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Cestovatel, fotograf a spisovatel Petr Nazarov byl hostem r˘mafiovské kni-
hovny uÏ potfietí. Po zajímav˘ch vyprávûních o Havajsk˘ch ostrovech a jiÏní
Africe tentokrát posluchaãe zavedl na Kubu. Z nevlídného pfiedjarního poãa-
sí je prostfiednictvím fotografií a krátk˘ch videí pfienesl na sluncem zalité
karibské souostroví, s nímÏ má âeská republika leccos spoleãného.
Petr Nazarov procestoval s v˘jimkou Antarktidy v‰echny kontinenty

a v fiadû zemí strávil mûsíce i roky Ïivota. Bez zaji‰tûní cestovních

kanceláfií, na vlastní pûst, jen s pomocí pfiátel a díky vstfiícnosti míst-

ních obyvatel, projel a pro‰el místa, kam by se jako bûÏn˘ turista ne-

podíval. O jiÏní Africe, JiÏní Americe a Havaji napsal kniÏní cestopi-

sy, které doprovázejí krásné snímky. V souãasnosti pí‰e ãtvrt˘ 

– o Novém Zélandu, kde proÏil dva roky.

Pobyt na Kubû byl jin˘. Trval „jen“ mûsíc a mûl b˘t v podstatû od-

poãinkem. Petr Nazarov ov‰em dlouho na pláÏi nevydrÏel a nakonec

procestoval velkou ãást hlavního ostrova i nûkolik ostrovÛ men‰ích

a na fotografiích zachytil velkou rozmanitost Kuby, pfiedev‰ím její

rozpolcenost mezi tu pravou a turistickou. Kuba se po urãitém poli-

tickém uvolnûní a otevfiení svûtu stala zemí, v níÏ platí dvojí mûna

i dvojí ceny, kde vedle sebe leÏí luxusní turistické resorty i zanedba-

né ãtvrti s obchÛdky, v nichÏ není témûfi Ïádné zboÏí, a kde se sou-

kromé podnikání rozvíjí jen velmi pomalu, vût‰inou právû v závis-

losti na turistice. I ãesk˘ cestovatel tak mohl díky kontaktÛm na míst-

ní obyvatele pfiespávat v domácnostech, a ne v pfiedraÏen˘ch hote-

lích, cestovat bûÏn˘m autobusem za zlomek ceny úãtované turistÛm

nebo si kupovat pitnou vodu, která v turistické cenû stojí jen o málo

ménû neÏ rum.

Na snímcích Petra Nazarova se Kuba jeví jako fotogenická zemû

i tam, kde nenastavuje tváfi solventním náv‰tûvníkÛm. Píseãné pláÏe

s prÛzraãnou mofiskou vodou, koloniální architektura, pestrobarevné

americké „bouráky“, které kvÛli embargu na dovoz zahraniãních aut

Petr Nazarov: Na Kubû vûdí, kde leÏí âeská republika
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místní udrÏují v pojízdném stavu i ‰edesát let, a v neposlední fiadû

tváfie místních obyvatel, v nichÏ se mísí indiánské i ãerno‰ské rysy, to

v‰e cestovatele inspirovalo k fotografování.

Nazarov zachytil i dal‰í kubánské fenomény, z nichÏ mnohé souvise-

jí s pfieÏívajícím komunistick˘m reÏimem, jako je ãasté vyobrazová-

ní revolucionáfie Che Guevary, kaÏdoroãní prvomájové prÛvody, na-

le‰tûné staré ‰kodovky a Ïigulíky i ãeské motorky, ale také poloroz-

padlé obytné domy a v‰udypfiítomné známky nízké Ïivotní úrovnû,

které Kubánci vzdorují s obdivuhodn˘m optimismem. V̆ razem je-

jich mentality jsou muzikanti a taneãníci v ulicích i pestfie odûné

Kubánky s doutníky, které se rády (a za patfiiãn˘ poplatek) necháva-

jí fotit.

Symboly rozporuplné kubánské minulosti nacházel cestovatel na

kaÏdém kroku, nejen v hlavním mûstû Havanû, ale tfieba i na „ostro-

vû pokladÛ“, neboli ostrovû MládeÏe, kde zÛstávají patrné stopy po-

bytu studentÛ z Kuby a rozvojov˘ch zemí nejen Latinské Ameriky,

ale i politick˘ch vûzÀÛ, stejnû jako legendy o ukryt˘ch pokladech ka-

ribsk˘ch pirátÛ. Vedle toho naráÏel i na „ãeské“ stopy, nejen v podo-

bû zmínûn˘ch ‰kodovek, ale také vzpomínek KubáncÛ, ktefií za mi-

nulého reÏimu Ïili a pracovali v tehdej‰ím âeskoslovensku a ucho-

vali si znalost jazyka i vfiel˘ vztah k âechÛm. „Pob˘val jsem témûfi
na v‰ech kontinentech a mimo Evropu byla Kuba jedinou zemí, kde
dobfie vûdûli, kde je âeská republika,“ shrnul Petr Nazarov a dodal:

„âím víc jezdím po svûtû, tím víc si cením toho, co máme doma.
Îijeme v luxusu, ve svobodû i geograficky v˘hodnû poloÏené zemi.“

ZN, fota: Petr Nazarov

Nemám v úmyslu pochybovat o vûdomostech ãtenáfiÛ Horizontu, ale

troufám si tvrdit, Ïe málokdo ví, Ïe mohl pfied nûkolika dny, pfiesnû 

20. bfiezna, slavit Mezinárodní den ‰tûstí. Pokud by tedy mûl dÛvod 

k oslavû. Aãkoliv dÛvod, proã b˘t ‰Èastn˘m, bychom urãitû na‰li v‰ich-

ni. Chce to jen chtít vidût.

Organizace spojen˘ch národÛ kaÏdoroãnû vytváfií Ïebfiíãek nej‰Èastnûj-

‰ích národÛ svûta. To, Ïe nejniÏ‰í index ‰tûstí vykazují, a tím i poslední

pfiíãky obsazují, státy subsaharské Afriky a zemû zasaÏené váleãn˘m

konfliktem, nás zfiejmû nepfiekvapí. Jistou zvûdavost v‰ak mÛÏe vyvo-

lávat fakt, Ïe v posledních letech je zdaleka nej‰Èastnûj‰ím státem

Dánsko. V roce 2017 a 2018 bylo sice „aÏ“ tfietí, ale pfiedchozí tfii roky

bylo vÏdy v tomto mezinárodním srovnání vítûzem.

Îebfiíãek národÛ je tvofien na základû kritérií, jako je dobrá vláda, svo-

boda, zdraví, pfiíjmy, poctivost, laskavost a ‰tûdrost. Jistû vás bude zají-

mat, jak je na tom âeská republika. Ta v Ïebfiíãku bûhem posledních let

stoupá v˘‰ a v˘‰ a pfii posledním mûfiení obsadila 21. místo ze 156 stá-

tÛ. AÈ se to ãtenáfii líbí, nebo ne, máme se podle této statistiky prokaza-

telnû lépe a lépe.

Proã se ov‰em neinspirovat k vy‰‰ím metám? V ãem jsou Dánové ‰Èast-

nûj‰í? Mají jednu z nejvy‰‰ích daÀov˘ch zátûÏí a ani tamní poãasí pfiíli‰

pozitivních pocitÛ nepfiidá. Asi to bude úhlem pohledu na Ïivot. V‰ak to

váÏen˘ ãtenáfi zná, sklenici mÛÏeme vnímat jako poloprázdnou, nebo

z poloviny plnou. Zmínûné vysoké danû totiÏ zaji‰Èují DánÛm pocit sil-

ného sociálního zázemí (napfi. nulové náklady na zdravotní péãi), ne-

vlídné poãasí jim pak umoÏÀuje uÏívat si hygge.

Hygge – Prostû ‰Èastn˘ zpÛsob Ïivota je i název kníÏky Meika Wikinga.

Autor je zamûstnancem dánského Institutu v˘zkumu ‰tûstí, a profesnû

se tak zab˘vá tím, co dûlá lidi ‰Èastn˘mi. Jsem nûkolikat˘denním maji-

telem této knihy, proã se nepouãit? O to základní se rád podûlím. Pokud

oãekáváte nepfiekonatelné pfiekáÏky bránící na‰emu ‰tûstí, budete pfie-

kvapeni, jak je v‰e prosté a dosaÏitelné. V̆ raz HYGGE nelze pfiesnû

pfieloÏit, ale lze ho definovat asi jako „schopnost hodit starosti za hlavu

a vyhledávání v‰eho, co nás uklidÀuje“.

V textu Wikingovy knihy je recept, jak si vytvofiit hygge atmosféru tím,

Ïe nastolíme hygge osvûtlení, sedneme si do hygge pohovky v hygge

obleãení, dáme si hygge hork˘ nápoj, k hygge ãtení si pustíme hygge

hudbu, pfiípadnû si uÏíváme hygge pospolitosti sv˘ch nejbliÏ‰ích. V̆ ‰e

uvedené se dá u nás âechÛ popsat tfieba následovnû: Zapálíte si svíãku,

vnímáte teplo hofiícího krbu, sedíte ve svém oblíbeném kfiesle v oblíbe-

ném domácím obleãení, nasáváte vÛni horké kávy napfi. pfii ãtení

Jirotkova Saturnina, atmosféru pak mohou dotvofiit ‰ansony Hany

Hegerové. Jestli vám to pfiipadá jednoduché, tak to tak jednodu‰e je.

Dánové, zdá se, umûjí vidût sklenici z poloviny plnou. Je mi pfiitom

sympatické, Ïe si nedûlají hlavu se souãasn˘mi Ïivotními trendy a do-

poruãeními. S hygge stravováním je napfiíklad spojena konzumace vel-

kého mnoÏství masa, sladkostí a kávy, neboÈ ãlovûk má b˘t k sobû las-

kav˘ a dopfiávat si potû‰ení. Z pfiístupu DánÛ k oblékání asi nebudou mít

radost módní návrháfii a prodejci obleãení. Hygge styl oblékání je totiÏ

leÏérní a nenároãn˘, v‰e je podfiízeno pocitu vlastní pohody.

Obãas není jednoduché udrÏet si dobrou náladu v souãasné dobû plné

zá‰ti, pomluv, sobectví. Proto je nadev‰e dÛleÏité uchovat si pocit vlast-

ního ‰tûstí. Mezinárodní den ‰tûstí je sice právû za námi, ale na oslavu

dal‰ího nemusíme ãekat cel˘ rok. DÛvody, proã b˘t ‰Èastn˘m, urãitû na-

jdeme nûkde kolem nás. Tfieba právû po vzoru dánského hygge vnímá-

ní Ïivota. Vlastimil Baran
Zdroje: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nejstastnejsi-zemi-sveta-

je-norsko-cesi-jsou-na-tom-s-kazdym-rokem-lepe-29203

WIKING, Meik. HYGGE – Prostû ‰Èastn˘ zpÛsob Ïivota. Brno: Jota,

2017. 288 s. ISBN 978-80-7565-111-2

Pár slov... o ‰tûstí, Dánsku a hygge
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Rada mûsta R˘-

mafiova vyhla-

‰uje v souladu

s § 102 odst. 2)

písm. b) záko-

na ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, a § 166 odst. 2) zákona ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, zá-

kladním, stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zá-

kon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, konkurs na obsazení vedou-
cího pracovního místa fieditele/fieditelky pfiíspûvkové organi-
zace zfiizované mûstem R˘mafiov: Základní ‰kola R˘mafiov,
Jelínkova 1, okres Bruntál, se sídlem Jelínkova 1, 795 01 R˘mafiov,

IâO 00852635.

Pfiedpoklady:
• odborná kvalifikace pro pfiímou pedagogickou ãinnost a praxe

podle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících

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

• plná svéprávnost (zpÛsobilost k právním úkonÛm),

• obãanská a morální bezúhonnost, 

• zdravotní zpÛsobilost,

• znalost problematiky fiízení a obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ

zejména v oblasti ‰kolství.

Pfiedpokládan˘ nástup na vedoucí pracovní místo fieditele: 
1. 8. 2018

NáleÏitosti pfiihlá‰ky ke konkursnímu fiízení:
1. pfiihlá‰ka (jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo narození, státní

pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon),

2. úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání, 
3. pfiehled praxe potvrzen˘ posledním zamûstnavatelem,

4. strukturovan˘ profesní Ïivotopis, 
5. ãestné prohlá‰ení o plné svéprávnosti (zpÛsobilosti k právním 

úkonÛm),

6. písemná koncepce rozvoje ‰koly v rozsahu max. 5 normostran

(9 000 znakÛ),

7. v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í neÏ tfii mûsíce),

8. lékafiské potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu práce fieditele,
9. písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely kon-

kursního fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû 

osobních údajÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.

Pfiihlá‰ka, Ïivotopis, ãestné prohlá‰ení, koncepce rozvoje ‰koly a sou-

hlas se zpracováním osobních údajÛ musí b˘t vlastnoruãnû podepsány.

Místo, adresa a zpÛsob doruãení pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru

230/1, 795 01 R˘mafiov do 16. 4. 2018;
• doporuãenû po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 16. 4. 2018

na adresu: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01

R˘mafiov;

• obálku oznaãte „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ¤ÍZENÍ“.

Konkurs na fieditele Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Finanãní úfiad pro Moravskoslezsk˘ kraj

oznamuje termíny pro odevzdávání daÀov˘ch pfiiznání:
stfieda 28. 3. 2018 od 12:00 do 17:00, úter˘ 3. 4. 2018 od 12:00 do 17:00

v klubovnû Stfiediska volného ãasu R˘mafiov (mezipatro), OkruÏní ulice 10 (vedle autobusového stanovi‰tû)

Aktuálnû z mûsta

Ve stfiedu 14. bfiezna se v Ostravû konalo sedmé zasedání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje.
Hejtman Ivo Vondrák v úvodu informoval zastupitele o ãinnosti

Rady MSK od posledního zasedání zastupitelstva. DÛleÏit˘m bodem

jednání byl materiál pfiedloÏen˘ námûstkem hejtmana Jaroslavem

Kaniou, kter˘ se t˘kal úprav rozpoãtu kraje na rok 2018. Rozpoãet

kraje na rok 2018 byl zastupiteli schválen 14. prosince 2017 ve v˘‰i

9 352 498 tisíc korun, se zdroji pfiíjmÛ 8 237 127 tisíc korun a finan-

cováním ve v˘‰i 1 115 371 tisíc korun. K datu 6. února 2018 do‰lo

na základû rozpoãtov˘ch opatfiení k nav˘‰ení pfiíjmové i v˘dajo-

vé ãásti rozpoãtu, pfiíjmy ãiní 22 204 913 tisíc korun a v˘daje

24 946 368 tisíc korun. Bylo provedeno 45 rozpoãtov˘ch opatfiení

v celkové v˘‰i 15 773 707 tisíc

korun. K nárÛstu rozpoãtu do‰-

lo hlavnû úpravou oãekáva-

n˘ch úãelov˘ch dotací ze státního

rozpoãtu v celkovém objemu

13 966 139 tisíc korun (dotace

Ministerstva ‰kolství, mládeÏe

a tûlov˘chovy a Ministerstva prá-

ce a sociálních vûcí). V roce 2018

do‰lo k pfiekroãení loÀské úrovnû

upraveného rozpoãtu z dÛvodu

zapojení v˘znamn˘ch dotací ze

státního rozpoãtu a vlastních

zdrojÛ z roku 2017.

Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo

v kapitole dopravy Plán souvis-

l˘ch oprav silnic II. a III. tfiíd v ro-

Slovo krajského zastupitele
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ce 2018. Zastupitelstvo rozhodlo pfievzít ruãitelsk˘ závazek za SUS

MSK za rok 2018 ve v˘‰i odpovídající procentuálnímu podílu 

(40 milionÛ korun – 15 %) na spolufinancování oprav a údrÏby silnic

II. a III. tfiíd ve vlastnictví kraje v rámci poskytnut˘ch finanãních pro-

stfiedkÛ z rozpoãtu Státního fondu dopravní infrastruktury 2018. Na

opravy silnic II. a III. tfiíd je v rozpoãtu MSK vyãlenûna ãástka 40 mi-

lionÛ korun, z níÏ by mûlo b˘t pokryto osm akcí, z toho dvû na

Bruntálsku. Z jin˘ch zdrojÛ (SFDI) by se mûlo realizovat 31 akcí za

465 milionÛ korun, z toho v okrese Bruntál za 89 milionÛ korun.

Otázkou zÛstává naplnûní SFDI finanãními prostfiedky; snad se bude

dafiit jako v pfiedchozích tfiech letech. V oblasti dopravy byla zastupi-

telstvem MSK schválena dotace obci Karlova Studánka na úpravu

autobusového terminálu Hvûzda ve v˘‰i 830 000 korun s realizací

v leto‰ním roce. 

V rámci zlep‰ování kvality ovzdu‰í v lidsk˘ch sídlech byla schvále-

na druhá v˘zva Kotlíkov˘ch dotací v Moravskoslezském kraji 

II. Podporovan˘mi nov˘mi zdroji tepla budou kombinované kotle (na

uhlí a biomasu), kotle pouze na biomasu automatické i s ruãním pfii-

kládáním, plynové kondenzaãní kotle a tepelná ãerpadla.

Zastupitelé schválili obcím dotace z titulu Podpora obnovy a rozvoje

venkova Moravskoslezského kraje 2018. Na realizaci tohoto progra-

mu bylo ve schváleném rozpoãtu kraje na rok 2018 vyãlenûno 25 mi-

lionÛ korun. Program byl rozdûlen na dvû ãásti, DT 1 pro obce do

3 000 obyvatel (23 milionÛ korun) a DT 2 pro svazky obcí (2 milio-

ny korun). Celkem bylo do programu pfiihlá‰eno 131 Ïádostí, ãtyfii

byly vyfiazeny a dle bodového hodnocení uspûlo 80 ÏadatelÛ. Mezi

úspû‰né z na‰eho regionu patfií Malá Morávka (rekonstrukce elektro-

instalace Z· – investiãní dotace 164 700 korun), Dolní Moravice (re-

konstrukce vnitfiních prostor budovy M· – 333 400 korun), Horní

Mûsto (parkovi‰tû Re‰ov – 400 000 korun), Val‰ov (rekonstrukce

místních komunikací IV. etapa – 400 000 korun), Mezina (rekon-

strukce komunikace ke Slezské Hartû – 400 000 korun) a RyÏovi‰tû

(obnova místní komunikace – 400 000 korun). V dotaãním titulu 

DT 2 uspûla Ïádost SdruÏení obcí R˘mafiovska (Rozvoj mikroregio-

nu R˘mafiovska) s dotací 70 400 korun a Mikroregionu Slezská Harta

(Odborné poradenství venkovské oblasti Slezská Harta) s dotací

50 000 korun. Mikroregion Slezská Harta dále obdrÏí dotaci ve v˘‰i

340 000 korun na projekt Cyklostezka Slezská Harta II. 

V Programu obnovy kulturních památek a památkovû chránûn˘ch ne-

movitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 uspûla obec Tvrdkov

(Restaurování kamenného kfiíÏe Ruda) s dotací 197 000 korun.

V rámci Programu podpory poskytování sociálních sluÏeb z MPSV

státního rozpoãtu, kapitoly 313, byla Diakonii âCE R˘mafiov chvá-

lena dotace 1 640 tisíc korun na peãovatelskou sluÏbu, 1 026 tisíc ko-

run na t˘denní stacionáfi, 2 662 tisíc korun na domovy pro seniory,

734 tisíc korun na osobní asistenci a 1 375 tisíc korun na domovy se

zvlá‰tním reÏimem.

Z Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018 byla

Spolku pfiátel hradu Sovinec schválena dotace ve v˘‰i 80 tisíc korun

na Stfiedovûk˘ festival rytífie Kobylky, Mûstskému muzeu R˘mafiov

dotace 132 tisíc korun na projekt Básnû Marie Kodovské a obci Malá

·táhle dotace 28 tisíc korun na Setkání rodákÛ.

Z Programu prevence kriminality obdrÏí Spoleãenství RomÛ na

Moravû dotaci 76 tisíc korun na volnoãasové aktivity SRNM

R˘mafiov.

Dále zastupitelstvo schválilo zmûnu stanov Agentury pro regionální

rozvoj.

V oblasti zdravotnictví byla schválena dotace 27 ÏadatelÛ v celkové

v˘‰i 1 697 900 korun. Projednána byla i v˘stavba ostravské vûdecké

knihovny (tzv. âerné kostky), pro niÏ byla urãena koneãná cena 

1,3 miliardy korun. Kraj bude usilovat o získání dotace Ministerstva

kultury âR. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Brzké ranní vstávání kvÛli darování plazmy nemusí zájemce z Bruntálska a okolí
trápit ani letos. Po úspû‰ném testování odpoledních termínÛ odbûrÛ v loÀském
roce nabízí Transfuzní sluÏba, ãlen skupiny AGEL, opût moÏnost odpoledních od-
bûrÛ na základû objednávky. Budou se t˘kat odbûrového stfiediska v Bruntále ve
vybran˘ch stfiedeãních termínech.
„¤ada dárcÛ se na nás obracela s prosbou o odpolední termíny odbû-
rÛ plazmy, na které by mohli pfiicházet napfiíklad aÏ po pracovní dobû,
bez nutnosti Ïádat o volno. UÏ v minulém roce jsme se jim proto roz-
hodli vyjít vstfiíc a zafiadili do nabídky nûkolik odpoledních termínÛ.
Vzhledem ke znaãnému zájmu odpolední termíny zafiazujeme do na-
bídky i letos a vûfiíme, Ïe mnoh˘m dárcÛm opût usnadníme rozhodová-
ní, zda k nám pfiijít,“ fiíká MUDr. Marie Urbánková, primáfika

Transfuzní sluÏby.

NejbliÏ‰í odpolední termíny odbûrÛ nabídne Transfúzní sluÏba v odbû-

rovém stfiedisku Bruntál ve stfiedy 28. bfiezna a 23. kvûtna, a to v dobû od

12:30 do 15:30. VyuÏít jich pfiitom mohou jak pravidelní dárci, tak prvo-

dárci. Zájemci se ale musí pfiedem telefonicky objednat na ãísle 

554 700 660 nebo 724 612 667.

„Star‰í pravidelní dárci plazmy odcházejí a mladí bohuÏel nepfiicházejí.
KaÏd˘ rok takto celorepublikovû odejde zhruba deset procent dárcÛ, kte-
fií chybí. Právû mladí lidé jsou pfiitom obvykle pracovnû vytíÏení a pfiijít
darovat plazmu v dopoledních hodinách pro nû ãasto pfiedstavuje kom-
plikace,“ dodává Marie Urbánková s tím, Ïe samotn˘ odbûr trvá jen nû-

kolik desítek minut a lidem v krizové situaci mÛÏe zachránit Ïivot.

Dárcem plazmy se mÛÏe stát kaÏd˘ zdrav˘ obãan âeské republiky ve vû-

ku 18 aÏ 65 let, pfiiãemÏ vhodnost dárce je je‰tû vÏdy individuálnû posu-

zována zdravotnick˘m personálem. „S sebou k odbûru potfiebuje kaÏd˘
zájemce jen obãansk˘ prÛkaz a kartiãku poji‰Èovny. Pfied samotn˘m od-
bûrem je dobré se doma lehce najíst, nechodit tedy na laãno, jak se ob-
ãas prvodárci mylnû domnívají, a dodrÏet dostateãn˘ pfiíjem tekutin,“
uzavírá Marie Urbánková.

V̆ hodami darování krve je v souãasnosti nejen dobr˘ pocit z u‰lechtilé-

ho skutku, ale také moÏnost ãerpat pracovní volno s náhradou mzdy, pro-

placené jízdné, lékafiské vy‰etfiení, vitamíny od zdravotní poji‰Èovny, ob-

ãerstvení nebo odpoãet ze základu danû z pfiíjmu.

Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí, AGEL

Transfuzní sluÏba v Bruntále nabízí odpolední odbûry plazmy

Zdravotnictví

FEMIHEALTH, s. r. o., MUDr. Lada Peterková
Gynekologicko-porodnická ambulance

Od 1. bfiezna 2018 ordinuje v Litovli

Budova polikliniky, první patro
Kollárova 664/1, Litovel, Tel: 585 341 671

ORDINAâNÍ A PROVOZNÍ HODINY

PONDùLÍ: 8:00–12:00 13:00–15:00

ÚTER :̄ 10:00–12:00 13:00–18:00

ST¤EDA: 7:30–12:00 13:00–15:00

âTVRTEK: 7:30–12:00 13:00–15:30

PÁTEK: 7:30–12:00 (MUDr. Jarmila Fousová)

Zdravotní sestra: Jifiina Horníková

-06-2018  21.3.2017 13:34  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2018

6

Dfiíve neÏ nás ohfiejí první paprsky jarního slunce, ohlédnûme se za uplynulou zimou. V rozhovoru s jednatelem Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov

(MûS) Luìkem ·imkem zjistíme, jak nároãná po stránce úklidu a vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ byla, nahlédneme do statistiky náv‰tûvnosti zim-

ního stadionu a na závûr si fiekneme pár slov o tfiídûní komunálního odpadu, poplatcích za odvoz odpadu a o mobilních svozech.

Zimní údrÏba, komunální odpad a mobilní svozy

Leto‰ní zimní úklid byl poznamenán ãetn˘mi teplotními v˘kyvy jinak
mírného prÛbûhu zimy

Jaká byla leto‰ní zima z pohledu Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov?
Leto‰ní zima byla pro nás mírná, i kdyÏ v posledních letech jsou zi-

my nepfiedvídatelné, zejména co se t˘ãe v˘kyvÛ teplot. Potvrzují to

i meteorologové. Platí to i o údrÏbû komunikací a chodníkÛ. T˘den

máme kalamitní stav a nato jsme mûsíc bez snûhu. Z tohoto pohledu

bych fiekl, Ïe zimy jsou daleko mírnûj‰í, ale nepfiedvídatelnûj‰í. 

Mûli jste nûjaké problémy s technikou ãi s nedostatkem pracovníkÛ?
I kdyÏ máme techniku relativnû zastaralou, vût‰í problémy pfii zimní

údrÏbû jsme nemûli. V souãasné dobû máme pût mechanismÛ na 

úklid komunikací a dva stroje na úklid chodníkÛ. Platí to samozfiej-

mû i o zamûstnancích, kter˘ch máme dostatek, jen nás krátce potrá-

pila nemocnost. S údrÏbou nám také pomáhá pûtadvacet zamûstnan-

cÛ urãen˘ch na vefiejnû prospû‰né práce, které nám na na‰i Ïádost

po‰le Úfiad práce. Smlouvu mají na rok, nastupují 1. dubna a konãí

31. bfiezna. Jde zejména o zimní úklid kolem kontejnerÛ, aby se

k nim zamûstnanci vyváÏející odpad mohli lépe dostat, úklid chodní-

kÛ od snûhu, sbûr drobn˘ch odpadkÛ z vefiejn˘ch ploch a podobnû.

Pracovníci Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov kácejí smrky napadené kÛrovcem 

Je nutno opût zdÛraznit, Ïe ne v‰echny komunikace má na starost
mûsto. Které komunikace jsou krajské?
Jde o hlavní tahy ve mûstû – tfiídu HrdinÛ, ulice Revoluãní, Sokolov-

skou, Bartákovu, Pivovarskou a OkruÏní. Komunikaci ã. 11 na Opav-

ské ulici pak spravuje ¤editelství silnic a dálnic âR. 

Zaznamenali jsme stíÏnosti na pozdní úklid snûhu, a to jak z komu-
nikací, tak z chodníkÛ. Kamenná drÈ po ledu sjede a chodník je na-
dále kluzk˘, nemluvû o pozdním zásahu techniky, kdy radlice stro-
je nezvládá u‰lapanou vrstvu snûhu z chodníkÛ odstranit a vytvofií

jakousi bouli uprostfied, po které se chodcÛm ‰patnû chodí. Existuje
modernûj‰í technika neÏ ta, kterou v souãasné dobû na úklid chod-
níkÛ pouÏíváte?
Pro jednotlivou údrÏbu komunikací a chodníkÛ je mûstem R˘mafiov

zpracován plán údrÏby, kter˘ urãuje priority úklidu. V plánu se pra-

ví, Ïe chodníky se udrÏují pluÏením a posypem drtí. Chodník prohr-

neme pluhem, ale aÏ poté, kdy je na nûm vût‰í vrstva snûhu. Proã?

ProtoÏe chodníky tvofií Ïulová mozaika a na nûkter˘ch místech zám-

ková dlaÏba, které by pfii nedostateãné snûhové vrstvû pluh poniãil.

Jiná technologie údrÏby není, pokud nebudeme hovofiit o chemickém

o‰etfiení, coÏ je zase agresivní forma nevhodná nejen pro domácí zví-

fiata a jejich tlapky, ale i pro na‰i obuv a ekologii. Pokud nastane ka-

lamitní stav, vyjíÏdí do terénu v‰echno, co má „ruce i nohy“. Staráme

se o 20 kilometrÛ chodníkÛ a 38 kilometrÛ silnic. Následky zimy ni-

kdy zcela neodstraníme, na‰í snahou je jejich zmírnûní. Stejnû jako

auta nebudou v prÛbûhu snûhov˘ch pfiehánûk jezdit po such˘ch

cestách, ani chodci nemÛÏou chodit po such˘ch chodnících.

Úklid námûstí po odstranûní vánoãního stromu

Budete v nejbliÏ‰í budoucnosti obmûÀovat techniku? Nûkteré zasta-
ralé stroje byly v posledních letech vymûnûny za nové. Které?
Pfied ãtyfimi roky jsme pofiizovali nov˘ traktor se zadní radlicí, kter˘

nahradil ãtyfiicet let star˘ traktor. Nov˘ traktor je ãtyfikolka, má pod-

statnû vût‰í sílu, rychlost, lep‰í ovladatelnost. Nev˘hodou je, Ïe nemá

zadní rozmetadlo – posyp. V leto‰ním roce chceme nahradit více jak

dvacet let staré vozidlo Unimog, které má svá léta odslouÏena a v dne‰-

ní dobû je z hlediska údrÏby a spotfieby paliva neekonomické, nov˘m

traktorem s pfiední radlicí a zadním rozmetadlem posypu. Stále dobrou

sluÏbu na krat‰í vzdálenosti vykonávají dva traktory, jejichÏ stáfií je ko-

lem tfiiceti let, na del‰í trasy nám slouÏí fekální vozidlo Mercedes

Atego s moÏností pfiipojení pfiední radlice a samozfiejmû dva univer-

zální malotraktory, které mimo jiné slouÏí pro úklid snûhu z chodníkÛ. 

Na ZS kromû vefiejného bruslení probûhlo i mnoÏství hokejov˘ch zápasÛ

Téma vydání

rozhovor
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Skonãila i leto‰ní sezóna na zimním stadionu. Jak ji hodnotíte 
z ekonomického pohledu? ZaslouÏí si zimní stadion, aby byl zastfie‰en?
Sezóna 2017/2018 byla srovnatelná s pfiedchozími léty, a to jak co se

t˘ãe nákladÛ na provoz, tak i náv‰tûvnosti. Provoz byl zahájen ve

ãtvrtek 23. listopadu 2017. Proti plánovanému zaãátku byl zpoÏdûn

asi o tfii t˘dny, a to kvÛli nadmûrnû teplému poãasí, za kterého mra-

zicí zafiízení nebylo schopno ledovou plochu umrazit. Od zmínûného

data probíhal standardní provoz, kter˘ byl ukonãen k poslednímu 

únorovému dni roku 2018. V prÛbûhu zimní sezóny bylo celkem 

117 voln˘ch bruslení (z toho 13 veãerních), které nav‰tívilo celkem

4 600 bruslafiÛ, nejvy‰‰í náv‰tûvnost, srovnatelná s roky pfiedchozími,

byla v prosinci a lednu. Pro pfií‰tí sezónu se nám náklady na provoz

zfiejmû nav˘‰í, protoÏe se plánuje údrÏba a renovace stávající tech-

nologie zimního stadionu. 

Zastfie‰ení stadionu by samozfiejmû prodlouÏilo a zjednodu‰ilo sezó-

nu. Na zastfie‰ení v‰ak existují dva rozdílné názory. Jedni doporuãují

zastfie‰it – klesnou celkové náklady na údrÏbu ledové plochy, vznik-

nou lep‰í klimatické podmínky, hráãi mohou odehrát více zápasÛ,

nebude dÛvod k obavám z nepfiíznû poãasí. V souãasnosti ale zaãína-

jí b˘t moderní winter classic – utkání pod otevfienou oblohou. Na

zimním stadionu v R˘mafiovû se konaly kromû dal‰ích hokejov˘ch

zápasÛ (R˘mafiovská hokejová liga) i dva zápasy muÏÛ a Ïen z vy‰-

‰ích soutûÏí a stadion náv‰tûvností praskal ve ‰vech, v‰ichni si to 

uÏívali a rádi by se na winter classic do R˘mafiova zase vrátili.

Otevfien˘ch stadionÛ ub˘vá a je otázkou, zda t˘my v budoucnu ne-

budou chtít v hojnûj‰í mífie vyuÏívat utkání pod otevfienou oblohou

neÏ v kryt˘ch stadionech, zda nebudou chtít radûji vytvofiit divákÛm

dobrou atmosféru a parádní show na klasickém nezastfie‰eném stadi-

onu. Ale otázka zimního stadionu je na del‰í debatu.

Pojìme fiíci pár slov k odvozu a recyklaci komunálního odpadu.
Skládky smûsného odpadu se plní. Co bude dál? Odpad z R˘mafiova
se od 1. 1. 2018 vyváÏí na skládku do Rapotína. Kolik let bude je‰-
tû tato skládka slouÏit, neÏ dojde k jejímu uzavfiení, a kam se pak
bude odpad z na‰eho mûsta vozit? 

Zamûstnanci Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov vyprazdÀují nádoby s komu-
nálním odpadem

Do 31. prosince 2017 se komunální odpad vozil na skládku do

Horního Bene‰ova. V prÛbûhu roku 2017 bylo vyhlá‰eno v˘bûrové

fiízení na ukládání komunálního odpadu, které s nejniÏ‰í nabídkou

vyhrála firma SUEZ VyuÏití zdrojÛ, a. s., a od 1. ledna leto‰ního ro-

ku se odpad vozí na její skládku do Rapotína. Smlouvu s touto firmou

máme do roku 2021. Pro nás je dÛleÏité, Ïe máme smluvnû sjednáno,

Ïe odpad mÛÏeme ukládat právû tam. V dosaÏitelné vzdálenosti od

R˘mafiova mÛÏeme skládkovat v Rejcharticích nebo v Horním

Bene‰ovû. KaÏdé ãtyfii roky provádíme v˘bûrové fiízení a vyhrává

majitel skládky s nejniÏ‰í nabídkou za skládkovné. Od roku 2024 by

mûl vejít v platnost zákon, kter˘ bude zakazovat jakékoliv skládko-

vání odpadu, a mûlo by se zaãít spalovat. Prozatím ale zákon není

schválen, proto se domnívám, Ïe termín zákazu skládkování se zfiej-

mû oddálí. V âR se mûsíãnû spálí pouze 77 tisíc tun odpadÛ mû-
síãnû, coÏ pfiedstavuje zlomek z celkové produkce odpadÛ. Do bu-

doucna se ale poãítá s roz‰ifiováním spaloven. V souãasné dobû na-

jdeme v âeské republice hned nûkolik velk˘ch spaloven, v Praze,

Brnû nebo Liberci, a v provozu je asi ãtyfiicet zafiízení, která slouÏí

k energetickému vyuÏití odpadu. 

Jak je na tom v souãasné dobû na‰e mûsto s tfiídûním odpadu?
Hodnoty tfiídûní odpadu na‰eho mûsta jsou ustálené, to znamená, Ïe

nekolísají. Dosahujeme v tfiídûní lep‰ího prÛmûru, ale pofiád máme

obrovské rezervy.

Pfiipravuje mûsto motivaci ãi zv˘hodnûní pro tfiídiãe komunálního
odpadu? 

Vozidlo Mûstsk˘ch sluÏeb na skládce s komunálním odpadem z r˘ma-
fiovsk˘ch domácností

Mûsto prozatím Ïádnou finanãní motivaci nepfiipravuje. Motivaãní

programy fungují vesmûs v men‰ích mûstech, neÏ je R˘mafiov, nebo

na vesnicích, kde se v‰ichni znají, a pokud by nûkdo netfiídil odpad

nebo by ho vyhazoval tam, kam nepatfií, soused by jej urãitû hned na-

hlásil. Naproti tomu sídli‰tû jsou velmi anonymní, takÏe se nedá zji-

stit, zda pan „Novák“ vyhodil jeden a pan „Vomáãka“ tfii pytlíky ko-

munálního odpadu. Podle mû by se motivaãní program ve vût‰ích

mûstech mohl stát kontraproduktivním. Mnozí fieknou: ale já nemám

Ïádn˘ odpad, v‰echno vyseparuji, nemám vÛbec nic, a proto nebudu

nic platit. Mám obavu z toho, Ïe napfiíklad u sociálnû slab‰ích obãa-

nÛ by docházelo k tomu, Ïe by odpad házeli sousedovi do popelnice,

pálili ho v kotlích nebo zakládali ãerné skládky.

Jakou ãástkou mûsto dotuje svoz komunálního odpadu na jednoho
obãana?
Na‰e mûsto má nev˘hodu v tom, Ïe skládka, na kterou vozíme ko-

munální odpad, je pomûrnû daleko. To se samozfiejmû prodraÏuje

a roãní sazba za svoz odpadu pak vychází na 700 korun za jednoho

ãlena domácnosti s tím, Ïe mûsto zbytek nákladÛ hradí z rozpoãtu.

Na‰e mûsto produkuje roãnû pfiibliÏnû 3000 tun odpadu a za rok 2017

zaplatilo za odvoz a skládkování komunálního odpadu (TKO) cel-

kem 7 milionÛ a témûfi 300 tisíc korun na svoz. Pfiíjmy od obãanÛ

z poplatkÛ za TKO ãinily 5 milionÛ a 310 915,44 korun, to znamená,

Ïe 1 milion a 988 985,56 korun dotovalo mûsto. Na jednoho obãana

mûsto doplácí 238,34 korun (v roce 2017 bylo v R˘mafiovû trvale pfii-

hlá‰eno 8673 obãanÛ vãetnû chatafiÛ). 

Existují mûsta, jejichÏ obãané neplatí za odvoz odpadu ani korunu?
Jistû, jsou to obce, které mají na svém území skládky. Za jednu tunu

uloÏeného odpadu si úãtují 500 korun, proto si mohou dovolit své ob-

ãany osvobodit od poplatku za odvoz odpadu. 

UvaÏuje se o nav˘‰ení poplatku za odvoz odpadu?
O nav˘‰ení poplatku se neuvaÏuje, pro leto‰ní rok, jak uÏ zde bylo fie-

ãeno, je stanovena ãástka 700 korun na jednoho ãlena domácnosti.

Pokud je na dnû popelnice jeden sáãek s odpadky, protoÏe obyvate-
lé tfiídí odpad, nûkdy se stane, Ïe zamûstnanci vyzvednou pfii vysy-
pávání popelnice jen tento sáãek a popelnici celou nevysypou.
JenÏe pod sáãkem b˘vají napfiíklad exkrementy s pískem po koãce
a ty pak v popelnici dlouho zapáchají. Dá se tomu zamezit?
Je moÏné, Ïe si nûkdo tímto zpÛsobem práci ulehãuje, protoÏe je po-

pelnice daleko, je u ní velké mnoÏství snûhu a podobnû. MÛÏe se to

stát, nefiíkám, Ïe ne. Nafiízení je ov‰em takové, Ïe kaÏdá popelnice

nebo kontejner se musí vysypat, pokud nejsou úplnû prázdné. 

V sobotu 7., 14. a 21. dubna se v na‰em mûstû a jeho místních ãás-
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tech uskuteãní pravidelné jarní mobilní svozy. Proã se dvakrát roã-
nû svozy konají, kdyÏ existuje recyklaãní dvÛr na Palackého ulici
a odpadové centrum na ulici 8. kvûtna? A jak vnímáte to, Ïe nûkte-
fií obãané nûkdy zanechají u kontejneru objemn˘ odpad i mimo ter-
míny mobilních svozÛ?

Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna s velkoobjemov˘mi kontejnery 

Ne v‰ichni mají moÏnost odvézt objemn˘ odpad do recyklaãního cent-

ra, proto mûsto poskytuje obãanÛm dvakrát roãnû na základû své vy-

hlá‰ky sluÏbu mobilních svozÛ. Dfiíve se po mûstû rozmisÈovaly kontej-

nery, kam lidé v den mobilních svozÛ mohli uloÏit velkoobjemov˘ od-

pad. V souãasnosti to funguje tak, Ïe lidé mohou dát tento odpad v rám-

ci mobilních svozÛ k popelnici a my si ho do kontejneru posbíráme sa-

mi. Pfiistoupili jsme k tomuto kroku, protoÏe se nám v kontejnerech rÛz-

ní lidé pfiehrabovali, rozbíjeli televize, vybírali drahé kovy, nám se pak

v‰e smíchalo, tekuté látky kontaminovaly kontejner, kter˘ pak ne‰el ani

vyklopit, a my jsme s tím mûli velké problémy. Stává se ov‰em, Ïe ne

v‰ichni postupují ukáznûnû. U kontejnerÛ se v prÛbûhu roku obãas ob-

jeví objemn˘ odpad, kter˘ tam nemá co dûlat. Pfiitom obãané s trval˘m

bydli‰tûm v na‰em mûstû kromû firem a podnikatelÛ mají uloÏení tako-

vého odpadu v recyklaãním dvofie nebo odpadovém centru zdarma,

s v˘jimkou stavební suti nad 100 kg. Pokud se u kontejnerÛ objeví vût-

‰í mnoÏství objemného odpadu, tak se to fie‰í s mûstskou policií, která

zji‰Èuje, ãí je. Po zji‰tûní viníka, kter˘ vlastnû zaloÏil ãernou skládku,

byÈ u kontejneru, se snaÏí policisté vyfie‰it situaci domluvou, aby byl od-

pad odvezen, v hor‰ím pfiípadû je viník potrestán na místû blokovou po-

kutou nebo je celá vûc pfiedána k pfiestupkovému fiízení.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

V roce 2017 bylo v R˘mafiovû a jeho místních ãástech vyproduková-

no obãany celkem 2 958,776 tun odpadu, pfii poãtu obyvatel 8 490

(k 31. 12. 2017) tak pfiipadá na jednoho obyvatele 348,5 kg.

Komunálním odpadem se rozumí ve‰ker˘ odpad vznikající na území

obce pfii ãinnosti fyzick˘ch osob, kter˘ je uveden jako komunální od-

pad v Katalogu odpadÛ, s v˘jimkou odpadÛ vznikajících u právnic-

k˘ch osob nebo fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání.

Vyseparovaná sloÏka (papír, plast, sklo, kov, dfievo) tvofiila 13,13 %

ze v‰ech produkovan˘ch komunálních odpadÛ. V pfiepoãtu to zna-

mená, Ïe v roce 2017 bylo vytfiídûno 12,30 kg papíru, 12,54 kg plas-

tu, 12,32 skla a 0,2 kg kovu na jednoho obyvatele. MnoÏství je srov-

natelné s rokem pfiede‰l˘m, kdy tato sloÏka tvofiila 13,17 %

Statistika odpadÛ produkovan˘ch obãany R˘mafiova v roce 2017

I. etapa – místní ãásti Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské.

II. etapa – R˘mafiov: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíãkova,

Národní, Radniãní, Jungmanova, Máchova, Ml˘nská, Komenského,

Husova, nám. Míru, ·kolní nám., Pfiíkopy, Rudé armády, Opavská,

Harrachov, Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní, Dukelská,

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

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

a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenovan˘ch ulic.

III. etapa – R˘mafiov: nám. Svobody, ulice K. âapka, Divadelní,

Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny),

Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova,

Sokolovská, J. Fuãíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornomûstská,

Lidická, Vûtrná a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové oblasti vy-

jmenovan˘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 komunální odpad, kter˘ nelze pro

jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ komunální od-

pad, pfiedev‰ím vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré koberce, lino-

lea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, je pfiedají osob-

nû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., ktefií mobilní

svoz provádûjí. Tekuté nebezpeãné odpady nebudou odebírány,
tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvofie a odpadovém centru.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-

cyklaãním dvofie a v odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad
do popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici: po–pá 13:00–17:00

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.

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují
termíny mobilního svozu nebezpeãného a objemného odpadu

I. etapa – 7. dubna 2018 od 8:00
II. etapa – 14. dubna 2018 od 8:00
III. etapa – 21. dubna 2018 od 8:00

Foto: archiv MûS

Foto: archiv Bytermu R˘mafiov
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Od roku 2017 je pfied‰kolní vzdûlávání povinné – v leto‰ním roce

jde o dûti, které k 31. srpnu 2018 dosáhnou vûku pûti let. Rodiãe

a zákonní zástupci dûtí (dále jen „rodiãe“) mají nûkolik moÏností,

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‰kolá-

ky bezplatné, rodiãe hradí za dítû pouze stravné. Informace k zá-

pisu dítûte do matefiské ‰koly naleznete níÏe.

• Individuální vzdûlávání dítûte musí rodiã v dobû zápisu, nej-

pozdûji v‰ak do konce kvûtna, oznámit písemnû fieditelce matefi-

ské ‰koly. Oznámení o individuálním vzdûlávání obsahuje iden-

tifikaãní údaje dítûte (jméno a pfiíjmení, rodné ãíslo, místo trva-

lého pobytu), období, po které bude dítû individuálnû vzdûlává-

no, a dÛvody pro individuální vzdûlávání. Dítû v tomto pfiípadû

mÛÏe b˘t vzdûláváno rodiãem nebo jinou osobou, pfiíp. mÛÏe

nav‰tûvovat jiné zafiízení neÏ matefiskou ‰kolu. Rodiãe v‰ak mu-

sí zajistit úãast dítûte na ovûfiení úrovnû osvojení oãekávan˘ch

v˘stupÛ v jednotliv˘ch oblastech podle Rámcového vzdûlávací-

ho programu pro pfied‰kolní vzdûlávání v matefiské ‰kole – nejde

o zkou‰ku, rodiã pouze obdrÏí doporuãení pro dal‰í postup vzdû-

lávání.

• Vzdûlávání dítûte v pfiípravné tfiídû základní ‰koly nebo ve

tfiídû pfiípravného stupnû základní ‰koly speciální, které si rodiã

sám dohodne s fieditelem této ‰koly. V R˘mafiovû tyto tfiídy Z·

Jelínkova 1 ani Z· ·kolní námûstí 1 nezfiizují, pokud by tedy ro-

diãe mûli o tento typ vzdûlávání dítûte zájem, musejí se obrátit

na jinou základní ‰kolu dle vlastního v˘bûru. Pfiijetí dítûte k to-

muto typu vzdûlávání v‰ak musí rodiãe písemnû oznámit fiedi-

telce M· R˘mafiov.

• Vzdûlávání v zahraniãní ‰kole na území âeské republiky, ve

které 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 vzdûlává-

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

úãastnit, vystavují se stíhání za pfiestupek, kter˘ mÛÏe b˘t pokuto-

ván 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‰echna praco-

vi‰tû ‰koly, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pedago-

gy a prostfiedím ‰koly. Rodiãe si s dûtmi mohou pohrát, zapojit se

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

v˘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
23. 4. 2018, 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30
24. 4. 2018, 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11
25. 4. 2018, 14:30–16:30

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3
26. 4. 2018, 14:30–16:30

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

dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání. Pokud na to zapomenou, nic se

nedûje – Ïádost je moÏno si stáhnout na internetov˘ch stránkách

‰koly www.msrymarov.cz. Îádost má dvû strany; první stranu vypl-

Àují rodiãe, druhou 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 ‰ko-

la doklad o oãkování. Dûti mlad‰í 5 let ‰kola pfiijme v souladu 

s § 50 zákona ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví a o zmû-

nû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ím pfiedpisÛ,

pouze pokud se podrobily stanoven˘m pravideln˘m oãkováním

nebo mají doklad, Ïe jsou proti nákaze imunní, pfiíp. se nemÛÏou

oãkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

¤ádnû vyplnûnou a podepsanou Ïádost vãetnû potvrzení lékafie pfii-

nesou rodiãe osobnû na fieditelství ‰koly ve stfiedu 9. kvûtna 2018
v dobû od 08:00 do 16:30. Jde o administrativní jednání, proto do-

poruãujeme pfiíchod bez dítûte. K zápisu je nutno pfiinést také rod-

n˘ 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 bu-

de fiádnû zaregistrována a její vyfiízení podléhá správnímu fiádu. Pro

nahlíÏení do spisu pfied vydáním rozhodnutí je vzhledem k provoz-

ním podmínkám ‰koly vyhrazen termín 23. kvûtna 2018 od 13:00

do 16:00, po dohodû s fieditelkou je samozfiejmû nahlíÏení do spisu

moÏné kdykoli. Stejnû tak se rodiãe jako úãastníci správního fiízení

mohou vyjadfiovat k podkladÛm pro vydání rozhodnutí.

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

hoduje fieditelka matefiské ‰koly podle následujících priorit:

1. Dûti, které dovr‰í pût let vûku a vztahuje se na nû povinnost

pfied‰kolního vzdûlávání dle zákona.

2. Dûti, které dovr‰í ãtyfii roky vûku a vztahuje se na nû pfiednost

pfii pfiijímání k pfied‰kolnímu vzdûlávání dle zákona.

3. Dûti, které k 31. srpnu 2018, pfied zaãátkem ‰kolního roku, do-

sáhnou nejménû tfietího roku vûku a vztahuje se na nû pfiednost

pfii pfiijímání k pfied‰kolnímu vzdûlávání dle zákona.

4. Ostatní dûti s trval˘m pobytem v R˘mafiovû k pravidelné celo-

denní docházce do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly.

5. Dûti, které nemají trval˘ pobyt v R˘mafiovû, k pravidelné celo-

denní docházce do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly.

6. Ostatní dûti.

Na rozhodnutí o pfiijetí dítûte má fieditelka matefiské ‰koly ze zá-

kona lhÛtu 30 dnÛ, ve sloÏitûj‰ích pfiípadech pak aÏ 60 dnÛ.

V˘sledky pfiijímacího fiízení budou zvefiejnûny na webov˘ch strán-

kách ‰koly a v jednotliv˘ch budovách matefiské ‰koly vÏdy u vstu-

pu a v ‰atnách. Zvefiejnûna nebudou jména nebo osobní údaje dûtí

ãi rodiãÛ, 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, www.msrymarov.cz

BoÏena Jaro‰ová, fieditelka M· R˘mafiov

Zápis do matefiské ‰koly v R˘mafiovû

·kolství

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
od 16. 3. OTEV¤EN

Plavání pro vefiejnost v bfieznu a dubnu

pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00

úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00

stfieda 14:00–20:00 nedûle 13:00–20:00

ãtvrtek 14:00–20:00

V pondûlí a stfiedu 17:00–18:30 – plaveck˘ oddíl

Sauna je v provozu kaÏd˘ den a vstup do ní je zahrnut 
v základním vstupném.

Servis sluÏeb
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Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1

Pozvánka k zápisu ÏákÛ 
do 1. roãníku

Zápis dûtí probûhne:

v pátek 20. dubna 2018
od 13:30 do 19:00

v budovû Národní 15

(pod kostelem)

Vezmûte s sebou rodn˘ list dítûte a pfiezÛvky!

DÛleÏité: 
pro odklad ‰kolní

docházky rodiãe 

pfiinesou k zápisu

posouzení ‰kolského

poradenského 

zafiízení (PPP)

a posouzení 

odborného lékafie

nebo klinického

psychologa

Základní ‰koly, R˘mafiov, 
·kolní námûstí 1,

pfiíspûvkové organizace

se uskuteãní

ve stfiedu 
11. 4. 2018 

od 13 do 17 hodin

v budovû Základní ‰koly
na ·kolním námûstí v R˘mafiovû.

Je moÏno se informovat i telefonicky 

na ãíslech 554 212 377 nebo 739 345 292 

a dohodnout individuální termín náv‰tûvy ‰koly. 

K zápisu laskavû vezmûte rodn˘ list dítûte 

a obãansk˘ prÛkaz.

V únoru se studenti sekundy a tercie Gymnázia a Stfiední odborné

‰koly, R˘mafiov, zúãastnili oblastního kola olympiády v anglickém

jazyce, které se konalo v Krnovû. V kategorii I. B – mlad‰ích ÏákÛ 

(6. a 7. tfiída – gymnázia a bilingvní Ïáci) zvítûzila Poppy Lambelin

ze sekundy a Filip ·tefek z téÏe tfiídy skonãil na tfietím místû. V ka-

tegorii II. A (8. a 9. tfiída – gymnázia a bilingvní Ïáci) se Lenka Do

z tercie probojovala v silné konkurenci na tfietí místo.

ÎákÛm ke krásn˘m v˘sledkÛm srdeãnû blahopfiejeme. V‰em uãite-

lÛm pfiipravujícím Ïáky dûkujeme za trpûlivost, studentÛm za vzor-

nou reprezentaci ‰koly a pfiejeme jim úspûchy v dal‰ím studiu. 

Foto a text: Za vyuãující anglického jazyka Mgr. Martina Ujfalu‰i

Studenti gymnázia uspûli 
v olympiádû z angliãtiny
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Îáci oktávy a tfietího roãníku oborÛ kuchafi-ãí‰ník a opraváfi zemû-

dûlsk˘ch strojÛ Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly, R˘mafiov, 

se 14. bfiezna zúãastnili pfiedná‰ek o finanãní gramotnosti a pohovo-

ru do zamûstnání (v anglickém jazyce). Lektofii Mgr. Denisa Foottit

a Mgr. Tomá‰ Ka‰par pfiipravili zajímav˘ informaãní blok, v nûmÏ se

Ïáci dozvûdûli, jak správnû vybrat typ platební karty, jak postupovat

pfii sjednávání úvûru ãi jak se vyvarovat praktik nûkter˘ch penûÏních

spoleãností nabízejících „levnou“ pÛjãku, ale také pochybn˘ch zpráv,

spamÛ a nedÛvûryhodn˘ch e-mailÛ vyÏadujících osobní informace.

Tfie‰niãkou na dortu byl nácvik pfiijímacího pohovoru do zamûstnání.

Îáci si „na vlastní kÛÏi“ vyzkou‰eli, jak vypadá reáln˘ pohovor.

OÏivili si pravidla sepsání Ïivotopisu a tyto informace pak vyuÏili pfii

samotn˘ch pohovorech, které byly zãásti vedeny v anglickém jazyce.

Bûhem workshopu si tak upevnili ãi prohloubili znalosti z oblasti fi-

nanãní a právní gramotnosti. Dûkujeme lektorÛm i ÏákÛm za pfiíjem-

nou spolupráci. Mgr. Martina Ujfalu‰i a Mgr. Ladislava Knapková

Workshop o finanãní gramotnosti pfiipravil Ïáky na praktick˘ Ïivot

Díky projektu Umûním a komunikací ke spoleãné evropské budouc-

nosti, kter˘ je plnû hrazen z prostfiedkÛ Evropské unie grantem z pro-

gramu Erasmus+, jsem 21. února odletûla

spolu s fieditelem ZU· R˘mafiov Jifiím

Tauferem na více neÏ dvout˘denní kurz

angliãtiny na Maltû.

Cesta nám rychle ubíhala. Vlaky, autobusy

i letecké spoje byly naprosto pfiesné. Zvládli

jsme i cestu vefiejnou dopravou z leti‰tû

Luqa do mûsta San Pawl‘s Bay, kde jsme

byli ubytováni. O den pozdûji nás pfiivítali

v Alpha School of English poblíÏ hotelu

San Pawl. V tu dobu zde je‰tû mnoho stu-

dentÛ nebylo, ten prav˘ nával mûl teprve

zaãít. Na chodbách jsme mohli potkat stu-

denty rÛzného vûku: od tfiílet˘ch dûtí s rodi-

ãi pfies vysoko‰koláky aÏ po dospûlé.

JelikoÏ kaÏd˘ z jedenácti pfiítomn˘ch stu-

dentÛ byl na jiné úrovni jazykov˘ch zna-

lostí, kurzy probíhaly v mal˘ch skupin-

kách. My jsme byli zafiazeni do dvouãlen-

né tfiídy – absolvovali jsme tedy kurz Two

to One. KaÏdodenní v˘uka byla rozdûlená

do dvou vyuãovacích blokÛ. První se t˘kal

gramatiky, jejího vysvûtlování, procvião-

vání a vyplÀování testÛ. Druhá ãást byla

konverzaãní. Sledovali jsme pofiady BBC a vedli diskuze na daná té-

mata, napfi. o v˘chovû talentovan˘ch dûtí ãi o komunikaci prostfied-

nictvím médií. Ná‰ vyuãující Peter Warren, rodil˘ Lond˘Àan, byl 

trpûliv˘m uãitelem. Slova, která jsme neznali, objasÀoval tak, aby-

chom nemuseli pouÏívat slovník. Akceptoval také na‰e profesní za-

mûfiení a do v˘uky zafiadil hudební názvosloví, jeho odborné i v‰e-

obecné v˘razy. KaÏd˘ den pfiinesl nové té-

ma a dal‰í gramatick˘ jev.

Stfiedy byly vyhrazeny pro ‰kolní v˘lety.

V prvním t˘dnu jsme se pro‰li po hlavním

mûstû Vallettû, ve druhém jsme odjeli na

sousední ostrov Gozo, kde jsme Hop On –

Hop Off busem projeli nejzajímavûj‰í mís-

ta. Vedle pfiípravy na v˘uku jsme si také na-

‰li ãas pro náv‰tûvy dal‰ích pozoruhodn˘ch

míst. Kromû muzeí, botanick˘ch zahrad,

kostelÛ a katedrál v nás zanechaly nejvût‰í

dojem megalitické chrámy Hagar Qim

a Mnajdra, které jsou zapsány na Seznamu

svûtového kulturního dûdictví UNESCO.

Cel˘ kurz probûhl k na‰í spokojenosti, na-

‰e znalosti se roz‰ífiily a komunikace zlep-

‰ila. Na konci kurzu jsme obdrÏeli certifi-

kát o úspû‰ném absolvování se 100% 

úãastí. Teì uÏ nám jen zb˘vá své znalosti

udrÏovat, popfiípadû zlep‰ovat a brzy se

sv˘mi Ïáky odjet na zahraniãní koncert ne-

bo projekt, abychom si je opût mohli vy-

zkou‰et v praxi. Jaroslava Brulíková
Fota: archiv ZU· R˘mafiov

Uãitelé r˘mafiovské ZU· absolvovali kurz angliãtiny na Maltû

Foto: archiv gymnázia a SO· R˘mafiov
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Nehoda za husté mlhy
Ve stfiedu 7. bfiezna dopoledne se v Horním Mûstû stala nehoda, kdyÏ

71let˘ fiidiã opelu za husté mlhy vyjíÏdûl z areálu firmy a nedal pfied-

nost octavii pfiijíÏdûjící po hlavní silnici. 39letá fiidiãka se pokusila

sráÏce vyhnout a vyjela za okraj silnice, auta se pfiesto stfietla a octa-

via skonãila v oplocení. Oba fiidiãi utrpûli zranûní a museli b˘t pfieve-

zeni k o‰etfiení do nemocnice. ZpÛsobená ‰koda ãiní 170 tisíc korun.

¤ídil pod vlivem kokainu
Podezfiení z pfieãinu ohroÏení pod vlivem návykové látky si vyslechl

25let˘ muÏ z Pfierova, kterého loni v prosinci kontrolovala policejní

hlídka v R˘mafiovû. Policisté fiidiãe podrobili nejprve dechové zkou‰-

ce, která skonãila negativním v˘sledkem, orientaãní test na omamné

látky ov‰em ukázal pfiítomnost kokainu. MuÏ se pfiiznal, Ïe drogu po-

Ïil a poté fiídil z Pfierova do R˘mafiova. Policisté mu zadrÏeli fiidiãsk˘

prÛkaz a zakázali dal‰í jízdu. Hrozí mu aÏ roãní trest vûzení, pokuta

nebo zákaz fiízení.

Stfiety se zvûfií
První jarní víkend provázely nehody s lesní zvûfií. V pátek 9. bfiezna

mezi Dlouhou Louãkou a Ondfiejovem narazil fiidiã vozidla Kia do 

srny, která vskoãila ze svahu do silnice. Srna po sráÏce z místa odbû-

hla, na vozidle vznikla ‰koda za 80 tisíc korun.

TéhoÏ dne se podobná situace odehrála mezi Val‰ovem a Lomnicí.

Srna vbûhla do cesty volkswagenu a po stfietu uhynula. ZpÛsobená

‰koda na automobilu ãiní 50 tisíc korun.

Smrtí zvífiete skonãila i sráÏka srny s opelem mezi Dolní Moravicí

a Malou Morávkou, k níÏ do‰lo v sobotu 10. bfiezna. Hmotná ‰koda

ãiní 60 tisíc korun.

Odcizené autobaterie
Nemilé pfiekvapení ãekalo v pondûlí 12. bfiezna ráno na fiidiãe ná-

kladního vozidla, kter˘ pfies víkend parkoval na Tovární ulici

v RyÏovi‰ti. Neznám˘ pachatel mu z auta odcizil dvû autobaterie za

10 tisíc korun.

Vloupání do domu 
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují vloupání do rodinného domu

v Karlovû pod Pradûdem. Pachatel vnikl do domu násilím a odcizil

kabelku s osobními vûcmi majitelky, doklady, platební kartou a penû-

Ïenkou s hotovostí 3 200 korun. ZpÛsobená ‰koda ãiní 14 850 korun.

Víkendové nehody
Sníh a led na vozovkách potrápil fiidiãe o mrazivém a vûtrném ví-

kendu 17. a 18. bfiezna. Dopravní policisté fie‰ili v okrese Bruntál de-

set nehod, pfii kter˘ch se jedna osoba zranila tûÏce a ãtyfii lehce. 

V okolí R˘mafiova se stala nehoda na silnici mezi Malou ·táhlí

a Václavovem. 21letá fiidiãka ve ‰kodovce dostala smyk na snûhu, vy-

jela ze silnice do svodidel, pfiejela do protismûru a skonãila v pfiíko-

pu. ZpÛsobená ‰koda ãiní 150 tisíc korun.

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

V souvislosti se siln˘m vûtrem vyjely jednotky profesionálních a dobrovol-
n˘ch hasiãÛ v Moravskoslezském kraji o víkendu 17. a 18. bfiezna více neÏ
‰edesátkrát. ·lo hlavnû o odstraÀování popadan˘ch stromÛ a upevÀování
plechov˘ch stfie‰ních krytin. Události se obe‰ly bez zranûní i vût‰ích mate-
riálních ‰kod.
Nejvíce zásahÛ mají na kontû hasiãi v okrese Bruntál, témûfi polovi-

nu v‰ech v˘jezdÛ v rámci kraje. NejpostiÏenûj‰í byl pfiitom R˘mafiov

a okolí. Bûhem kaÏdého v˘jezdu hasiãi obvykle odstraÀovali nûkolik

spadl˘ch stromÛ. 

Do okolí R˘mafiova vyjíÏdûli prÛbûÏnû od sobotního veãera po celou

noc i bûhem nedûlního rána a dopoledne. Popadané stromy kompli-

kovaly dopravu pfiedev‰ím ve Val‰ovském Ïlebu na silnici mezi

R˘mafiovem a Dlouhou Louãkou a na silnici 1/11 pfies sedlo Skfiítek

mezi R˘mafiovem a ·umperkem. Od nedûlního rána musely b˘t do-

konce dva úseky uzavfieny, konkrétnû mezi Sobotínem a Starou Vsí

a mezi Tvrdkovem a Rudou.

V Lomnici hasiãi v nedûli ráno vypro‰Èovali z pfiíkopu dva osobní auto-

mobily, které havarovaly kvÛli navát˘m snûhov˘m jazykÛm. Nehody se

obe‰ly bez zranûní. Fota a text: por. Mgr. Petr KÛdela, HZS MSK

Hasiãi o víkendu odklízeli popadané stromy

Hasiãi v terénu
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Váleãníci mluví o tom, o ãem mluví váleãníci v‰ech dob a ãasÛ: o míru. Egon Erwin Kisch

Známá i neznámá v˘roãí
Citát:

23. 3.  Svûtov˘ den meteorologie – v˘roãí zaloÏení Svûtové
meteorologické organizace (WMO) v roce 1950, sla-
ví se od roku 1961

25. 3. 1878  nar. Franti‰ek Janda-Suk, první ãesk˘ olympijsk˘ me-

dailista, první ãesk˘ atlet, kter˘ vytvofiil svûtov˘ rekord,

jako první na svûtû pouÏil pfii hodu diskem otoãky

(zemfi. 23. 6. 1955) – 140. v˘roãí narození

25. 3. 1918  zemfi. Claude Achille Debussy, francouzsk˘ skladatel

(nar. 22. 8. 1862) – 100. v˘roãí úmrtí 

26. 3. 1698  nar. Prokop Divi‰, vynálezce hromosvodu, elektrického

hudebního nástroje a dal‰ích zafiízení souvisejících pfiede-

v‰ím se statickou elektfiinou (zemfi. 21. 12. 1765)

– 320. v˘roãí narození

26. 3. 1908  nar. Betty MacDonaldová, americká prozaiãka (zemfi.

7. 2. 1958) – 110. v˘roãí narození 

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

28. 3. 1943  zemfi. Sergej Rachmaninov, rusk˘ skladatel a klavíris-

ta (nar. 1. 4. 1873) – 75. v˘roãí úmrtí 

28. 3. 1988  zemfi. Ladislav Mike‰ Pafiízek, cestovatel a spisovatel

(nar. 19. 11. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí

30. 3. 1943  popravena sestra Maria Restituta, vl. jm. Helene

Kafková, rakouská fieholnice ãeského pÛvodu, obûÈ na-

cistického teroru, roku 1998 prohlá‰ena blahoslavenou

(nar. 1. 5. 1894) – 75. v˘roãí úmrtí 

31. 3. 1948  zemfi. Egon Erwin Kisch, nûmecky pí‰ící novináfi

a spisovatel (nar. 29. 4. 1885) – 70. v˘roãí úmrtí

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

1. 4. 1918  nar. Ján Kadár, slovensk˘ filmov˘ reÏisér a scenárista

(zemfi. 1. 6. 1979) – 100. v˘roãí narození 

1. 4. 1868  nar. Edmond Rostand, francouzsk˘ spisovatel (zemfi.

2. 12. 1918) – 150. v˘roãí narození

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. 2008  zemfi. Vladimír Preclík, sochafi, malífi, fiezbáfi a spiso-

vatel (nar. 23. 5. 1929) – 10. v˘roãí úmrtí 

5. 4. 1868  zemfi. Karel Purkynû, malífi (nar. 11. 3. 1834)

– 150. v˘roãí úmrtí 

5. 4. 1908 nar. Herbert von Karajan, rakousk˘ dirigent (zemfi.

16. 7. 1989) – 110. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika

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

Jifiinka Kroutilová – R˘mafiov .............................................. 80 let

Franti‰ek ·vejdík – R˘mafiov ............................................... 80 let

Josef ·uba – R˘mafiov .......................................................... 80 let

Jindfii‰ka Schneiderová – R˘mafiov ...................................... 81 let

Anna Brenkusová – Janovice ............................................... 81 let

Ludmila Urbanová – Edrovice ............................................. 81 let

Alena Fajksová – R˘mafiov .................................................. 81 let

Milan Prá‰il – R˘mafiov ........................................................ 81 let

Josefa Pochylá – R˘mafiov .................................................... 82 let

Stanislava Pavlíková – R˘mafiov .......................................... 82 let

Vojtûch Pospí‰il – R˘mafiov .................................................. 83 let

NadûÏda Chroustová – R˘mafiov .......................................... 83 let

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

Helena âíÏková – R˘mafiov .................................................. 85 let

Emilie Tylová – R˘mafiov ..................................................... 85 let

Tomá‰ Matera – R˘mafiov .................................................... 85 let

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

Jifiina Grebeníãková – R˘mafiov ........................................... 89 let

Hugo Musil – R˘mafiov ........................................................ 89 let

Jarmila Tou‰ková – Janovice ................................................ 89 let

Marie Mílková – R˘mafiov ................................................... 89 let

NadûÏda DoleÏelová – R˘mafiov .......................................... 90 let

RÛÏena Ondrová – R˘mafiov ................................................ 92 let

Pavel Bednár – Janovice ....................................................... 92 let

Blahopfiání
Dne 17. bfiezna 2018 oslavila na‰e maminka a babiãka,

paní Miroslava ·vehlová
z R˘mafiova

jubileum 70 let.

V‰echno nejlep‰í pfiejí synové s rodinami.

Blahopfiání k diamantové svatbû
Dne 15. bfiezna 2018

oslavili manÏelé 

Libu‰e
a Stanislav

Hausknechtovi 
60 let 

spoleãného Ïivota. 

V‰echno nelze fiíci slovy, co jen mÛÏeme pfiát.
Pfiejeme to nejkrásnûj‰í, co jen Ïivot mÛÏe dát! 

V‰echno nejlep‰í do dal‰ích spoleãn˘ch let, hodnû zdraví a elánu 

pfiejí synové, dcera, vnouãata, pravnouãata a sestra Dana.

Vzpomínka
Kdo tû znal, ten si vzpomene.

Kdo tû mûl rád, nikdy nezapomene.

Dne 24. bfiezna 2018 vzpomeneme 

smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy opustil

manÏel, táta a dûda,

pan Miloslav Grulich
z R˘mafiova.

S láskou a úctou vzpomínají manÏelka, 
synové Miloslav a Roman s rodinou, dcera Eli‰ka s rodinou.

Rozlouãili jsme se

Milan Pavelka – Tvrdkov ................................................... 1961 

Ludmila Michalíková – R˘mafiov ....................................... 1949 

Hana Skoumalová – R˘mafiov ............................................ 1956 

Jozef Pukanãík – R˘mafiov ................................................. 1950 

Luká‰ FojtÛ – R˘mafiov ...................................................... 1994 

Václav ·umpolec – R˘mafiov .............................................. 1932 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
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Vybrat jen jeden jedin˘ pfiíbûh, o kterém bych tu nûco napsala, byl

pro mû témûfi nadlidsk˘ úkol. Mezi tûmi desítkami knih jsem si ale

nakonec vybrala Chlapce v pruhovaném pyÏamu od Johna Boynea.

Tuto kníÏku jsem si chtûla pfieãíst uÏ del‰í dobu. Po úmorném pfie-

mlouvání rodiãÛ se mi nakonec záhadnû objevila o loÀsk˘ch

Vánocích pod stromeãkem (dûkuji, JeÏí‰ku!). 

KníÏka je napsaná velmi poutavû, byla jsem schopná sedût a ãíst ji aÏ

do rána. Velmi rychle jsem se jiÏ na zaãátku vcítila do kÛÏe malého

Bruna, kter˘ se musel s rodiãi pfiestûhovat z krásného pûtipatrového

domu v centru Berlína aÏ do ponurého „Ou‰icu“ jen proto, Ïe to ta-

tínkovi nafiídil „Fíra“. A aby toho nebylo málo, nejsou v jejich „ma-

lém“ tfiíposchoìovém domku ani v jeho blízkosti Ïádné dûti, jen pro-

tivní vojáci, se kter˘mi si aÏ moc rozumí jeho star‰í sestra.

Snad nejpÛsobivûj‰í na této kníÏce je to, Ïe je vyprávûna z pohledu

malého chlapce. V‰echny jeho my‰lenky v sobû ukr˘vají krásnou

dûtskou nevinnost a nezkaÏenost. Na druhou stranu, i kdyÏ mi nûkte-

ré Brunovy v˘stfielky nebo pfiefieky pfiipadaly milé nebo zábavné, nû-

co mû na nich také dûsilo. Nejspí‰ to, jak snadno se dá dûtská mysl

pfiesvûdãit, jak snadno se dá s dûtmi (ne aÏ tak mal˘mi) manipulovat.

Bruno mûl z okna v˘hled na koncentraãní tábor a závidûl tûm lidem

za plotem, Ïe mohou cel˘ den nosit pyÏamo. KdyÏ se pak skamarádil

s jedním chlapcem z tábora, zaãal pochybovat o tom, jestli je to 

opravdu tak pohodové místo, jak mu v‰ichni tvrdili. Jeho otec mu

v‰ak ukázal krátké, nacisty vytvofiené video o táboru a Bruno opût 

uvûfiil tomu, Ïe se tam vlastnû mají moc dobfie.

„Ano, otãe,“ odpovûdûl Bruno poslu‰nû, ale ta odpovûì ho zdaleka
neuspokojila. Otevfiel dvefie, av‰ak otec ho zavolal zpátky, postavil se
za stolem, zvedl oboãí a dûlal, jako by Bruno na nûco zapomnûl.
Brunovi hned do‰lo, oã asi jde, odfiíkal tedy, co se od nûho oãekáva-
lo, a dokonale napodobil otce. Vypjal se, vystfielil pravou ruku do
vzduchu a prudce srazil podpatky. Hlasem jasn˘m a co nejhlub‰ím 

– snaÏil se vypadat co nejvíc jako on – vykfiikl pozdrav, kter˘ mûl 
uÏívat vÏdycky, kdyÏ se louãil s vojákem. „Heil Hitler,“ zvolal, coÏ byl
podle jeho názoru podobn˘ zpÛsob louãení jako tfieba: „Tak prozatím
sbohem, pfieji vám pûkné odpoledne.“

Chlapec v pruhovaném pyÏamu není kníÏka, ke které bych se vrace-

la kaÏd˘ t˘den a proãítala si své oblíbené pasáÏe, ale spí‰ kníÏka, kte-

rá mû donutila pfiem˘‰let. Zamyslet se jak nad sebou, tak i nad sv˘m

okolím, a ptát se, jak je moÏné, Ïe se tohle v‰echno dûlo. Podle mû

nevypráví jen obyãejn˘ pfiíbûh malého chlapce s tragick˘m koncem,

ale hlavnû pfiíbûh o pfiátelství. O tom, Ïe pro pfiátele udûláme cokoliv.

Barbora Veãefiová, kvinta, Gymnázium a SO· R˘mafiov
(BOYNE, John. Chlapec v pruhovaném pyÏamu. Pfiel. Jarka

Stuchlíková. Praha: Slovart, 2017. 184 s.)

Pruhovan˘ ‰álek ãaje

24. 3. 10:00 farma Stránské, z. s.
Velikonoãní zdobení

25. 3. 16:00 SVâ R˘mafiov
Dûtsk˘ karneval s Veãerníãkem

27. 3. 14:30 tûlocviãna Z· D. Moravice
Velikonoãní jarmark

27. 3. 18:30 SVâ R˘mafiov, koncert: Taliánka
28. 3. 16:30 radnice

V˘stava KfiíÏe objektivem Miloslava Marka
a kfiest knihy Stopy víry v krajinû

29. 3. 19:00 M. knihovna R˘mafiov
Noc deskov˘ch her

30. 3. – 15. 5. hrad Sovinec
V˘stava: Krajina Ladislava Kucharského

31. 3. 20:00 SVâ R˘mafiov, Oldies Disco – Ivan Mejsnar
31. 3. – 2. 4. hrad Sovinec, Velikonoce na Sovinci
31. 3. – 2. 4. Pradûdova galerie Jifiíkov

Veselé a zábavné Velikonoce
6. 4. 20:00 Jazzclub SVâ, koncert: Swomp
7. 4. 16:00 M. muzeum R˘mafiov

V˘stavy: Tomá‰ Nûmec; Osifielé hfibitovy
11. 4. 18:00 M. muzeum R˘mafiov

Pfiedná‰ka: Byli ¤ímané v R˘mafiovû?
18. 4. 19:00 MD R˘mafiov, divadlo: KdyÏ se zhasne
20. 4. 19:00 SVâ R˘mafiov

Skupina Screamers – travestishow
21. 4. farma Stránské, z. s., Vítání mláìat
21.–22. 4. hrad Sovinec, Dob˘vání hradu Sovince
23. 4. 19:00 MD R˘mafiov, divadlo: Dva na smeti‰ti

Pfiehled kulturních akcí – bfiezen a duben 2018

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Oborová sbírka Sklo, porcelán a keramika Mûstského muzea

R˘mafiov se rozrostla o pût pivních láhví, které do muzea vûnovala

paní Vojtû‰ka Palatá. Láhve vykopala nedaleko svého domu

v Janu‰ovû, dne‰ní souãásti Janovic. Dvû láhve (na obrázku zleva)

z hnûdého a zeleného skla nesou nápis BRAUEREI JANOWITZ

RÖMERSTADT, pocházejí tedy z janovického pivovaru. Hnûdá bu-

de star‰í, zelená podle ostfiej‰ího vytvarování hran v hrdle mlad‰í.

Pod ním nese navíc hliníkov˘ ‰títek s nápisem Einlage 10Rpf

SCHLOSSBRAUEREI JANOWITZ, odkazující pfiímo k pivovaru

v areálu janovického zámku.

První zmínka o panském pivovaru na janovickém panství pochází

z roku 1569. Jako souãást janovického zámku rodu HarrachÛ vystu-

puje od 17. století. Tehdy pfiekvapivû zaujímal polovinu pfiízemí se-

verozápadního zámeckého traktu pfiímo pod obytn˘mi ‰lechtick˘mi

prostory. Teprve v 1. polovinû 19. století se osamostatnil a byl pfiesu-

nut do levé ãásti pfii hlavní bránû do zámeckého areálu. Souãasná po-

doba, dnes jiÏ znaãnû om‰elá, pochází z pfiestavby roku 1907. Pivo se

zde vafiilo je‰tû krátce po roce 1945. Od té doby budova pozvolna

chátrá. Pivo se prodávalo ãepované ze sudÛ nebo ve sklenûn˘ch vrat-

n˘ch láhvích. 

Tfietí pivní láhev s v˘raznûj‰ím hrdlem nese nápis H. & D. BRAUE-

REI FRIEDLAND A/D M a uprostfied tlapat˘ kfiíÏ s kruhem ve kfií-

Ïení. Pochází z pivovaru v Bfiidliãné (Friedland an der Mohra). âtvrtá

pivní láhev je oznaãena nápisem BÜRGERLICHE BRAUEREI

TROPPAU, tedy Mûstsk˘ pivovar Opava, a poslední se hlásí

k NORDMÄHRISCHE BRAUEREI AKCIEN-GESELLSCHAFT

(Severomoravské pivní akciové spoleãnosti). Dfiíve to byly Spojené

pivovary Hanu‰ovice, ·umperk a Tfieme‰ek, sídlící od roku 1906

v ·umperku. 

Z nálezu vypl˘vá, Ïe se janoviãtí obyvatelé obãerstvovali nejen míst-

ními v˘robky, n˘brÏ nepohrdli ani pivem konkurenãních podnikÛ

z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí. 

Dárkyni mnohokrát dûkujeme! Foto a text: Michal Vyhlídal 
Mûstské muzeum R˘mafiov

(Lit.: Jifií Karel, Vrchnostenské pivo ze zámku. In: R˘mafiovsk˘ hori-
zont 24/2012, Speciální pijácké vydání, SVâ R˘mafiov, 2012.)

PfiírÛstek do sbírek
Bfiezen: Pivní láhve (nejen) z místních pivovarÛ

(30. léta 20. století)

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

-06-2018  21.3.2017 13:35  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT6/2018

18

PROVOZNÍ DOBA Po – Út  9:00–18:00, St  z a v fi e n o, ât – Pá  9:00–17:00, www.knihovnarymarov.cz

Petra Braunová se stala spisovatelkou vlastnû náhodou, kdyÏ se sna-

Ïila ke ãtení pfiilákat svého syna. Tak vznikla její první kníÏka Ro‰Èák
Oliver o chlapci, kter˘ nerad ãte a nechce chodit do ‰koly, a díky zá-

jmu, jejÏ vyvolala, brzy následovaly dal‰í. S tím, jak rostly autorãiny

dûti, psala kníÏky pro star‰í a star‰í ãtenáfie a pozdûji i pro dospûlé.

Dnes má Petra Braunová na kontû pfies tfiicet titulÛ. Ten zatím po-

slední – hororov˘ DÛm doktora Fi‰era – vûnovala opût dûtem.

Spisovatelku Petru Braunovou pozvala r˘mafiovská knihovna na

besedu uÏ ponûkolikáté. Pfied deseti lety se nad kníÏkami setkala

s teenagery a náv‰tûvníci janovického zámku si moÏná vybaví její

letní scénické ãtení z románu Kalvárie s Jitkou Smutnou. Nyní

v knihovnû pfiedstavila nejnovûj‰í kníÏku pro dûtské ãtenáfie.

Vybran˘m ÏákÛm ze ãtvrt˘ch tfiíd r˘mafiovské základní ‰koly vy-

právûla o své hororové novince, o práci spisovatele nebo o tom, co

v‰echno pfiedchází vydání kníÏky.

Petra Braunová si ãtenáfiskou popularitu získává nejen bezprostfied-

ností a otevfieností, s níÏ vypráví pfiíbûhy inspirované vlastním Ïivo-

tem nebo osudy sv˘ch pfiátel a znám˘ch, ale také schopností nachá-

zet zajímavá ãi kontroverzní témata a pfiiblíÏit je i nejmlad‰ím ãtená-

fiÛm. V Domû doktora Fi‰era je tím tématem klonování a jeho moÏ-

né následky. Hororov˘ pfiíbûh tak dûtem nabídne velkou porci napûtí

a souãasnû je pfiivede k zamy‰lení nad nebezpeãím vûdeck˘ch expe-

rimentÛ s genetickou informací.

Beseda s Petrou Braunovou malé ãtenáfie velmi zaujala, autorka od-

povídala na spoustu zvûdav˘ch otázek a ve finále rozdávala autogra-

my. Bylo patrné, Ïe dûti její kníÏky znají, ãtou je doma i ve ‰kole

a setkání se spisovatelkou pro nû bylo záÏitkem i inspirací – tfieba

k vlastním literárním pokusÛm. ZN

Petra Braunová ãetla z nového hororu pro dûti
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Upoutávky na vystoupení rakouského dua Dead Beatz slibující show, která
nenechá nikoho sedût na Ïidli, nebyly ani trochu pfiehnané. Dvouãlenn˘ 
„orchestr“ nastoupil na pódium r˘mafiovského jazzclubu za zvukÛ rozjetého
vlaku a jako vlak se fiítil cel˘m veãer aÏ na koneãnou – do úplného vyãerpání.
Málokomu v R˘mafiovû se podafiilo tak rychle strhnout obecenstvo ke

spontánnímu kfiepãení jako rakousk˘m Dead Beatz v pátek 16. bfiez-

na. Klub, kter˘ na pódiu velkého sálu zdomácnûl jako komorní pro-

stor pro koncerty jazzové a alternativní hudby, tentokrát praskal ve

‰vech a otfiásal se v základech, protoÏe energii obou hudebníkÛ pro-

stû nebylo moÏné odolat. Na jejich vystoupení se kromû místních sje-

li i fanou‰ci z Bruntálu ãi Krnova, neboÈ páteãní koncert v R˘mafiovû

byl bûhem nabitého turné rakouské dvojice v ‰irokém okolí jedin˘.

Dead Beatz pfiitom za dva t˘dny projeli âeskou republiku kfiíÏem

kráÏem a neodpoãinuli si ani na jedin˘ veãer.

„V âeské republice máme turné úplnû poprvé. Loni jsme sice zahráli
ve Staré Pekárnû v Brnû, ale to byl jen jeden koncert. Hrajeme kaÏd˘
veãer, uÏ mû docela bolí pusa,“ komentuje turné hráã na bicí a fouka-

cí harmoniku David Karlinger a kontrabasista Bernie Miller ukazuje

sedfiené prsty. Pfii nasazení, které bûhem koncertu oba pfiedvedli, se ne-

ní ãemu divit. A to byl R˘mafiov teprve pátou zastávkou. Obecenstvo

jim ale jejich nad‰ení vracelo a na parketu bylo pofiád plno.

Dead Beatz jsou doslova dvouãlenn˘m orchestrem, David Karlinger

si jednou rukou drÏí foukací harmoniku, nohama a druhou rukou

mlátí do bicích, Bernie Miller hraje na kontrabas a zpívá, dohroma-

dy to ale zní, jako by jich na pódiu bylo nejmíÀ dvakrát tolik. Oni si

ale zfiejmû vystaãí, jsou perfektnû sehraní a dokáÏou udrÏet ‰ílené

tempo a vzájemnû se podpofiit i vyhecovat. Îánrovû se pohybují nû-

kde mezi blues, rock’n‘rollem a punkem, coÏ je dost atypická, ale

v jejich provedení neodolatelná fúze.

Klíã k úspûchu vídeÀského dua spoãívá nejspí‰ v tom, jak jsou oba

muzikanti vzájemnû srostlí. „Dead Beatz existují asi ãtyfii roky, ale
my spolu hrajeme uÏ pûtadvacet let, známe se od tfiinácti,“ vysvûtlu-

je David Karlinger. Druhou ‰Èastnou ingrediencí je bezprostfiednost,

díky níÏ okamÏitû naváÏou kontakt s publikem a napojí ho na svou 

energii. âlovûk, kter˘ by zÛstal v klidu, by musel trpût paral˘zou.

R˘mafiovsk˘ koncert mûl skvûlou atmosféru a hudebníci si ho uÏíva-

li. Podle jejich slov se do âeské republiky urãitû budou chtít vrátit. 

ZN

Dead Beatz – orchestr o dvou hráãích

Jazzclub

KaÏdoroãní spoleãnou akci partnersk˘ch mûst nazvanou Tour du Jumelage
(Cesta pfiátelství) organizuje pokaÏdé jedno z partnersk˘ch mûst, aby 
úãastníky seznámilo se zajímavostmi svého okolí a také s Ïivotem místních 
obyvatel. Tour má více neÏ tfiicetiletou tradici a tfiikrát se uÏ konala na
Moravû, naposledy loni.
V ãervnu loÀského roku probûhla v Jeseníkách jedna z kaÏdoroãních

velk˘ch akcí spolkÛ partnersk˘ch mûst Tour du Jumelage. Organizo-

vána byla Spolkem pro mezinárodní partnerské vztahy mûsta

R˘mafiova. Na‰i zahraniãní pfiátelé byli ubytováni v Malé Morávce,

podívali se na nejedno zajímavé, hezké místo v Jeseníkách a pro-

hlédli si i samotné mûsto R˘mafiov.

Letos ve dnech 20.–24. ãervna tuto akci pofiádá spolek a obãané mûs-

ta Schottenu z Hesenska. Tentokrát pozvou úãastníky do Durynska

(Türingen), federálního státu uprostfied Nûmecka s nádhernou kraji-

Leto‰ní Tour du Jumelage mífií do Nûmecka

Organizace a spolky
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nou a se spoustou památek a mûst s v˘znamnou historií, mezi nûÏ

patfií V̆ mar (Weimar), Erfurt, Eisenach nebo Wartburg. V̆ chozím

bodem Tour, která je pfiedev‰ím turistickou akcí, bude ov‰em

Durynsk˘ les, pohofií v délce 159 km a ‰ífice 35 km s maximální nad-

mofiskou v˘‰kou 983 m.

Mûsto V̆ mar je mimo jiné spjato se jménem J. W. Goetha, Erfurt za-

se nabízí jedno z nejvût‰ích mûstsk˘ch historick˘ch center

v Nûmecku s nádhernou katedrálou. Úãastníci nav‰tíví i Eisenach

a Wartburg s jedním z nejznámûj‰ích nûmeck˘ch hradÛ, jehoÏ jméno

nese i legendární automobil. Tam v‰ude budou úãastníci pfiepraveni

autobusy a ve skupinách podle národností kvÛli tlumoãení do jejich

fieãi nav‰tíví pamûtihodnosti tûchto míst. Ubytování je pro v‰echny

zaji‰tûno v moderním hotelu Ahorn (Javor) v mûsteãku

Friedrichsroda.

Úãastníci Tour si jistû roz‰ífií poznatky z míst, která nám roky neby-

la pfiístupná a která rozkvetla do nové krásy. O celé akci budeme ãte-

náfie informovat s pfiáním, aby se jí zúãastnili v pfií‰tích letech, nejlé-

pe jako ãlenové na‰eho spolku. Bude to zase v jiné zemi, v zajíma-

v˘ch místech, která pro nás vybírají a jimiÏ provázejí na‰i pfiátelé.

Anna Mezníková
místopfiedsedkynû Spolku pro mezinárodní partnerské vztahy 

mûsta R˘mafiova

Stránské, z. s., pofiádá

VELIKONOâNÍ ZDOBENÍ
24. bfiezna v 10:00–17:00

Nedûlní ‰kola fiemesel Stránské

PomÛÏeme vám vytvofiit originální dekorace 

k v˘zdobû va‰eho domova:

➣  barvení kraslic

➣  pletení pomlázky

➣  mot˘lci z papíru

➣  proutûná klícka a dal‰í moÏnosti

Tû‰íme se na vás!

Pfiírodní zajímavosti, historické souvis-
losti i tipy na náv‰tûvu zajímav˘ch míst
nabízí nov˘ ãasopis Jeseníky – Rychleb-
ské hory, kter˘ zaãal vydávat spolek
Erebia ve spolupráci s Agenturou 
ochrany pfiírody a krajiny âR, Správou
chránûné krajinné oblasti Jeseníky.
Úvodní ãíslo, které hned na první pohled zaujme originálními fotografiemi na 
obálce i u jednotliv˘ch ãlánkÛ, vy‰lo v nákladu 3000 v˘tiskÛ díky podpofie
Nadace âEZ. „âasopis bude zdarma k dispozici v infocentrech a dal‰ích místech
uveden˘ch na webu www.jesrychle.cz, na kterém jsou také jednotlivé ãlánky ke
staÏení,“ upfiesnil vedoucí SCHKOJ a jeden z tvÛrcÛ magazínu Petr ·aj.
„Cílem ãasopisu je informovat lidi o hodnotách, dûdictví a dûní oko-
lo JeseníkÛ. Chceme ho zamûfiit hlavnû na posílení patriotismu míst-
ních lidí, ale své si v nûm snad najdou i náv‰tûvníci JeseníkÛ,“ dodal

Petr ·aj, podle kterého je dÛleÏité také dobrovolnické zapojení auto-

rÛ ãlánkÛ, jesenick˘ch badatelÛ, ktefií nyní mohou v˘sledky své prá-

ce prezentovat vefiejnosti.

V prvním ãísle najdou ãtenáfii napfiíklad text o pestrosti Ïivota ve stá-

le je‰tû tajemné Velké kotlinû, historii uÏ neexistující osady Josefová,

rozbor dopadu klimatic-

k˘ch zmûn na jesenické

lesy, dvoustranu o Ïivotû

sokola stûhovavého v Je-

seníkách, zprávu o netra-

diãním monitoringu ná-

v‰tûvnosti hor nebo pfied-

stavení neuvûfiitelného

pfiíbûhu Tanãírny v Raãím

údolí.

„Zatím jsme se vûnovali
vût‰inou tûm známûj‰ím
tématÛm, v dal‰ích vydá-
ních chceme jít více do
hloubky. Zajímav˘ch té-
mat najdeme v Jeseníkách
více neÏ dost, navíc se
chceme pravidelnû vûno-
vat také Rychlebsk˘m ho-
rám,“ fiekl Petr ·aj, podle

Vychází nov˘ ãasopis o Jeseníkách, nabízí ãtení pro patrioty i turisty
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kterého bude ãasopis prozatím vycházet dvakrát roãnû.

Podle místních je zpravodaj zajímav˘m pokusem

o popularizaci JeseníkÛ mezi turisty i souãasn˘mi 

obyvateli. „Îivot obyvatel jesenick˘ch hor byl vÏdy
drsn˘, coÏ ostatnû ukazují i ãlánky nového ãasopisu,
které se vûnují historii. Ale zároveÀ byl a je i krásn˘,
v souladu s pfiírodou. A my tuhle strunu musíme v na-
‰ich lidech zase vyladit, jinak v‰ichni uteãou do Prahy
a zpátky z Prahy do JeseníkÛ uÏ turisté nepfiijedou,
protoÏe je tady nebude mít kdo ubytovat a dát jim na-
jíst,“ fiekl starosta Louãné nad Desnou Jaroslav

Sembdner.

Nové ãíslo uvítali také na pfieãerpávací vodní elektrár-

nû Dlouhé stránû, jejíÏ horní nádrÏ patfií k nejnav‰tûvo-

vanûj‰ím turistick˘m cílÛm v Jeseníkách. „Líbí se mi,
Ïe se ãasopis zamûfiuje na témata, která nenajdeme
v Ïádném turistickém prÛvodci, takÏe místním i ná-
v‰tûvníkÛm mÛÏe otevfiít nové obzory a dát tipy na pfie-
m˘‰lení i zajímavé v˘lety,“ fiekl ‰éf elektrárny Vítûzslav

Chmelafi.            Vladislav Sobol, mluvãí Skupiny âEZ

V minulém t˘dnu byl zdárnû ukonãen jiÏ 10. roãník korespondenãní zemûpis-
nû-ekologické soutûÏe nazvané Evropa kolem nás, jejímÏ cílem je zábavnou
formou pfiivést dûti nejen k zemûpisu, ale i k poznávání a ochranû pfiírody.
SoutûÏ Evropa kolem nás má dvû etapy a je rozdûlena podle vûku 

úãastníkÛ do dvou kategorií: A pro 4. a 5. tfiídy, B pro Ïáky 6. a 7. tfiíd.

První etapa je vyhla‰ována v prosinci a druhá v únoru. Bûhem toho-

to období plní soutûÏící vûdomostní i dovednostní úkoly. V rámci

praktického úkolu letos vyrábûli krmítka pro veverky. 

Zámûrem vyhla‰ovatelÛ je nenásilnou formou, pomocí kfiíÏovek, dopl-

Àovaãek, skládaãek a kvízÛ, pfiimût úãastníky soutûÏe, aby sami získá-

vali informace prostfiednictvím PC a v knihách. KaÏd˘, kdo soutûÏ do-

konãí, je vlastnû vítûzem, proto se organizátofii snaÏí ohodnotit v‰ech-

ny úãastníky diplomem ãi úãastnick˘m listem, ale i mal˘m dárkem. 

V leto‰ním roce se do soutûÏe zapojilo sedmdesát tfiíãlenn˘ch t˘mÛ

z dvaceti základních ‰kol Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Kdo se umístil na prvních pûti místech?

Zemûpisnû-ekologická soutûÏ Evropa kolem nás

Ve ãtvrtek 8. bfiezna nav‰tívil Z· Bfiidliãná PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, PhD.,
z katedry botaniky Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
aby se s ãleny pfiírodovûdného krouÏku podûlil o záÏitky ze zahraniãních v˘-
prav za poznáváním pfiírody. 
Dr. Vinter mal˘m pfiírodovûdcÛm vyprávûl o Velké pûtce (pûti afric-

k˘ch zvífiatech povaÏovan˘ch lovci za nejnebezpeãnûj‰í), ale i o dal-

‰ích zajímavostech africké fauny a flóry. Do‰lo i na otázky t˘kající se

badatelské práce ãlenÛ krouÏku. Dr. Vinter slíbil, Ïe pokud budou

mladí pfiírodovûdci pilnû pracovat na sv˘ch projektech, rád se s nimi

opût setká. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏku

Beseda o africké pfiírodû

Z okolních obcí a mûst

V‰ichni soutûÏící si zaslouÏí nejen gratulaci, ale díky podpofie MûÚ Bfiidliãná i zmínûn˘ dáreãek. Mgr. Kvûta Dûrdová, Z· Bfiidliãná

Základní
‰kola 
Malá

Morávka 
Vás zve na

ZÁPIS
do 1. roãníku

11. dubna
2018

15:00–17:00
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Základní ‰kola Bfiidliãná, okres Bruntál
Zápis dûtí do prvních tfiíd 
pro ‰kolní rok 2018/2019

Zápis dûtí, které dovr‰í do 31. 8. 2018 ‰est˘ rok vûku vãetnû tûch,

kter˘m byl odloÏen zaãátek povinné ‰kolní docházky o ‰kolní rok,

bude probíhat v pátek 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00.

K zápisu se dostavte vchodem do

‰koly z Nerudovy ulice.

K zápisu se dostaví rodiãe nebo

jiní zákonní zástupci spolu s dí-

tûtem a pfiinesou s sebou rodn˘

list dítûte a doklad o bydli‰ti (ob-

ãansk˘ prÛkaz). Rodiãe pfiihlásí

své dítû k zápisu i v pfiípadû, Ïe

se dítû z váÏn˘ch zdravotních dÛvodÛ nebude moci k zápisu dostavit.

KaÏdé dítû dostane pfii zápisu registraãní ãíslo. Seznam pfiijat˘ch ÏákÛ

bude zvefiejnûn na webov˘ch stránkách ‰koly a na hlavních dvefiích bu-

dovy ‰koly. Rozhodnutí o pfiijetí dûtí se rodiãÛm nevydávají, zÛstávají

uloÏená ve ‰kole. Pokud si rodiã rozhodnutí vyÏádá, dostane jeho opis.

VáÏení rodiãe, pokud je‰tû váháte, kam bude va‰e dítû zapsáno 

k plnûní základního vzdûlávání, mÛÏete nás nav‰tívit kdykoliv nebo

po telefonické domluvû na telefonním ãísle 595 538 401 a my vám

pfiedstavíme ‰kolní prostfiedí a podáme informace o na‰í ‰kole. Máme

zájem zv˘‰it poãet dûtí a upevnit si pozici kvalitní a vyhledávané

‰koly v tomto regionu.

Odkazujeme Vás i na na‰e ‰kolní webové stránky www.skolabridlic-

na.cz.
Tû‰íme se na Vás!

Velikonoce na Sovinci 31. bfiezna – 2. dubna Dob˘vání hradu Sovince 21.–22. dubna
První leto‰ní akcí na hradû budou Velikonoce na Sovinci. Bûhem svá-

teãního prodlouÏeného víkendu se mohou náv‰tûvníci tû‰it na ‰er-

mífiské skupiny Bandiere e Spade a Memento mori. Chybût nebudou

ani pÛvabné a energické taneãnice Perchty von Bladen. Premiérovû

se na Sovinci pfiedstaví divadlo Pepe Gepethe. Pro náv‰tûvníky bu-

dou pfiipraveny tradiãní prohlídky hradu s prÛvodcem, lukostfielba

nebo sovineck˘ rébus. 

Akce pod taktovkou ·pinavcÛ se ponese v duchu vojenské historie.

V prostorách hradu a pfiedev‰ím pátého nádvofií se pfiedstaví elitní

mu‰ket˘rsk˘ regiment Corporal a tûÏkoodûnci v plné zbroji Taranis.

Po oba dny se v 11:45 a v 15:00 rozpoutá urputná seã. Aby ale na hra-

dû jen nefiinãely zbranû, vystoupí v sobotu také kejklífi Kfiupíno

a v nedûli kejklífi Vojta. Pro nejmen‰í diváky zahraje pohádky lout-

kové divadlo Ka‰párkÛv svût.

Ilustraãní fota, archiv Petra ·enkyfiíka

Akce hradu Sovince
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Sochou, po níÏ R˘mafiované rozhodnû nostalgicky nepláãou, byl tfií-

metrov˘ J. V. Stalin, jenÏ stával v parku na místû dne‰ního SVâ

R˘mafiov. Socha zde byla vztyãena v roce 1955, poprvé odstranûna

v roce 1968, znovu osazena v roce 1971, v roce 1992 pak prodána do

Bavorska a v budoucnosti se mÛÏe ocitnout klidnû i za velkou louÏí.

Jak jsme nastínili v úvodním ãlánku tohoto cyklu (viz RH 2/2018),

rozmezí let 1948–1956 v dûjinách v˘tvarného umûní naz˘váme ob-

dobím socialistického realismu (sorely). Umûní mûlo v˘hradnû slou-

Ïit socialistickému státu a jeho pracující tfiídû, demonstrovat sounále-

Ïitost se Sovûtsk˘m svazem, oslavovat práci a vÛdãí politické osob-

nosti. Nastala doba zpodobování J. V. Stalina, V. I. Lenina, Karla

Marxe, Klementa Gottwalda ad., a to jak v kameni ãi kovu, tak v mal-

bû. Jak˘msi vyvrcholením mûl b˘t monumentální pomník J. V. Sta-

lina na vrcholu Letenské plánû nad âechov˘m mostem v Praze, do-

konãen˘ (stejnû jako ten r˘mafiovsk˘) v roce 1955. Jeho autorem byl

sochafi Otakar ·vec, kter˘ na akademii studoval u J. V. Myslbeka

a Jana ·tursy. StalinÛv pomník mûl b˘t nejvût‰í skupinovou sochou

v Evropû. Leã „lidov˘ vÛdce“ nepohlíÏel na Prahu pfiíli‰ dlouho. Po

odkrytí Stalinova kultu vedení KSâ v roce 1962 rozhodlo pomník

odstfielit. (Pfiíbûh „Stalina na Letné“ a jeho autora byl vloni pomûrnû

zdafiile zachycen ve filmu Monstrum reÏiséra Viktora Polesného.)

Podobn˘ osud mûla vût‰ina kamenn˘ch StalinÛ v ãesk˘ch zemích,

i ten v R˘mafiovû. Asi v Ïádném mûstû v té dobû nechtûli vzdávat

hold nejkrvavûj‰ímu diktátorovi dûjin, kter˘ mûl na svûdomí ukrajin-

sk˘ hladomor, popravy a koncentraãní tábory.

My‰lenka postavit pomník J. V. Stalinovi v R˘mafiovû se zrodila pod-

le mûstské kroniky v roce 1952, kdy zástupci textilního podniku

Brokát 03 v Horním Mûstû u r˘mafiovského pomníku rudoarmûjcÛ

(více RH 4/2018) vyzvali ostatní závody k uspofiádání sbírky. Jak nás

dále informuje kronikáfi Franti‰ek Vychodil: „Sbírka se rozbûhla 
okresem. Scházely se drobné ãástky ‰kolních dûtí, odpracovávaly se
smûny ve prospûch stavby pomníku, prodávaly se nálepky s obrazem
generalisima [sic] a tak do ãervna 1953 dosáhl fond […] ãástky
245 000 Kãs.“ (Podle Mgr. Jifiího Karla lidé za ãástku 10 Kãs a více

dostali ãervenou vypálenou cihliãku velikosti krabiãky od sirek.) 

Krajské stfiedisko v˘tvarníkÛ v Olomouci vypsalo soutûÏ na nejlep‰í

návrh pomníku a komise vybrala dílo akademického sochafie Karla

Lenharta „znázorÀující státníka a vojevÛdce ve vzpfiímeném postoji
v dlouhém vojenském plá‰ti“. Dále nás kronika informuje, Ïe podsta-

vec byl osazen v záfií 1954, socha byla vztyãena 25. dubna 1955

a slavnostnû odhalena 9. kvûtna 1955 ve 14 hodin v rámci oslavy de-

sátého v˘roãí osvobození. Tomu pfiedcházela je‰tû parková úprava,

kdy byly nûkolikaleté smrky pomocí tûÏké vojenské techniky pfiesa-

zeny, aby „parãík nabyl stromové soumûrnosti“. Je zajímavé, Ïe do

základÛ památníku vloÏil okresní národní v˘bor „pamûtní spis ne-

prody‰nû uzavfien˘ do kovového
válce“. (Existuje je‰tû?) Celková

ãástka, jeÏ v nové mûnû ãinila

59 300 Kãs, byla podle zápisu

v kronice uhrazena z prostfiedkÛ

krajského národního v˘boru. Jak

upozornil druh˘ kronikáfi mûsta

Vratislav Koneãn˘ (RH 9/2011),

pÛvodnû nasbíraná ãástka byla to-

tiÏ v dÛsledku mûnové reformy

znaãnû znehodnocena. Nicménû

„R˘mafiov [byl] tak druh˘m mûs-
tem v severním pohraniãí Olo-
mouckého kraje, kde obãané vzty-
ãili pomník jednomu z pfiedních
bojovníkÛ za socialismus“.

Bylo jiÏ zmínûno, Ïe tfiímetrovou

skulpturu vytvofiil akademick˘ so-

chafi Karel Lenhart (*21. 1. 1904,

Olomouc – †29. 5. 1978, Olo-

mouc), kter˘ nejdfiíve pracoval

v dílnû sochafie J. Pelikána v Olo-

mouci, na praÏské UMPRUM stu-

doval v letech 1920–1924 u pro-

fesora J. Mafiatky a v letech

1925–1928 pak na praÏské akade-

mii u prof. B. Kafky. Po studiích krátce vyuãoval v Olomouci na ka-

tedfie v˘tvarné v˘chovy Univerzity Palackého. Lenhart je s Olomoucí

nerozluãnû spjat, aÈ uÏ svou sochafiskou dílnou v blízkosti dómu sv.

Václava ãi mnoha realizacemi ve vefiejném prostoru mûsta (napfi. so-

cha Hygie v nice olomoucké radnice, souso‰í Rodina na Foersterovû

ulici, pamûtní deska Jifiího Wolkera na Svatém Kopeãku u Olomouce

aj.). Z tfiicítky Lenhartov˘ch dûl (soch, kreseb), které vlastní Muzeum

umûní Olomouc, pfiipomeÀme dobová témata jako Dûlník, DruÏba,
Portrét Klementa Gottwalda ãi âesání chmele, ale také Wolkerovu

bustu a posmrtnou masku Petra Bezruãe ãi velké mnoÏství bronzo-

v˘ch soch Ïensk˘ch aktÛ. JakoÏto olomouck˘ sochafi vytvofiil pro ve-

fiejn˘ prostor svého mûsta fiadu sochafisk˘ch realizací v rozmezí let

1945 aÏ 1972. Mimo r˘mafiovského Stalina vytvofiil bustu Klementa

Gottwalda pro mûsto Bfiidliãnou (1949) nebo Vzpomínku pro pomník

rudoarmûjcÛ v Lomnici (1965).

Mûstské muzeum R˘mafiov vlastní ve sbírkách sádrovou sochu 

J. V. Stalina, která s nejvût‰í pravdûpodobností poslouÏila jako mo-

del k r˘mafiovskému pomníku. PfiestoÏe není signována, zajisté bu-

de Lenhartov˘m dílem. Podoba, materiál i velikost se totiÏ shodují

s informacemi uveden˘mi v kata-

logu Lenhartova díla, kter˘ v ro-

ce 1964 sestavil J. Ry‰ka. Model

tedy vznikl v roce 1954 a je prav-

dûpodobné, Ïe v nûm autor zúro-

ãil studie ze svého návrhu na sou-

so‰í V. I. Lenina a J. V. Stalina,

kter˘m se v roce 1948 zúãastnil

sochafiské soutûÏe v Olomouci.

Tu nakonec vyhrál Rudolf

DoleÏal ml. a jeho pojetí „Lenina
jako uãitele, Stalina jako jeho
nejlep‰ího Ïáka kráãejícího po je-
ho pravici a [tfietí postavy] pra-
poreãníka jako pfiedstavitele dûl-
nické tfiídy“ stálo na dne‰ním

Palachovû námûstí nepfietrÏitû do

roku 1990 (!). 

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017
3. Pfiípad „r˘mafiovsk˘ Stalin“

Genius loci

StalinÛv pomník v parku na mís-
tû dne‰ního SVâ R˘mafiov, 1955,
foto: archiv Mûstského muzea
R˘mafiov

Park se Stalinov˘m pomníkem, po 1955, foto: archiv Mûstského mu-
zea R˘mafiov

Autor Stalinova pomníku Karel
Lenhart pfii odhalení pomníku,
1955, foto: archiv Mûstského
muzea R˘mafiov
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Autor Stalina pro R˘mafiov zpodobnil jako hrdého, neústupného vo-

jevÛdce v dlouhém vojenském plá‰ti, drÏícího v rukou rozloÏen˘ svi-

tek mapy, s dvûma u nohou poloÏen˘mi knihami. Franti‰ek TvrdoÀ

sochu popsal s dobov˘m patosem takto: „V Stalinovi v‰ak nezobrazil
nic jiného neÏ obyãejného sovûtského ãlovûka, kter˘ se neleká Ïád-
n˘ch pfiekáÏek. Kladem umûlce je, Ïe tu není zdÛraznûna genialita je-
dince, n˘brÏ genialita národa a lidu. Listina v rukou symbolizuje vel-
ké plány sovûtského lidu i pohled do budoucnosti, budoucnosti smû-
lé a radostné. Knihy, podloÏené [sic] kompoziãnû na pomníku, hovo-
fií o rozvoji vûdy, slouÏící sovûtskému hospodáfiství.“
Na soklu byl vytesán nápis J. V. STALINOVI / PRACUJÍCÍ R¯MA-
¤OVSKÉHO / OKRESU. Model se od v˘sledku li‰í volnûj‰ím zpra-

cováním, dále motivem kvûtin ãi snopÛ obilí, které na kamenném dí-

le vystfiídaly zmínûné poloÏené knihy. Ty poslouÏily hlavnû jako pod-

pûra nosné nohy postavy.

Na první po‰kození nemusela socha ãekat dlouho. Dva roky po od-

halení, 7. fiíjna 1957, ji poniãil Karel Ra‰ka, tehdej‰í student jede-

náctileté stfiední ‰koly (dfiíve gymnázia). O následném potrestání nás

vûcnû informuje kronika r˘mafiovského gymnázia: „V prvním polo-
letí byl ze studia vylouãen Ïák K. Ra‰ka, kter˘ srazil hlavu pomníku
J. V. Stalina v pfiedveãer oslav Velké ¤íjnové socialistické revoluce.“
Mûstská kronika v‰ak o této události mlãí.

SvÛj ãin Karel Ra‰ka vykládá jako vyjádfiení nesouhlasu s tehdej‰ím

totalitním reÏimem, kter˘ navíc jeho rodinû bránil ve vycestování do

·védska. Na událost vzpomíná takto: „Se spoluÏákem jsme se do-
hodli, Ïe se u Stalina sejdeme ve 4 hodiny ráno. JenÏe on nakonec ne-
dorazil. Já jsem mûl s sebou provaz, kladivo a pepfi. Vylezl jsem
Stalinovi na ramena a na tfietí pokus mu urazil hlavu.“ Aby po sobû

zametl pachové stopy, cestu za sebou posypal pepfiem. Od ranních

hodin se rozjelo vy‰etfiování. O akci nevûdûl nikdo kromû samotné-

ho aktéra a jeho spoluÏáka. „Velké kladivo jsem si pÛjãil od pana ko-
váfie Zetka. Kdybych mu ho nevrátil a spí‰ ho nûkam zahodil, vÛbec
na nic by nepfii‰li. Na kladivu v‰ak byly stopy po pískovci.“ Po v˘-

sle‰ích Zetkova syna a Ra‰kova bratra se Karel nakonec pfiiznal.

Pfiíslu‰níky StB byl odvezen do vy‰etfiovací vazby v Olomouci, kde

pobyl necelé dva mûsíce. Po Zápotockého smrti novû ustanoven˘

prezident Antonín Novotn˘ totiÏ vyhlásil 1. prosince amnestii.

Patnáctiletému Ra‰kovi dokonãení studia umoÏnûno nebylo, proto

v roce 1958 nastoupil do textilní fabriky Brokát. Po‰kozená socha

byla v tichosti opravena.

Na rok 1968 mají je‰tû mnozí pamûtníci Ïivé vzpomínky. I mûstská

kronika vedená Franti‰kem Vychodilem podává pomûrnû Ïivé 

a emotivní vylíãení událostí stfiedy 21. srpna 1968, kdy R˘mafiovem

ve 4:05 projely první tanky smûrem na ·umperk; v 8:35 vjely i na ná-

mûstí. R˘mafiované, „zoufalí“, plní „roztrpãenosti a zklamání“ vÛãi

Sovûtskému svazu jednoznaãnû odsoudili vstup sovûtsk˘ch a dal‰ích

vojsk Var‰avské smlouvy na území âR. Protestovali transparenty, ná-

pisy, vlajeãkami, podpisovou peticí ãi odstranûním sochy J. V. Stali-

na. Stalo se tak rozhodnutím mûstského národního v˘boru v sobotu

24. srpna v 10:30. S „odklizením“ sochy se pr˘ z dÛvodu stavby no-

vého Kulturního domu v budoucnosti stejnû poãítalo. Politické udá-

losti v‰e urychlily. Celá akce je v kronice popsána takto: „Z rozhlasu
po drátû se ozvala v˘zva ‚voláme na pomoc nûjak˘ jefiáb i s lidmi‘.
A neÏ hlasatel do‰el na radnici, uÏ tam byla zpráva z Geologického
prÛzkumu, Ïe dávají k dispozici jefiáb, ale nemají fiidiãe. Ten v‰ak v˘-
zvu usly‰el a pfii‰el ihned na pomoc. Zatím se v parku na tfi. HrdinÛ
se‰lo mnoho lidí a za 45 minut byla socha odklizena do skladu
Technick˘ch sluÏeb, kde kvalitní pískovec poãká na uÏiteãnûj‰í zpra-
cování“ (zv˘raznûno autorem ãlánku). 

Fakt, Ïe paradoxní doba je plná tûÏko pochopiteln˘ch zvratÛ, potvr-

zuje zápis v kronice po zmûnû politiky v zemi, z roku 1971, psan˘ jiÏ

nov˘m kronikáfiem Vratislavem Koneãn˘m. Dozvídáme se, Ïe socha

J. V. Stalina byla v pátek 8. kvûtna 1971 po svém opûtovném odhale-

ní na pÛvodním místû v 18 hodin „vefiejnosti znovupfiedána“.

Zástupci KSâ a MûNV totiÏ na mûstské konferenci rozhodli, Ïe po-

mník J. V. Stalina bude na svém pÛvodním místû obnoven, protoÏe

byl „v kritick˘ch dnech r. 1968 […] nezákonnû odstranûn“ (zv˘raz-

nûno autorem ãlánku). Akce návratu Stalina mûla pfiedstavovat „sym-
bol na‰eho pfiátelství k národÛm Sovûtského svazu, které je pevné, 
trvalé a je také spolehlivou ochranou socialismu v na‰í vlasti“. Pfii

slavnostním pfiedání pomníku pak pfiedseda mûstského v˘boru KSâ

M. Bednáfi „ve svém obsáhlém projevu poukázal na zásluhy J. V. Sta-
lina […], ale také na jeho chyby“. Stalin stál znovu na svém místû. 

Roku 1975 v‰ak musel ustoupit stavbû Kulturního domu. Pomník byl

pfiesunut na nové místo v rohu parku u tfiídy HrdinÛ. Kronikáfi Koneãn˘

si posteskl: „Nebylo to místo ani zdaleka tak dominantní a ãestné, ja-
ko pfiedtím, to stála uprostfied celého prostranství, ale stála zde.“
Dodnes k tomuto místu vede vyasfaltovaná cestiãka.

Zaãátek 90. let se zmûnou politick˘ch pomûrÛ, pádem Ïelezné opony

a zejména vlády jedné totalitní strany s sebou logicky pfiinesl nad‰e-

né odstraÀování soch a památníkÛ tohoto typu. Vysochaní Stalinové,

Leninové a Gottwaldové mûli ãasto podobn˘ osud. Zmínûn˘ olo-

mouck˘ pomník byl odstranûn na zaãátku roku 1990 a jeho ãást

skonãila ve sbírkách Muzea umûní Olomouc. Socha Stalina pÛvodnû

z dne‰ního námûstí Svobody v ·umperku, poté z parku pod zámkem,

kam byla pfiesunuta, byla sesazena jiÏ 29. listopadu 1989 a její pan-

dán – socha Gottwalda z dne‰ního námûstí Republiky zase 5. ledna

1990. Obû sochy jsou nyní v majetku Olomouckého kraje a pod sprá-

vou ‰umperského muzea. Vedení Zábfiehu na Moravû zareagovalo na

zv˘‰en˘ zájem západní Evropy a zámofií o tyto artefakty a nabídlo

svého Stalina prostfiednictvím inzerátÛ v denících Frankfurter
Algemeine Zeitung, Times ãi Figaro. Nakonec sochu prodali v roce

1993 do Nûmecka za 10 tisíc marek a zdravotnick˘ materiál pro ne-

mocnici a charitu v hodnotû dal‰ích 7,5 tisíc marek. 

V R˘mafiovû se o prodeji sochy jednalo jiÏ v roce 1990. Objevily se

i názory, Ïe by mûla b˘t v parku ponechána, ale osazena deskou s v˘-

ãtem Stalinov˘ch zloãinÛ. Zatímco ruce kamenného Stalina

v ·umperku nûkdo natfiel rudou barvou, toho r˘mafiovského v únoru

Sádrov˘ model J. V. Stalina, au-
tor patrnû Karel Lenhart, 1954,
Mûstské muzeum R˘mafiov

Odstranûní pomníku v srpnu
1968, foto: archiv Mûstského
muzea R˘mafiov

Pamûtní album s fotkami modelu a koneãné realizace sochy, 1956,
foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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1990 „znaãnû po‰kodil“ obãan „snad v podnapilém stavu“: urazil

kus plá‰tû ve spodní partii, horní ãást sochy s obliãejem po‰kodil 

„údery ostr˘m pfiedmûtem“. Socha musela b˘t nakonec zakryta dfievû-

n˘m bednûním a za pár mûsícÛ pfievezena do skladu podniku Klimat. 

Tam ãekala do zaãátku roku 1992, kdy byla prodána Josefu Kurzovi,

majiteli kamenického závodu v Gundelfingenu an der Donau v teh-

dej‰í NSR, kde se stala spolu s dal‰ími sochami (i se zábfieÏsk˘m

Stalinem) souãástí „Fossilienparku“ u dálnice. R˘mafiovsk˘ Stalin

byl údajnû prvním kusem v Kurzovû sbírce, kterou chtûl tyto arte-

fakty de facto zachránit. Objevil se také s Kurzem na fotografii v no-

vinách Süddeutsche Zeitung, kde se o Fossilienparku psalo. Mûsto

tehdy sochu prodalo za 140 tisíc korun. JelikoÏ 80 tisíc korun z této

ãástky vedení mûsta vûnovalo na obnovu muzea v dne‰ním domû na

námûstí Míru 6, jak fiíká s nadsázkou Mgr. Jifií Karel, „duch velkého
vÛdce nyní odpoãívá v jeho zdech a interiéru“.

V Gundelfingenu an der Donau probûhlo také náhodné a zároveÀ po-

slední setkání Karla Ra‰ky s r˘mafiovsk˘m Stalinem, kdyÏ do

Kurzova podniku zavítal jako pracovník firmy Okal. Kurz se pr˘ lí-

ãením Ra‰kova odbojového ãinu nesmírnû pobavil.

Doba stalinismu se od na‰í souãasnosti stále více vzdaluje a není jiÏ

otázkou, jak s tûmito „nutn˘mi“ a zároveÀ „nechtûn˘mi“ artefakty

naloÏit. ¤e‰ením rozhodnû není jejich zniãení. PfiestoÏe nejspí‰ ne-

budeme usilovat o jejich nové osazení, mûli bychom je uchovávat

a peãovat o nû jako o mementa jedné hrÛzné etapy na‰ich dûjin. A po-

kud bychom je chtûli nûkde vztyãit, udûlat to pouãen˘m a jasnû defi-

novan˘m zpÛsobem, jako

napfi. v zámûru architekta

Jana ·épky (autora kontro-

verzní architektonické studie

Stfiedoevropského fora Olo-

mouc (SEFO), jeÏ se nako-

nec bohuÏel nerealizovala).

·épka navrhl v zahradní ãás-

ti muzea osadit torzo olo-

mouckého pomníku V. I. Le-

nina a J. V. Stalina, jeÏ by

bylo zapu‰tûno pod terén,

divák by si jej prohlíÏel sho-

ra nebo by se rampou dostal

k nûmu dolÛ. My‰lenkou

bylo prezentovat toto dílo

jako pfiipomínku „jednoho
z národních selhání“.

A jak dopadli na‰i Stalino-

vé, Leninové a Gottwaldo-

vé, ktefií se dostali v 90. le-

tech do zahraniãí? Pfiíklad

mÛÏe demonstrovat inter-

nacionální aukce, jeÏ se 

uskuteãnila vloni v ãervnu

v Bavorsku. Postupimsk˘

akcionáfi Frank Ehlert po-

slal do draÏby ‰est soch ze

sbírky Josefa Kurze, jenÏ

se rozhodl nûkteré sochy

doby stalinismu prodat. DraÏit se mûla napfi. dvanáctimetrová socha

Lenina z DráÏìan (vyvolávací cena 3,9 milionu korun) ãi sochy

Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého (jistû z ãesk˘ch zemí).

Svého nového majitele mohla získat také socha zmínûného 3,7 m vy-

sokého Stalina ze Zábfiehu na Moravû, a to za vyvolávací cenu 

1,5 milionu korun. Aukce v‰ak skonãila fiaskem. Nena‰el se jedin˘

zájemce. Jak si akcionáfi Ehlert povzdechl: „Doba na b˘valé pomníky
z v˘chodního bloku je‰tû není zralá. Za deset aÏ patnáct let uvidíme.“
Pokud v‰ak tato mementa ztratí kontext místa a pfiíãiny svého vzniku

nov˘m osazením nûkde v zábavních ãi sochafisk˘ch parcích západní

Evropy nebo u soukrom˘ch sbûratelÛ v zámofií, nezapomeneme pfiíli‰

lehce?! – My, ktefií jsme byli donuceni b˘t souãástí sovûtského bloku.

Máte-li proto na StalinÛv pomník nûjaké vzpomínky ãi fotografie,

pfiijìte nám je prosím sdûlit a ukázat do muzea.

V pfií‰tím dílu zavzpomínáme na raketu a r˘mafiovského Gagarina. 

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Kronika mûsta R˘mafiova z let 1955, 1968, 1970, 1971, 1990;
·kolní kronika (kronika Gymnázia R˘mafiov); TvrdoÀ, Franti‰ek. Karel
Lenhart. Jeho umûní a Ïivot (strojopis), 1957; Ry‰ka, Jaroslav. Karel
Lenhart, Olomouc 1964; Malá, Alena – Mal˘, Zby‰ek (eds.). Slovník
ãesk˘ch a slovensk˘ch umûlcÛ 1950–1998, VII. L–Mal, Ostrava 2001;
·vácha, Rostislav – Platovská, Marie (eds.). Dûjiny ãeského v˘tvarné-
ho umûní, V, Praha 2005; Koneãn˘, Vratislav. Rok 1955. In:
R˘mafiovsk˘ horizont 9/2011, R˘mafiov 2011; Zatloukal, Pavel.
Stfiedoevropské forum. In: Zatloukal, Pavel (ed.). Muzeum umûní
Olomouc 1951–2011, Olomouc 2012; Jeni‰ta, Jan – Dvofiák, Václav 
– Mertová, Martina. Bilance. Umûní ve vefiejném prostoru Olomouce
v letech 1945–1989, Olomouc 2017; sumpersky.denik.cz/zpravy_regi-
on/podivejte-se-pred-dvaceti-lety-socha-diktatora-sta.html;
echo24.cz/a/wx9d5/zacne-drazba-soch-stalina-i-gottwalda-ceny-jdou-
do-milionu#LHdV7uUxy53Heri3.03; www.auktionspunkt.de/sculptu-
res; ceskobudejovicky.denik.cz/z-regionu/u-sousedu-stavi-ostosest-
20170720.html. Rozhovory s Mgr. Igorem Horni‰erem, Mgr. Jifiím
Karlem, Jifiinou Malou, Ing. Miloslavem Markem a Karlem Ra‰kou.)

Osazení pomníku J. V. Stalina
v rohu parku u tfiídy HrdinÛ,
1977, foto: archiv Marka Zotha

Josef Kurz s r˘mafiovsk˘m Stalinem ve
svém Fossilienparku v Bavorsku, foto:
archiv Miloslava Marka

Návrh J. ·épky na znovuosazení
sochy J. V. Stalina a V. I. Lenina
(vpravo dole, pod úrovní terénu)
v dostavbû SEFO Muzea umûní
Olomouc, repro: P. Zatloukal
(ed.). Muzeum umûní Olomouc
1951–2011, 2012

Území se nachází v Nízkém Jeseníku mezi mûsty R˘mafiov a Bfiidliãná,

respektive osadou Jamartice a obcí Velká ·táhle, na dolním toku

Podolského potoka, pfied soutokem s Moravicí. Lokalita sama zabírá asi

jeden kilometr neregulovaného vodního toku, jenÏ zde pfiirozenû mean-

druje na pomûrnû ploché nivû, která je z obou stran sevfiena silnicí a Ïe-

lezniãní tratí. Nicménû ani tak malé území v blízkosti sídel a komunika-

cí nebylo na pfiekáÏku tomu, aby se zde usadily nûkteré druhy chránû-

n˘ch ÏivoãichÛ, konkrétnû bobr evropsk˘, vydra fiíãní a labuÈ velká.

V̆ skyt bobra a vydry byl na R˘mafiovsku hlá‰en uÏ dfiíve, byly to v‰ak

v˘skyty ojedinûlé a pfiechodné. LabuÈ zde nikdy nehnízdila (alespoÀ

o tom nevím), protoÏe tu nenachází vhodné lokality. V minulosti byli bo-

br a vydra vytlaãeni ãetn˘mi neuváÏen˘mi zásahy ãlovûka do vodních

tokÛ a do krajiny vÛbec na celém území státu a bobr vymizel úplnû. Po

roce 1990 byl v‰ak na nûkterá místa reintrodukován. Nám nejbliÏ‰ím ta-

kov˘m místem je CHKO Litovelské Pomoraví, odkud patrnû pfii‰li bob-

fii i na R˘mafiovsko.

Regulaãnímu zásahu neunikla louka pod Jamarticemi, pÛvodnû mokfiad

se specifickou kvûtenou a ornitofaunou. Sl˘chával jsem zde napfi. cvrãil-

Zajímavá lokalita Jamartice – Velká ·táhle

Zajímavosti z pfiírody
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ku (blíÏe neurãen˘ druh). Meliorace této louky mûla umoÏnit její kosení,

vysoká hladina spodní vody a záplavy si v‰ak místo braly zpût. Po roce

2010 byl na její ãásti vybudován rybníãek a území bylo ponecháno pfii-

rozené sukcesi, tj. v˘voji, kdy je místo obsazováno rostlinami a Ïivoãi-

chy, kter˘m dané stanovi‰tû vyhovuje.

Asi první známka toho, Ïe tady bobfii jsou, byla pfiehlodaná vrba jíva na

ostrÛvku v rybníãku, která tam leÏí dodnes. KdyÏ jsem se pak na bobry

ptal svého známého, kter˘ zde nedaleko pramene kyselky provozuje ma-

lou vodní elektrárnu, potvrdil mi nejen bobry, ale i vydry. To bylo pfied

nûkolika lety. Na vlastní prÛzkum jsem se v‰ak vydal aÏ letos 9. února

s kamarádkou Lenkou, která je také zanícená „pfiíroìaãka“ a ráda fotí.

Bylo právû po obnovû, tzn. ãerstv˘ sníh, takÏe pokud najdeme stopy, zví-

fiata jsou pfiítomna. A na‰li jsme! Bobfií urãitû, vydfií pravdûpodobnû.

Bobr díky svému plochému ocasu vytvofií na snûhu brázdu, vydra mezi

stopami zanechá sem tam „‰márnutí“ po ocase.

Bobfií pfiítomnost je v‰ak zcela evidentní podle ohlodan˘ch stromÛ.

U nûkter˘ch chybí jen kÛra, vût‰inou jsou v‰ak v rÛzné fázi nahlodání

a mnohé pfiehlodány úplnû, coÏ je cílem bobra: skácet a zuÏitkovat – ja-

ko potravu a stavební materiál. Bobr je v˘hradní b˘loÏravec, podle se-

zóny a nabídky zuÏitkovává rákosí, trávu, rÛzné byliny i kulturní plodi-

ny, vûtve, listí a kÛru stromÛ, zejména vrb a topolÛ. Nûkdy strom nahlo-

dá do tvaru pfies˘pacích hodin, coÏ je velmi fotogenické. To v‰e jsme ta-

dy na‰li, celkem na ‰estnácti místech, pfiiãemÏ poraÏeno uÏ bylo asi pû-

tadvacet stromÛ, dokonce i tûsnû u Ïelezniãní trati. Zvífiata jsou aktivní

pfiedev‰ím v noci, v tu dobu tudy vlak nejezdí a auta jen zfiídka. Setkání

s tûmito zvífiaty za dne by byla vzácná náhoda, budou se ukr˘vat jinde.

Kromû toho tu bobfii vytvofiili velkou hromadu z vûtví. Nevypadá to ale,

Ïe by byla vyuÏívána jako doupû nebo úkryt, alespoÀ zatím.

KaÏdopádnû je zdej‰í pfiítomnost bobra a vydry potû‰ující. Bobr byl

v âR vyhuben uÏ v 18. století a vydra mûla také namále. Nemûlo by se

uÏ stávat, aby zájmy ãlovûka pronikly do kaÏdého koutku zemû a dûlily

zvífiata na Ïádoucí a neÏádoucí. „·kody“, které bobr nebo vydra „napá-

chají“, nejsou niãím ve srovnání s pÛsobením ãlovûka na planetû. Mnozí

lidé stále zaujímají negativní postoj k jist˘m druhÛm zvífiat, protoÏe ne-

vûdí, Ïe jejich zpÛsob Ïivota je dán evolucí a ona nemohou jednat jinak.

Také zahnízdûní labutí na rybníãku je dÛkazem, Ïe se Ïivá pfiíroda doká-

Ïe ãlovûku do jisté míry pfiizpÛsobit, kdyÏ jí poskytne prostor a toleran-

ci. Zahnízdûní labutí na R˘mafiovsku je zatím v˘jimeãné. DÛvod, proã si

tento rybníãek vybral jeden labutí pár za svÛj domov, není zcela jasn˘,

ale to je vedlej‰í. Obsadit jej mohl, aÏ kdyÏ rybníãek zarostl vodními

rostlinami, zejména vysok˘m orobincem. Labutû totiÏ potfiebují hnízdo

alespoÀ ãásteãnû ukr˘t. První hnízdûní v roce 2016 se ale nepovedlo –

mohli jsme zde vidût pouze jedno mládû. Zato v roce následujícím bylo

hnízdûní „kompletní“ a pár úspû‰nû vyvedl a vychoval ‰est mlad˘ch.

Pfiejme jim zdar do dal‰ích let.

Popisovaná lokalita je zajímavá i z hlediska botanického. Pfiedev‰ím zde

najdete druhy, které tu pfied nûjak˘mi dvaceti lety nebyly. Jde o druhy

teplomilné, které sem pfiiputovaly od jihu, resp. od v˘chodu vlivem glo-

bálního oteplování: mochna pfiímá, kruãinka nûmecká a svízel syfii‰Èov˘.

Kromû nich zde naleznete konvalinku, na bfiehu pod silnicí ‰tírovník ba-

Ïinn˘ a mnohé jiné. U soutoku Podolského potoka s Moravicí si mÛÏete

v‰imnout mûsíãnice vytrvalé.

V̆ ãet místní kvûteny by byl rozsáhl˘, to ov‰em není úãelem tohoto ãlán-

ku. Chtûl jsem jen nastínit, Ïe mnohá místa jsou zajímavá, tfiebaÏe tak

vnímána nejsou, a Ïe takov˘mi mohou zÛstat, ponecháme-li jim prostor

k dal‰í existenci. ZáleÏí na tom, jak dokáÏeme vnímat svût a místo,

v nûmÏ Ïijeme. Fota a text: Milo‰ Zatloukal

U vût‰iny ovocn˘ch druhÛ se rozli‰uje zralost sklizÀová od konzum-

ní. SklizÀová indikuje období, kdy plody jiÏ nerostou co do objemu

a dochází u nich k fyziologick˘m zmûnám uvnitfi. Plody na povrchu

získávají sluneãní líãka a mûknou, a to zejména u odrÛd letních

a podzimních. Také uvnitfi pfiib˘vá cukrÛ v neprospûch kyselin, od-

bourává se trpkost a svíravost. U nejranûj‰ích odrÛd se zralost skliz-

Àová s konzumní kryjí – plody jsou vhodné k jídlu jiÏ na stromû. âím

pozdûji pak zrají dal‰í odrÛdy, tím

vût‰í ãasové rozpûtí nastává mezi je-

jich sbûrem a zpracováním, u pozd-

nû zimních i nûkolik mûsícÛ. 

Vystihnout vhodnou dobu skliznû

vyÏaduje urãit˘ch zku‰eností, hlav-

nû u odrÛd letních a podzimních.

Nejsnaz‰ím ukazatelem je snadná

oddûlitelnost plodu od vûtévky.

U nejranûj‰ích odrÛd je nutná skli-

zeÀ o nûkolik dní pfied konzumní

zralostí, jinak rychle mouãnatí nebo

tzv. hniliãí. Naopak u odrÛd pozd-

ních necháváme plody na stromû co

nejdéle. VyÏadují totiÏ mimofiádnû

teplé a dlouhé podzimy, aby pak po

dozrání pfiedvedly své nejlep‰í chuÈové vlastnosti. Odtud plyne, Ïe do

vy‰‰ích poloh jsou kvÛli krat‰í sezónû nevhodné. 

Pfiebytky rychle dozrávajících letních odrÛd je pak nejsnaz‰í zpraco-

vat v kuchyni ãi pro v˘robu hru‰kovice. Jednou z velmi oblíben˘ch

odrÛd na pfiípravu ovocn˘ch maãÛ (kvasÛ), se kterou se lze setkat na-

pfiíklad i v Roudnû, je ·pinka.

10) ·pinka (·karedka, ·edá letní, KoÏenka, Gute Graue)
PÛvod: velmi stará odrÛda, ve Francii známá nejménû 450 let.

Strom: roste zdravû, velmi bujnû, vytváfií vznosné a rozloÏité koru-

ny, dosahuje vysokého stáfií.

Plodnost: dostavuje se pozdû, pak je hojná a pravidelná.

PoÏadavky: na polohu není nároãná – patfií vÛbec k nejlep‰ím odrÛ-

dám do hor. 

Plod: mal˘, kuÏelovit˘, koÏovit˘, se skofiicov˘m povrchem, duÏnina

je matnû bílá, pod slupkou nazelenalá, rozpl˘vavá, chuÈ sladce navi-

nulá, kofienitá, v˘razná, velmi pfiíjemná.

·patné vlastnosti: malé plody, pozdní plodnost, bujn˘ rÛst.

Dobré vlastnosti: nízké nároky, odolnost, vysoká plodnost, chuÈ.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: Koch, V. a kol. Hru‰ky. Academia, 1967, s. 197; foto: ¤íha,
J. âeské ovoce. I – Hru‰ky. âeskoslovenská grafická unie, a. s.,
1937.)

Ovocnické rozhledy
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Závodní sezóna bûÏcÛ na lyÏích vrcholí. V nedûli 25. února byl na pofiadu zá-
vod JeLyMan, neboli ãtyfiicetikilometrov˘ Jesenick˘ lyÏafisk˘ maraton. Na
Paprsku se definitivnû rozhodlo o pfiedních pfiíãkách v seriálu dálkov˘ch bû-
hÛ âEZ SkiTour, v nûmÏ R˘mafiovák Václav Sedláãek obhajoval celkové vítûz-
ství ze sezón 2013 a 2015.
V extrémnû mrazivém poãasí a na tûÏké trati vybojoval Václav

Sedláãek v silné konkurenci 2. místo za Danielem Mákou z Vltava

Fund Craft teamu. Pfied posledním závodem SkiTour bylo jiÏ roz-

hodnuto o celkovém vítûzství Máky, kter˘ si díky bodÛm ze v‰ech

závodÛ vybudoval takov˘ náskok, Ïe ho o absolutní prvenství nemo-

hl nikdo pfiipravit. Sedláãek mûl za sebou minimum závodÛ pro hod-

nocení v seriálu SkiTour, takÏe celkové 2. místo povaÏuje za obrov-

sk˘ úspûch. DÛvodem byla reprezentace t˘mu Silvini Madshus

a mûsta R˘mafiova na svûtové sérii VISMA Ski Classics. Zde pfied-

vedl Sedláãek vynikající v˘sledky na italské Marcialonze, kde byl

v pfiímém televizním pfienosu del‰í dobu vidûn v ãele vedoucí skupi-

ny nejlep‰ích laufafiÛ svûta, a také pfii Jizerské 50.

Velká gratulace patfií Václavu Sedláãkovi také za dosud poslední zá-

vod v sezónû, kter˘m byla 11. bfiezna tradiãní Jesenická 70. Na tûÏ-

kém, pomalém snûhu a pfiev˘‰ením extrémnû nároãné trati mezi

Novou Vsí a âervenohorsk˘m sedlem vybojoval r˘mafiovsk˘ bûÏec

a záchranáfi 1. místo a obhájil tak svÛj triumf z let 2015 a 2016. 

Vyvrcholením leto‰ní sezóny bude pro r˘mafiovského lyÏafie mistrov-

ství âR dospûl˘ch, které se koná 25. bfiezna v Horních Míseãkách.

Zde se v rámci Hanãova memoriálu pojede tradiãní mistrovská traÈ

na 50 km, sprinty jednotlivcÛ a klubová ‰tafeta. ·tûpán Sedláãek

Vítûz Jesenické 70 Václav Sedláãek urval celkové 2. místo v âEZ SkiTour

Sport

JeLyMan 2018 – Václav Sedláãek a Daniel Máka, foto: www.ski-tour.cz

Jizerská 50 – Václav Sedláãek a Tord Asle Gjerdalen, foto: Ota Mrákota

Pfied lety jsem pravidelnû jezdil hrát diskotéky do kulturáku

v R˘mafiovû. Byly to legendární taneãní zábavy s vysokou náv‰tûvnos-

tí, na které jezdili pfiíznivci diskomuziky z Opavy, Olomouce, dokonce

aÏ z Ostravy. V R˘mafiovû jsem proÏil i svoje dovolené a voln˘ ãas.

Nejprve se svou kapelou, pozdûji na zájezdov˘ch diskotékách, které se

staly na Bruntálsku tradicí. Po letech se do r˘mafiovského kulturáku

(Stfiediska volného ãasu) vracím se sv˘m souãasn˘m programem Oldies
disco s laserov˘mi efekty v sobotu 31. bfiezna od 20:00. 

Akci zorganizoval kamarád, kter˘ hraje v r˘mafiovské rockové skupinû

Deon. Zveme v‰echny pfiíznivce diska i rocku. Muzika diskotéky bude

univerzální. Oldies 80.–90. let pro pamûtníky, ãeské hity nejznámûj‰ích

interpretÛ, vãetnû nejnovûj‰ích hitÛ rádiov˘ch hitparád pro ty mlad‰í.

Pro rockové pfiíznivce bude zafiazena série nejÏádanûj‰ích ãesk˘ch

a svûtov˘ch rockov˘ch kapel. 

Nejde o bûÏnou diskotéku vût‰iny dne‰ních diskÏokejÛ, ktefií pfiijedou

zahrát jen s notebookem (a nemají ani Ïárovku). Diskotéka je vybavena

‰piãkovou technikou s doprovodn˘mi laserov˘mi efekty, které vytváfie-

jí originální prostfiedí a atmosféru zábavy. 

Tû‰ím se na náv‰tûvu R˘mafiova a na setkání s pfiáteli – s univerzální

muzikou pro v‰echny posluchaãe. Ivan Mejsnar

Pozvánka praÏského diskÏokeje Ivana Mejsnara pro pamûtníky i mladou generaci v R˘mafiovû
placená inzerce

Prostor pro firmy a podnikatele

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 6. 4. 2018

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 29. 3. 2018 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

7/2018
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V sobotu 3. bfiezna se v Bruntále konal halov˘ turnaj mlad‰ích pfií-

pravek (hráãÛ roãníku 2009 a mlad‰ích) o pfieborníka Okresního fot-

balového svazu. Turnaje se mûlo zúãastnit deset druÏstev z okresu

Bruntál, ale z dÛvodu vysoké nemocnosti se ãtyfii t˘my odhlásily.

Aby se turnaj vÛbec mohl konat, postavil FC Slavoj Olympia Bruntál

dal‰í dva t˘my. Turnaje se tedy zúãastnila druÏstva FC SO Bruntál A,

FC SO Bruntál B, FC SO Bruntál C, FK Krnov, Juventus Bruntál,

Kovo Bfiidliãná, SK Jiskra R˘mafiov a SK Zátor. R˘mafiov pod vede-

ním Luìka ·imka reprezentovali Robert Casciani, Jakub Kastner,

Radek Strnadel, Viktor Strnadel, Ludûk ·imko, Martin Vavfiiãka

a Marek Îváãek. I ná‰ t˘m hrál ve velmi malém poãtu, ale s o to vût-

‰ím nasazením.

Osm t˘mÛ spolu zápasilo systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m 1x 12 minut.

Slu‰nû zaplnûná bruntálská hala mohla od rána sledovat zajímavá 

utkání a velmi nad‰ené a bojovné v˘kony v‰ech mal˘ch fotbalistÛ,

ktefií se v hale postupnû pfiedstavili. Hráãi nechali na palubovce

v‰echny síly, mnohdy o vítûzi rozhodovaly aÏ poslední vtefiiny zápa-

su. O prvenství ov‰em u této kategorie primárnû nejde, na turnaji ví-

tûzí nad‰ení a radost z pohybu. R˘mafiov‰tí hráãi po velmi dobr˘ch

v˘konech skonãili na krásném tfietím místû. Foto a text: Ludûk ·imko

Mlad‰í pfiípravka na turnaji O pfieborníka OFS

Pfiíznivci motoristického sportu se zanedlouho do-

ãkají prvního závodu leto‰ního autokrosového seriá-

lu. Seriál je vypsán pro divizi ·koda (do 1 400 cm3),

divizi N (do 1 400 cm3) – obû pro sériové motory bez

úprav – a dále divizi Open (od 1 400 cm3) s úprava-

mi motorÛ.

R˘mafiovsk˘ autokrosov˘ seriál zahrnuje tradiãnû

‰est závodÛ. Odstartováno by mûlo b˘t 14. dubna,

v pfiípadû nepfiíznivého poãasí bude tento závod od-

loÏen. Dal‰í termíny závodÛ: 12. kvûtna, 16. ãervna,

14. ãervence, 18. srpna, 15. záfií, 13. fiíjna – voln˘ zá-

vod hodinovka. Organizátofii zvou ‰irokou diváckou

obec. Diváci se mají na co tû‰it.

JiKo z podkladÛ Jana Dohnala

Pozvánka na autokrosov˘ seriál

Soukromá fiádková inzerce
• Prodám novou dûtskou POST¯LKU Scarlett Dominik, pouÏívanou

1 mûsíc (stahovací bok, materiál pfiírodní buk), matraci (kokos)

s povlakem + koleãka s brzdou. PÛvodní cena celkem 3100 Kã.

Cena dle dohody. Tel.: 606 386 119.
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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

Foto: M. ·koda
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Hana Jurenková
terapeut a prÛvodce osobním rozvojem
Pomáhám nalézt fie‰ení ve v‰ech oblastech lidského Ïivota

(zdraví, vztahy, práce, finance…)

pomocí kineziologie, regrese, imaginace, 

rozboru karmick˘ch kódÛ…

Jsem lektorkou kurzÛ a proÏitkov˘ch semináfiÛ.

Akce pfieváÏnû ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov, 

ale i v jin˘ch mûstech.

Telefon: 724 150 842, e-mail: hanajurenkova@seznam.cz
Stfiíbrné Hory 37

www. sebepoznani-shankou.webnode.cz

Víkendov˘ kurz kreslení TuÏka I.
Myslíte si, Ïe neumíte kreslit? 

Za dva dny budete schopni nakreslit portrét a nejen ten!!!

Nav‰tivte tvÛrãí kurz kreslení pomocí pravé mozkové hemisféry,

rozvíjející pfiirozené schopnosti kaÏdého z nás.

Objevíte v sobû skryté moÏnosti zaloÏené na intuici a tvofiivosti.

KRESLIT UMÍ ÚPLNù KAÎD¯!!!

KDY: 7.– 8. 4. 2018 od 9:30 do 17:30
KDE: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

CENA: za dvoudenní kurz vãetnû pomÛcek 2200 Kã

Rezervace nutná do 6. 4. 2018!

Hana Jurenková, tel: 724 150 842, 

e-mail: hanajurenkova@seznam.cz

www.sebepoznani-shankou.webnode.cz

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!
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Dva lidé naloÏí kamion 

zhruba za 1,20 – 1,45 hod. za 1000 Kã.

Obvykle se nakládá bûhem dne, 

to mÛÏeme sdûlit 2 dny dopfiedu.

Nakládá se témûfi kaÏd˘ pracovní den 

jeden kamion.

500 Kã/osoba

Zájemci, pfiihlaste se na telefonu 

– 777 077 056

T˘m Nábytku Polách

V̆ roba a prodej nábytku R˘mafiov

P¤IV¯DùLEK
Kdo má zájem si pfiivydûlat, 

mÛÏe pomoci pfii nakládkách kamionu
v Nábytku Polách, 

R˘mafiovská 133, 793 56 RyÏovi‰tû.

Tel.: +420 555 444 639
E-mail: nabytekpolach.odbyt@seznam.cz

Web: www.nabytekpolach.cz
E-shop: www.postelexpres.cz
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