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Prvním obãánkem roku 2018 
je holãiãka Ema

Oprava silnice z R˘mafiova do Velké ·táhle 
bude pokraãovat

Nov˘ seriál: Umûní ve vefiejném 
prostoru R˘mafiova po roce 1946

Kam a kdy k lékafii: Aktualizovan˘ 
seznam r˘mafiovsk˘ch ambulancí

Sedm druÏstev odehrálo turnaj 
v rybníkovém hokeji

ročník XX.
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První leto‰ní vítání obãánkÛ

Zleva Kry‰tof Adam, Jakub Pospí‰il, Veronika Martínková, Matyá‰ Tirala

Zleva Nina Mlãková, Adam Kavka, Tereza Holu‰ová, Nikola KaluÏová, Luká‰ Liam Vel‰míd a ·árka Stojková

na zasedání zastupitelstva mûsta, které se bude konat v fiádném termínu ve ãtvrtek 1. února 2018 
v 17 hodin ve velkém sále Stfiediska volného ãasu na OkruÏní ulici v R˘mafiovû.

Program (podrobnûji bude uveden 26. ledna na www.rymarov.cz)
1. PfiedbûÏná zpráva o hospodafiení mûsta za rok 2017, 2. Majetkové záleÏitosti, 3. RÛzné

Ing. Petr Klouda, starosta, v. r.
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Opakovanû se trápím, kdyÏ na mne vyjde úkol napsat text do

pravidelné rubriky Pár slov pro na‰e noviny. Není snadné na-

cházet nová a nová témata, která by mohla zaujmout ãtenáfie,

a nikdy nemám jistotu, Ïe se tak stane. Navíc se to prakticky ni-

kdy nedozvím, a tak znovu a znovu „stfiílím naslepo“.

Pfiem˘‰lím o tom, co budu psát, a ãasto se stává, Ïe kdyÏ mne

koneãnû nûco rozumného napadne, v prÛbûhu pfií‰tích pár dní

zjistím, Ïe o stejné záleÏitosti pí‰e v médiích i nûkdo jin˘, a je

mi trapné „kopírovat“ nebo parafrázovat. A stalo se mi to i ten-

tokrát. Ostatnû není divu, máme vesmûs stejné nebo podobné

informace.

UÏ pfied nûjak˘m ãasem jsem psal o vulgarizaci na‰í spoleãnos-

ti a vyjadfioval jsem znepokojení nad zpÛsobem komunikace ze-

jména mezi mlad˘mi. Samozfiejmû stejnû jako v ostatních pfiípa-

dech „mentorování“ jsem nic, ale vÛbec nic na stavu vûci ne-

zmûnil. Zhrubnutí mluvy se stalo bûÏn˘m jevem, a to nejen me-

zi „lidem obecn˘m“, ale i v kruzích, které b˘vají oznaãovány za

elitu. Nejde jen o zhrubnutí jazyka jako takového, ostatnû to je

asi sv˘m zpÛsobem zákonit˘ prÛvodní jev v˘voje. Jazykovûdci

nás pouãují, Ïe mnohá slova dnes povaÏovaná za neslu‰ná byla

dfiíve normální nejen v hovorovém, ale dokonce i v odborném ja-

zyce (jako napfi. slovo pr.el, které bûÏnû pouÏívali lékafii 

v 19. století jako odborn˘ termín; dnes je tento libozvuãn˘ v˘raz

ãasto uÏíván ve vefiejném prostoru a asi by nás to nemûlo pfiíli‰

pohor‰ovat). Obdobnû se ov‰em vÏily v˘razy, které k dan˘m si-

tuacím nemají vÛbec Ïádn˘ v˘znamov˘ vztah, ale opût je dÛvo-

dem pouÏívání spí‰ jejich zvukomalebnost. MoÏná je ãe‰tina

v tomto smûru barvitûj‰í, v˘stiÏnûj‰í, a tudíÏ je nabídka

„sprost˘ch“ slov lákavûj‰í neÏ plytkost a nudnost v˘razÛ v jin˘ch

jazycích. Je otázka, kam aÏ mÛÏe „hrubnutí“ jazyka pokraãovat

a kam aÏ se mÛÏe posunout hranice mezi slu‰ností a neslu‰ností.

Nejde v‰ak ani tak o vulgarismy jako takové, i kdyÏ pro útlocit-

nûj‰í du‰e (zvlá‰È nás star‰ích) mÛÏe b˘t jejich bezosty‰né pou-

Ïívání, zejména mezi dûtmi a mládeÏí, v˘sostnû nepfiíjemné.

Mnohem v˘raznûj‰ím a závaÏnûj‰ím projevem hrubnutí na‰í

spoleãnosti je vzájemné odcizování a „zneuÏívání“ dne‰ních ko-

munikaãních moÏností k projevÛm nenávisti v internetov˘ch

diskuzích nebo na sociálních sítích a ve vefiejném prostoru vãet-

nû politiky. Mezi mnoha nov˘mi a dfiíve neznám˘mi v˘razy se 

usídlil i „hejt“ nebo „hejtr“ (z anglického „hate“, ãili nenávidût).

Tak jak se zmûnily moÏnosti dorozumívání, zmûnil se i obsah.

Najednou je umoÏnûno komukoliv se svobodnû a prakticky bez-

trestnû vyjádfiit „do prostoru“ a prezentovat své my‰lenky, názo-

ry a pocity, a to vãetnû tûch nenávistn˘ch a agresivních, které by

v diskuzi z oãí do oãí ani nemohly b˘t vysloveny. Jsme svûdky

a úãastníky nelítostn˘ch bojÛ nejrÛznûj‰ích mocensk˘ch sil, sku-

pin i jednotlivcÛ. Jako zbranû ãasto nejsou pouÏívány argumen-

ty, ale dezinformace, pomluvy i úãelové lÏi a právû i hejty v nej-

rÛznûj‰í podobû.

Tak rádi se jako národ dovoláváme své u‰lechtilé, hrdinské

a ãestné minulosti, holubiãí slovanské povahy, snaÏíme se pózo-

vat jako takfika v˘bûr ctností uprostfied Evropy. KdyÏ se ale 

oprostíme od v‰ech m˘tÛ vytvofien˘ch kronikáfii poãínaje

Kosmou, národními buditeli a historiky poplatn˘mi rÛzn˘m re-

ÏimÛm, zÛstanou nám dûjiny plné nelítostn˘ch dobyvatelsk˘ch,

loupeÏiv˘ch a bratrovraÏedn˘ch bojÛ a intrik, a není neoprávnû-

né se domnívat, Ïe jejich ozvûny mohou ovlivÀovat i na‰e dne‰-

ní chování. Navíc díky geografické pozici jsme kfiiÏovatkou

Evropy, ve které uvízlo mnoho rozsévaãÛ nejrÛznûj‰ích genÛ,

a tak mne napadá, Ïe jsou na‰e generace moÏná odsouzeny b˘t

„smeãkou“, ve které se zákonitû vyskytuje hodnû jedincÛ touÏí-

cích jaksi dûdiãnû po moci za kaÏdou cenu a na úkor tûch ãest-

n˘ch a slu‰n˘ch. 

Je otázka, zda má na‰e spoleãnost v sobû potfiebnou morální sí-

lu se tomu bránit a v rozhodujících chvílích dát pfiednost slu‰-

nosti a korektnosti. Doufám pevnû, Ïe stávající volby vydají po-

zitivní svûdectví. Moc bych si to pfiál. M. Marek

Pár slov... o hrubnutí

Foto na titulní stranû: 

Lucie Lehká – Zima
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Aktuálnû z mûsta

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

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í
na útvaru tajemníka – asistent/úfiedník

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Platové zafiazení: 9. platová tfiída (nafiízení vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch

sluÏbách a správû)
PoÏadované vzdûlání: min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon) 
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0 
Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

Pfiedpoklady pro v˘kon funkce dle ust. § 4 zákona ã. 312/2002 Sb.:
• fyzická osoba, která je státním obãanem âeské republiky, pfiíp. cizím státním obãanem s trval˘m pobytem v âeské republice,
• dosaÏení vûku 18 let,
• je zpÛsobilá k právním úkonÛm, je bezúhonná, 
• ovládá jednací jazyk.

Dal‰í poÏadavky:
• praxe ve vefiejné správû vítána,
• znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), a zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, 
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC (Office) a internetu,
• komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• znalost anglického nebo nûmeckého jazyka v˘hodou, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• zamûstnanec je povûfien kontrolou smluv podléhajících zvefiejÀování podle zákona ã. 340/2015 Sb., o zvlá‰tních podmínkách 

úãinnosti nûkter˘ch smluv, uvefiejÀování tûchto smluv a o registru smluv, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a zvefiejÀováním smluv
v dotãeném registru,

• vede a organizuje v‰echny agendy starosty, místostarosty a tajemníka,
• organizaãnû a technicky zabezpeãuje jednání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• pofiizuje zápisy ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• zpracovává usnesení ze zasedání rady mûsta a zastupitelstva mûsta,
• pofiizuje a zpracovává zápisy z jednání starosty, místostarosty a tajemníka.

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

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

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

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

27. února 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:       27. února 2018

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. Ing. Ivana Nûmcová,
personalistka útvaru tajemníka Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 122. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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I v roce 2017 pokraãoval dlouhodob˘ trend úbytku obyvatel mûsta,

tentokrát pfiibliÏnû rychlostí 0,3 % za rok. Na tomto v˘voji se nejví-

ce podílela bilance pfiistûhovan˘ch (154 obãanÛ) a odstûhovan˘ch

(182 obãanÛ). Záporná bilance ãiní 28 osob.

V loÀském roce se narodilo 77 obãánkÛ (z toho 36 chlapcÛ a 41 dí-

vek) a zemfielo 76 obyvatel (z toho 46 muÏÛ a 30 Ïen). Tak mal˘ roz-

díl ve prospûch narozen˘ch nemohl staãit na vyrovnání, nefikuli zvrá-

cení nepfiíznivého trendu.

Na konci roku 2017 mûlo mûsto R˘mafiov 8 401 obyvatel (4 128 mu-

ÏÛ a 4 273 Ïen). K tomu je potfieba pfiiãíst je‰tû 90 cizincÛ trvale pfii-

hlá‰en˘ch k pobytu ve mûstû (bez udání pohlaví). V jejich pfiípadû ta-

ké dochází k postupnému úbytku. Ing. Petr Klouda, starosta

Na konci roku 2017 mûl R˘mafiov 8 401 obyvatel

Zástupci mûsta blahopfiáli rodiãÛm prvního r˘mafiovského obãánka roku 2018.
Ema Wojnarová, tak se jmenuje první r˘mafiovské miminko leto‰ního

roku. Narodila se 3. ledna v 11:22 v ‰umperské porodnici manÏelÛm

Renatû a Jifiímu Wojnarov˘m. Maminka pracovala pfied nástupem na

matefiskou dovolenou v r˘mafiovské Diakonii âCE jako pracovnice

pfiímé péãe, tatínek je podnikatel. 

Ema váÏila po porodu 4,350 kg a mûfiila 52 cm. „Dûdeãek pfiál malé
Emiãce, aby se narodila jako první obãánek âeské republiky. Pfied pár
dny jsem mu sdûlila, Ïe není sice první v âR, ale v R˘mafiovû ano,“ do-

dala s úsmûvem hrdá maminka Renata.

Doma na malou Emu ãekala sedmnáctiletá sestra Nikola a tfiináctilet˘

bratr Karel. „Kája se na malou moc netû‰il, tak jsem z toho mûla tro-
chu obavu, ale nakonec byl první, kdo kolem Emy lítal a dotazoval se,
co jí je, jestli nevadí, Ïe breãí, zkrátka bylo to nakonec ‚Emiãka sem,
Emiãka tam‘,“ popisuje paní Renata.

S kyticí, malou v˘baviãkou a ply‰ovou hraãkou pfii‰li rodiãÛm novo-

rozené Emy popfiát v‰echno nejlep‰í starosta Petr Klouda a místostaro-

stka Marcela StaÀková. Redakce se k blahopfiání pfiipojuje a holãiãce

Emû pfieje, aby rostla do krásy, mûla pevné zdraví, hodnû ‰tûstí a v bu-

doucích letech jen samé dobré kamarádky a kamarády. JiKo

Prvním obãánkem roku 2018 je holãiãka Ema

V leto‰ním roce bude pokraãovat rekonstrukce komunikace II/370 R˘mafiov –
Velká ·táhle v kategorii S7,5/50. Náklady na stavbu jsou vyãísleny na 32,9 mil.
korun. Ve v˘bûrovém fiízení vyhrála firma Kareta.
Stavba byla rozdûlena do sedmi etap. V roce 2016 byla provedena prv-

ní, druhá a tfietí etapa smûrem z R˘mafiova pfied Jamartice. V roce 2017

se podafiilo zajistit z mostního programu financování a realizaci ãtvrté 

etapy, která zahrnovala vybudování nového mostu, odvodnûní a ãásti vo-

zovky za Jamarticemi v hodnotû 8,7 mil. korun.

K realizaci v leto‰ním roce tedy zÛstávají je‰tû tfii etapy. PÛjde o kom-

pletní v˘mûnu konstrukãních vrstev vãetnû nového povrchu. V obci

Jamartice bude provedena rekonstrukce vybran˘ch stávajících opûrn˘ch

zídek z kamenné rovnaniny na sucho. Nové opûrné zídky budou mono-

litické s kamenn˘m obkladem a Ïelezobetonovou fiímsou. Souãástí stav-

by bude samozfiejmû odvodnûní komunikace vãetnû pûti propustkÛ, pfie-

loÏky inÏen˘rsk˘ch sítí a oprava napojení navazujících komunikací.

Odvodnûní vozovky zajistí uliãní vpusti do silniãní kanalizace.

Vûfiím, Ïe se zb˘vající úseky opravy obejdou bez komplikací a rekon-

struovaná silnice bude dobfie slouÏit jak motoristÛm, tak cyklistÛm.

Foto a text: Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Oprava silnice z R˘mafiova do Velké ·táhle bude pokraãovat

Podhorská nemocnice bodovala v celostátním hodnotícím projektu Nejlep‰í
nemocnice âR 2017. V rámci celonárodní ankety spokojenosti ambulantních
i hospitalizovan˘ch pacientÛ spoleãnosti HealthCare Institute (HCI) obdrÏela
v rámci Moravskoslezského kraje dvû tfietí umístûní v Ïebfiíãku nemocnic. 
Do prÛzkumu se zapojilo 155 nemocnic z celé republiky a hlasovalo

bezmála 54 tisíc hospitalizovan˘ch a 33 tisíc ambulantních pacientÛ.

Odpovídali na otázky t˘kající se kvality péãe a chování zamûstnancÛ. 

„V̆ borného hodnocení na‰í nemocnice si velmi váÏíme, neboÈ je to
známka, kterou nám dávají pfiímo pacienti. A právû jejich spokojenost
je cílem i smyslem na‰í práce. Podhorská nemocnice bude i v roce
2018 pokraãovat ve zvy‰ování kvality a bezpeãí poskytované péãe,“
uvedl fieditel Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Sou‰ek, Ph.D.

Podhorská nemocnice je podle pacientÛ tfietí nejlep‰í v kraji, 
pro‰la úspû‰nû i akreditací

Zdravotnictví
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Ocenûní je pro pacienty garancí, Ïe se v Podhorské nemocnici doãka-

jí kvalitní péãe, ale také lidského pfiístupu personálu. Kvalitu a bezpe-

ãí v posledních letech v Podhorské nemocnici mimo jiné garantuje 

opakovanû udûlen˘ prestiÏní certifikát o akreditaci od Spojené akre-

ditaãní komise, o. p. s., kter˘ v prosinci nemocnice znovu obhájila.

Akreditace je pro nemocnice a zdravotnická zafiízení dobrovolná.

V Podhorské nemocnici ji v‰ak berou jako standard, kter˘ chce ne-

mocnice trvale udrÏovat, byÈ její získání není nijak snadné.

„Obhajoba akreditace nespoãívala jen v dokládání kvality poskyto-
vané zdravotní péãe, aÈ uÏ lékafiské nebo o‰etfiovatelské, ale tfieba

i v dokazování efektivního zaji‰Èování následné péãe, bezpeãnosti po-
dávání léãiv nebo pfiedávání dÛleÏit˘ch informací mezi o‰etfiujícím
personálem. Posuzování komise je opravdu komplexní a detailní, na-
pfiíã ve‰ker˘mi úrovnûmi provozu,“ vyjmenovává hlavní sestra

Podhorské nemocnice Mgr. Marcela Kadlecová. 

Podhorská nemocnice se fiadí mezi dvû stovky ‰piãkov˘ch zdravot-

nick˘ch zafiízení v âesku, kter˘m se podafiilo tento certifikát získat.

Akreditaci udûluje nezávislá Spojená akreditaãní komise, která má 

oprávnûní Ministerstva zdravotnictví âR k provádûní externího hod-

nocení kvality a bezpeãí zdravotních sluÏeb. 

Komise tvofiená lékafiem, sestrou a technikem strávila v Podhorské

nemocnici dva dny, bûhem kter˘ch detailnû sledovala chod nemocni-

ce napfiíã v‰emi provozy, provûfiovala fakta a provádûla pohovory se

zástupci zamûstnancÛ. V̆ sledkem byla úspû‰ná obhajoba akreditace

a získání certifikátu kvality s platností do roku 2020.

Fota a text: Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí, AGEL, a. s.
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Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace, ZDVOP

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici
dûtská sestra

Vlastnosti pracovního místa:

Smûnnost: nepfietrÏit˘ provoz, denní a noãní smûny 12 h

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: stfiedo‰kolské, v‰eobecná sestra, dûtská sestra

Nástup: únor 2018

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do
31. 1. 2018 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova,

pfiíspûvkové organizace, R˘mafiovská 34/1, Janovice, 793 42

R˘mafiov, v obálce oznaãené nápisem V˘bûrové fiízení.
Mgr. Alena Horká, fieditelka DD

Srazil psa a zaklínûného ho vezl pût kilometrÛ
Kuriózní dopravní nehodu se zvífietem fie‰ili policisté 17. ledna do-

poledne u Staré Vsi. 37let˘ fiidiã vozidla Kia si nev‰iml, Ïe mu do

cesty vbûhl pes. Nejprve si myslel, Ïe zavadil o kus ledu, a tak po-

kraãoval v jízdû. Po pûti kilometrech zastavil a zjistil, Ïe má

v pfiední ãásti vozu zaklínûného psa. Zvífie se nicménû ze svého 

zajetí po chvíli vyprostilo a uteklo. Na vozidle vznikla ‰koda 

za 20 tisíc korun.

LyÏafiÛm vykradl auta
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují vloupání do tfií zaparkovan˘ch vozidel

v Karlovû pod Pradûdem. Pachatel si v sobotu 13. ledna vyhlédl dvû

fabie a jednu dacii na dvou parkovi‰tích u ski areálÛ a majitelÛm, kte-

fií mezitím lyÏovali, z nich odcizil penûÏenky s doklady a hotovostí,

mobilní telefony, ale i cestovní ta‰ku s obleãením, kameru a dal‰í vû-

ci. ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 15 tisíc korun. 

V souvislosti s tûmito pfiípady policie nabádá fiidiãe, aby nenecháva-

Foto: PâR Bruntál
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li cenné vûci viditelnû odloÏené ve vozidlech a penûÏenky a doklady

si brali radûji s sebou. Auto není trezor. 

Opil˘ jel po obci skoro stovkou
Dopravní policisté zastavili 20. ledna v Malé Morávce 25letého fiidi-

ãe z Olomouce, kter˘ pfii jízdû obcí pfiekroãil povolenou rychlost 

o 47 km/hod. Pfii dechové zkou‰ce mu hlídka namûfiila pfies 0,3 pro-

mile. Policisté mu zadrÏeli fiidiãsk˘ prÛkaz a zakázali dal‰í jízdu.

Pfiípad bude projednávat správní orgán.

Pozval ji domÛ, 
ona ho okradla

R˘mafiov‰tí policisté provûfiují krádeÏ penûz, k níÏ do‰lo v noci ze so-

boty 20. na nedûli 21. ledna v bytû na OkruÏní ulici v R˘mafiovû.

Po‰kozen˘ veãer v restauraci potkal neznámou Ïenu a pozval ji k so-

bû domÛ. Popíjeli spolu alkohol, naãeÏ muÏ usnul. Neznámá toho vy-

uÏila a odcizila mu z penûÏenky 8 tisíc korun.

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

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

Jan Vala – R˘mafiov  ............................................................. 81 let 

Jiljí Buãek – R˘mafiov  ......................................................... 82 let 

Anna Ficková – R˘mafiov  .................................................... 83 let 

Josef Kmenta – R˘mafiov  .................................................... 83 let 

Franti‰ka Tomková – R˘mafiov  ........................................... 84 let 

Bronislava Bednáfiová – R˘mafiov  ....................................... 85 let 

·tûpánka Smetanová – R˘mafiov  ......................................... 86 let 

Elena Cetkovská – R˘mafiov  ............................................... 87 let 

Vlastimil Koke‰ – Janovice  ................................................. 88 let 

Marta Vogelová – Edrovice  ................................................. 89 let 

Emil Murárik – R˘mafiov  .................................................... 92 let 

Blahopfiání

Dne 2. února se Ïivotního jubilea doÏívá

pan Josef ·vábeník
z R˘mafiova.

Hodnû zdraví a ‰tûstí mu pfiejí

manÏelka, dcery s rodinami, sourozenci
a rodina z Vala‰ska

Vzpomínka

TvÛj mlad˘ úsmûv navÏdy promûnil se v Ïal,
na prahu dospûlosti krut˘ osud nám Tû vzal...

Na‰e vûãná vzpomínka doletí aÏ do nebe,
aÈ ví‰, Ïe na‰e srdce bijí pro Tebe.

Bolestn˘m dnem navÏdy zÛstane 31. leden,

kdy tragicky zahynul ná‰ milovan˘ syn, bratr a dobr˘ kamarád

Jirka Pitner.

Dne 10. ledna jsme vzpomnûli

jeho nedoÏité 36. narozeniny.

Dvacet let uteklo jak voda v potoce.

Pro mû to je, Jifiíãku, jako vãera, co jsi z do-

mu bez starostí a s úsmûvem ve tváfii ode-

‰el za kamarády, a uÏ ses nevrátil...

Jen ta krutá zpráva pfii‰la.

UÏ jsi nebyl dítû, ale pomalu dospívající

muÏ.

Moc jsme toho spolu nestihli, ale dûkuji za tûch KRÁSN¯CH

16 let a 21 dní, co jsem byla Tvojí maminkou. Nikdy nezapo-

menu na Tvé plamínky v oãích, Tvou dobrosrdeãnou povahu

a TvÛj hlas: „Maminko, neboj.“

V srdci, vzpomínkách a my‰lenkách jsi stále se mnou, ale zÛ-

stala po Tobû prázdná náruã a bolest. NavÏdy bude‰ m˘m milo-

van˘m chlapeãkem. Maminka

Vzpomínka

V mûsíci lednu by slavili narozeniny

otec a syn

Zdenûk Vogel st. a Zdenûk Vogel ml.
Kdo jste je znali, vzpomeÀte na nû s námi.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
je aÏ do odvolání

z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

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

V˘robky
ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@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 2018
(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

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

Bruslení pro vefiejnost na ZS R˘mafiov

pondûlí 14:00–16:30

úter˘ 14:00–16:30

stfieda 14:00–17:45

ãtvrtek 14:00–16:30

pátek 14:00–16:30

sobota 14:00–16:30 19:00–21:30

nedûle 14:00–16:30

Aktuální informace na www.mestskesluzby.cz, 
telefon: 778 428 467
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NejtûÏ‰í zkou‰kou lidské stateãnosti je, kdyÏ ãlovûk 

zÛstane sám. Jules Verne
Známá i neznámá v˘roãíCitát:

26. 1. 1928  nar. Roger Vadim, vl. jm. R. Plemjanikov, francouzsk˘

filmov˘ reÏisér (zemfi. 11. 2. 2000) – 90. v˘roãí narození 

26. 1. 1993  Václav Havel zvolen ãesk˘m prezidentem, úfiad pfie-

vzal 2. 2. 1993 – 25. v˘roãí

27. 1.  Mezinárodní den památky obûtí holocaustu – vyhlá-
sila OSN roku 2005 k 60. v˘roãí osvobození kon-
centraãního tábora v Osvûtimi v roce 1945

27. 1. 1918  nar. Antonín Mrkos, astronom a polární badatel (zemfi.

29. 5. 1996) – 100. v˘roãí narození

28. 1.  Den ochrany osobních údajÛ – vyhlásila Rada
Evropy roku 2007 

30. 1. 1893  nar. Bohuslav Havránek, jazykovûdec (zemfi. 2. 3. 1978)

– 125. v˘roãí narození 

30. 1. 1963  zemfi. Francis Poulenc, francouzsk˘ skladatel (nar. 

7. 1. 1899) – 55. v˘roãí úmrtí

31. 1. 1923  nar. Norman Mailer, americk˘ prozaik a publicista

(zemfi. 10. 11. 2007) – 95. v˘roãí narození

31. 1. 1933  zemfi. John Galsworthy, anglick˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 14. 8. 1867) – 85. v˘roãí úmrtí

1. 2. 1983  zemfi. Milada Souãková, spisovatelka, literární histo-

riãka (nar. 24. 1. 1889) – 35. v˘roãí úmrtí 

4. 2.  Svûtov˘ den boje proti rakovinû – vyhlásila
Mezinárodní unie boje proti rakovinû roku 2000

4. 2. 1808  nar. Josef Kajetán Tyl, spisovatel, herec a novináfi

(zemfi. 11. 7. 1856) – 210. v˘roãí narození 

4. 2. 1928  nar. Jifií Císler, herec a reÏisér (zemfi. 17. 4. 2004)

– 90. v˘roãí narození

4. 2. 1968  zemfi. Josef Augusta, paleontolog a spisovatel (nar. 

17. 3. 1903) – 50. v˘roãí úmrtí

5. 2. 1893  nar. Roman Ingarden, polsk˘ filosof a literární teore-

tik (zemfi. 14. 6. 1970) – 125. v˘roãí narození 

6. 2. 1793  zemfi. Carlo Goldoni, italsk˘ dramatik a divadelní re-

formátor (nar. 25. 2. 1707) – 225. v˘roãí úmrtí

6. 2. 1918  zemfi. Gustav Klimt, rakousk˘ malífi (nar. 14. 7. 1862)

– 100. v˘roãí úmrtí 

6. 2. 1923  zemfi. Adolf Heyduk, básník (nar. 6. 6. 1835) 

– 95. v˘roãí úmrtí 

7. 2. 1823  zemfi. Ann Radcliffová, anglická prozaiãka (nar. 

9. 7. 1764) – 195. v˘roãí úmrtí 

7. 2. 1958  zemfi. Betty MacDonaldová, americká prozaiãka (nar.

26. 3. 1908) – 60. v˘roãí úmrtí 

7. 2. 1993  zemfi. Radek Pilafi, v˘tvarník (nar. 23. 4. 1931)

– 25. v˘roãí úmrtí

8. 2. 1828  nar. Jules Verne, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

24. 3. 1905) – 190. v˘roãí narození
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V galerii U Stromu poznání v mûstské knihovnû vystavují vedle etablovan˘ch
umûlcÛ i v˘tvarníci stojící na okraji – samouci, amatéfii, nad‰enci. Mezi nû
patfií i Markéta Míãková, uãitelka matematiky, která v sobû pfied deseti lety
objevila zápal pro kresbu a malbu. Svou v˘stavu pfiíznaãnû nazvanou KaÏd˘
mÛÏe zaãít zahájila v knihovnû v pondûlí 8. ledna.
Markéta Míãková je typick˘m pfiíkladem autora, kter˘ v˘tvarnou ãin-

ností ve volném ãase vyvaÏuje své profesní zamûfiení. Jejím oborem

je matematika, exaktní vûda jasn˘ch pravidel, v níÏ není pro kreati-

vitu mnoho místa. Není náhodou, Ïe k v˘tvarnictví se Markéta

Míãková dostala díky kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou,

jenÏ je urãen právû k vyrovnání pfievládající orientace na logiku

a fakta. Úãastníci tûchto kurzÛ se uãí vyuÏívat tu polovinu mozku,

která je sídlem emocí, intuice a tvofiivosti, a na základû toho novû

vnímat skuteãnost. A pak ji kreslit. Mnozí tak v sobû objeví netu‰ené

schopnosti.

Markétu Míãkovou v˘tvarná ãinnost podle vlastních slov zaujala uÏ

v dûtství, ve ‰kole i pod vlivem matky a babiãky, které se vûnovaly

mimo jiné rukodûln˘m pracím. K tomu se pfiipojila sbûratelská vá‰eÀ

pro drobné designové pfiedmûty, napfiíklad obaly od ãajÛ. V dospû-

losti se pfiihlásila do keramického krouÏku Evy Kudlákové v SVâ

a postupnû zaãala své tvofiivé sklony dál rozvíjet. Klíãov˘m okamÏi-

kem se stal první v˘tvarn˘ kurz Dany LuÀákové v Bruntále a kresle-

ní pravou hemisférou pod vedením Miloslavy Fi‰erové. Následovaly

dal‰í kurzy, objevování v˘tvarn˘ch technik, setkání s lektory, napfi.

s Renátou Drahotovou, Janou La‰toviãkovou Grygarovou, Katefiinou

Chvílovou nebo Michalem Janovsk˘m, ale i kreativní kurzy tkaní, pl-

stûní ãi pletení z pedigu.

„Zkrátka jsem se sebevzdûlávala. Chtûla jsem a chci zkusit rÛzné
techniky. Objevování a zkou‰ení nového, neznámého mû baví. Z ma-
leb mû asi nejvíce baví malba olejem a akvarel. U kresby mám ráda

Podle Markéty Míãkové mÛÏe b˘t v˘tvarníkem kaÏd˘
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such˘ pastel. Témata nemám vyhranûná, zkusím v‰e,“ shrnuje

Markéta Míãková. ·ífii vyzkou‰en˘ch technik i námûtÛ prezentuje

právû aktuální v˘stavou v knihovnû. Netají se pfiitom tím, Ïe tvofiení

je pro ni pfiedev‰ím relaxace: „Kreslím, maluji a vytváfiím si jen tak
pro sebe ãi pro pfiátele. Prostû mû to baví. V̆ bornû si u toho odpoãi-
nu, vyãistím hlavu. Mám vyzkou‰eno, Ïe kdyÏ mû bolí hlava, tak zaã-
nu dûlat nûco rukama a hlava pfiestane bolet,“ dodává. 

Název, kter˘ dala své v˘stavû, vystihuje její postoj k tvorbû jako ta-

kové. Ta podle ní není vyhrazena jen akademicky vzdûlan˘m, profe-

sionálním umûlcÛm. „Kdysi jsem ãetla, Ïe zpívat a kreslit umí kaÏd˘.
Nefiíkám jak, ale umí. Malému dítûti fieknete a ono zazpívá, namalu-
je. My dospûlí jsme se nauãili fiíkat ‚neumím‘. Asi se bojíme srovná-
ní. ·koda,“ uzavírá Markéta Míãková. Její práce mohou náv‰tûvníci

knihovny vidût do konce ledna. ZN

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Jazzclub

VAROVÁNÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ: Tato kniha zpÛ-
sobuje nespavost a noãní mÛry. Organismus po jejím pfieãtení re-
aguje na ‰elesty panick˘m strachem, dusivou úzkostí, záchvaty
hysterie a dráÏdiv˘m ka‰lem. Následné zrychlení srdeãního tepu
mÛÏe vést k infarktu. Mezi vedlej‰í a velmi neÏádoucí úãinky té-
to ãetby patfií studen˘ pot, nekontrolovateln˘ tfias v‰ech konãetin
a ãern˘ chlupovit˘ povlak jazyka.

Toto varování je napsáno na zadní stranû obálky knihy Zuby
nehty, která leÏela na posteli u na‰ich pfiátel, kdyÏ jsme k nim

pfiijeli v létû na náv‰tûvu. ProtoÏe jsem zvûdavá a ráda ãtu, hned

jsem si ji prohlédla. Jako první jsem narazila na zmínûné „varo-

vání“... a uÏ jsem se od ní nemohla odtrhnout.

Jak uÏ snad muselo kaÏdému dojít, jde o knihu hororÛ pro dûti

(coÏ v‰ak vÛbec neznamená, Ïe nejsou dûsivé!). Pokud se vám

varování ministerstva zdá pfiehnané, musím potvrdit, Ïe je, ale

zároveÀ nemÛÏu fiíct, Ïe nic z toho není pravda. Jsem velk˘

stra‰pytel (coÏ jsem si mimochodem pfiiznala také aÏ po pfieãte-

ní této knihy), proto nemohu vyvrátit nespavost ani noãní mÛry.

Sice na rÛzné zvuky nereaguji ka‰lem, záchvaty hysterie a ani

infarkt jsem je‰tû nemûla, stejnû tak ani ãern˘ chlupovit˘ povlak

jazyka, ale velk˘ strach mám kaÏdou noc a jednou jsem se i tro-

‰ku, ale jen malinko tfiásla. Ale divíte se mi, kdyÏ je v noci u nás

v pokoji tma, Ïe by se dala krájet, a pofiád ÏbluÀká akvárium

a vrÏe podlaha? Mimo to jsem se po pfieãtení zaãala bát sklepÛ,

zrcadel, Ïiv˘ch plotÛ, záhadn˘ch dvefií, lesÛ v noci, star˘ch lou-

tek a zÛstávání sama doma, kdy na mû mÛÏe vyletût v‰echno na-

jednou.

Kniha mi v‰ak také ukázala svût jin˘ch hororÛ, neÏ jsou ty ame-

rické, které neustále bûÏí v televizi. Za to jsem v‰em deseti 

autorÛm (ãlenÛm tvÛrãí skupiny Hlava nehlava) moc vdûãná.

David nakonec usnul a já se rozhodl, Ïe pÛjdu taky.
Najednou se v pokoji ochladilo. Úplnû jsem se zaãal klepat zi-
mou. Chtûl jsem se je‰tû víc schoulit pod pefiinu, ale vtom jsem
ji zase uvidûl. V otevfien˘ch dvefiích stála moje máma a pfied se-
bou strkala tu malou holku. Pfiestal jsem d˘chat a sledoval, co se
bude dít dál. Obû dvû okolo mû zase pro‰ly, aniÏ by si mû v‰im-
ly. Ta malá mûla ubreãené oãi a máma jí zase nûco vyãítala.
UloÏila ji do postele a ‰la pustit elektrick˘ vyhfiívaã. KdyÏ se nad
ním sklonila, u‰klíbla se a sama pro sebe zamumlala: 
„V‰ak se neboj, uÏ brzo se potká‰ se svou mámou.“
A kdyÏ vyhfiívaã zapnula, hodila pfies nûj je‰tû deku a ode‰la.

Eli‰ka Pfiikrylová, sekunda, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(B¤EZINOVÁ, Ivona a kol. Zuby nehty. 1. vyd. Praha: Albatros,

2007. 180 s.; B¤EZINOVÁ, Ivona a kol. Zuby nehty – 19 + 1 hrÛ-
zostra‰ná povídka. Praha: JaS, 2013. 224 s.)

Zubat˘ ‰álek ãaje

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Téma vydání

KK aa mm aa kk dd yy kk ll éé kk aa fifi ii ??
Pfiiná‰íme aktualizovan˘ abecední seznam zdravotnick˘ch pracovi‰È na Poliklinice na Pivovarské ulici 11, v Podhorské nemocnici, a. s., na

Hornomûstské ulici 16, praktick˘ch lékafiÛ a soukrom˘ch ambulancí vãetnû ordinaãní doby, kontaktÛ a adres.

Alergologická ambulance 
Pucimedical, s. r. o.

MUDr. Pavol Puci, Poliklinika
Ordinaãní a provozní doba:
Út  08:00–12:00, 13:00–14:30

Neordinuje první pracovní úter˘
v mûsíci. Tel.: 554 219 389

Ambulance pro dûti a dorost
RODIOR

MUDr. Richard R˘znar
Poliklinika

12:00–12:30 (pfiestávka)
Po 08:00–10:00

10:00–14:00 (poradna)
Út 08:00–10:00

10:00–12:00 (poradna)
St 08:00–10:00

10:00–12:00 (edukace, 
odbûry, váÏení)

ât 12:00–14:00
14:00–18:00 (poradna)

Pá 08:00–10:00
10:00–12:00 (poradna)

Tel.: 739 807 747 (ordinace)
739 511 036 (sestra)

www.rodior.cz

Pediatrie R˘mafiov, s. r. o.
MUDr. Vlasta Rychlá

Poliklinika
Po 07:30–10:00 (nemocní)

10:00–12:00 (prevence, 
jen pozvaní)

Út 12:00–14:00 (nemocní) 
14:00–16:00 (prevence)

St 07:30–10:00 (nemocní)
10:00–12:00 (prevence)

ât 07:30–10:00 (nemocní) 
10:00–12:00 (prevence)

Pá 07:30–10:00 (nemocní)
Tel.: 734 245 947

www.rodior.cz/mudr-vlasta-rychla

Gynekologická ambulance
MUDr. Romana Hance

Poliklinika
Po 07:00–12:00   13:00–15:00
Út 07:00–12:00
St 08:00–13:00
ât 13:00–17:00
Pá 08:00–13:30
Objednání na tel.: 554 211 966

Gynekologická ambulance
MUDr. Marián Olejník (Út)
MUDr. Beata Feckaninová

(St, ât)
MUDr. Luká‰ Kuãera (Pá)

Podhorská nemocnice
Út 07:00–10:00
St 08:00–11:30   12:00–15:00

ât 12:00–16:00
Pá 08:00–14:00
Akutní pfiípady pfiednostnû, recepty
bez objednání. Tel.: 554 253 380

Chirurgická ambulance
MUDr. Oldfiich Pitor

(Po, St, Pá)
MUDr. Jana Nûmcová (Út, ât)

Podhorská nemocnice
Po 07:00–12:00   12:30–15:00
Út 10:00–12:00   12:30–13:00
St 07:00–12:30   13:00–15:00
ât 10:00–12:00   12:30–13:00
Pá 07:00–12:30   13:00–15:00

(Mamologická poradna
Po–Pá v ordinaãních hodinách)
Vy‰etfiení, kontroly a pfievazy

dennû 08:00–12:00
Tel.: 554 253 344

Interní ambulance
MUDr. Dagmar Linhartová

Podhorská nemocnice
Po 06:00–12:00   12:30–14:00
Út 06:00–12:00   12:30–14:00
St 06:00–12:00   12:30–14:00
ât 06:00–12:00   12:30–14:00
Pá 06:00–12:00   12:30–14:00

Nutno se objednat!

Diabetologie
MUDr. Jana Trnûná

Út 07:00–12:30   13:00–15:00
ât 07:00–12:30   13:00–15:00
Pá 07:00–14:00

Nutno se objednat!
Tel.: 554 253 462-3

Kardiologická ambulance
MUDr. Marie Lazárová

MUDr. Gabriela TÛmová
Poliklinika

Po 07:00–12:00
12:30–16:30 (objednaní)

Út 07:00–12:00 (pouze sestra, 
objednaní)

St 07:00–12:00
12:30–17:30 (objednaní)

ât 07:00–12:00
12:30–16:30 (objednaní)

Pá 07:00–11:00 (objednaní)
Objednávky k vy‰etfiením 

a ke kontrolám pfiijímáme dennû
na tel. 601 106 806.

Klinická psychologie
Mgr. Ilona Servusová, Poliklinika
Út 08:00–11:00   12:00–17:00
ât 07:00–11:00   12:00–16:00
Pá 07:00–11:00   12:00–13:00

Tel.: 728 448 060

KoÏní ambulance
MUDr. Veronika PaÈavová

MUDr. Zdenûk Drlík
Podhorská nemocnice

St 13:00–18:00
K vy‰etfiení je nutno se objednat.

Objednáváme kaÏdou stfiedu 
od 13:00 do 18:00

osobnû nebo na tel.: 554 253 465

Logopedická ambulance
Akreditované pracovi‰tû 

klinické logopedie
PaedDr. Olga Havelková

Poliklinika
Mgr. Martina âermáková

Mgr. Monika Petrová
Mgr. Lenka Doubravová

St 08:00–12:00   12:30–16:30
ât 08:00–12:00   12:30–16:30
Pá 08:00–12:00   12:30–16:30

Nutno se objednat. 
Tel.: 777 298 059, 775 901 311

Neurologická ambulance
MUDr. Ivo Krãmáfi

Havlíãkova ulice 335/9,
R˘mafiov

St   8:00–13:00
Nutno se objednat.

Tel.: 554 211 964 (8–12 hod.)

Oãní ambulance
MUDr. Renata Michálková

MUDr. Jana Tomeãková
Podhorská nemocnice

Po 8:00–12:30   13:00–14:00

Akutní stavy:
oãní odd. 

Slezské nemocnice Opava 
Tel.: 553 766 111

oãní odd. ‰umperské nemocnice
Tel.: 583 332 752-3

Oãní ambulance
MUDr. Katefiina Smolková

Poliklinika
Po (nepravidelnû, 

po pfiedchozím objednání)
St 08:00–12:00   13:00–15:30

Objednávejte se nejlépe 
ve stfiedu na tel.: 725 610 233.

Onkologická ambulance
MUDr. Jifií ·upík

Poliklinika
první úter˘ v mûsíci 14:00–17:00

Tel.: 554 219 389

ORL ambulance
MUDr. Helena Kirbiová

Poliklinika
Út 09:00–13:00
ât 15:00–18:00

Objednávejte na tel.:

604 804 241; 585 051 248
Více info: www.orl-kirbiova.cz 

Ortopedická ambulance
MUDr. Mojmír Svoboda

Poliklinika
Po  07:00–14:00

13:30 vy‰etfiení SONO kojencÛ
Nutno objednat 

na tel.: 554 219 389

Ortopedická ambulance
Podhorská nemocnice

MUDr. Peter Gálóczy (Út)
MUDr. Tomá‰ Engler (ât)

Út 14:00–18:00
ât 14:00–18:00

Nutno se objednat.
Tel.: 554 253 344

Pracovi‰tû léãby bolesti
Prim. MUDr. Stanislav Horák 

Podhorská nemocnice
dennû 07:00–11:30 12:00–15:00

Tel.: 554 253 763

Rehabilitace 
MUDr. Petr Dolák

Hornomûstská 871/67, R˘mafiov
Ordinace

Po 07:00–15:00
Út 07:00–15:00
St 07:00–15:00
ât 07:00–15:00
Pá 07:00–13:00

Tel.: 554 230 580

Rentgenologické pracovi‰tû
Prim. MUDr. Tomá‰ Martínek

Podhorská nemocnice
Po 08:00–12:00   12:30–15:00
Út 08:00–12:00   12:30–18:00
St 08:00–12:00   12:30–15:00
ât 08:00–12:00   12:30–18:00
Pá 08:00–12:00   12:30–14:00

Ultrazvuk
Út 08:00–12:00
St 09:00–10:00 

(echokardiografie)
Objednávání vy‰etfiení:

Tel.: 554 253 621; 554 700 601;
606 668 219

Urologická ambulance
MUDr. Jan Poles

Poliklinika
Út 07:00–15:00
Pá 07:00–14:00 

(Bruntál – cystoskopie nebo
R˘mafiov – ordinace)

K 1. náv‰tûvû je nutné doporu-
ãení praktického lékafie.

Nutno se objednat na tel.:
739 869 757

Specializovaná pracovi‰tû
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Ambulance MUDr. Marie
Pekárkové

MDDr. David Hutafi
Radniãní 8, R˘mafiov

Po 12:00–19:00
Út 07:30–12:00   12:30–15:00
St 07:30–12:00   12:30–15:00
ât 07:30–12:00   12:30–15:00
Pá 07:30–13:00

Nutno se objednat na tel.:
554 212 684. Ambulance 
nepfiijímá nové pacienty.

Ortodontická 
a stomatologická praxe
MUDr. Valéria Puciová

Divadelní 359/12, R˘mafiov
Po 07:30–15:00
Út 07:30–15:00
St 07:30–15:00
ât 07:30–15:00
Pá 07:30–14:00

(30 minut pohyblivá pauza 
na obûd). Tel.: 554 211 969

Nové pacienty pfiijímá pouze 
ortodontická ambulance.

MUDr. Jarmila Valíãková
Poliklinika

Po 07:00–14:00
Út 07:00–16:00
St 07:00–15:00
ât 07:00–14:00
Pá 07:00–11:00

Tel.: 554 211 968
Ambulance nepfiijímá 

nové pacienty.

Medipraktik R˘mafiov
Poliklinika

v‰eobecn˘ lékafi pro dospûlé
MUDr. Darja La‰áková
MUDr. Vûra ·picerová
MUDr. Jana Va‰tíková

Odbûry
Po, St, ât 06:30–07:30
Út 06:30–07:30
Pá 06:30–07:30

Akutní pacienti
Po, St, ât 07:30–09:00
Út 13:00–15:00
Pá 07:30–09:00

Obj. pacienti
Po, St, ât 09:00–13:00
Út 07:30–11:00

15:00–18:00
Pá 09:00–11:30
Tel.: 554 213 253, 554 211 963

MUDr. Bohumil Servus
Poliklinika

Po 07:00–13:00
Út 12:00–18:00
St 07:00–13:00
ât 07:00–11:00   13:00–15:30
Pá 07:00–12:30 

Tel.: 554 211 965

MUDr. Ondfiej Strnadel
MUDr. Jana Strnadelová

Havlíãkova 335/9, R˘mafiov
Po–Út 07:00–14:00
St 07:00–11:00 

(prev. prohlídky) 12:00–18:00
ât–Pá 07:00–14:00

KaÏd˘ pátek ordinuje 
MUDr. Jana Strnadelová
V úter˘ a ãtvrtek v dobû

13:00–15:00 je moÏné objednat
náv‰tûvu u pacienta doma.

Tel.: 554 211 964
www.ordinace-rymarov.cz

MUDr. Jana Jurásková
ÎiÏkova 260/21 

(b˘v. areál âSAD)
Po 14:00–17:00
Út–St 07:00–10:00
ât 13:00–15:00
Pá 07:00–10:00

Tel.: 554 212 850

Sklepní 278/11, R˘mafiov-Janovice
Po 07:00–10:00
Út 14:00–18:30
St 13:00–15:00
ât 07:00–10:00
Pá 13:00–14:00

Tel.: 554 283 194

Bc. Nikola Stuchlíková 
– oãní optik a optometrista

Poliklinika

Út 09:00–15:00
St 09:00–15:30

Po telefonické domluvû 
ve stfiedu moÏno do 17:00.

Tel.: 776 219 314

Milan Zlámal 
– oãní optik a optometrista

tfi. HrdinÛ 702/9
Po–Pá 09:00–17:00
So po domluvû

Tel.: 554 211 218

MVDr. Jaromír ·picera 
Na Stráni 36, R˘mafiov

Po, Út, St, Pá 14:00–17:00
ât 11:00–12:00

Tel.: 606 713 324

MVDr. Jana Furi‰ová
Národní 2, R˘mafiov

Po, St, ât 08:00–11:00
14:00–17:00

Út, Pá 08:00–12:00
13:00–15:00

Tel.: 723 707 811

MVDr. Vladimír Hykel
tfi. HrdinÛ 547/34, R˘mafiov

Út 14:00–17:00
Pá 14:00–17:00

(po telefonické dohodû)
Akutní pfiípady volejte 

na tel.: 774 232 600

Veterinární ambulance

Oãní optika

Praktiãtí lékafii

Zubní ambulance

Pokud není bezprostfiednû ohroÏen Ïivot ani nejde o závaÏn˘ stav

(v tom pfiípadû je nutno volat pfiímo záchrannou sluÏbu), lze mimo

ordinaãní dobu praktick˘ch lékafiÛ nav‰tívit Lékafiskou sluÏbu prv-
ní pomoci v Bruntále (jen pro dospûlé), která funguje v prostorách

Záchranné sluÏby Bruntál na Zeyerovû ulici 13 od pondûlí do pátku
v dobû 17:00–22:00, o sobotách, nedûlích a svátcích 08:00–22:00.
NejbliÏ‰í pohotovostní sluÏba pro dûti i dospûlé se nachází v pro-

storách centrálního a urgentního pfiíjmu (CUP) SdruÏeného zdravot-

nického zafiízení v Krnovû, p. o., I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezruãov˘m

vrchem. Je zde zaji‰Èována lékafiská sluÏba pro dûti, dorost a dospûlé.

Pacient pfii pfiíchodu zvoní na zvonek oznaãen˘ LPS a sestrou je na-

veden do kartotéky k registraci a odeslán na pfiíslu‰nou ambulanci

k vy‰etfiení ãi o‰etfiení a v pfiípadû nutnosti na jiné odborné pracovi‰-

tû. V dobû 20:00–07:00 je lékafiská sluÏba první pomoci pro dûti
a mládeÏ zaji‰Èována na dûtském oddûlení. Tel.: 554 690 423.
V pfiípadû akutních stomatologick˘ch problémÛ mohou vyuÏít paci-

enti Infocentra záchranné sluÏby, které sdûlí pohotovost zubního lé-
kafie (pohotovost jednotliv˘ch lékafiÛ se mûní). Kontaktní telefon na

Infocentrum záchranné sluÏby: 553 777 777.

Lékafiská pohotovostní sluÏba Olomouc, I. P. Pavlova 6, tel.: 588
441 111
Ordinaãní hodiny: Po–Pá 15:00–07:00. So–Ne nonstop

Zubní pohotovost v Krnovû je zaji‰Èována v So, Ne, Sv v dopoled-

ních hodinách privátními zubními lékafii v jejich ordinacích v dobû

08:00–12:00. Informaci, která zubní ambulance má pohotovost, zís-

káte na ústfiednû SZZ Krnov na tel. ãísle 554 690 111.
Zubní pohotovostní sluÏba Fakultní nemocnice Olomouc, Nová

Ulice 82, budova R. Telefon: 588 441 111

Ordinaãní hodiny: Po–Pá 15:00–07:00, So–Ne nonstop

Zubní pohotovost v Opavû So, Ne, Sv. 07:30–14:30 – informace na

tel. ãísle: 553 766 111 (ústfiedna Nemocnice Opava).

Zubní pohotovost: Ostrava-Fifejdy (budova Záchranné sluÏby,

Varenská ulice) Po–Pá 18:00–07:00, So, Ne, Sv nonstop. Tel. kon-
takt: 596 618 865.
Oãní pohotovost v Krnovû: Na LSPP v Krnovû jsou o‰etfiována

pouze drobná poranûní.

Oãní pohotovost v Opavû: Po–Pá 16:00–20:00, tel. kontakt: 553
766 998, 20:00–22:00 LSPP Opava, tel. kontakt: 553 766 999, po

22:00 zaji‰Èuje chirurgická pohotovost, tel. kontakt: 553 766 111 
(ústfiedna).

U‰ní pohotovost: LSPP Krnov, Fakultní nemocnice Olomouc,

Nemocnice Opava. Pfiipravila redakce RH

Lékafiská sluÏba první pomoci Bruntál, Krnov, Olomouc, Opava
a Infocentrum záchranné sluÏby

Územní správa záchranné sluÏby Moravskoslezského kraje
Ilustraãní foto, zdroj: www.uszsmsk.cz
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Zavítá-li turista do jakéhokoliv mûsta, nevnímá jeho vefiejn˘ prostor

utváfien˘ pouze nemovit˘mi památkami (historick˘mi domy, kostely,

kaplemi, zámky atd.), n˘brÏ si zajisté v‰imne i soch, které vefiejn˘

prostor doplÀují a spolupodílí se na jeho v˘sledném vzhledu. Na‰emu

ãeskému, moravskému a slezskému prostoru dominují sochy barok-

ní. Jejich poãtem ve mûstech a v krajinû patfiíme mezi nejbohat‰í ze-

mû, navíc s v˘znamnou barokní sochafiskou tradicí. Není tedy divu,

Ïe prÛmûrnû vnímav˘ turista ãi obyvatel mûsta moc dobfie ví, kolik

„star˘ch“ soch vidûl ãi dennû potkává.

Hor‰í je to uÏ se sochami „nov˘mi“, které vznikly ve 20. století, ze-

jména pak v rozporuplné dobû jeho druhé poloviny. Tyto sochafiské

realizace jako by stále je‰tû zÛstávaly zraku turisty ãi obãana skryty

ãi se v hor‰ím pfiípadû setkávají s opovrÏením, coÏ v fiadû pfiípadÛ

vedlo k jejich odstranûní a zniãení. Onu „neviditelnost“ jen potvrzu-

je, kolik pfiíspûvkÛ a studií bylo „star˘m“ r˘mafiovsk˘m sochám vû-

nováno, zatímco ty „nové“ byly dosud reflektovány pouze v jediném

pfiíspûvku Miloslava Marka (RH 12/2012), a to s autorov˘m po-

vzdechnutím, Ïe v nich „nenachází vcelku nic“, co by jej „nadchlo
nebo povzná‰elo“. Nutno podotknout, Ïe Marek jako jedin˘ pozoro-

vatel explicitnû zhodnotil pomûrnû tristní stav sochafiské situace

v R˘mafiovû a jeho okolí (nejen blízkém), z nûhoÏ se zaãíná vlivem

ãetn˘ch soch PradûdÛ

fiezbáfie Jifiího Halouzky

stávat „Jesenick˘ Pra-
dûdland“.

Abychom díla z druhé

poloviny 20. století doce-

nili, musíme se podívat

na kontext, v nûmÏ

vznikly. Pojìme si v hru-

b˘ch obrysech nastínit si-

tuaci ãeského sochafiství

po roce 1945. Jakmile

skonãila válka, automa-

ticky se poãítalo, Ïe se ve

v˘tvarném umûní pro-

stfiednictvím v˘stav, dis-

kuzí a v˘zkumu naváÏe

na pfietrÏenou kontinuitu

avantgardního umûní

(kubismu, kuboexpresio-

nismu, surrealismu, ab-

strakce). Tuto snahu v‰ak

potlaãil únor 1948 a ví-

tûzství jedné strany –

KSâ, která doslova nafiídi-

la, jak má nové pokrokové

umûní vypadat. Tzv. po-

krok v‰ak znamenal úpln˘

obrat, a to k tradiãnímu, 

realistickému, tedy pro

v‰echny vnímatele ãitelné-

mu v˘razu. Nové umûní

mûlo ãerpat z tradic, ze-

jména rusk˘ch. Umûlecké

spolky nahradil centrálnû

fiízen˘ Svaz ãs. v˘tvarn˘ch

umûlcÛ. Hlavním objedna-

vatelem umûní byl stát,

kter˘ stanovil pfiesné, ofi-

ciální normy. Umûní muse-

lo b˘t ideové a mûlo slou-

Ïit socialistické spoleãnosti.

Období rozkolísan˘ch hod-

not v umûleckohistorickém

bádání naz˘váme socialis-
tick˘m realismem (zkráce-

nû sorelou). Jeho symbolem se staly obrazy „Vítûzného února“, vesnic-

k˘ch prací, dûlníkÛ v továrnách a portréty V. I. Lenina a J. V. Stalina. 

Sorela byla dominantní zhruba do roku 1956, kdy vládnoucí politikou

otfiáslo rozkrytí kultu Stalina a jeho zloãinÛ Nikitou Chru‰ãovem.

Období let 1956–1968 ãasto nostalgicky oznaãujeme jako „zlatá ‰e-

desátá“. Je poznamenáno mírn˘m uvolnûním politick˘ch pomûrÛ, coÏ

mûlo ve v˘tvarném svûtû za následek vznik mnoha tvÛrãích skupin,

pofiádání oficiálních i neoficiálních v˘stav a zejména navázání na do-

sud odpíranou a zakazovanou celosvûtovou podobu umûní abstrakce

a nové figurace. âeská tvorba se po osmi letech mohla znovu kon-

frontovat s nov˘m stfiedoevropsk˘m i západním umûním a v˘sledky

prezentovat na v˘znamn˘ch v˘stavách, napfi. legendární celosvûtové

v˘stavû EXPO 58 v Bruselu ãi 32. bienále v Benátkách (1964).

âeskoslovenské umûní na EXPO 58 zaznamenalo neb˘val˘ úspûch,

z nûhoÏ se v tvorbû ãerpalo po dlouhou dobu 60. a 70. let. Vznikl ja-

k˘si zlidovûl˘ národní sloh, pro kter˘ se vÏil název bruselsk˘ styl
(napfi. v interiéru b˘valého kina v R˘mafiovû z roku 1962). 

Situaci v‰ak v roce 1968

pfiijely „znormalizovat“

tanky armád Var‰avské

smlouvy. Povolené ‰rouby

byly opût pofiádnû utaÏeny

a ãeskoslovenské umûní

se opût ocitlo v akváriu,

jehoÏ stûny v‰ak nebyly ze

skla, n˘brÏ z betonu, ost-

nat˘ch drátÛ a elektric-

k˘ch plotÛ opatfien˘ch sa-

mopaln˘mi zbranûmi, rea-

gujícími na pohyb. A to na

dlouh˘ch jednadvacet let.

Období normalizace ne-

znamenalo pro v˘tvarné

umûní, jeÏ by uÏ z princi-

pu mûlo b˘t svobodné, 

dobu nijak pfiívûtivou.

Oproti neprostupnému so-

cialistickému realismu se

v‰ak spousta témat da-

la obejít, zakamuflovat

a skrytû travestovat.

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
1. R˘mafiov, Stalin, vetfielec, volavka a surfafi (úvod)

Genius loci

Z knihy Pavla Karouse Vetfielci a volav-
ky z roku 2015

Odhalení Stalinova pomníku v R˘mafiovû, 1955, foto: archiv
Mûstského muzea R˘mafiov

Odhalení pamûtní desky Franti‰ka
Bartáka, 1965, foto: archiv Mûstského
muzea R˘mafiov

Socha na sídli‰ti Dukelská, 2017, foto:
Michal Vyhlídal
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Paradoxnû pro sochafiství ve vefiejném prostoru pfiedstavovala nor-

malizace období dosud nevídané. V letech 1965–1991 byla totiÏ sou-

ãástí stavebního zákona tzv. Hlava V, která nafiizovala, aby z rozpo-
ãtu kaÏdé státní stavby bylo 1 % (nûkdy aÏ 4 %) z celkové ãást-
ky pouÏito na její v˘zdobu (vût‰inou sochou, reliéfem, mozaikou,

nûkdy i malbou). Nikdy dfiív nebylo pofiádáno tolik soutûÏí na v˘-

tvarná díla ve vefiejném prostoru a nebylo tolik objednávek spole-

ãenského charakteru, jak zdÛrazÀuje Pavel Karous (viz níÏe). 

Zatímco barokní plastiky a skulptury demonstrovaly kfiesÈanskou ví-

ru, zaji‰Èovaly místu ochranu ãi upomínaly na v˘znamnou událost,

normalizaãní díla mûla zejména „zdobit prostfiedí Ïivota a jeho pro-
vozu“. Ve své podstatû ‰lo o „polid‰tûní prostfiedí a vymezení jeho in-
timity“ (·etlík). Umûlci proto vût‰inou zpodobovali figurální motivy

(rodinu, sport, práci), ale také stylizovali námûty ze svûta flóry a fau-

ny ãi vytváfieli díla zcela abstraktní a dekorativní. PfiestoÏe uÏ dávno

ne‰lo o sochy Stalina (!), ale mnohdy naopak o skuteãnû neideolo-

gická a hlavnû kvalitní v˘tvarná díla, historik umûní Jifií ·etlík po-

znamenává: „BohuÏel u nás zdomácnûl zvyk vyrovnávat se s minu-
lostí niãením jejích umûleck˘ch symbolÛ.“ A udává, Ïe jenom v Praze

bylo za poslední dvacetiletí z vefiejného prostoru odstranûno 

na 450 v˘tvarn˘ch dûl z doby normalizace. Skulptury byly rozbity,

plastiky roztaveny a mozaiky omláceny nebo v lep‰ím pfiípadû v rám-

ci zateplování zakryty polystyrenem.

Právû této kradmé zkázy si v‰iml souãasn˘ sochafi Pavel Karous, kte-

r˘ od roku 2009 jako jeden z prvních zaãal normalizaãní díla ve ve-

fiejném prostoru mapovat. V̆ bûr 550 dûl originálním zpÛsobem roz-

dûlil podle vlastní taxonomie na zpÛsob atlasu hub a vydal jej pod

pfiíznaãn˘m názvem Vetfielci a volavky s podtitulem Atlas v˘tvarného
umûní ve vefiejném prostoru v âeskoslovensku v období normalizace
(1968–1989). Kuriózní název odkazuje k mimofiádnû oblíben˘m

plastikám vodních ptákÛ, které si normalizaãní kutilové vytváfieli

z drátÛ a plechÛ pro své chaty, stejnû jako ke zvlá‰tním sochám ovo-

idního tvaru, jeÏ spí‰e neÏ vajíãka a semínka pfiipomínají kokony ves-

mírn˘ch pfií‰er z legendárního sci-fi filmu. Karous pfiistoupil osobitû

také ke koncepci knihy. Po vzoru populárnû nauãného atlasu hub, ve

kterém jsou houby systematicky sefiazeny na „prudce jedovaté, jedo-

vaté, nejedlé, jedlé, vzácné a halucinogenní“, sefiadil vybraná díla

podle tvarosloví od socialistického realismu pfies civilní figuraci

a abstrahovanou figuraci k dekorativní a radikální geometrické 

abstrakci. Svou snahu vysvûtluje jak jinak neÏ z pozice houbafie:

„Jako mykologové sice rozeznáváme jednotlivé druhy i jejich úãinek
na lidsk˘ organismus, zároveÀ jako správní houbafii pfii hledání kfie-
menáãÛ nekopneme do Ïádné pra‰ivky, protoÏe vûfiíme, Ïe si v na‰em
ekosystému zaslouÏí stejnou pozornost.“
Doufejme, Ïe takov˘ch snah a aktivit bude pfiib˘vat. PfiipomeÀme 

alespoÀ novou publikaci Jana Jeni‰ty, Václava Dvofiáka a Martiny

Mertové Bilance, která zaznamenává olomoucké sochy vzniklé v le-

tech 1945–1989 za 

úãelem „zbrzdit zánik
popsan˘ch dûl“ (âer-

ná). Nebo zmapované

umûní vefiejného pro-

storu téhoÏ údo-

bí v Hradci Králové

v prÛvodci s názvem

Sasanky a plavci. Pl-

zeÀsk˘ projekt KfiíÏky
a vetfielci s webovou

databází je ojedinûl˘

tím, Ïe zahrnuje nejen

normalizaãní díla,

n˘brÏ i kfiíÏky a drob-

né sakrální památky

star‰ího data mûsta

Plznû. Nutno pfii-

pomenout i projekt

V·CHT Topografick˘
v˘zkum exteriérov˘ch
sklenûn˘ch mozaik

v âR s hlavní my‰lenkou zdokumentovat tyto památky a „zv˘‰it in-
formovanost odborné i laické vefiejnosti o tom, Ïe mezi [tûmito díly]

se vyskytuje nemal˘ poãet vysoce cenûn˘ch v˘tvarn˘ch dûl, která za-
sluhují ochranu“. (Z na‰eho nejbliÏ‰ího okolí jsou zde zastoupeny

mozaiky v Bruntále, ·umperku ãi ve Zlat˘ch Horách.)

PfiestoÏe r˘mafiov‰tí „vetfielci a volavky“ nedosahují takov˘ch kvalit

jako díla Arno‰ta Paderlíka, Sylvy Lacinové, ZdeÀka Nûmeãka, Evy

Kmentové ãi ZdeÀka S˘kory, jeÏ jsou uvedena v onom prvotním 

atlase, pozornost si pfiesto zaslouÏí – jako ta Karousova pra‰ivka.

NemÛÏeme se pfiece ke kulturnímu odkazu minulého reÏimu chovat

úplnû „mace‰sky“ (·etlík). 

V následujících dvanácti dílech tohoto cyklu se tedy postupnû podí-

váme na pfiípad r˘mafiovského Stalina a jemu podobné realizace 

50. let, budeme zkoumat dvû záhadné polonahé Ïeny na sídli‰tích, re-

liéf na prodejnû Hru‰ka, interiérové hfibitovní a ‰kolní plastiky, neo-

pomeneme ani pamûtní desky a na sam˘ závûr se podíváme na

Zoubka a Surfafie s Dlouhym, tedy realizace po roce 1989.

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: ·vácha, Rostislav – Platovská, Marie (eds.). Dûjiny ãeského
v˘tvarného umûní V. Praha, 2005; ·vácha, R. – Platovská, M.
(eds.). Dûjiny ãeského v˘tvarného umûní VI/1 a VI/2. Praha, 2007;
Marek, Miloslav. Jesenick˘ Pradûdland? R˘mafiovsk˘ horizont
12/2012; Karous, Pavel (ed.). Vetfielci a volavky. Atlas v˘tvarného
umûní ve vefiejném prostoru v âeskoslovensku v období normaliza-
ce (1968–1989). Praha, 2015; âerná, Katefiina. Nové knihy. Art &
Antiques 4/2017. Praha, 2017; Jeni‰ta, Jan – Dvofiák, Václav –
Mertová, Martina. Bilance. Umûní ve vefiejném prostoru Olomouce
v letech 1945–1989. Olomouc, 2017; http://mozaika.vscht.cz/in-
dex.html; http://krizkyavetrelci.plzne.cz/; www.vetrelciavolavky.cz.)

Odhalení pamûtní desky O. Marburga,
2015, foto: ZN

Kevin_1983 na fasádû domu nám. Míru 16, 2015, foto: Michal
Vyhlídal

Reliéf v budovû mûstského kina, 2017, foto: Michal Vyhlídal
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Letos se podafiilo v Tfiíkrá-

lové sbírce v R˘mafiovû vy-

brat ãástku 11 381 korun,
a to zejména díky spoluprá-

ci s manÏeli ·imkov˘mi

a Skautsk˘m stfiediskem

v R˘mafiovû. Velice dûkujeme a nové koledníky rádi uvítáme i v pfií‰-

tím roce. Celkov˘ v˘nos leto‰ní sbírky je‰tû nebyl vyãíslen.

V loÀském roce jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé.

Va‰e ‰tûdrost nás mile pfiekvapila, vykoledovali jsme celkem 338 937

korun. Z tûchto penûz jsme pro úãely na‰í poboãky získali 65 %, 

tj. 220 309 korun. Peníze jsme pouÏili následovnû: 110 000 korun na

zfiízení charitní o‰etfiovatelské sluÏby, nákup automobilu a vyba-

vení sestry v terénu. Druhou ãást jsme pouÏili na dofinancování pro-

vozu peãovatel-

ské sluÏby. 

Rozdûlení v˘-
nosu Tfiíkrálové
sbírky:
65 % v˘nosu

sbírky pfiipadá

na zámûry ob-

lastní Charity sv.

Martina,

15 % v˘nosu

sbírky pfiipadá

na projekty die-

cézních charit,

10 % v˘nosu

sbírky je vûno-

váno na humani-

tární pomoc do zahraniãí (napfi. humanitární pomoc na Ukrajinû),

5 % v˘nosu sbírky pfiipadá na podporu projektÛ Charity âeská re-

publika,

5 % v˘nosu sbírky je v souladu se zákonem urãeno na reÏie sbírky.

Zámûry Charity Sv. Martina na vyuÏití sbírky pro rok 2018:
(65 % z celkové vykoledované ãástky za Charitu sv. Martina)
1. Podpora rozvoje peãovatelské sluÏby – dofinancování nákupu

dvou automobilÛ, které budou pofiízeny pfiedev‰ím z dotace EU; pod-

pora bûÏného provozu peãovatelské sluÏby.

2. Podpora rozvoje sluÏby domácí péãe – terénní zdravotnické sluÏ-

by – vybavení sestry, náklady na provoz automobilu. 

3. Nákup nov˘ch kompenzaãních a zdravotnick˘ch pomÛcek (oxy-

generátoru a polohovací postele).

Mgr. Eva Macková, fieditelka Charity sv. Martina, foto: Alois ·imko

Tfii králové v R˘mafiovû: Dûkujeme za Va‰e otevfiené dvefie i srdce

Organizace a spolky

V˘roãní ãlenská schÛze 
âRS MO R˘mafiov

Dne 24. února 2018 v 8:00
Ve ‰kolní jídelnû na ulici 1. máje v R˘mafiovû

SchÛze bude volební, rozhodne se na ní, 

kdo a jak bude nadále fiídit chod organizace,

proto vyz˘váme ãleny k úãasti v maximálním poãtu!

Srdeãnû zve V̆ bor MO R˘mafiov

·kolení rybáfiského minima
âRS MO R˘mafiov

(za úãelem získání prvního rybáfiského lístku)

ve dnech 10. a 17. února 2018 vÏdy v 8:00
v rybáfiském domû v R˘mafiovû na Podolské ulici

Zápisné 600 korun se odevzdává na místû
spolu s fiádnû vyplnûnou pfiihlá‰kou!

V̆ bor MO R˘mafiov
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âlenové pfiírodovûdného krouÏku SK ASK âR Bfiidliãná pfii Z· Bfiidliãná 
se 10. ledna mohli díky spolupráci s Mysliveck˘m sdruÏením Bruntál zúãast-
nit v˘ukového programu v jeho stfiedisku.
Ing. Karla Hyn‰tová Ïáky seznámila s hlavními znaky zvûfie, kterou

mÛÏeme zahlédnout v na‰ich lesích. Prohlédli si paroÏí a rohy spár-

katé zvûfie, kanãí kly i ãásti lebek lesních zvífiat. Museli i sami pfied-

vést, co o zvûfii vûdí. Poznávali stopy a siluety zvífiat nebo urãovali

druh podle slovního popisu. Na závûr si vyzkou‰eli popis hlavy a pa-

roÏí jelena mysliveckou mluvou.

Paní inÏen˘rka si zaslouÏí za poutav˘ program i vstfiícnost pfii jeho

organizování velké podûkování.

Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Príma zaãátek roku 2018

HoMe motoklub AâR Horní Mûsto zve v‰echny pfiíznivce motokrosového
sportu na jubilejní dvacát˘ roãník Mistrovství âeské republiky v motoski-
jöringu v sobotu 27. ledna do sportovního areálu za matefiskou ‰kolou
v Horním Mûstû. Voln˘ trénink zaãíná od 10:00, hlavní závod od 12:30.
RovnûÏ pojedou hobby závodníci v soutûÏi o Orlick˘ pohár. 
Pofiádáním jubilejního roãníku se s nejvût‰í pravdûpodobností s tím-

to sportem v na‰em regionu rozlouãíme. Mistrovství âeské republi-

ky se konalo poprvé v Horním Mûstû pfiesnû pfied dvaceti lety, tehdy

je‰tû v populárních uliãkách. Hlavním pofiadatelem byl Josef

·a‰inka, kter˘ mûl zájem prosadit do závodu i motorkáfie amatéry,

a to i z fiad dûtí a mládeÏe. V dal‰ích letech uÏ u nás uliãky pro mist-

rovství republiky nepovolili, a tak se upravovala traÈ za matefiskou

‰kolou, kde se jezdí dodnes.

Po dvaceti letech konãí souãasní ãinovníci, ktefií se podíleli na pfií-

pravû trati i pofiádání samotného závodu. V‰em, ktefií se chtûjí sym-

bolicky pfii kulatém v˘roãí s hornomûstsk˘m motoskijöringem roz-

louãit, patfií podûkování. MoÏná se v budoucnu najdou dal‰í aktivní

lidé a tuto sportovní tradici obnoví. Pfiijìte se proto podívat a rozlou-

ãit s tímto neobvykl˘m sportem posledním závodem v na‰í obci. 

Eva Machová, starostka

Motoskijöring v Horním Mûstû 
uÏ tuto sobotu!

Z okolních obcí a mûst
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BûÏkafii se v Moravskoslezském kraji neztratí. Do sv˘ch mobilÛ si mohou zdar-
ma stáhnout novou aplikaci s názvem BûÏky Severní Morava. Aplikace funguje
jako ucelen˘ mobilní prÛvodce po bûÏkafisk˘ch trasách a okruzích v Beskydech
a Jeseníkách. 
„Jen v prÛbûhu prvního ãtvrtletí loÀského roku zavítalo do Beskyd bez-
mála padesát tisíc náv‰tûvníkÛ, Jeseníky pfiipoutaly pozornost pfiibliÏnû
48 tisíc lidí. Vzhledem k oblíbenosti Beskydské a Jesenické magistrály by-
lo tfieba vyjít zájemcÛm o náv‰tûvu hor vstfiíc. Vûfiíme, Ïe díky nové apli-
kaci pro chytré telefony bude pobyt v Moravskoslezském kraji je‰tû inten-
zivnûj‰ím záÏitkem a Ïe k nám pfiijedou dal‰í náv‰tûvníci. Aplikace po-
skytne uÏivatelÛm ve‰keré informace nejen k naplánování ideálního v˘le-
tu na bûÏkách, ale také k jeho hladkému prÛbûhu. Prozkoumávání zasnû-
Ïen˘ch koutÛ Beskydské a Jesenické magistrály nebylo nikdy snaz‰í,“ mí-

ní námûstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krko‰ka. 

Aplikaci si zájemci mohou zdarma stáhnout v Obchod Play pro mobil-

ní telefony s operaãním systémem Android a také v App Store pro pfií-

stroje znaãky Apple. 
„K naplánování vhodné trasy slouÏí interaktivní mapa, popis tratû, její
délka, obtíÏnost, doba zdolávání, stoupání a klesání nebo také moÏnost
parkování. UÏivatel se mÛÏe podívat i na zábûry z webkamer ãi foto-
grafie okruhÛ a tras, dozvûdût se, kde je moÏné se obãerstvit, kde se na-

chází nejbliÏ‰í servis ãi horská chata, nebo zjistit, jaké jsou v okolí zají-
mavosti. Tfie‰niãkou na dortu jsou informace o upravenosti tratí vãetnû
zobrazení pfiesného ãasu poslední úpravy. KaÏd˘ upravovatel má totiÏ
na svém skútru nebo rolbû GPS pfiístroj, jehoÏ data jsou ihned pfiená‰e-
na na internet, takÏe garantujeme aktuálnost upravenosti tras,“ upfies-

nil námûstek hejtmana. Díky odkazu na web www.severnimorava.tra-

vel.cz je navíc moÏné se informovat o akcích a dûní v regionu.

„Aplikaci jsme spustili jako pilotní provoz na zbytek sezóny a jsme 
otevfieni námûtÛm na její zlep‰ení,“ upozornil Jan Krko‰ka. 

Dodal, Ïe Moravskoslezsk˘ kraj od roku 2003 také podporuje úpravu

lyÏafisk˘ch a bûÏeck˘ch tratí v regionu. „Za tu dobu jsme si vybudova-
li velmi dobré vztahy s upravovateli tras, v‰ichni pracují pro hlavní cíl
– aby turisté na‰li na na‰ich horách dobré zázemí a servis a mohli tu
pfiíjemnû strávit voln˘ ãas. KaÏdoroãnû kraj vypisuje dotaãní program
na úpravu tratí v objemu okolo tfií milionÛ korun, do kterého se mohou
pfiihlásit obce i jednotlivci – majitelé horsk˘ch chat, provozovatelé ly-
Ïafisk˘ch areálÛ a dal‰í. Spoleãnû pak upravujeme pfies 855 km bûÏkafi-
sk˘ch tratí. Pokud jde o v˘‰i jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ na úpravu tratí, je
Moravskoslezsk˘ kraj na ‰pici mezi v‰emi kraji v âesku,“ uvedl námûs-

tek Jan Krko‰ka.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Kraj má novou mobilní aplikaci pro bûÏkafie

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

R¯MA¤OVSKO, o.p.s., námûstí Míru 1 795 01 R˘mafiov

Místní akãní skupina R¯MA¤OVSKO, o.p.s.
hledá tvÛrãí a samostatné osoby na pozici manaÏera

¤ e d i t e l M A S v y d á v á
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 n a m a n a Ï e r a

Popis: Zajímavá práce v oblasti regionálního rozvoje

Jste samostatní, aktivní a komunikativní? Láká vás práce v neziskové organizaci zab˘vající se regionálním rozvojem a spolupráce
s lidmi a organizacemi v území? Máte nápady a vizi, kam region smûfiovat? Potom hledáme právû vás!

Co poÏadujeme? • stfiedo‰kolské, pfiíp. vysoko‰kolské vzdûlání
• odborníka na regionální rozvoj (venkov)
• koncepãní my‰lení
• t˘movou práci a vedení t˘mu
• kladn˘ vztah k regionu
• aktivní, samostatn˘ a kreativní pfiístup
• dobrou znalost práce na poãítaãi a MS Office
• dobré komunikaãní a organizaãní schopnosti
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B – aktivní fiidiã
• zku‰enost práce s dotaãními tituly v˘hodou
• aktivní znalost anglického a polského jazyka v˘hodou
• pfiehled o nov˘ch operaãních programech z EU pro obce v letech 2014–2020, metoda LEADER

Co nabízíme? • pfiíjemné prostfiedí a práci
• know-how v oblasti  pfiípravy a realizace rozvojov˘ch strategií a projektÛ rozvoje venkova
• odpovídající platové ohodnocení

V pfiípadû zájmu za‰lete motivaãní dopis a svÛj profesní Ïivotopis do 5. 2. 2018 na email:  pecha.petr@rymarovsko.cz

Informace o pozici: • Místo pracovi‰tû: nám. Míru 2, 795 01 R˘mafiov
• Typ pracovního pomûru: práce na pln˘ úvazek na dobu urãitou od 1. 3. 2018
• Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
• PoÏadované vzdûlání: stfiedo‰kolské, vysoko‰kolské
• Zadavatel: R¯MA¤OVSKO, o.p.s.   Iâ: 26836122

Kontakt: R¯MA¤OVSKO, o.p.s. Kontaktní osoba: Petr Pecha. Adresa: nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Telefon: 554 254 309, e-mail: pecha.petr@rymarovsko.cz, http://mas.rymarovsko.cz
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Star‰í pfiípravka r˘mafiovsk˘ch fotbalistÛ je právû v polovinû zimní halové
sezóny a její v˘sledky jsou velice dobré. Prozatím odehrála pût halov˘ch tur-
najÛ, v nichÏ se umístila vÏdy na pfiedních místech.
V turnajích se na‰i malí fotbalisté utkali pfieváÏnû s t˘my

Olomouckého kraje, tfiikrát ve ·ternberku a jednou v Olomouci.

Jeden turnaj odehráli v Opavû.

Ve ·ternberku skonãili na‰i hráãi na 4. a 2. místû a poslední turnaj 

14. ledna vyhráli s celkov˘m skóre 12:1. Dokázali pfiitom obstát ve

velké konkurenci t˘mÛ Uniãova, ·umperka, HFK Olomouc nebo

OMK ·ternberk, které mají ‰irokou hráãskou základnu. Pfiesto je klu-

ci dokázali porazit a s jedinou remízou cel˘ turnaj vyhrát.

Na pozvání t˘mu HFK Olomouc jsme se zúãastnili kvalitního turna-

je v Olomouci. R˘mafiovská star‰í pfiípravka v nûm obsadila krásné

druhé místo. Ve finále se utkala s domácím t˘mem a aÏ do závûreã-

n˘ch minut drÏela tûsn˘ v˘sledek 1:0. I pfies nûkolik ‰ancí na‰i kluci

v závûru inkasovali dva góly a prohráli. Navzdory tomu mohou b˘t

na svÛj v˘kon v Olomouci py‰ní.

V Opavû ná‰ t˘m absolvoval triangl turnaj proti SFC Opava 

a SK Hranice. S kaÏd˘m druÏstvem odehrál tfii 15minutové zápasy.

Z Opavy si fotbalisté R˘mafiova odvezli ãtyfii vítûzství, jednu prohru

a jednu remízu.

Hráãi na tûchto turnajích poznávají, co pfiiná‰í poctivá docházka

a chuÈ se uãit nov˘m vûcem pfii tréninku. Za to je musím ocenit. Je‰tû

nás ãeká ‰est turnajÛ zimní halové sezóny.

TurnajÛ se zúãastnili: Miroslav Mu‰álek, Tomá‰ Vychodil, Radim

Pfiecechtûl, Petr Hance, Vít Novosad, Jan Mihál, Filip Vymazal, Jan

Friedrich, Michal Kubík a Filip Maceãek.

Na turnaje se pfiipravujeme v tûlocviãnû Z· Jelínkova v pondûlí

a v pátek. Radim Pfiecechtûl, fota: Petra Pfiecechtûlová

Star‰í pfiípravka fotbalistÛ 
v pÛlce halové sezóny V sobotu 13. ledna se na r˘mafiovském zimním stadionu odehrál tur-

naj v rybníkovém hokeji tfii proti tfiem. Na dvou hfii‰tích proti sobû na-

stoupilo sedm pfiihlá‰en˘ch druÏstev do zápasÛ kaÏd˘ s kaÏd˘m. Tento

hokej se hraje na speciální malé branky v hracím ãase 2x 7 minut.

Poãasí pfiálo a k vidûní byla spousta krásn˘ch akcí. Diváci se mohli

také radovat z mnoÏství stfielen˘ch branek. Turnaj byl ukonãen vy-

hlá‰ením v˘sledkÛ a pfiedáním cen tfiem nejlep‰ím druÏstvÛm.

Zvítûzila trojice Marek Ry‰ka, Filip Hanslian a Franti‰ek Zikmund,

druzí skonãili Jakub âada, Martin Urban a Jakub Ondrák, tfietí Petr

âernohous, Michal Mazánek a Tomá‰ Kfiesina.

Pro velk˘ úspûch se bude stejn˘ turnaj konat také v únoru. Zveme

k nûmu i dal‰í hokejová druÏstva a diváky. Tû‰íme se! 

Fota a text: Vlastimil Samson

Turnaj v rybníkovém hokeji

Sport

1. místo

3. místo

2. místo
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Sezóna dálkov˘ch bûhÛ na lyÏích je v plném proudu a podobnû jako v tûch
pfiedchozích je jedním z jejích hlavních aktérÛ i r˘mafiovsk˘ lyÏafi Václav
Sedláãek (Silvini Madshus Team).
Dvojnásobn˘ celkov˘ vítûz tuzemského seriálu Ski Tour zahájil rok

2018 druh˘m místem na Bedfiichovském Night Light Marathonu,

tedy v tfiicetikilometrovém závodû, kter˘ se v Jizersk˘ch horách

jezdí s ãelovkami. V netradiãním noãním bûhu byl rychlej‰í neÏ

Václav jen dal‰í z úspû‰n˘ch ãesk˘ch laufafiÛ Jifií Roãárek z Nového

Mûsta na Moravû. Oba lyÏafie doplnil na stupních vítûzÛ Jakub

P‰eniãka. Jifií Roãárek absolvoval 30 km za 1 hodinu, 21 minut 

a 56 vtefiin, Václav Sedláãek zaostal o minutu, Jakub P‰eniãka byl

pomalej‰í o dal‰í minutu.

V sobotu 20. ledna se Václav Sedláãek postavil na start La Diagonely,

která se nedaleko ‰v˘carského Svatého Mofiice jezdí jako jeden ze zá-

vodÛ svûtové série Ski Classics. V konkurenci lyÏafisk˘ch ikon, kte-

r˘m vévodili Norové Tord Asle Gjerdalen, Anders Aukland a rusk˘

zástupce ãeského Bauer Ski Teamu Ilya Chernousov, vybojoval r˘-

mafiovsk˘ profesionální záchranáfi bodované a cenné 39. místo.

O ãtyfii pfiíãky dfiíve dobûhl do cíle dal‰í r˘mafiovsk˘ lyÏafi v barvách

Vltava Fund Craft Teamu Pavel Ondrá‰ek.

S v˘sledkem pfiitom Václav Sedláãek nebyl spokojen, protoÏe hned

v úvodu pûta‰edesátikilometrového bûhu ztratil kvÛli kolizi kontakt

s ãelem závodu a s ním i moÏnost fini‰ovat mezi nejlep‰ími tfiiceti ly-

Ïafii. „Asi jsem hned po startu moc chtûl získat v˘hodnûj‰í pozici,
a kdyÏ jsem se prodíral dopfiedu, nûkdo mi pfii‰lápl a zlomil hÛlku. Ale
byla to moje chyba, kvÛli které mi ujel balík, a vût‰inu závodu jsem
pak musel absolvovat osamocenû,“ popisoval ne‰Èastnou situaci

Václav Sedláãek.

Koneãn˘ v˘sledek ov‰em patfií k nejlep‰ím v jeho kariéfie a dal‰í

moÏnost o jeho vylep‰ení bude mít dvojnásobn˘ otec uÏ 27. ledna,

kdy podruhé v Ïivotû vyrazí na traÈ legendární 70 km dlouhé

Marcialongy. Fota a text: ·tûpán Sedláãek

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT2/2018
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Laufafi Václav Sedláãek bodoval doma i ve svûtû
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Spotfiebitelská organizace dTest vyhla‰uje uspofiádání nové aukce s cílem vy-
soutûÏit pro velkou skupinu zákazníkÛ v˘hodnûj‰í nabídku dodávek elektfiiny
a plynu. Rozhodla se tak kvÛli úspûchÛm loÀské i pfiedloÀské hromadné zmûny do-
davatelÛ energií, kdy domácnosti u‰etfiily v prÛmûru 5 456 korun roãnû za plyn
a 1 919 korun roãnû za elektfiinu. Aukce probûhne 8. bfiezna 2018. 
Nejvíce mohou u‰etfiit lidé, ktefií mají vy‰‰í spotfiebu, napfiíklad bydlí

v rodinn˘ch domech, a zároveÀ mají dlouholetou smlouvu nebo je‰tû ni-

kdy dodavatele energií nemûnili. Domácnosti se mohou nezávaznû re-

gistrovat aÏ do dne aukce na www.chcivyhodnejsienergie.cz.

Zásady slu‰ného zacházení zaruãeny
V ãem se hromadná zmûna dodavatelÛ pofiádaná dTestem li‰í od podob-

n˘ch aktivit komerãních subjektÛ? „Pfiidanou hodnotou na‰í kampanû je
to, Ïe poÏadujeme od zapojen˘ch dodavatelÛ férové obchodní podmínky.
To znamená, Ïe s námi se nemusíte bát automatického prodluÏování
smlouvy na dlouhá období ani vysok˘ch pokut za její pfiedãasné ukonãe-
ní. Uzavfienou smlouvu mÛÏete kdykoli bez sankcí vypovûdût,“ fiíká fiedi-

tel dTestu Martin âern˘ a dodává: „Zmínûné ne‰vary bohuÏel stále pat-
fií k bûÏné praxi na ãeském energetickém trhu.“
Automatické prodluÏování smluv na dal‰í dobu urãitou je problém zejmé-

na proto, Ïe lidé ãasto nevûdí, kdy jim smlouva konãí. Souãástí smluv na

dobu urãitou totiÏ b˘vá ustanovení, kter˘m dojde k prodlouÏení smlouvy

na dal‰í dobu urãitou, pokud zákazník ve stanovené lhÛtû nevyjádfií svÛj

nesouhlas. Smlouvu pak nelze vypovûdût buì vÛbec, nebo jen se zaplace-

ním smluvní pokuty, jejíÏ v˘‰e mÛÏe nemile pfiekvapit. „Smluvní pokuty
mohou b˘t v fiádech tisícÛ korun, známe ale i pfiípady, kdy jde o 90 % ce-
ny energií, k jejichÏ odbûru se spotfiebitel zavázal,“ uvádí Martin âern˘. 

Domácnosti se registrují nezávaznû 
V âeské republice existuje stále mnoho domácností, které zÛstávají u do-

minantních dodavatelÛ, s nimiÏ uzavfiely smlouvu jiÏ pfied mnoha lety,

a tudíÏ odebírají zbyteãnû drahou elektfiinu a plyn. „Pro velk˘ zájem spo-
tfiebitelÛ pofiádáme aukci energií jiÏ tfietím rokem. Chceme dát lidem
moÏnost, aby se spojili a Ïádali od dodavatelÛ energií v˘hodnûj‰í pod-
mínky a lep‰í ceny. Jsme nezisková organizace, takÏe na rozdíl od ko-
merãních subjektÛ nedûláme aukci pro vlastní obohacení, pfiípadn˘ v˘tû-

Ïek z aukce pouÏíváme k financování
sluÏeb poskytovan˘ch v‰em spotfiebite-
lÛm v âeské republice,“ vysvûtluje

Martin âern˘ a dodává: „Velkou v˘ho-
dou na‰í aukce je to, Ïe úãast je pro
spotfiebitele nezávazná a bezplatná.“

O pfiechodu k vítûznému dodavateli se mohou domácnosti rozhodnout aÏ

na základû konkrétní nabídky od vítûze aukce. Je jen na nich, jestli na-

konec k vítûznému dodavateli pfiejdou, nebo ne. Spotfiebitelé se tudíÏ ne-

musí bát, Ïe by na nû nov˘ dodavatel energií jakkoliv tlaãil. Odbûratelé,

ktefií se rozhodnou pfiejít k novému dodavateli, získají smlouvu s fixací

ceny na jeden rok.

Hromadné aukce v zahraniãí
Hromadná zmûna dodavatelÛ energií je v Evropû bûÏnou metodou, jak

u‰etfiit peníze. Funguje na principu kolektivního nákupu: ãím více lidí se

zapojí, tím silnûj‰í vyjednávací pozici mají, a tím lep‰í podmínky dodá-

vek elektfiiny a plynu mohou získat. Kolektivní zmûny dodavatele ener-

gií pofiádají také spotfiebitelské organizace v zahraniãí, napfi. v Rakousku,

Nizozemí, Belgii, Francii, ·panûlsku, Itálii, Slovinsku, Dánsku nebo

Velké Británii.

V roce 2016 v aukci dTestu „Chci v˘hodnûj‰í energie“ zmûnilo dodava-

tele 20 000 domácností, které celkem za rok u‰etfiily 140 000 000 korun,

za plyn kaÏdá domácnost prÛmûrnû 8 707 korun, za elektfiinu 2 883 ko-

run. Loni díky této aukci zmûnilo dodavatele 6 000 domácností s celko-

vou úsporou 11 000 000 korun, za plyn prÛmûrnû u‰etfiily 2 205 korun

a za elektfiinu 954 korun.

Ceny energií porostou
Podle odborn˘ch prognóz ceny energií dlouhodobû porostou. V leto‰ním

roce se cena elektfiiny zv˘‰í v prÛmûru o ãtyfii aÏ pût procent. V pfiípadû

plynu by mohlo rovnûÏ jít o jednotky procent. Spotfiebitel, kter˘ pfiejde

k novému dodavateli v rámci kampanû „Chci v˘hodnûj‰í energie“, získá

spolehlivé dodávky elektfiiny a plynu s garancí ceny na jeden rok.

Více informací získáte na webové stránce www.chcivyhodnejsiener-
gie.cz. Krist˘na Kuncová, dTest

dTest chystá hromadn˘ pfiechod zákazníkÛ za levnûj‰í elektfiinou a plynem

KdyÏ se chystáme na zahraniãní dovolenou v létû, je pro nás vût‰inou samozfiej-
mostí sjednat si cestovní poji‰tûní. Vydáváme-li se v‰ak za zimními radovánkami
v lyÏafiské sezónû, my‰lenku na pojistnou ochranu v na‰í mysli ãasto zasype sníh.
Rizika na obou typech cest jsou pfiitom takfika identická. Proã je vhodné uzavfiít
si cestovní poji‰tûní i na zimní dovolenou a existuje speciální verze pro lyÏafie?
Nehody nejsou doménou jen silnic ãi dálnic, ke stfietu dvou a více 

úãastníkÛ provozu mÛÏe velice snadno dojít i na sjezdovce. Staãí chvil-

ka nepozornosti pfii kochání se zasnûÏenou pfiírodou a zranûní va‰e ãi ji-

ného lyÏafie je na svûtû. „Nejlep‰í prevencí nejen finanãních následkÛ
takov˘ch karambolÛ je samozfiejmû opatrnost. Je ale na místû doplnit ji
o poji‰tûní kryjící léãebné v˘lohy, následky úrazu a odpovûdnost za 
újmu na zdraví ãi majetku jiné osoby,“ doporuãuje Luká‰ Zelen˘, ve-

doucí právního oddûlení spotfiebitelské organizace dTest.

Jde v podstatû o notoricky známé cestovní poji‰tûní s tím, Ïe lyÏafiská

verze má svá specifika. „Pokud si vyberete poji‰Èovnu, která rozli‰uje
rÛzné typy cestovního poji‰tûní podle toho, jakou ãinností hodláte svou

dovolenou strávit, mûli byste pro aktiv-
ní odpoãinek na horách vÏdy zvolit od-
povídající variantu,“ zdÛrazÀuje

Luká‰ Zelen˘. Poji‰tûní na lyÏe se to-

tiÏ napfiíklad od poji‰tûní k mofii li‰í

nejen v˘raznû vy‰‰ími pojistn˘mi li-

mity, ale také rozsahem krytí. Zatímco u varianty poji‰tûní k mofii bys-

te z pochopiteln˘ch dÛvodÛ jen tûÏko nalezli pfievoz vrtulníkem, v pfií-

padû lyÏafiské verze poji‰tûní je tato moÏnost dopravy do nemocnice té-

mûfi samozfiejmostí. „Vyplácí se uvádût pravdivé údaje o zam˘‰lené ná-
plni dovolené. Pokud vyberete ‰patnou variantu poji‰tûní, mÛÏe poji‰-
Èovna zcela zamítnout pojistné plnûní,“ fiíká Zelen˘.

Bez jak˘ch sloÏek pojistného krytí byste tedy rozhodnû nemûli lyÏafi-

skou kombinézu obléknout? Kromû stûÏejních léãebn˘ch v˘loh je to ta-

ké úrazové poji‰tûní nebo poji‰tûní sportovního vybavení. Poãítat

ov‰em musíte i s pfiípady, kdy nezpÛsobíte ‰kodu jen sobû, ale i nûko-

mu jinému. Napfiíklad srazíte-li na sjezdovce jiného lyÏafie a zraníte jej

nebo mu zniãíte drahé sportovní vybavení. Tyto v˘daje kryje poji‰tûní

odpovûdnosti za újmu, které má u naprosté vût‰iny poji‰Èoven samo-

statn˘ limit pro újmy na zdraví a ‰kody na vûcech.

Zvlá‰È v oblíben˘ch zimních destinacích, jako je Rakousko ãi

·v˘carsko, se mohou náklady na pojistnou událost v komplikovan˘ch

pfiípadech vy‰plhat aÏ do v˘‰e nûkolika milionÛ korun. Je tedy dÛleÏité

vÏdy zvolit dostateãné limity plnûní. „Pfied podpisem pojistné smlouvy
se také nezapomeÀte seznámit se v‰emi v˘lukami provozování zimních
sportÛ. Pfiekvapit vás mÛÏe napfiíklad stanovená maximální nadmofiská
v˘‰ka, v níÏ se mÛÏete pohybovat, nebo konkrétní v˘ãet sportovních dis-
ciplín dûlen˘ch na zimní sporty bûÏné a zimní sporty rizikové,“ dodává

Luká‰ Zelen˘. Vanda Jaro‰ová, dTest

Na zimní dovolenou si pfiibalte poji‰tûní

UÏiteãná informace

Ilustraãní foto, zdroj: ZZS MSK
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Aplikace Záchranka funguje témûfi dva roky a za

tak krátkou dobu se jí podafiilo dosáhnout v˘razn˘ch úspûchÛ; ve

sv˘ch chytr˘ch telefonech ji má více neÏ pÛl milionu uÏivatelÛ, na

základû volání z aplikace vyjíÏdûla ZZS k 1 500 pfiípadÛm, pfies apli-

kaci volá o pomoc zhruba 40 lidí kaÏd˘ den, pfii pouÏití aplikace se

podafiilo zkrátit dojezdové ãasy záchranáfiÛ. „I pfies tyto úspûchy se
snaÏíme aplikaci neustále vylep‰ovat, k druh˘m narozeninám jsme si
tak nadûlili spolupráci s horskou sluÏbou a také nové funkcionality.
Pfii v˘voji novinek vycházíme ze zpûtné vazby odborníkÛ – tedy zá-
chranáfiÛ, ale i uÏivatelÛ,“ fiíká Filip MaleÀák, autor aplikace

Záchranka.

Oficiální aplikace zdravotnické záchranné sluÏby Záchranka se tak

stává i oficiální aplikací Horské sluÏby âeské republiky. Nyní pfii

stisknutí nouzového tlaãítka v pfiípadû, Ïe se ãlovûk nachází na ho-

rách, dojde k odeslání nouzové zprávy s pfiesnou GPS polohou, sta-

vem baterie a zdravotními informacemi, kontakty na osoby blízké

a dal‰ími údaji, jak záchranné sluÏbû pfiíslu‰ného kraje, tak v‰em ãle-

nÛm horské sluÏby v dané oblasti. Následnû dojde vÏdy k vytoãení

linky 155, kde operátofii koordinují celou záchrannou akci. V pfiípa-

dû, kdy je souãinnost obou záchrann˘ch sloÏek potfiebná, mají tak

obû sloÏky souãasnû k dispozici kompletní identifikaci volajícího.

Pfieposílání informací ãi zdlouhavé vysvûtlování situace se

díky spojení aplikace Záchranka a aplikace Horská sluÏba

zjednodu‰ilo.

Se spojením aplikací ale zároveÀ nedo‰lo ke ztrátû moÏ-

nosti kontaktovat pouze horskou sluÏbu, jak byli uÏivatelé

zvyklí právû z aplikace Horská sluÏba. Samostatné tlaãít-

ko pro pfiímé kontaktování horské sluÏby je v aplikaci

Záchranka zachováno. UÏivatel se tak dovolá na linku

1210 a souãasnû ode‰le nouzovou zprávu pfiímo HS. Tuto

funkcionalitu mÛÏou lidé v nouzi pouÏít napfi. v pfiípadû, Ïe

se ztratí na horách. V záloÏce Lokátor pak novû uÏivatelé

aplikace Záchranka najdou také kompletní pfiehled stanic

horské sluÏby. „MÛÏou si tak vyhledat nejbliÏ‰í stanici ne-
bo si pfieãíst lyÏafiské desatero,“ dodává MaleÀák.

Mezi dal‰í novinky patfií i nové grafické rozhraní aplikace

Záchranka – podoba se po dvou letech ãásteãnû zmûnila

právû na základû zpûtné vazby od uÏivatelÛ. Aplikace

Záchranka má nyní svûtl˘ podklad, vût‰í písmo a pfiehled-

nûj‰í ikony. Zmûny se provádûly tak, aby jednodu‰e 

umoÏnily záchranu ãlovûka v nouzi. 

V minulém roce Záchranka pfiinesla novinku pro nesly‰í-

cí uÏivatele, ktefií v pfiípadû neschopnosti hlasovû komu-

nikovat s operátorem linky 155 mÛÏou svÛj stav specifikovat pomo-

cí jednoduch˘ch ikon. Novû se tato moÏnost otevírá v‰em uÏivate-

lÛm, v pfiípadû, Ïe jim jejich stav nedovolí mluvit, zmáãknou tlaãít-

ko Nemohu mluvit a budou komunikovat se záchranáfii pomocí ikon.

Poslední novou funkcionalitou je zadání adresy trvalého bydli‰tû do

informací o uÏivateli aplikace, a to vãetnû ãísla bytu ãi poschodí, ve

kterém uÏivatel Ïije. Záchranáfii tak nemusejí volajícího o pomoc,

kter˘ operátorce fiekne, Ïe je doma, zdlouhavû hledat. Potfiebu pfiidat

adresu trvalého bydli‰tû do osobního profilu uÏivatele aplikace

Záchranka iniciovali sami záchranáfii – ãasto se totiÏ setkávali s tím,

Ïe pokud pacienti vyuÏili aplikaci Záchranka v budovû, GPS nedo-

kázala s pfiesností na metry urãit, kde se ranûn˘ nachází.

Novou verzi aplikace Záchranka bylo moÏné vyvinout pouze díky

poãáteãní podpofie Zdravotnické záchranné sluÏby Jihomoravského

kraje, péãi generálního partnera Nadace Vodafone a také zájmu

âeské poji‰Èovny. Velmi oceÀujeme spolupráci s Horskou sluÏbou

âR, Asociací zdravotnick˘ch záchrann˘ch sluÏeb âR, âeskou resus-

citaãní radou a dal‰ími partnery. PhDr. Luká‰ Humpl
Tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Aplikace Záchranka a Horská sluÏba âR spojily své síly
pfii záchranû ranûn˘ch na horách

Ilustraãní foto, zdroj: pozary.cz
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RYCHLÁ
PÒJâKA

602 755 313
(anicka.bruntal@gmail.com)

Pro zamûstnance, dÛchodce, podnikatele, 

pro rodiãe na MD

Minimum potfiebn˘ch dokladÛ

MoÏnost odkladu splátek

Zprostfiedkovatel pracuje jako vázan˘ OZ 

pro spoleãnost PCC

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

R e k l a m a
v R˘mafiovském

horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 9. 2. 2018

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

1. 2. 2018  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

3/2018
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K tomuto pfiíspûvku mne inspiroval velice hezk˘ a pouãn˘ ãlánek Milana
Kobzy Mraveneãník dostal své jméno omylem v minulém Horizontu a v nûm
zmínka o kamzících. Já za kamzíky jezdím kaÏd˘ rok a jiÏ nûkolikrát jsem
o tûchto úÏasn˘ch obyvatelích jesenick˘ch hor psal. Tentokrát to bude pfií-
bûh, kter˘ jsem proÏil s vynikajícím kamarádem s pfiezdívkou Kovi z Kadanû. 
Nav‰tûvujeme se od roku 2000. Jeden rok jedu za fotolovem do

Kadanû já, podruhé zase Kovi k nám do hor fotografovat nejen na‰i

zvûfi, ale i scenérie a záti‰í, tfieba Re‰ovské vodopády na fiíãce

Huntavû nebo horsk˘ potok Bílou Opavu a krásy jesenick˘ch hfiebe-

nÛ. Psal se rok 2016 a já opût pozval Koviho, tentokrát na kamzíky

v dobû jelení fiíje. Spojit vycházky za kamzíky s jelení fiíjí byl, jak se

pozdûji ukázalo, dobr˘ nápad. Kamzíky kamarád ve své fotografické

sbírce doposud nemûl, touÏil po nich a hlavnû po záÏitcích, které jsou

pfii pozorování kamziãí zvûfie neopakovatelné. Tû‰ili jsme se oba,

v‰ak uÏ to byl zase dlouh˘ rok, co jsme se nevidûli. Já mûl plán, jak

a co provedeme. Má manÏelka Janiãka mûla v ten ãas dovolenou, po-

Ïádal jsem ji tedy, zda nás bude na hory vozit autem, zpátky se klid-

nû vrátíme autobusem. Souhlasila. 

Polovina záfií, koneãnû pfii‰el ãas Koviho pfiíjezdu, pfiijíÏdí i s druÏ-

kou Katkou, také vá‰nivou fotografkou, na prodlouÏen˘ víkend. Ve

ãtvrtek kolem tfietí odpoledne, jak bylo pfiedem dohodnuto, je ãekám

na vlakové zastávce v Bfiidliãné. Po srdeãném pfiivítání pomáhám fo-

tografÛm s batoÏinou k nám domÛ. ManÏelka nás jiÏ oãekává s bo-

hatou svaãinou a horkou kávou. Na pfiivítanou jsme si pfiipili

Staromysliveckou a po kávû jsme se ‰li na chvilku vyvûtrat k na‰emu

rybníku. ProdlouÏen˘ víkend moc prostoru k vycházkám nenabízí, je

tfieba vyuÏít kaÏdé pfiíleÏitosti. Veãer se protáhl, dlouho jsme se nevi-

dûli, bylo o ãem povídat. 

V pátek vstáváme ve dvû v noci, jdu se podívat ven. Îádné hvûzdy,

mûla svítit pÛlka mûsíce, ale nesvítí, noãní obloha je zastfiená hustou

mlhou. Pfiesto za pÛl hodiny vyjíÏdíme. Vûfiím sv˘m zku‰enostem,

mnohokrát se mi stalo, Ïe u nás dole leÏela hustá mlha a na horách

nás vítala nádherná hvûzdná obloha. Zrovna tak je to i dnes.

PfiijíÏdíme k Ovãárnû nûco málo po ãtvrt na ãtyfii. Jen co vystoupíme

z auta, vítá nás troubení jelenÛ ze dvou svahÛ. Jeden od Bílé Opavy,

druh˘, podle hlasu star‰í, od Figurovy chaty. Rozlouãíme se s mou

Ïenou a Katkou, pr˘ pro nás pfied polednem pfiijedou. 

Pomal˘m krokem stoupáme turistick˘m chodníkem nad Petrovy ka-

meny. PÛlka mûsíce se nám snaÏí usnadnit v˘stup na hfieben hory, ale

vzrostlé smrky a kleãe nedovolí mûsíãnímu svitu dopadnout na turis-

tickou stezku, a tak se musíme spolehnout jen na svÛj ve tmû nedo-

konal˘ zrak. Lehk˘ závan vûtru nám do nosu pfiiná‰í prk fiíjného je-

lena, je nûkde kousek pfied námi. Od Petrov˘ch kamenÛ se zniãeho-

nic ozve chraplavé troubení. Podle hlasu usuzuji na hledajícího mla-

dého jelena, vûkem okolo sedmi let. Zastavujeme, s napûtím ãekáme,

co bude dál. Dalekohledem pátráme mezi

smrky a vzrostlou hustou kleãí. Náhle se

vedle chodníku, kde stojíme, ozve mohut-

n˘ ryk, podle hlasu jelena starého urãitû

pfies deset let, hned nato krátk˘ dusot

spárkÛ a tlukot paroÏím do smrku!

Zamrazilo nás! Bylo to velmi blízko, ale

pÛlka mûsíce, která se sklánûla lehce za

horizont, nám do fiíji‰tû neposvítila. Krále

hor jsme nevidûli, ale poslech to byl úÏas-

n˘. Jelen troubící od Petrov˘ch kamenÛ

a vedle nás pán harému odpovídající v˘-

hruÏn˘m troubením. I kdyÏ jsme si moc

pfiáli, mlad˘ jelen od Petrov˘ch kamenÛ si

pfiijít blíÏe ke zku‰enému jelenu netroufal,

nedivím se. VydrÏeli jsme u rozcestníku

stát celou dobu, neÏ jeleni utichli a král

hor zatáhl i s lanûmi do horského pralesa

za Figurovu chatu. Vzru‰ujícím záÏitkem

jsme byli roztfieseni oba, obzvlá‰È Kovi ni-

kdy pfiedtím nic takového nezaÏil ani nesly‰el. Pohnout se z místa se

nám nechtûlo, ale museli jsme ‰lapat k vrcholu hory. Kamzíci, pokud

jsou na svém oblíbeném stávani‰ti, na nás dlouho ãekat nebudou. 

I pfies mírnû mrazivé ráno jsme se pfii v˘stupu na horu pûknû zapotili.

Obloha zaãala pomalu blednout, nad údolím leÏela hustá mlha, ãer-

vánky od v˘chodu ozafiovaly jihov˘chodní ãást hory a v ní neru‰enû

pastvící se kamziãí zvûfi. Je‰tû jsme ani nedo‰li na hfieben a uÏ jsme

mezi nimi. Pfiíjemné pfiekvapení. Klekáme do vysokého borÛvãí, poti-

chu se radíme o nastalé situaci, co a jak provedeme, nechceme si je

zradit. Po krátké poradû se plíÏíme k jednomu z mnoha roztrou‰en˘ch

smrkÛ. Dafií se, kamzíci si nás nev‰ímají. U smrãku ti‰e chystáme vy-

bavení, já se chci pokusit o zvûãnûní ãertíkÛ s ãervánky a následnû

s v˘chodem slunce. Kamarád Kovi si nev‰ední pohled nechce nechat

ujít, taky zkou‰í fotit atmosféru jesenick˘ch hor i s kamzíky. âasu má-

me dost, v‰echno se nám neskuteãnû dafií, i s koncertem troubících je-

lenÛ z protûj‰í hory nad Bílou Opavou. ZáÏitkem se chvûjeme oba.

Svûtla pfiib˘vá, pofiizujeme první snímky úÏasného rána. Zkou‰íme

se dostat blíÏ ke kamzíkÛm, vzdálenost se nám podafiilo zkrátit o dal-

‰ích patnáct metrÛ. To uÏ sluneãní paprsky zaãaly olizovat vrcholky

hor. Pfies horizont se blíÏí dal‰í skupina kamzíkÛ. S nasazen˘m tele-

objektivem ãekám na vhodnou pfiíleÏitost. Mezitím jeleni pfiestali

s milostn˘m koncertem, ale zato teì zaãal Kovi! Chybûlo jen pár de-

sítek metrÛ a kamzíci byli na dosah na‰ich fotoaparátÛ. JenÏe spustil

Koviho mobil. Lekl jsem se, Kovi taky, ale bylo pozdû. KamzíkÛm

se tyhle „diskohrátky“ z mobilu nezamlouvaly a mnû zrovna tak.

Látefiím, lamentuji, dávám kamarádovi rukama najevo, aby mobil vy-

pnul, nejde to! Zkou‰í v‰echno moÏné, mobil si nedá poruãit. Pr˘ si

jím chtûl vyfotit panoramatick˘ snímek a ona se nedopatfiením spus-

tila nûjaká hra. Urãitû si dovedete pfiedstavit, jak˘ to byl v tom boÏím

tichu kravál. To jsou ty „chytré“ mobily.

Nakonec telefon ztichl. Mezitím kamzíci zmizeli nûkde za horizon-

tem. Musíme po ãtyfiech za nimi. KdyÏ uÏ jsme témûfi na dosah kam-

ziãí tlupy, co ãert nechtûl, mobil spustil znovu, kamzíci zbystfiili

a znovu nám zmizeli za dal‰ím horizontem. Zase látefiím, koneãnû

kamarád, cel˘ zniãen˘ nenadálou událostí, dostal neposlu‰n˘ mobil

pod kontrolu. Po uklidnûní pokraãujeme po ãtyfiech za kamzíky. Jen

si v duchu pfieji, aby nebyla zvûfi moc daleko, byla za tak krátkou

chvilku zrazená dost, nedivil bych se. 

Slunce jiÏ dávno vy‰lo na svou kaÏdodenní pouÈ oblohou a my se plí-

Ïili za rÛÏkatou zvûfií. Kolena jsme mûli oba promrzlá, to nás ale ne-

mohlo od nepohodlného plíÏení v krkolomném terénu odradit. Po he-

roickém v˘konu jsme kamzíky pfiece jen dostihli. Neru‰enû se pásli

ve svahu hory, nûktefií zaléhali k odpoãinku a my, kryti smrãky, se po-

kou‰eli o zkrácení vzdálenosti a pofiízení snímkÛ. To uÏ byl Koviho

mobil vypnut˘ a uloÏen˘ hluboko v kapse maskáãového mundúru,

Diskohrátky na horách 

Kamzice s kamzíãetem

Zajímavosti z pfiírody
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Ve druh˘ch ovocnick˘ch rozhledech jsme si pfiedstavili nosnou jablo-

Àovou odrÛdu Moravy, Jaderniãku moravskou. Podobnû srdcovou zále-

Ïitostí âech je odrÛda Panenské ãeské, dfiíve vyhledávaná pfiedev‰ím

pro v˘teãnou „krechtovatelnost“. Krecht je jáma v zemi, vystlaná kupfi.

slámou, která dfiíve slouÏila k primitivnímu, av‰ak velmi efektivnímu 

uskladnûní plodin pfies

zimu jako ochrana pfied

mrazem. Nekontroloval

se v‰ak pfiíli‰ ãasto, a pro-

to skladované ovoce mu-

selo mít velmi dobr˘

zdravotní stav a nesmûlo

trpût hnilobami. 

OdrÛda jablonû Panen-

ské má sice drobnûj‰í

plody, vytváfií mohutné

zahu‰tûné koruny, av‰ak

ovoce nese velmi chutné,

sladké, a navíc se po‰ko-

zená místa na nûm nekazí, ale tzv. korkovatí. Dokonce se její plody da-

jí sklízet setfiásáním. Nádherného jedince Panenského lze vidût a jeho

plody ochutnat napfi. na návsi obce Lipina nedaleko ·ternberka.

6) Panenské ãeské
(Roter Jungfernapfel, Pomme des Vierges, Böhmischer)
PÛvod: v âR, blíÏe neznám˘, pûstováno odnepamûti.

Strom: tvofií vznosnû kulovité koruny, ve stáfií pfievislé.

Plodnost: pozdní, po 10. roce pravidelná a hojná.

PoÏadavky: sná‰í i vy‰‰í polohy, ale chránûné proti vûtru. Na su-

ch˘ch pÛdách jsou plody malé.

Plod: drobn˘ aÏ stfiednû velk˘, v prÛmûru 90 g tûÏk˘, tupû kuÏelovi-

t˘, bez Ïeber. Na povrchu nûkdy s v˘razn˘mi lenticelami. DuÏnina

pevná, Ïlutobílá, nûkdy narÛÏovûlá, ‰Èavnatá, sladce navinulá, typic-

ky kofienité vÛnû.

·patné vlastnosti: padá vûtrem, drobné plody.

Dobré vlastnosti: netrpí strupovitostí, otlaky korkovatí, odolné mra-

zu ve dfievû i kvûtu. Foto a text: Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Dvofiák, A. a kol. Jablka. Academia, 1976. 391 s.; Kohout,
K. Malá pomologie I – Jablka. SZN, 1960. 204 s.)

Ovocnické rozhledy
V̆ chodní svah hor s kamzíky

Pfii v˘chodu slunce – kamzice

aby ho zas náhodou nenapadlo spustit nûkterou z ‰ílen˘ch skladeb.

Zvûfi nás nechala pfiijít blízko, a tak si spokojenû vychutnáváme foto-

grafování. Nechávám kamaráda jít je‰tû blíÏ, aÈ si neobyãejné chvíle

s kamzíky uÏije co nejvíc, já za nimi mÛÏu kdykoliv.

Po nûkolika slu‰n˘ch zábûrech a krátkém odpoãinku, kdy uÏ bylo

slunce hodnû vysoko, se spokojeni vracíme k turistické stezce.

U chodníku na nás ãeká je‰tû jedno pfiíjemné pfiekvapení. V pûkném

svûtle se paství kamzice s kamzíãetem. OkamÏitû jdeme k zemi,

chystáme fotoaparáty, pomalu a hlavnû potichu v polodfiepu postupu-

jeme k chodníku. Neví o nás! Tfiesoucíma rukama zaostfiujeme, fotí-

me. To nám snad poslala sama Diana, bohynû lovu. ÚÏasné! Skvûlá

teãka za dne‰ní vycházkou.

Jen co kamziãí máma s potomkem ode‰la pod horu, scházíme pod

chodník ke smrãkÛm k odpoãinku. Vá‰nivû debatujeme, probíráme

kaÏdou chvilku, ranní troubení jelenÛ, pohled na úÏasnou scénu

s kamzíky pfii v˘chodu slunce. Teì se i smûjeme „diskohrátkám“

z neposlu‰ného mobilu. Uvolnûná a spokojená nálada nebrala konce. 

TuristÛ na horsk˘ch stezkách pfiib˘valo, my si sbalili fotovybavení,

podûkovali jesenick˘m horám a vykroãili k Ovãárnû, kde na nás jiÏ

ãekaly na‰e drahé poloviãky. Fota a text: Václav Va‰íãek

Petrovy kameny

Kamzice
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