P‰eniãkou a závodníky Atlas Craft Teamu Danielem Mákou

a tentokrát bezkonkurenãním Pavlem Ondrá‰kem. Od druhé pfiíãky

dûlilo Sedláãka ve strhujícím fini‰i pouh˘ch devût vtefiin.

JiÏ pfied posledním závodem SkiTour bylo rozhodnuto o celkovém

vítûzství Radka ·retra, ale o 2. a 3. místo na JeLyManovi svedl

Václav Sedláãek pfiím˘ souboj právû se zmínûn˘mi borci. Máka

a P‰eniãka sice sv˘mi v˘kony poskoãili na stfiíbrnou a bronzovou po-

zici v seriálu, r˘mafiovsk˘ lyÏafi ov‰em bramborovou pfiíãku za neús-

pûch nepokládá. „Letos se mi sice nepodafiilo navázat na celkové pr-
venství v seriálu dálkov˘ch bûhÛ SkiTour z roku 2013 a 2015, i tak by-
la tato sezóna jednou z tûch lep‰ích, jelikoÏ s narozením druhého po-
tomka uÏ ãas trénovat prostû nemám,“ prohlásil Václav Sedláãek,

kter˘ pfiedvedl vynikající v˘sledek i pfii Jizerské 50, kde vybojoval

39. místo a ve svûtové sérii VISMA Ski Classics získal cenné body

udûlované pade-

sátce nejrychlej-

‰ích lyÏafiÛ.

Po neplánovaném

zru‰ení nejtûÏ‰ího

dálkového bûhu

u nás, tradiãní

Jesenické 70, ve

které se Václav

chystal potfietí za

sebou zvítûzit,

byl r˘mafiovsk˘

závodník nucen

z rodinn˘ch a pra-

covních dÛvodÛ

sezónu pfiedãasnû

ukonãit. Nyní po

krátkém odpoãin-

ku vyhlíÏí sezónu

dal‰í, v níÏ by chtûl opût dosáhnout na nejvy‰‰í pfiíãky jak v domá-

cím seriálu SkiTour, tak v nûkterém ze svûtov˘ch závodÛ VISMA Ski

Classics. ·tûpán Sedláãek, foto: www.ski-tour.cz

Václav Sedláãek pfii dojezdu závodu

V˘sledky zápasÛ RHL
30. 11. Slovan A – Predators 4 : 3

1. 12. Vikingové – Kovo‰rot 1 : 12

3. 12. Stars – Slovan B 0 : 13

4. 12. Malá Morávka – Horní Mûsto 8 : 1

7. 12. Slovan B – Vikingové 11 : 1

8. 12. Kovo‰rot – Slovan A 3 : 6

10. 12. Predators – Malá Morávka 0 : 7

14. 12. Horní Mûsto – Predators 5 : 5

15. 12. Malá Morávka – Kovo‰rot 3 : 4

17. 12. Slovan A – Slovan B 6 : 2

18. 12. Stars – Vikingové 0 : 0

19. 12. Kovo‰rot – Horní Mûsto 5 : 3

20. 12. Predators – Stars 4 : 6

20. 12. Vikingové – Slovan A 2 : 13

22. 12. Slovan B – M. Morávka 3 : 2

28. 12. Horní Mûsto – Slovan B 3 : 3

29. 12. Vikingové – Stars 2 : 13

30. 12. Predators – Kovo‰rot 2 : 3

30. 12. Slovan A – Stars 6 : 4

2. 1. Slovan B – Predators 6 : 3

2. 1. Stars – Kovo‰rot 0 : 5

3. 1. Vikingové – Horní Mûsto 7 : 8

4. 1. Stars – Slovan A 6 : 7

7. 1. Slovan B – Horní Mûsto 5 : 3

8. 1. Kovo‰rot – Predators 4 : 3

9. 1. Malá Morávka – Stars 13 : 3

9. 1. Horní Mûsto – Slovan A 2 : 7

10. 1. Predators – Vikingové 6 : 0

12. 1. Predators – Slovan B 4 : 6

15. 1. Malá Morávka – Slovan A 7 : 0

15. 1. Kovo‰rot – Slovan B 3 : 2

18. 1. Stars – Malá Morávka 0 : 8

19. 1. Slovan A – Horní Mûsto 7 : 0

21. 1. Vikingové – Predators 3 : 3

22. 1. Slovan B – Kovo‰rot 4 : 0

26. 1. Slovan B – Stars 10 : 5

27. 1. HC R˘mafiov – HC VOKD 4 : 8

28. 1. Predators – Slovan A 4 : 4

29. 1. Horní Mûsto – Malá Morávka 1 : 8

1. 2. Stars – Horní Mûsto 0 : 5

2. 2. Malá Morávka – Predators 5 : 3

8. 2. Predators – Horní Mûsto 3 : 7

9. 2. Kovo‰rot – Malá Morávka 0 : 5

12. 2. Horní Mûsto – Kovo‰rot 7 : 4

13. 2. Kovo‰rot – Stars 8 : 7

14. 2. Slovan A – Malá Morávka 4 : 9

18. 2. Malá Morávka – Slovan B 6 : 3

19. 2. Slovan A –Vikingové 16 : 0

21. 2. Slovan A – Kovo‰rot 7 : 3

25. 2. Kovo‰rot – Vikingové 8 : 4

Vikingové– Malá Morávka 0 : 5

Horní Mûsto – Vikingové 5 : 0

Malá Morávka – Vikingové 5 : 0

Stars – Horní Mûsto 0 : 5

Slovan A – Slovan B 0 : 0

Vikingové – Slovan B 0 : 5

Horní Mûsto – Stars 5 : 0

Dvakrát „bramborová“ Karolína Ry‰ková
V medailové formû zastihla druhá polovina sezóny r˘mafiovskou bûÏkyni na
lyÏích Karolínu Ry‰kovou, která pfii Mistrovství âeské republiky v Jablonci
nad Nisou i v následném âeském poháru v Harrachovû vybojovala vynikající
ãtvrté pfiíãky. Navázala tak na skvûl˘ v˘sledek Terezy Krejãí z âeského po-
háru v Jilemnici. 

Jablonecké tratû hostily dorostenecké mistrovství republiky 

24., 25. a 26. února, kdy závodníci a závodnice absolvovali minitour

v podobû prologu volnou technikou, klasického individuálního závodu

a závûreãné bruslafiské stíhaãky. Ski klub RD R˘mafiov reprezentovali

mlad‰í dorostenky Karolína Ry‰ková (8., 4. a 5. místo) a Natálie Stru-

hárová (16., 21. a 17. místo), star‰í dorostenka Tereza Krejãí 

(14., 13. a 12. místo) a star‰í dorostenec Marek Sedláãek (33. a 30. místo).

Pohárov˘ch závodÛ v Harrachovû 11. a 12. bfiezna se zúãastnila tro-

jice na‰ich závodnic. V klasickém sprintu zaostala Karolína Ry‰ková

za bronzovou pfiíãkou o vtefiinu a pfii dlouhém volném závodû na 

sedm kilometrÛ bojovala opût o stupnû vítûzÛ. V cíli ji od bedny dû-

lily pouhé dvû vtefiiny. Natálie Struhárová dosprintovala na kvalitním 

16. místû, Tereza Krejãí na 15. pozici. Desetikilometrov˘ závod

Tereza dokonãila na 18. pfiíãce.

Dorostence i Ïáky r˘mafiovského ski klubu ãeká poslední závodní ví-

kend. Jako odmûnu za pfiedvádûné v˘kony se zúãastní slovenského

mistrovství v krásném prostfiedí ·trbského plesa ve Vysok˘ch

Tatrách. V‰em reprezentantÛm drÏíme palce a pfiejeme úspû‰n˘ závûr

lyÏafiské sezóny. ·tûpán Sedláãek, foto: FB BûÏecké lyÏování
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âesk˘ pohár star‰ího Ïactva a finále Hledáme nové talenty 2017 v bûhu na lyÏích
V pátek 3. bfiezna se do Jablonce nad Nisou zaãaly sjíÏdût bûÏecké kluby z celé
republiky na poslední kolo âeského poháru star‰ího Ïactva v bûhu na lyÏích
(roã. 2003–2004) a finále Hledáme nové talenty 2017 (roã. 2005–2006). ·lo
o nejvût‰í celorepublikové setkání mlad˘ch lyÏafiÛ v této sezónû.
Tomu odpovídala i úãast. Na start nastoupilo pfies 450 závodníkÛ ze 32

oddílÛ. Dvoudenního klání se zhostil lyÏafisk˘ areál Koleãko

v Bfiízkách. Snûhu nebylo nikde zrovna nazbyt, takÏe zdej‰í tratû urãi-

t˘m zpÛsobem „zachraÀovaly“ situaci. S kvalitou snûhu se trenéfii sna-

Ïili alchymisticky poprat a co nejlépe namazat. Tûm na‰im se to poved-

lo na v˘bornou. A tak se v sobotu 4. bfiezna rozjel za sluneãného poãa-

sí krásn˘ klasick˘ závod pro star‰í Ïáky a Ïákynû na 3,5 km a mlad‰í Ïá-

ky a Ïákynû na 2 km. Nejlep‰ího umístûní dosáhla Renáta Andr˘sková,

která získala 6. místo, slu‰né v˘kony podali i Klára Slováková – 8. mís-

to, Franti‰ek Sázel – 9. místo a Ondfiej Baslar – 18. místo.

V nedûli se jel volnû (bruslením) tzv. obratnostní závod, v nûmÏ museli

závodníci pfiedvést celkovou lyÏafiskou dovednost – prÛjezdem osmiãky,

pfieskákáním pfiekáÏek, pfiejezdem vln, slalomem, prudk˘m sjezdem. To

v‰e uÏ v dost rozbfiedlém snûhu nebylo zrovna nejlehãí, ale v‰ichni se

s tím poprali stateãnû: Renáta Andr˘sková – 7. místo, Klára Slováková –

8. místo, Ondfiej Baslar – 15. místo, Franti‰ek Sázel – 20. místo.

Velkého jabloneckého finále se za ná‰ oddíl zúãastnili (od nejmlad‰ích

po nejstar‰í) Klára Slováková, Eduard Casciani, Franti‰ek Sázel, Tereza

Kreãmerová, Renáta Andr˘sková, Jakub Fryblík, Tomá‰ Sedláfi

a Ondfiej Baslar. V‰em moc dûkujeme za krásné lyÏování a reprezenta-

ci na‰eho klubu i mûsta. A protoÏe se je‰tû ani v pÛli bfiezna bûÏci Ski

klubu RD R˘mafiov s bûÏeckou stopou nelouãí, v pátek 24. bfiezna, kdy

horliví ãtenáfii R˘mafiovského horizontu budou drÏet v rukou a ãíst toto

ãíslo, se mladí lyÏafii budou pfiipravovat na start Mistrovství Slovenské

republiky v bûhu na lyÏích s mezinárodní úãastí na ·trbském Plese.

Pfiejeme tedy, aÈ se jim dafií. Fota a text: Ladislav Baslar

Pfiátelské utkání hokejov˘ch ÏákÛ 
ve ·ternberku

Dne 2. bfiezna probûhlo na zimním stadionu ve ·ternberku pfiátelské

utkání mezi hokejov˘mi Ïáky HK SVâ R˘mafiov a HC TJ ·ternberk.

HC TJ ·ternberk – HK SVâ R˘mafiov: 9 : 15 (5 : 2, 1: 8, 3 : 5)

Góly HK SVâ R˘mafiov: Franti‰ek Moják 5x, Dominik Polách 4x,

Jifií Zapletal 3x, Jan Mikeska 2x, Eathan Pospí‰il 1x.

Sestava: Karel Klement, Václav âernín, Dominik Polách, Jifií

Zapletal, Eathan Pospí‰il, Franti‰ek Moják, Jan Mikeska, Erich

Str˘ãek, Filip Vymazal, Martin Vavfiiãka, Tomá‰ KÛdela, Josef

SviÏela a Nikolas Kavka. Martin Ftáãek

Skonãil dal‰í roãník 
R˘mafiovské hokejové ligy

Skonãil leto‰ní roãník R˘mafiovské hokejové ligy. Vítûzem se pfie-

kvapivû stalo druÏstvo TJ Malá Morávka pfied SK Slovan A R˘mafiov

a tfietím t˘mem SK Slovan B R˘mafiov.

Vedení RHL dûkuje v‰em zúãastnûn˘m druÏstvÛm a do dal‰í soutûÏe

pfieje mnoho sportovních úspûchÛ. Martin Ftáãek

Foto: Edita Koneãná
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Kam na v˘let

UÏiteãná informace

Po kamenech, které ztratil ãert, na sedlo Skfiítek
Vrátíme-li se na hfiebeny JeseníkÛ, pokraãuje cesta krajem hor smûrem

k jihu po zelenû znaãené turistické trase podél 1 358 metrÛ vysokého 

vrcholu Bfiidliãné hory. PfiestoÏe klesáme smûrem dolÛ, nadmofiská v˘‰-

ka hor se stále sniÏuje, pfiicházíme do kraje, kde se hfieben hor stává mno-

hem rozmanitûj‰ím.

Na samotném temeni Bfiidliãné ãeká ãlovûka nejen skvostn˘ v˘hled do pro-

pasti, v níÏ si razí údolím cestu divoká fiíãka Merta mífiící k Vernífiovicím,

ale i mnoÏství kamení a balvanÛ, které kromû vrcholu pokr˘vají i onen 

extrémnû strm˘ svah mífiící k Mertû. Odbornû se tyto shluky naz˘vají ka-

menn˘mi mofii a proudy, a ty zdej‰í jsou vÛbec nejvût‰í v celé jesenické ob-

lasti. Mimochodem podle geologÛ se tato suÈová pole chovají stejnû jako le-

dovce. Pomalu teãou do údolí rychlostí nûkolika milimetrÛ za rok, v závis-

losti na momentální vlhkosti a sloÏení podkladu, po nûmÏ se posunují. Snad

i proto nûkteré suÈové proudy obklopené vegetací borÛvek pfiipomínají sku-

teãné kamenné potoky a vodopády mífiící do údolí.

Na vrcholku Bfiidliãné hory objevíme málo známé skalnaté rulové bradlo.

To se smûrem dolÛ postupnû rozpadá, patrnû vlivem erozní ãinnosti mra-

zu, a skála tvofií pÛsobivé vûÏice. Romantiãtûj‰ím turistÛm pfiipomínají

lidské tváfie a doãetl jsem se, Ïe se zde do údolí dokonce kouká i obliãej

královny Viktorie. Pravdou ov‰em je, Ïe jsou zdej‰í skalky krásné a k do-

konalosti této oblasti pfiispívá i skalní okno, které zde pozorn˘ náv‰tûvník

objeví.

âlovûku v‰ak není nic svaté, a tak ke kráse zdej‰í pfiírody musel pfiispût

v˘stavbami kamenn˘ch „muÏikÛ“ a dokonce jak˘chsi polygonÛ posklá-

dan˘ch ze zdej‰ích balvanÛ. Prostû se jejich stavitelÛm zdála pfiíroda ne-

dokonalá, a tak si ji vylep‰ili po svém.

Toto místo je také jedním z mála, kde se ve zdej‰ím kraji lze potkat s kam-

zíkem horsk˘m. Jeho stáda, která byla zásahem ochranáfiÛ v˘raznû redu-

kována, Ïijí skrytû. Zde se ale pfiece jen obãas na skalách objeví. Kdysi ta-

dy byl ale spatfien i dal‰í pozoruhodn˘ obyvatel JeseníkÛ – velmi vzácn˘

rys ostrovid. Jeho pfiítomnost je v‰ak vÏdy nejistá, zdá se totiÏ, Ïe zde ne-

sídlí trvale a jen obãas vyuÏije pohostinnosti JeseníkÛ na sv˘ch toulkách

Evropou.

Také v˘chodní svah hory je pozoruhodn˘m místem. Kromû toho, Ïe zde

sbírá vody Podolsk˘ potok, je tu k vidûní jedna z loveck˘ch chat zdej‰í

oblasti – Josefínka. Podle útrÏkovit˘ch zpráv byla postavena v roce 1918.

Jméno jí dala nejstar‰í dcera hrabûte Harracha Josefa, která se narodila

v roce 1905. Josefínka je zajímavá svou stfiechou, která je ãervená, coÏ je

v Jeseníkách opravdu netypické.

Z kamenného mofie Bfiidliãné je hezk˘ v˘hled i k dal‰ímu vrcholu na tra-

se na‰eho putování, ke skalce na temeni Pecného. Je to vlastnû nejjiÏnûj-

‰í vrchol Hrubého Jeseníku, protoÏe Pec a Ztracené kameny jsou v pod-

statû uÏ jen poboãn˘mi vrcholky této hory. Také zdej‰í vrcholová skála je

mrazov˘m srubem, na rozdíl od pouhé hromady balvanÛ na Peci. V lido-

vém podání pr˘ obû lokality dostaly jméno podle toho, Ïe zdej‰í balvany

pfiipomínají pecny chleba, které tu poztrácel zlotfiil˘ vozka. Ten posléze

sám zkamenûl na jiném místû hfiebene Hrubého Jeseníku. Skuteãnost je

ov‰em mnohem prozaiãtûj‰í. Skaliska jsou produkty mrazového zvûtrá-

vání, které bylo nejintenzivnûj‰í v ledov˘ch dobách pleistocénu, a v˘-

sledky této práce mrazu a vody se nám dochovaly dodnes.

Nadmofiská v˘‰ka Pecného (1 330 metrÛ) nabízí pfiekrásn˘ v˘hled na obû

strany hfiebene. Právû tady cesta vede pfiímo po jeho temeni. Snad aby se

rozlouãila pfiedtím, neÏ zaãne klesat z kraje horsk˘ch holí smûrem dolÛ.

Pfies Pec zamífiíme na jednu z nejpozoruhodnûj‰ích kamenn˘ch lokalit

hlavního hfiebene – na Ztracené kameny.

Je to místo, kde jako by jesenick˘ hfieben nûkdo rozdrobil na drobné a vût-

‰í balvany, aby v nûm prorazil díru pro lidské stezky, a v˘raznû tak oddû-

lil Jeseníky od Hrabû‰ické hornatiny, která pokraãuje na druhé stranû sed-

la Skfiítek. Je to místo, kde hfieben zaãíná prudce padat do údolí, coÏ pfie-

kvapí hlavnû bûÏkafie, ktefií doposud pohodlnû kopírovali mírné vlnky je-

senické horské hradby. Je to ov‰em i brána do jesenické pfiírody pro

v‰echny, ktefií pfiicházejí z relativní civilizace od silnice procházející sed-

lem Skfiítek.

Ztracené kameny se rozkládají od v˘‰ky asi 1 250 metrÛ, kdy se tyãí k ne-

bi relativnû vysokou skalkou, pod níÏ se rozkládá ono bizarní kamenné

mofie. Je zajímavé, Ïe na star˘ch mapách bylo toto místo znaãeno jako

Hörndelstein, tedy roh nebo rohov˘ kámen. Je pravdou, Ïe se pfii pohledu

zejména ze strany od Klepáãova zdá, jako by z hfiebene vykukovala, jinak

v lese ukrytá, hlava nûjakého bájného nosoroÏce, kter˘ zde zkamenûl.

Staré nûmecké povûsti ov‰em tvrdí, Ïe zdej‰í kamenná mofie vznikla po-

té, co se jeden ze sedlákÛ z Klepáãova vsadil s ãertem o to, Ïe jej porazí

v bûhu. âert mu pr˘ pfiedtím za du‰i pÛjãil peníze. KdyÏ si pfii‰el pro ne-

boÏáka, jehoÏ du‰e propadla peklu, nechal se uprosit, Ïe pokud jej sedlák

porazí v bûhu ze Skfiítku na Petrovy kameny, nechá jej jít. Sedlák bûÏel ja-

ko o Ïivot, a ãert mûl smÛlu. Pofiád se mu do bot dostávaly kameny 

z okolních hor. Jak je vysypával, nechával za sebou kamenná pole.

Jedním z nich jsou tedy podle legendy i Ztracené kameny.

Posledním pohledem z v˘‰ky se pokocháme krajinou pod horami i dalek˘m

v˘hledem aÏ kamsi k âeskomoravské vrchovinû, a pak uÏ zamífiíme prudce

dolÛ k rozcestí Pod Ztracen˘mi kameny. Je to místo, kde se potkává Ïlutá

znaãka mífiící k Alfrédce s na‰í prÛvodkyní zelenou, a také místo, kde pû‰i-

na kfiíÏí ‰irokou lesáckou cestu obsluhující lesní hospodáfiství v této oblasti.

Na Skfiítek je to odsud uÏ jen asi kilometr a pÛl, a navíc pofiád z kopce. 

Miroslav Kobza: Cestou necestou za Tajemstvím Hrubého Jeseníku

Nûktefií dodavatelé vyuÏívají moÏnost uzavfiít smlou-
vu o dodávkách elektfiiny nebo plynu prostfiednic-
tvím telefonického rozhovoru. Pracovníci dodavate-
le otázky nûkdy formulují tak, Ïe telefonátem zasko-
ãen˘ ãlovûk nevûdomky uzavfie novou smlouvu. Jak
se v takové situaci zachovat a zbavit se nechtûnû
sjednané smlouvy?
Zákon v˘slovnû nepoÏaduje, aby smlouva

o dodávkách elektfiiny ãi plynu mûla písemnou

formu. Je tedy moÏné ji sjednat i ústnû pro-

stfiednictvím telefonu. Toho vyuÏívají nûktefií

dodavatelé energií. „BohuÏel najdou se i tací,
ktefií na zaãátku telefonického hovoru volané-
mu tvrdí, Ïe mu pouze pfiedstavují svoji nabíd-
ku. V prÛbûhu hovoru se pak zeptají, zda vás
nabídka zaujala, a po souhlasné odpovûdi zae-
vidují uzavfiení smlouvy. Dokázat, Ïe jste sv˘m
vyjádfiením smlouvu uzavfiít nechtûli, pak mÛÏe

b˘t velice problematické,“ upozorÀuje Luká‰

Zelen˘, vedoucí právního oddûlení dTestu.

Jednou z moÏností, jak se bránit, je uznat, Ïe

smlouva byla byÈ nechtûnû uzavfiena, a násled-

nû ji zru‰it odstoupením od smlouvy nebo její

v˘povûdí. Odstoupit od smlouvy uzavfiené

prostfiednictvím telefonu mÛÏete ve lhÛtû 

14 dnÛ od jejího uzavfiení. Smlouva se pak ru-

‰í od samého poãátku, jako by nikdy nebyla 

uzavfiena. „Pokud nestihnete od smlouvy od-
stoupit, mÛÏete ji podle energetického zákona
vypovûdût do 15 dnÛ po zahájení dodávek.
V takovém pfiípadû smlouva skonãí po uplynu-
tí 15denní v˘povûdní lhÛty, která se poãítá od
prvního dne mûsíce následujícího po doruãení
v˘povûdi dodavateli. Dodavatel vÛãi vám ne-
mÛÏe uplatÀovat v souvislosti s v˘povûdí
smlouvy Ïádnou sankci, jako napfiíklad smluv-

ní pokutu nebo poplatek za ukonãení smlou-
vy,“ uvádí Luká‰ Zelen˘. Smlouvu lze takto

vypovûdût kdykoliv od jejího uzavfiení. Pokud

v‰ak dodavatel jiÏ zaãal s dodávkami energií,

platí, Ïe za nû musíte zaplatit.

Informace o moÏnosti odstoupení, a podle ná-

zoru dTestu i o moÏnosti v˘povûdi, patfií mezi

povinnû poskytované informace, které musí

dodavatel spotfiebiteli pfied uzavfiením smlou-

vy sjednávané po telefonu poskytnout. Pokud

nebudete o moÏnosti odstoupit od smlouvy in-

formováni bûhem telefonického rozhovoru,

ale aÏ pozdûji, 14denní lhÛta pro odstoupení

bûÏí od doby, kdy pouãení dostanete.

Nedostanete-li tuto informaci vÛbec, máte

moÏnost od smlouvy odstoupit do roka a ãtr-

nácti dnÛ od uzavfiení smlouvy.

Vanda Jaro‰ová, dTest

Volal vám dodavatel energií? MoÏná jste uzavfieli smlouvu
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Od Jelení studánky k Bfiidliãné hofie Foto: V. Lehk˘ Údolí Merty pod Jelením hfibetem Foto: V. Lehk˘

Bfiidliãná hora od Klepáãova Foto: M. Marek

Kamenné mofie na Bfiidliãné hofie Foto: V. Lehk˘

Pecn˘ Foto: V. Lehk˘

Skalní sruby na svahu Bfiidliãné
hory Foto: M. Marek

Pod Ztracen˘mi kameny
Foto: M. Marek
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