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DùTSK¯ KARNEVAL S VEâERNÍâKEM V SVâ
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Jarní vítání nov˘ch obãánkÛ mûsta

Zleva Tobiá‰ Králík, Filip Galíãek, Noel Dubec, Anna Majdlochová, Sebastián ·míd, Ema Wojnarová, Daniel Rapãan, Petr Machalíãek, 
Nela Jahodová a Tomá‰ Skoumal

Zleva ·imon Bonk, Tereza Klusáková, Tomá‰ Znojil, Teodor Skoupil, Eli‰ka Venclíková, Leont˘na Kulichová, Ana Kanalo‰ová, 
Sebastián Fojtík, Jan Vasaráb
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Je to nûco málo pfies rok, co jsem v tûchto místech dala prÛchod sv˘m

(ponûkud skeptick˘m) úvahám o na‰í moÏné budoucnosti. Dnes ráno

mi mlad‰í dcera poloÏila otázku, zda mû víc baví budoucnost, nebo

minulost. Moje vyh˘bavá odpovûì, Ïe budoucnost je‰tû neznám,

a tak nevím, jestli mû bude bavit, mû dovedla k otázce, jak je to s mi-

nulostí. Copak tu znám dobfie? A to nemyslím tu velkou, vzdálenou,

historickou, ba prehistorickou, jejíÏ úplné a objektivní poznání je 

omezeno mnoÏstvím dochovan˘ch dokladÛ a svûdectví, ale i zpro-

stfiedkováním, interpretací toho, kdo ji vykládá. Myslím tu osobní.

PamûÈ je pfiece dûravá.

Nejen dûravá, i ‰álivá. PamûÈ si ãasto pfiedstavujeme jako jakousi zá-

sobárnu informací, z níÏ se – kvÛli zachování kapacity – obãas usy-

pe nûco nepotfiebného, na zpÛsob ko‰e v poãítaãi. Psychiatr Radkin

Honzák ov‰em pfiipodobÀuje ukládání vzpomínek v mozku spí‰ k ná-

kupu, „jehoÏ jedna ãást je v lednici, druhá ve ‰pajzu, brambory jsem
dal do sklepa a noviny leÏí na skfiíÀce v pfiedsíni. KdyÏ mi ‰pajz
a sklep vykradou, obojí sice doplním pfii pfií‰tím nákupu, ale uÏ to ne-
ní tatáÏ mouka, ani tytéÏ brambory.“ (Viz jeho blog na Aktuálnû.cz:

Ta pamûÈ, ta zatracená pamûÈ..., 10. 5. 2015, nebo Ztracen v ob-
chodním domû se vzpomínkami, 20. 11. 2013, pfiípadnû jeho pfiíspûv-

ky o pamûti v ãasopise Vesmír.)

PamûÈ si totiÏ prázdná místa doplÀuje. Tam, kde chybí vzpomínka ne-

bo její souãástka (tfieba barva obleãení konkrétní osoby), mozek do-

dá náhradní. MÛÏe za tím b˘t prost˘ omyl, chybná asociace, nedÛle-

Ïitost detailu, kter˘ zkrátka neutkvûl, ale tfieba i trauma vedoucí k zá-

mûrnému potlaãení vzpomínky. A nemusí to b˘t zrovna tragick˘ zá-

Ïitek z raného dûtství, co vede pamûÈ k mlãení a ‰albû. 

Lidské vûdomí pfiirozenû vytûsÀuje nepfiíjemné záÏitky, respektive

zahání je do nevûdomí, kde nejsou tolik na oãích. Po ruce tak zÛsta-

nou hlavnû ty pfiíjemné, coÏ ústí v nostalgii, teskné vzpomínání na

staré dobré ãasy, na to, jací jsme byli za mlada (zatímco ta dne‰ní

mládeÏ...), nebo dokonce jak za „totáãe“, za první republiky, ba za

Rakouska-Uherska bylo dobfie.

I mnû se ve vzpomínkách místa mého dûtství vyjevují zásadnû zalitá

sluncem (ne, fakt, nikdy nepr‰elo, a kdyÏ ano, tak to bylo dobro-

druÏství), zimy zásadnû dokonale zasnûÏené (ne, fakt, nikdy nebyl

holomráz ani mlhy nebo bfieãka, a kdyÏ ano, tak to bylo dobrodruÏ-

ství), vztahy mezi lidmi harmonické a Ïivot bezstarostn˘ (ne, fakt,

a kdyÏ v˘jimeãnû ne, tak to bylo dobrodruÏství). PamûÈ je dûravá

a krátká.

âlovûk by snad mohl pfiedejít potíÏím s pamûtí, kdyby si od útlého

mládí vedl deník a do nûj pravidelnû a podrobnû zaznamenával.

Taková záloÏní pamûÈ. KdyÏ uÏ si lidé v‰echno fotí a natáãejí, proã si

to také nezapisovat? JenÏe – ani konfrontace s autentick˘mi záznamy

ãlovûku nezaruãí, Ïe si minulost vybaví pfiesnû. Ve chvíli zazname-

návání to totiÏ je‰tû minulost není, chybí jí souvislosti a nadhled, jenÏ

pfiichází pozdûji. TutéÏ situaci vnímáme jinak jako sedmilet˘ capart

a jinak po letech, jako ãtyfiicátník. A to, co kdysi, v akutní chvíli, je-

vilo se bezv˘chodn˘m dramatem, s odstupem ãasu poslouÏí jako zá-

bavná historka. Po bitvû je kaÏdá pamûÈ generál.

Krátkou, dûravou a shovívavou pamûÈ bychom si snad odpustili.

Ostatnû je v tom i cosi obranného, co nás chrání pfied pádem do

skepse a ztrátou Ïivotního smyslu. V˘zkum lidského mozku ov‰em

dospûl uÏ tak daleko, Ïe je moÏné nejen sledovat, jak probíhá zápis

pamûÈov˘ch stop a jak si vûdomí vyvolává obraz minulosti, ale

i vkládat do pamûti vzpomínky fale‰né. To, co se ve filmu Poãátek
(Inception) Christophera Nolana zdálo b˘t fascinující fikcí, je reali-

tou psychologick˘ch experimentÛ, bûhem nichÏ se podafiilo pokusné

osoby pomûrnû jednodu‰e pfiesvûdãit, Ïe v dûtství proÏily situace,

které se ve skuteãnosti vÛbec nestaly. A to tak dokonale, Ïe osoby

vzpomínku bránily jako vlastní i poté, co jim experimentátofii pro-

zradili, Ïe ‰lo o leÏ. 

Psychoterapie naruby, jejímÏ cílem není vypátrat zasutou vzpomín-

ku, ale naopak implantovat novou, nebo dokonce v˘zkum genetic-

k˘ch manipulací neuronÛ, kter˘ rovnûÏ úspû‰nû probíhá (zatím na

hlodavcích), jsou dosud nástroji v rukou vûdcÛ. Jako jiné pfievratné

objevy v‰ak mohou b˘t potenciální zbraní v rukou politikÛ. MoÏná

uÏ brzy budou média informovat nikoli o útoku bojov˘mi plyny, ale

jedovat˘mi vzpomínkami. ZN

Pár slov... o vizi minulosti

Foto na titulní stranû: 
Redakce – Dûtsk˘ karneval ve Stfiedisku volného ãasu
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O velikonoãních svátcích roku 2015 byly v r˘mafiovském muzeu poprvé
pfiedstaveny velkoformátové snímky Miloslava Marka dokumentující kfiíÏe ve
zdej‰í krajinû. O tfii roky pozdûji, opût o Velikonocích, se fotografie tohoto 
autora na totéÏ téma prezentují znovu, v roz‰ífiené podobû a pfii pfiíleÏitosti
kfitu obrazové publikace Stopy víry v krajinû R˘mafiovska.
Kniha mapující 111 historick˘ch i novodob˘ch kfiíÏÛ a rovnûÏ 16 sak-

rálních soch, pfiedev‰ím mariánsk˘ch a svatojánsk˘ch, jeÏ Miloslav

Marek „objevil“ a zdokumentoval na území b˘valého okresu R˘ma-

fiov, resp. souãasného mikroregionu R˘mafiovska, vy‰la krátce pfied

loÀsk˘mi Vánoci. Slavnostní kfiest se ov‰em odehrál o tfii mûsíce po-

zdûji, pfiíznaãnû v dobû velikonoãní – na ·karedou stfiedu 28. bfiezna

na r˘mafiovské radnici.

Pfiedstavení knihy i aktu samotného kfitu se ujal starosta Petr Klouda.

Ocenil její reprezentativní vizuální podobu a dokumentaãní hodnotu,

vãetnû pfiekladÛ nûmeck˘ch a latinsk˘ch názvÛ vytesan˘ch do pod-

stavcÛ, které umoÏÀují dne‰ním obyvatelÛm krajiny lépe pochopit 

okolnosti vzniku kfiíÏÛ a soch. Autor knihy Miloslav Marek pfii této pfiíleÏitosti shrnul podnûty, kte-

ré jej k dokumentování drobn˘ch sakrálních staveb pfiivedly, i vlast-

ní objevování – jak samotn˘ch kfiíÏÛ a soch, rozmanitosti jejich pro-

vedení i pouÏit˘ch materiálÛ, tak jejich úlohy v utváfiení zdej‰í kraji-

ny. „Jsou dílem na‰ich nepokrevních pfiedkÛ, ãesk˘ch NûmcÛ, ktefií
tuto krajinu ob˘vali nûkolik století. Pohnutky k v˘stavbû jednotliv˘ch
kfiíÏÛ podrobnû neznáme, pfiesto bychom se mûli snaÏit o uchování
a citlivé renovování tûchto mnohdy znaãnû hodnotn˘ch památek,“
konstatoval Miloslav Marek s tím, Ïe jej samotného pfiekvapilo

mnoÏství kfiíÏÛ a soch, které na R˘mafiovsku navzdory dramatick˘m

okolnostem místní historie pfietrvaly dodnes.

K obnovené fotografické v˘stavû kfiíÏÛ a soch na chodbách r˘mafiov-

ské radnice se záhy pfiipojí je‰tû dal‰í v prostorách Stfiediska volného

ãasu, vûnovaná kfiíÏov˘m cestám, pfiedev‰ím souboru barokních pís-

kovcov˘ch zastavení v Rudû u R˘mafiova, jenÏ byl nedávno zapsán

na seznam národních kulturních památek. Kniha Stopy víry v krajinû
R˘mafiovska objektivem Miloslava Marka je zájemcÛm o zakoupení

k dispozici v informaãním centru pfii mûstském muzeu. ZN

Na radnici se kfitila obrazová kniha Stopy víry v krajinû

Aktuálnû z mûsta

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 
ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000 ko-
run.

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
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Rada mûsta R˘-

mafiova vyhla-

‰uje v souladu

s § 102 odst. 2)

písm. b) zákona

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, základním, stfied-

ním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ, konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa
fieditele/fieditelky pfiíspûvkové organizace 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

konkursního 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

V leto‰ním roce zahájí Správa Ïelezniãní dopravní cesty (SÎDC) 

opravy a vût‰í rekonstrukce více neÏ patnácti nádraÏí v Moravsko-

slezském kraji. Správce infrastruktury pfiedpokládá celkové nákla-

dy na stavby nebo projektovou pfiípravu ve v˘‰i 106 milionÛ ko-

run. Mezi nejvût‰í investice patfií dokonãení oprav bohumínské v˘-

pravní budovy nebo aktuálnû projektované rekonstrukce

v Havífiovû ãi Opavû západ. Kompletní modernizací v leto‰ním ne-

bo pfií‰tím roce projdou budovy nádraÏí ve Fren‰tátu pod

Radho‰tûm, Jistebníku, Kravafiích ve Slezsku, Val‰ovû ãi Krnovû.

V pfiípadû v˘pravní budovy ve Val‰ovû plánuje SÎDC investici ve

v˘‰i 15,4 milionu korun.

Správa Ïelezniãní dopravní cesty v budoucnu rovnûÏ plánuje re-

konstrukci kamenné dráÏní budovy v R˘mafiovû. Tisková mluvãí

SÎDC Katefiina ·ubová k tomu sdûlila: „S rekonstrukcí r˘mafiov-
ské budovy rozhodnû poãítáme. Komplexní opravou by mohla pro-
jít dle prÛbûhu projektové pfiípravy a pfiidûlen˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ v roce 2020. Konkrétnûj‰í mÛÏeme b˘t v okamÏiku zaháje-
ní projektování.“ Redakce z podkladÛ tiskového oddûlení SÎDC

R˘mafiovské nádraÏí by mûlo za dva roky projít rekonstrukcí

Nová poradna pomÛÏe lidem z Bruntálska a R˘mafiovska osvojit si zdra-
vûj‰í Ïivotní styl a získat lep‰í kondici. Od dubna otevfie Podhorská ne-
mocnice, ãlen skupiny AGEL, s podporou Ministerstva zdravotnictví
âeské republiky poradnu zdravého Ïivotního stylu s cílem uspokojit po-
ptávku obyvatel po odborném poradenství v této oblasti. Poradna bude
v provozu vÏdy jeden den v t˘dnu na obou pracovi‰tích nemocnice a jiÏ
nyní pfiijímá nové klienty. 
„Zdrav˘ Ïivotní styl je velmi trendy a lidé stále ãastûji vyhledáva-
jí odbornou pomoc ãi poradenství ohlednû stravy, cviãení, ale tfie-
ba i du‰evní regenerace. Jako zdravotníci tento pfiístup maximál-
nû vítáme a v Podhorské nemocnici jsme se rozhodli jej intenziv-
nû podpofiit právû nabídkou odborného poradenství,“ prozrazuje

Mgr. Veronika Zehnálková, nutriãní terapeutka Podhorské nemoc-

nice a konzultantka nové poradny.

Konzultace budou probíhat individuálnû, pfiípadnû v páru. Hovofiit

se na nich bude pfiedev‰ím o stravû, pohybu, ale i stresu, kter˘ je

dnes témûfi v‰udypfiítomn˘. Pro úãast na konzultaci není potfiebné

doporuãení od lékafie, staãí se pfiedem objednat a pfiinést s sebou

vyplnûn˘ tfiídenní záznam stravy. „Klienti na konzultaci pfiijdou
s vyplnûn˘m tfiídenním záznamem stravy, kter˘ by mûl odpovídat
jejich bûÏnému reÏimu. KaÏdého také zváÏím pomocí diagnostické
váhy a spoleãnû pak probereme souãasn˘ stav i pfiíleÏitosti ke
zlep‰ení. KaÏdému doporuãím, jaké potraviny vybírat jiÏ v obcho-
dû, jaké technologické úpravy pouÏívat pfii pfiípravû pokrmÛ, jak
rozloÏit jídlo v prÛbûhu dne i jaká je vhodná velikost porce pro

konkrétního klienta,“ popisuje Veronika Zehnálková s tím, Ïe záz-

nam jídelníãku provûfií také pomocí nutriãního softwaru, kter˘

propoãítává energetick˘ pfiíjem a kontroluje, zda v jídelníãku ne-

chybí nebo naopak nepfieb˘vá nûjaká Ïivina. 

Vhodn˘ pohyb pro kaÏdého klienta doporuãí na základû individu-

ální konzultace fyzioterapeut. „K celkové pohodû pfiispívá správ-
nû zvolená fyzická aktivita a ergonomie prostfiedí. V rámci kon-
zultací nabídneme klientÛm na míru sestaven˘ program zdravot-
ního cviãení na míãi, v bazénu ãi s vyuÏitím moderních technolo-
gií – napfiíklad Redcord, a dále poradenství v oblasti ergonomie
pracovního prostfiedí,“ doplÀuje Ivana Mroãková, vedoucí fyzio-

terapeutka a konzultantka poradny.

Náv‰tûva poradny zdravého Ïivotního stylu je vhodná pro v‰ech-

ny, kdo chtûjí Ïít zdravûji, pro osoby, které chtûjí redukovat svou

hmotnost, zlep‰it fyzick˘ nebo zdravotní stav. VyuÏít ji mohou li-

dé v‰ech vûkov˘ch kategorií, v pfiípadû dûtí a mládeÏe je v‰ak nut-

n˘ doprovod zákonného zástupce.

Nová poradna bude otevfiena na pracovi‰ti Podhorské nemocnice

v R˘mafiovû od dubna kaÏdou stfiedu od 12:30 do 16:30

a v Bruntále kaÏd˘ ãtvrtek od 12:30 do 16:30. Objednávat se mo-

hou zájemci kaÏd˘ v‰ední den od 6 do 14 hodin na telefonním ãís-

le 606 668 257 nebo e-mailem na nutpor@phn.agel.cz. SluÏby po-

radny nejsou hrazeny z vefiejného zdravotního poji‰tûní a jsou po-

skytovány za úhradu klientem dle ceníku.

Mgr. Radka Milo‰evská, AGEL, a. s.

Ke zdravému Ïivotnímu stylu pomÛÏe nová poradna Podhorské nemocnice

Zdravotnictví
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Velikonoãní svátky si uÏili také klienti a pracovníci Sociální sluÏby Podhorská,
kterou provozuje Podhorská nemocnice na r˘mafiovském pracovi‰ti.

Prostory sociální sluÏby vyzdobily nejrÛznûj‰í dekorace s velikonoãní tema-
tikou, na jejichÏ v˘robû se podíleli klienti této sluÏby. Na Zelen˘ ãtvrtek se
mohli zájemci zúãastnit velikonoãního duchovního setkání. 
„Duchovní setkání se konají pod vedením sestry faráfiky Miroslavy
Bûhalové u pfiíleÏitosti církevních svátkÛ v prostorách Sociální sluÏby
Podhorská jiÏ tradiãnû a jsou u klientÛ velice oblíbené,“ fiíká Miroslava

Legnerová, vedoucí sociální pracovnice, a prozrazuje, Ïe letos v sociál-

ní sluÏbû neoslavili pouze svátky jara, ale také krásné Ïivotní jubileum

jedné z klientek, která se právû v dobû Velikonoc doÏila 90 let.

Sociální sluÏba Podhorská slouÏí klientÛm jedenáct˘m rokem.

Posláním pracovi‰tû je zajistit prostfiednictvím pobytové sluÏby indi-

viduální péãi i dÛstojné a bezpeãné zázemí pfiibliÏující se co nejvíce

domácímu prostfiedí. Urãena je v‰em, ktefií vzhledem ke zdravotnímu

stavu nemohou Ïít ve svém pfiirozeném prostfiedí, potfiebují dopomoc

a podporu pfii zvládání bûÏn˘ch ãinností. SluÏba zaji‰Èuje 24hodino-

vou péãi, celodenní stravu a ubytování v jednolÛÏkov˘ch a dvoulÛÏ-

kov˘ch pokojích. Kapacita Sociální sluÏby Podhorská je v souãasné

dobû dvanáct lÛÏek.

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

Velikonoce proÏili klienti Sociální sluÏby Podhorská v pfiíjemné atmosféfie

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 zá-

konní zástupci dûtí (dále jen „rodiãe“) mají nûkolik moÏností, jak po-

Ïadavku zákona vyhovût.

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

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

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

bezplatné, rodiãe hradí za dítû pouze stravné. Informace k zápisu

dítûte do matefiské ‰koly naleznete níÏe.

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

zdûji v‰ak do konce kvûtna, oznámit písemnû fieditelce matefiské

‰koly. Oznámení o individuálním vzdûlávání obsahuje identifikaã-

ní údaje dítûte (jméno a pfiíjmení, rodné ãíslo, místo trvalého po-

bytu), období, po které bude dítû individuálnû vzdûláváno, a dÛvo-

dy pro individuální vzdûlávání. Dítû v tomto pfiípadû mÛÏe b˘t

vzdûláváno rodiãem nebo jinou osobou, pfiíp. mÛÏe nav‰tûvovat ji-

né zafiízení neÏ matefiskou ‰kolu. Rodiãe v‰ak musí zajistit úãast

dítûte na ovûfiení úrovnû osvojení oãekávan˘ch v˘stupÛ v jednotli-

v˘ch oblastech podle Rámcového vzdûlávacího programu pro

pfied‰kolní vzdûlávání v matefiské ‰kole – nejde o zkou‰ku, rodiã

pouze obdrÏí doporuãení pro dal‰í postup vzdûlávání.

• Vzdûlávání dítûte v pfiípravné tfiídû základní ‰koly nebo ve tfiídû

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

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

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

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

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

v‰ak musí rodiãe písemnû oznámit fieditelce 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 vzdûlávání,

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

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

5 000 korun.

Jak bude v leto‰ním roce organizován zápis do matefiské ‰koly
v R˘mafiovû?
Rodiãe mohou se sv˘mi dûtmi nav‰tívit postupnû v‰echna pracovi‰tû

‰koly, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pedagogy

a prostfiedím ‰koly. Rodiãe si s dûtmi mohou pohrát, zapojit se do pfii-

praven˘ch her a ãinností, informovat se o zamûfiení jednotliv˘ch pra-

covi‰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 dí-

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

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

www.msrymarov.cz. Îádost má dvû strany; první stranu vyplÀují ro-

diãe, druhou potvrdí dûtsk˘ lékafi. O pfiijetí dítûte se zdravotním po-

stiÏením rozhodne fieditelka ‰koly na základû písemného vyjádfiení

‰kolského poradenského zafiízení nebo registrujícího lékafie. 

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

doklad o oãkování. Dûti mlad‰í 5 let ‰kola pfiijme v souladu s § 50 zá-

kona ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví a o zmûnû nûkte-

r˘ch souvisejících zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ím pfiedpisÛ, pouze po-

kud se podrobily stanoven˘m pravideln˘m oãkováním nebo mají do-

klad, Ïe jsou proti nákaze imunní, pfiíp. se nemÛÏou oãkování podro-

bit pro trvalou kontraindikaci. 

¤ádnû vyplnûnou a podepsanou Ïádost vãetnû potvrzení lékafie pfiinesou

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

chod bez dítûte. K zápisu je nutno pfiinést také rodn˘ list dítûte a obãan-

sk˘ prÛkaz rodiãe nebo zákonného zástupce (doklad o tom, Ïe je dítû pfii-

hlá‰eno k trvalému pobytu v R˘mafiovû). Îádost o pfiijetí dítûte k pfied-

‰kolnímu vzdûlávání bude fiádnû zaregistrována a její vyfiízení podléhá

správnímu fiádu. Pro nahlíÏení do spisu pfied vydáním rozhodnutí je

vzhledem k provozním podmínkám ‰koly vyhrazen termín 23. kvûtna

2018 od 13:00 do 16:00, po dohodû s fieditelkou je samozfiejmû nahlíÏe-

ní 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 rozho-

duje 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.

Zápis do matefiské ‰koly v R˘mafiovû

·kolství
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3. Dûti, které k 31. srpnu 2018, pfied zaãátkem ‰kolního roku, dosáh-

nou nejménû tfietího roku vûku a vztahuje se na nû pfiednost pfii pfii-

jímání k pfied‰kolnímu vzdûlávání dle zákona.

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

ní docházce do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly.

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

ní docházce do pfiípadného naplnûní kapacity ‰koly.

6. Ostatní dûti.

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

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

jímacího fiízení budou zvefiejnûny na webov˘ch stránkách ‰koly

a v jednotliv˘ch budovách matefiské ‰koly vÏdy u vstupu a v ‰atnách.

Zvefiejnûna nebudou jména nebo osobní údaje dûtí ãi rodiãÛ, ale re-

gistraãní 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

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.

Bûhem bfiezna se mlad‰í i star‰í Ïáci Z· Jelínkova zúãastnili hned dvou závo-
dÛ ve sjezdovém lyÏování a jízdû na snowboardu v areálu sjezdovky Annaberg
v Andûlské Hofie.
Prvním z nich byl III. roãník Zimní olympiády základních ‰kol v alp-

sk˘ch disciplínách, pofiádan˘ bruntálskou Z· Cihelní a Ski klubem

Annaberg. Do této soutûÏe se pfiihlásilo dvanáct ‰kol okresu Bruntál.

V jednokolovém obfiím slalomu pro lyÏafie i snowboardisty závodilo

pfies 160 dûtí z prvního i druhého stupnû. Z na‰ich se nejlépe vedlo

Ondfieji Baslarovi a Janû Havlíkové, ktefií na lyÏích vybojovali v ka-

tegorii mlad‰ích ÏákÛ a star‰ích ÏákyÀ stfiíbrné medaile, dvanáctiãlen-

Zimní olympiáda základních ‰kol v alpsk˘ch disciplínách
a Ski & Snowboard Open Annaberg 2018
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ná r˘mafiovská v˘prava se mezi druÏstvy umístila na ãtvrtém místû.

O ãtrnáct dní pozdûji, kdy uÏ to vypadalo, Ïe nám zima dává vale, 

uspofiádaly Ski klub Annaberg a Z· Amos poslední ‰kolní sjezdov˘

závod sezóny pod názvem Ski & Snowboard Open v obfiím slalomu.

Soupiska R˘mafiova se rozrostla na sedmnáct závodníkÛ, z nichÏ nûk-

tefií se nominovali do obou disciplín. Celková úãast byla zhruba po-

loviãní, ale nejsilnûj‰í rivalové z minula se vrátili.

R˘mafiovákÛm se opût dafiilo. Jana Havlíková si polep‰ila prvenstvím

na lyÏích mezi star‰ími dívkami, na snowboardu dojela ãtvrtá.

Katefiina Furiková vybojovala na lyÏích druhé a na snowboardu tfietí

místo. Mezi star‰ími Ïáky se na lyÏích nejlépe umístil tfietí Vojtûch

Gerhard. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ obhájil Ondfiej Baslar stfiíbro na

lyÏích a pfiidal bronz na snowboardu. Filip Kreãmer z prvního stup-

nû skonãil mezi mal˘mi lyÏafii druh˘. Dal‰í stfiíbrnou medaili pfiidal

Jan Tihelka v závodu na snowboardu star‰ích ÏákÛ. Ostatní na‰i zá-

vodníci a závodnice – Jifií Palla, Franti‰ek a Marek Sázelovi, Jifií

Henych, Patrik Schmid, Tomá‰ Furik, ·imon Kroutil, Aneta

·almíková, Petra Holnová, Karolína Ry‰ková a T˘na Baslarová, ob-

sadili vesmûs 4. aÏ 10. místa. Medailovou radost mûla i dûvãata z r˘-

mafiovského gymnázia, mezi mlad‰ími lyÏafikami druhá Tereza

Kreãmerová a tfietí Amálie Vinohradníková.

Pofiadatelé i jezdci byli se závody spokojeni, poãasí i podmínky do-

cela vy‰ly, nezb˘vá neÏ v‰em podûkovat a tû‰it se na pfií‰tû.

Karel Toman, Z· Jelínkova 1
Fota: Lucie Ondráková a Helena Továrková

Festival souborÛ je akce, na kterou uÏ si dûti a uãitelé ze ZU· a snad

i r˘mafiovská vefiejnost zvykli, neboÈ ji základní umûlecká ‰kola po-

fiádá kaÏdoroãnû. Tradice pfiehlídky souborÛ, kapel, orchestrÛ a rÛz-

n˘ch hudebních seskupení na‰ich dûtí byla zaloÏena v roce 2012, kdy

zaãaly po urãité dobû absence v na‰í ‰kole vznikat právû dûtské ka-

pely. Koncerty souborové hry jsou pro ZU· dÛleÏité, neboÈ se pfii

nich uplatní ti, kdo se ve v˘uce zpûvu a hry na nástroj uÏ nûãemu na-

uãili a mohou to pouÏít pfii hfie spoleãné. Hra v souborech buduje

v dûtech dal‰í v˘znamné hodnoty, jak˘mi jsou odpovûdnost, do-

chvilnost, soustavnost, pfiesnost, schopnost práce v t˘mu – coÏ jsou

vlastnosti a dovednosti, které budou pouÏívat cel˘ svÛj dal‰í Ïivot.

Moc nás tû‰í, Ïe v poslední dobû máme na‰im dûtem co nabídnout 

– funguje u nás rocková kapela, rytmick˘ orchestr, soubor populár-

ních písní, folková skupina Chaotics, orchestr Zu‰kaband a dal‰í pfií-

leÏitostná seskupení. Ten, kdo si na na‰e koncerty v rámci Festivalu

souborÛ na‰el cestu, mohl b˘t na r˘mafiovské dûti po právu py‰n˘,

protoÏe je jasnû vidût, kolik vynikajících hudebních talentÛ u nás má-

me. Tûm, kter˘m náv‰tûva koncertÛ nevy‰la, bychom rádi atmosféru

festivalu zprostfiedkovali alespoÀ pomocí fotografií. Tû‰íme se, Ïe se

pfiijdou podívat na dal‰í koncerty, které základní umûlecká ‰kola po-

fiádá – vÏdy to stojí za to.

Jifií Taufer, ZU· R˘mafiov, fota: J. Taufer a J. Halinec

Festival souborÛ ZU· R˘mafiov 2018

Fotograf a vysoko‰kolsk˘ pedagog Jindfiich ·treit, absolvent r˘mafiovské-
ho gymnázia, se na tuto stfiední ‰kolu pravidelnû vrací v˘stavami ve stálé
galerii nesoucí jeho jméno. Jak pfiipomnûl pfii vernisáÏi té leto‰ní v pondûlí
19. bfiezna, v˘stavy na gymnáziu jsou ãasto svûtovou premiérou jeho vel-
k˘ch cyklÛ. Ten aktuální vznikl ve spolupráci s v˘tvarníkem Jifiím Lammelem
ke stému v˘roãí vzniku âeskoslovenska a nese název Interpretace nadûjí
a snÛ.
Fotografa Jindfiicha ·treita s v˘tvarníkem Jifiím Lammelem, mimo ji-

né fieditelem Smetanovy v˘tvarné Litomy‰le, svedla dohromady spo-

lupráce na kalendáfii pro loÀsk˘ rok, kter˘ se zamûfiuje na jeden z nej-

dÛleÏitûj‰ích symbolÛ letos stoleté republiky – státní vlajku. Pro oba

autory je vlajka stûÏejním tématem, neboÈ figuruje pfii v‰ech v˘-

znamn˘ch událostech, aÈ formálních ãi spontánních, které utváfiely

historii této zemû.

Jindfiich ·treit motiv vlajky zachytil na legendárních snímcích vesni-

ce z osmdesát˘ch let (nûkteré byly v procesu proti autorovi oznaãe-

V˘klad nadûjí a snÛ v galerii gymnázia

-07-2018  4.4.2018 13:42  Stránka 9



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2018

10

ny za hanobící republiku) v nejrÛznûj‰ích situacích – pfii volbách, pfii

fotografování ‰kolní tfiídy nebo bûhem sametové revoluce. V‰ude

tam, kde se vlajka objevuje jako nutn˘ státní symbol i jako symbol 

oÏivené nadûje, je podstatnou souãástí dûje. Jifií Lammel sv˘m v˘-

tvarn˘m zásahem její úlohu je‰tû zdÛraznil, neboÈ z pÛvodních, míst-

nû i ãasovû zasazen˘ch snímkÛ, ponechal viditelné právû jen postavy

lidí a samotnou vlajku. Postoje, gesta, v˘razy tváfie a motiv státní

vlajky se tak posunuly do nadãasové roviny. Kontrast syt˘ch barev

s ãernobíl˘m základem snímkÛ navíc podpofiil protiklad ‰edivé nor-

malizaãní reality a barvitosti „nadûjí a snÛ“, které provázely zmûnu

reÏimu v listopadu 1989 stejnû jako zrod republiky v roce 1918.

Není to poprvé, co Jindfiich ·treit umoÏnil jinému tvÛrci zasáhnout

do sv˘ch snímkÛ a vytvofiit jejich v˘tvarnou interpretaci. Známé jsou

napfi. interpretace Dalibora Chatrného, Pavla Formana nebo koláÏe

Ivety Duãákové. Cyklus interpretací Jifiího Lammela instalovan˘ ve

Stálé galerii Jindfiicha ·treita na gymnáziu zpfiístupÀuje hlavnû stu-

dentÛm dílo známého fotografa a souãasnû téma stého v˘roãí repub-

liky bez zbyteãného patosu.

Dal‰í takovou nepatetickou interpretaci osobnosti Jindfiicha ·treita

nabízí nov˘ filmov˘ dokument Libu‰e Rudínské Na tûlo, kter˘ mûl

premiéru 27. února v Olomouci a v r˘mafiovském kinû se bude pro-

mítat 11. dubna. ZN

Policisté zadrÏeli fiidiãe, kter˘ opakovanû poru‰il zákaz fiízení.

Bûhem leto‰ního února a bfiezna usedl za volant nejménû tfiikrát,

v Olomouci, Dolní Moravici a Jamarticích. Pfii silniãních kontro-

lách odmítal dechové zkou‰ky a lékafiská vy‰etfiení pro údajné

zdravotní problémy, v jednom pfiípadû dokonce ujíÏdûl hlídce, kte-

rá ho chtûla zastavit. Pfii posledním incidentu mu policisté zajistili

vozidlo a fiidiã sám skonãil v policejní cele. Za opakované poru‰e-

ní zákazu fiízení, které mu uloÏil správní orgán i soud, ãelí trestní-

mu stíhání pro pfieãin mafiení v˘konu úfiedního rozhodnutí a vyká-

zání. Kromû toho je stíhán za poru‰ování domovní svobody ve stá-

diu pokusu. Letos na zaãátku února chtûl vniknout do domu sv˘ch

rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ, ale kdyÏ ho majitelka pfiistihla, utekl. MuÏ,

kter˘ byl navíc v podmínce, zÛstává ve vazbû. Hrozí mu trest vû-

zení aÏ na dva roky.

¤idiã poru‰oval zákaz fiízení, skonãil v cele

R˘mafiov‰tí a bruntál‰tí policisté zadrÏeli pachatele hodinu od oznámení lou-
peÏného pfiepadení restaurace v Bfiidliãné.
Dvojice mladíkÛ v pondûlí 26. bfiezna brzy ráno pfiepadla restauraci

v Bfiidliãné. Mlad‰í, teprve 17let˘ pachatel hlídal pfied restaurací, za-

tímco star‰í komplic ve vûku 25 let ve‰el dovnitfi s kuklou na hlavû a na-

mífienou zbraní. Pod pohrÛÏkou poÏadoval po obsluze vydání penûz,

a kdyÏ mu Ïena sdûlila, Ïe Ïádné peníze nemá, zaãal se s ní pfietahovat

o batoh. Odcizil z nûj 110 korun a utekl.

Pfiivolaní policisté se sluÏebním psem zaãali lupiãe pronásledovat. Pes

nalezl zbraÀ, kterou pachatel na útûku odhodil. ·lo o airsoftovou pisto-

li. Policisté oba pachatele bûhem hodiny vypátrali a zadrÏeli. Mladíci

skonãili v policejní cele a byli obvinûni – mladistv˘ z provinûní a do-

spûl˘ spolupachatel ze zvlá‰È závaÏného zloãinu loupeÏe. Hrozí jim trest

odnûtí svobody aÏ na deset let. Star‰í obvinûn˘ zÛstává ve vazbû.

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

Hodinu po loupeÏi byli pachatelé zadrÏeni

Ve ãtvrtek 29. bfiezna havarovalo mezi R˘mafiovem a Malou ·táhlí

nákladní vozidlo Iveco s pfiívûsem. ¤idiã dostal pfii prÛjezdu pravo-

toãivou zatáãkou na mokré komunikaci smyk, pfii nûmÏ se pfiívûs od-

pojil, vyjel do protismûru a narazil do svahu. ZÛstal stát napfiíã polo-

vinou komunikace, pfieváÏen˘ náklad se nárazem ãásteãnû vysypal na

silnici. ¤idiãi se nepodafiilo vyrovnat smyk nákladního vozu, vyjel za

okraj komunikace a prorazil oplocení pastviny. ZpÛsobená ‰koda ãi-

ní 75 tisíc korun. 

Deset minut po nehodû místem projíÏdûla 40letá fiidiãka v octavii.

Pfiívûsného vozíku stojícího napfiíã jejím jízdním pruhem si v‰imla

pozdû, a pfiestoÏe zaãala brzdit, narazila do nûj. Hmotná ‰koda ãiní 

25 tisíc korun, pfii Ïádné z nehod nebyl nikdo zranûn.

Pfiehlédla havarovan˘ pfiívûs a narazila do nûj

Fota: PâR Bruntál 
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Za podpory Stfiediska volného ãasu R˘mafiov, pfiedev‰ím díky vstfiícnosti

paní fieditelky Marcely Pavlové, které touto cestou vefiejnû dûkujeme, pro-

bûhla ve stfiedu 21. bfiezna jarní Burza dûtského sortimentu Sluníãko.

I tentokrát bylo moÏné vybírat z nepfieberného mnoÏství textilu a nejrÛz-

nûj‰ích kojeneck˘ch pomÛcek. Navíc za lidovû nízké, aÏ symbolické ce-

ny! Burza získala i charitativní rozmûr, kdyÏ maminky velké mnoÏství na-

shromáÏdûn˘ch vûcí vûnovaly na dobroãinné úãely místní skupinû

âerveného kfiíÏe.

Snad jedin˘m nedostatkem byl men‰í v˘bûr obleãení pro dûti star‰í ãtyfi

let a také sportovního vybavení, jako jsou odráÏedla, kola, kolobûÏky, ly-

Ïe, boby a dal‰í. Pfiesto nás velice potû‰ilo, Ïe se mnozí ptali, zda se bude

„nûco takového“ konat i na podzim.

Z reakcí a ohlasÛ pfiíchozích mÛÏeme konstatovat, Ïe informovanost o ak-

ci byla znaãná, protoÏe burzu nav‰tívilo více lidí neÏ vloni. Proto ten, kdo

tentokrát nepfii‰el, mÛÏe litovat a zároveÀ se tû‰it na podzim. Prodávajícím

a kupujícím samozfiejmû patfií velk˘ dík.

Na závûr bychom chtûli poÏádat v‰echny, ktefií se v jakékoliv roli na akci

podíleli, aby vyjádfiili svÛj názor a napsali ho na e-mailovou adresu rym-
burzaslunicko@seznam.cz. Díky va‰im námûtÛm totiÏ bude podzimní

burza zase o nûco lep‰í! Dûkujeme! Za organizátory K. Sedláãková

Jarní Burza dûtského sortimentu Sluníãko

Spoleãenská kronika

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

Jifií Kalabis – R˘mafiov ......................................................... 80 let

Viktória Ondrová – R˘mafiov ............................................... 81 let 

Stanislav Smékal – R˘mafiov ................................................ 83 let 

Jifiina Citovská – R˘mafiov ................................................... 83 let 

Marie La‰áková – R˘mafiov .................................................. 84 let 

Jarmila Kubelková – R˘mafiov ............................................. 84 let 

Franti‰ek Pochyl˘ – R˘mafiov .............................................. 86 let 

Rozlouãili jsme se

Antonín Vinklárek – Horní Mûsto ...................................... 1938 

Jifií Pa‰tûka – R˘mafiov ....................................................... 1938 

Danu‰e ·tûpaníková – R˘mafiov ......................................... 1948 

Josef Málek – R˘mafiov ...................................................... 1949 

Stanislav Konvalinka – Stfiíbrné Hory ................................ 1920 

Josefa Trãková – R˘mafiov ................................................. 1933 

Josef Drápal – R˘mafiov ..................................................... 1944 

ZdeÀka Hanslíková – R˘mafiov .......................................... 1957

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

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

6. 4.  20:00  Jazzclub SVâ
Koncert: Swomp

7. 4.  16:00  M. muzeum R˘mafiov
V˘stavy: Tomá‰ Nûmec; Osifielé hfibitovy

7. 4.  15:00  Dolní Moravice, Otvírání studánek
(u památné lípy Hadí královny)

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.  14:00  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
28. 4.  Stará Ves, Stavûní májky
28. 4.  Malá Morávka, Stavûní májky
28. 4.  Malá ·táhle, Pálení ãarodûjnic
28.–29. 4.  Pradûdova galerie Jifiíkov  

âarodûjnice v galerii
30. 4.  Dolní Moravice

Stavûní májky a pálení ãarodûjnic

Pfiehled kulturních akcí – duben 2018

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
od 16. 3. opût v provozu

Plavání pro vefiejnost v 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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:

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

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

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

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

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

stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy v 13:30.

Ukonãení posezení 15:30–16:00. Kdo není schopen dojít 

do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz v den setkání v 13:30 od prodejny

Hru‰ka na ulici 1. máje. Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat

aktivity, které byste sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle

554 211 294. Termín kavárniãek v prvním pololetí 2018
(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6.

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

-07-2018  4.4.2018 13:42  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2018

12

-07-2018  4.4.2018 13:42  Stránka 12



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2018

13

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Spánek rozumu plodí nestvÛry. Francisco Goya

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

6. 4. 1958  zemfi. Vítûzslav Nezval, spisovatel (nar. 26. 5. 1900) 

– 60. v˘roãí úmrtí 

7. 4.  Svûtov˘ den zdraví – v˘roãí zaloÏení Svûtové zdra-
votnické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950 

7. 4.  V˘znamn˘ den âR – Den vzdûlanosti – v˘roãí vydá-
ní zakládací listiny Univerzity Karlovy v roce 1348 

7. 4. 1348  Karel IV. zaloÏil Univerzitu Karlovu v Praze – 670. v˘r.

7. 4. 1943  zemfi. Jaroslav Havlíãek, prozaik (nar. 3. 2. 1896) 

– 75. v˘roãí úmrtí 

8. 4.  Mezinárodní den RomÛ – vyhlá‰en na 1. romském
kongresu v roce 1971, v âR se slaví od roku 2001 

9. 4. 1858  nar. Zdenka Braunerová, malífika (zemfi. 23. 5. 1934)

– 160. v˘roãí narození

10. 4. 1878  nar. Eduard ·torch, spisovatel (zemfi. 25. 6. 1956) 

– 140. v˘roãí narození 

10. 4. 1928  nar. Ota Hofman, filmov˘ scenárista a spisovatel

(zemfi. 17. 5. 1989) – 90. v˘roãí narození 

12. 4.  Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – v˘roãí prv-
ního letu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví se od ro-
ku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace 

13. 4. 1968  zemfi. Olga Scheinpflugová, hereãka a spisovatelka

(nar. 3. 12. 1902) – 50. v˘roãí úmrtí 

16. 4. 1828 zemfi. Francisco José de Goya y Lucientes, ‰panûlsk˘

malífi a grafik (nar. 30. 3. 1746) – 190. v˘r. úm.

18. 4.  Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch
sídel – slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

19. 4. 1928  zemfi. Ladislav Klíma, filosof a spisovatel (nar. 

22. 8. 1878) – 90. v˘roãí úmrtí
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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

Deskové hry, které pfied listopadem 1989 krátily dlouhé zimní veãe-

ry ãesk˘ch rodin, kdy se venku nic nedûlo a v televizi nebylo na co

koukat, jsou zase v módû. UÏ dávno to nejsou jen Dostihy a sázky ne-

bo âlovûãe, nezlob se; jejich v˘voj ‰el rapidnû dopfiedu a trh nabízí

mnoÏství dobrodruÏn˘ch, zábavn˘ch i intelektuálnû nároãn˘ch vari-

ant pro v‰echny vûkové kategorie. UÏ dávno se také nehrají jen do-

ma. âím dál ãastûji se za „deskovkami“ vyráÏí do spoleãnosti, tfieba

do knihovny.

R˘mafiovská knihovna uspofiádala tfietí Noc deskov˘ch her na Zelen˘

ãtvrtek (29. 3.). V oddûlení ãetby pro dûti a mládeÏ se se‰lo nûkolik

rodinn˘ch t˘mÛ, aby si vyzkou‰ely hry, které doma nemají, zahrály

si s nov˘mi protihráãi nebo se prostû jen pobavily v pfiedveãer veli-

konoãního víkendu. Knihovnice Petra Klimentová pfiipravila i malou

velikonoãní dílnu, ale hry nakonec vyplnily cel˘ veãer.

Kromû avizovan˘ch deskovek se spoleãnû hledaly ãásti skládanky

ukryté mezi kníÏkami a zkou‰el storytelling, neboli vyprávûní pfiíbû-

hÛ – dal‰í fenomén, kter˘ se vrací na scénu. Vyprávûní rodinn˘ch ãi

úplnû smy‰len˘ch historek dûtem, stejnû jako pfiedãítání nebo hraní

her, patfií ke skvûl˘m zpÛsobÛm, jak upevnit rodinné vazby a zároveÀ

rozvíjet dûtskou fantazii. Obojí je v ohroÏení, a proto je nejvy‰‰í ãas

vrátit se k osvûdãen˘m receptÛm na jejich oÏivení, tfieba právû pfii 

akcích, jakou byla ta v knihovnû. ZN

Tfietí Noc deskov˘ch her
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Tfii rodiny z R˘mafiovska a dal‰ích sedma-
dvacet rodin z Bruntálska jiÏ dostalo fi-
nanãní podporu nadace Dobr˘ andûl, kte-
rá pomáhá rodinám, v nichÏ se dítû pot˘-
ká s váÏn˘m onemocnûním. Díky pravideln˘m pfiíspûvkÛm dárcÛ – Dobr˘ch an-
dûlÛ – mohou v‰echny tûÏkosti zvládat lépe alespoÀ po finanãní stránce.
Pomozte najít dal‰í rodiny, které tuto podporu potfiebují!
„Dûtí s váÏn˘m onemocnûním, jejichÏ rodiny by potfiebovaly finanãní
podporu, je mnohem více. Rodiãe ãasto nevûdí, Ïe u nás mohou o pfiís-

pûvek poÏádat. Na‰í snahou je, aby se tato informace co nejvíce roz-
‰ífiila,“ fiíká Petr S˘kora, spoluzakladatel nadace Dobr˘ andûl.

„Nûkter˘m rodinám poradí lékafii ãi sociální pracovníci pfiímo v ne-
mocnici, jin˘m pomoc doporuãí pacientské organizace. K mnoh˘m
z nich se ale pfiesto tato informace nedostane,“ dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dobfií andûlé pravidelnû kaÏd˘ mûsíc podporují rodiny s nezaopatfie-

n˘mi dûtmi, které zasáhlo váÏné onemocnûní. Typicky se jedná o on-

kologické onemocnûní, selhání ledvin ãi jater, váÏné metabolické po-

ruchy, nemoc mot˘lích kfiídel a dal‰í tûÏká, kombinovaná postiÏení.

Za ‰est let fungování nadace podpofiili dárci více neÏ 5 000 rodin z ce-

lé âeské republiky. Kromû dûtsk˘ch pacientÛ podporují také rodiny

s dûtmi, v nichÏ onemocnûl rakovinou jeden z rodiãÛ.

Jak mÛÏete pomoci právû vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto váÏnû nemocn˘m dítûtem,

neváhejte jí pomoc nadace doporuãit. Kontakt je velmi jednoduch˘ 

– staãí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci jiÏ zajistí v‰e potfieb-

né. DÛleÏité je nebát se ozvat, Dobfií andûlé rodinám rádi pomohou.

StaÀte se i vy Dobr˘mi andûly – staãí krátká registrace na webov˘ch

stránkách nadace a mÛÏete zaãít pfiispívat. Va‰e finanãní pomoc bude

rodinám odeslána do posledního haléfie. Díky svému Andûlskému úãtu

si navíc mÛÏete pfieãíst konkrétní pfiíbûhy rodin, kter˘m pomáháte. 

·árka Procházková, v˘konná fieditelka nadace DOBR¯ ANDùL

Pomozte rodinám s váÏnû nemocn˘mi dûtmi

Organizace a spolky

Spoleãnost Stránské, z. s., pfiipravila v sobotu 24. bfiezna Velikonoãní
zdobení v Nedûlní ‰kole fiemesel. Náv‰tûvníci vytváfieli originální
kraslice a dekorace, pletli pomlázky, vyrábûli papírové mot˘lky nebo
proutûná srdce a klícky. JiKo
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V pondûlí 19. bfiezna v Praze slavnostním finálov˘m kolem vyvrcholila ce-
lostátní pfiehlídka digitálních v˘ukov˘ch objektÛ DOMINO. SoutûÏ uÏ pose-
dmé uspofiádal Národní institut pro dal‰í vzdûlávání ve spolupráci se sv˘-
mi partnery.
Celkové prvenství a cenu pro vítûze si za kreativní zpracování mezi-

oborové didaktické hry odnesla Mgr. Hana Dobrozemská ze Základní

‰koly Bfiidliãná. Paní uãitelka vyhrála nejen ve své kategorii, ale svou

propracovanou mezioborovou hrou pro mlad‰í Ïáky zamûfienou na

volby s názvem Na ptáky jsme krátk˘ získala i titul absolutního vítû-

ze leto‰ního roãníku soutûÏe DOMINO. Srdeãnû blahopfiejeme.

Více informací najdete na webov˘ch stránkách www.msmt.cz.

Mgr. Miroslav ·imÛnek, Z· Bfiidliãná, foto: M·MT

KdyÏ uãitelé soutûÏí aneb ·kola hrou
ve století informatiky

Z okolních obcí a mûst

Severní Morava a Slezsko budou zase atraktivnûj‰í. Kraj rozdûlil ãtyfiicet no-
v˘ch elektrokol. I lidé s pohybov˘m omezením, nesportovci nebo seniofii tak
bez obav zvládnou nároãnûj‰í v˘lety po regionu. Kola pohánûná elektromoto-
rem budou moci obyvatelé i náv‰tûvníci Moravskoslezského kraje vyuÏívat
v nûkolika turistick˘ch lokalitách od jara leto‰ního roku. 
„Jedním z cílÛ tohoto projektu je propagace alternativních moÏností
mobility. Chceme lidem nabídnout moÏnost ‰etfiit pfiírodu i svoje
zdraví. Elektrokola poskytneme do deseti oblastí, které jsou turistic-
ky oblíbené, mají zhor‰enou dopravní dostupnost a je v nich vût‰í
pravdûpodobnost v˘skytu turistÛ s pohybov˘m omezením. Kola 
s elektrick˘m pohonem budou k dispozici napfiíklad pfii náv‰tûvû

Pusteven, mikroregionu Slezská Harta nebo Dolních Vítkovic,“ fiekl

námûstek hejtmana pro cestovní ruch Jan Krko‰ka. 

Projekt není v˘dûleãn˘, zájemci o zapÛjãení e-kola budou hradit pou-

ze servisní poplatek, za dvouhodinovou projíÏìku zaplatí v pfiípadû

crossového kola 80 korun, pokud si pÛjãí kolo horské, bude je to na

dvû hodiny stát 95 korun. V pfiípadû celodenní projíÏìky zaplatí 

320 nebo 390 korun. S ohledem na v˘drÏ baterie si cyklisté uÏijí aÏ

sedmdesátikilometrovou vyjíÏìku. 

Ve vybran˘ch lokalitách si zájemci budou moci vybrat ze ãtyfi elektro-

kol rozdûlen˘ch do dvou kategorií, které jim ulehãí v˘lety po okolí. Pro

ménû nároãn˘ terén budou urãená kola crossová, pro v˘lety v kopcovi-

t˘ch oblastech s vût‰ím pfiev˘‰ením

zase kola horská. Obû varianty bu-

de moÏné témûfi v kaÏdé lokalitû

zapÛjãit i v dámském provedení. 

Seznam distribuãních míst: hosti-

nec U FeldÛ (Klimkovice), HR

Penzion Jurá‰ek (Kunãice pod

Ondfiejníkem), obec Vrbno pod

Pradûdem, obec Karlova Studánka,

mûsto Krnov, Dolní oblast Vítkovi-

ce, Mikroregion Slezská Harta, ho-

tel Sepetná, v. o. s. (Ostravice), Ski

areál Kopfiivná a Pustevny, s. r. o.

Fota a text:
Mgr. Nikola Birklenová

odbor kanceláfi hejtmana kraje

Náv‰tûvníci kraje se svezou na nov˘ch elektrokolech

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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Hrnãífi se sv˘m zboÏím byl aÏ do devatenáctého století naprosto ne-

zbytnou souãástí mûstského i venkovského Ïivota a stûÏí si pfiedsta-

vit jakoukoli domácnost nebo kuchafiku, Ïe by vystaãila jen se sou-

struÏen˘mi dfievûn˘mi talífii, koflíky, miskami skládan˘mi ze svis-

l˘ch d˘h, kovov˘mi hrnci, kotlíky a pánvemi z mûdi, mosazi ãi bron-

zu, od 16. století téÏ z litiny nebo s nádobím z cínu. Pravda, od kon-

ce 18. století pfiibyla bûlnina, jemná a bohatû zdobená polévaná bûla-

vá keramika, i krásn˘ tvrd˘, leã kfiehk˘, zprvu hnûd˘ porcelán, ale

tehdy ‰lo spí‰e o prvky exkluzivní a dekorativní neÏ k bûÏnému pou-

Ïití. Varné borosilikátové sklo je aÏ záleÏitostí minulého století.

Naprosto pfievaÏující standardní stolní a kuchyÀské nádobí dodával

hrnãífi z místa a od pfiespolních se dalo lacino koupit na t˘denních 

trzích i jarmarcích (Jahrmarkt), ãtyfiech aÏ pûti v˘roãních trzích.

Navíc si du‰e dÛvûfiivé ochotnû pfiiplatily, pokud hrnãífi z Mohelnicka

hrnec pfieÏehnal, aby v nûm byl vÏdy dostatek, a pod hrdlem doloÏil

vyryt˘m ondfiejsk˘m kfiíÏem v podobû písmena X, jeÏ zároveÀ evo-

kuje slovo Xριστóζ – Christos – Kristus. 

Poãátky stfiedovûkého r˘mafiovského hrnãífiství, jak jsme se dfiíve

zmínili, jsou u nás na rozdíl od ostatních moravsk˘ch mûst jen nevy-

dafienou epizodou z období kolem roku 1250. Dosud nejstar‰í proká-

zan˘ hrnãífi na R˘mafiovsku je nespornû spojen s pfiedmûstskou osa-

dou a jejími moravsk˘mi obyvateli. Pfiivedla jej sem zfiejmû absence

místního figula (figulus), jak se latinsky fiíkalo hrnãífii, a nutnost na-

bídnout v dostateãném mnoÏství laciné domácí zboÏí proti draÏ‰ímu

importu z Hané (asi 40 km), jehoÏ cena jistû zahrnula stav komuni-

kací i dopravních prostfiedkÛ vãetnû v˘dajÛ na dvoudenní cestu

s kfiehk˘m nákladem.

Hrnãífi se nejspí‰e usadil na bfiehu Podolského potoka. Problémem

v‰ak byla nevhodná hlína. Podle sloÏení hmoty (nepravá spra‰) ne-

poveden˘ch nádob lze soudit, Ïe ‰lo o loÏisko pomûrnû nekvalitní ci-

hláfiské hlíny v místech dne‰ního RD. Hlína sice nebrání pálení stan-

dardních masivních cihel (nikoli uÏ slab‰ích prejzÛ), ale jak se uká-

zalo, na v˘robu keramiky s tenãími stûnami se naprosto nehodila.

Zdá se, Ïe hrnãífie zm˘lily úlomky bfiidlice v hlínû, jeÏ jsou podobné

tuze, a právû ty se staly pfiíãinou

potíÏí. Pfii pouÏití hrnce k vafiení

na otevfieném ohni‰ti, tedy pfiista-

veného ãi zavû‰eného, do‰lo

k puchnutí materiálu nádoby, ná-

padn˘m deformacím a v pfiípadû

tenkostûnného dÏbánu naopak

k drastickému sníÏení pfiirozené

váhy, zeslabení, lístkovému lou-

pání, zmûnû tvaru aÏ úplnému

rozpadu. 

Hrnãífi byl vcelku zruãn˘ a origi-

nální. Jeho soudkové nebo vejãité

hrnce s dobov˘mi vy‰‰ími okraji

jsou dobfie obtáãené na pomalém

ruãním kruhu. V okraji, na horní

a spodní v˘duti je zdobí klikatky

(dvû vzájemnû se kfiíÏící vlnovky,

tehdy pomûrnû vzácné) mezi vodorovn˘mi Ïlábky, jindy obvyklé

svazky horizontálních r˘h. DÏbán mûl okraj tvarovan˘ do trojlistu.

HÛfie bylo s mal˘mi hrníãky nûkdy s dekorem vodorovného Ïlábku,

ale s velmi odbyt˘m dnem. Za ukonãením hrnãífisk˘ch prací tedy ne-

stála neschopnost fiemeslníka, ale krajnû nevhodná hlína.

Zcela jistû se tak R˘mafiov a patrnû celé R˘mafiovsko musely spolé-

R˘mafiov‰tí hrnãífii od gotiky k renesanci
I. Keramika r˘mafiovského stfiedovûku

Z historie

PfieÏehnání hrnce (Hrádek, lo‰tick˘ import, 14.–15. st.), foto: B. ·véda

Bílá keramika nûmeck˘ch kolo-
nistÛ (neznámá dílna, Bezruãova,
2. pÛle 13. st.)

V̆ robky místního hrnãífie 
(Bezruãova, kolem 1250)

Nádobka na pití, místní hrnãífi
(Bezruãova, kolem 1250)

Dovoz z Mohelnicka (Bezruãova,
pfied 1250), foto: B. ·véda

·edá keramika kolonistÛ (oblast
neznámá, Bezruãova, 2. pÛle 
13. st.), foto: B. ·véda

Nádoba patrnû z Javornicka
(Hrádek, pfielom 13. a 14. st.)

Nádoba z Mohelnicka (Bezruãova,
2. pÛle 13. st.), foto: B. ·véda 
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hat na dovoz keramiky mnohdy ze vzdálen˘ch hrnãíren. DováÏela se

ve velkém mnoÏství na vozech vystlan˘ch slámou z rozsáhlého pro-

storu severní i stfiední Moravy a ze Slezska. Nevíme, zda se kerami-

ka prodávala na trzích pravidelnû nebo spí‰e obãas. Nálezy keramiky

tak pfiedstavují zvlá‰tû od 14.–16. století bohatou mozaiku originál-

ních v˘robkÛ mnoha dílen. Sbírky r˘mafiovského muzea slouÏí

k srovnávání dobfie datovan˘ch tvarÛ hrnãiny nejen ze stfiední a se-

verní Moravy, ale i moravsk˘ch exportÛ v dne‰ním polském Slezsku.

Nejstar‰í nádoby s tuhovou pfiímûsí pfiicházely jiÏ ve 13. století

ze starobylé hrnãífiské oblasti Mohelnicka, nejãastûji asi z Lo‰tic.

Najdeme mezi nimi v‰echny typy a velikosti od mal˘ch tlustostûn-

n˘ch hrneãkÛ po velké hrnce s deltovit˘mi úchytkami, s hrnãífisk˘mi

znaãkami na dnech, ale i zprvu kónické a pozdûji zvoncovité pokli-

ce-misky, které se obráceny pouÏívaly jako jídelní misky. Patfií k nim

i ohromné zásobnice v˘‰ky 0,35–0,5 m s grafitov˘mi zrny ve hmotû

a bohatou rytou v˘zdobou, které slouÏily k ukládání sypk˘ch potra-

vin ãi tekutin. 

Po roce 1250 se mezi star‰í keramikou objevily tenkostûnné ‰edé

a ãastûji bûlavé kulovité nádoby (Kugelforme) nûmeck˘ch kolonistÛ

zdobené mnohdy ãerven˘mi horizontálními linkami. Typologicky se

hlásí ke ·vábsku i Por˘ní, kde se vyvinuly z fiímské provinãní kera-

miky, nejde v‰ak o dovoz z Nûmecka, ale dovezenou technologii v˘-

roby keramiky nov˘ch osadníkÛ, neboÈ sloÏení hlíny ukazuje na

Moravu. Po roce 1300 zaãalo pfievaÏovat lep‰í a tvrd‰í bûlavé zboÏí

pálené za pfiístupu vzduchu v oxidaãních pecích. Jen ãást, star‰í ‰edé

a hnûdé zboÏí, se vypalovala bez pfiístupu vzduchu v redukãních pe-

cích. Na trhu se objevily krásné ‰tíhlé poháry a invenãní dÏbány.

Pocházely nadále z Mohelnicka, ale i Javornicka. Svûtle ‰edé zboÏí

s témûfi bíl˘m lomem je zas typické pro Opavu. Pfiibyla dosud ne-

známá bílá hladká keramika se znaãnou pfiímûsí kaolinitu, vhodná

stejnû na miniatury se stûnami v síle vajeãné skofiápky ãi nádherné in-

venãní dÏbány. Obdobné zboÏí ze stejné hmoty získalo redukãním

pálením a zakufiováním ‰edou aÏ ãernou barvu s dokonal˘m kovo-

v˘m leskem. Jejich pÛvod hledáme v oblasti Dlouholouãska, kde

jsou k dispozici vrstvy kaolinitick˘ch jílÛ. Objevily se rendlíky, mis-

ky a pozdûji hrnce na tfiech noÏkách s vnitfiní olovnatou polevou z ne-

znám˘ch specializovan˘ch (polsk˘ch?) dílen. Nastalo období hlubo-

k˘ch krásnû zdoben˘ch kónick˘ch i baÀat˘ch mis na vafiení i podá-

vání jídla. Zajímavou epizodkou je náv‰tûva amerického etnologa

v na‰em muzeum, kter˘ se vyjádfiil k rádélkovému stromeãkovému

dekoru jedné z mis, Ïe zcela shodn˘ dekor uÏívají i „na‰i american

Loveck˘ zvoneãek, hmota s kao-
linitick˘m jílem (pfied 1350)

Foto: B. Karel

Mísa z Opavy (Hrádek, pfied 1350)

Hraãka (nádobka na voÀavku?),
hmota s kaolinitem 
(Hrádek, pfied 1350)

âervenû malovan˘ hrnec s uchem
(Prostûjovsko, po 1450)

Bûlina nebo bûlnina (r˘mafiov-
ská?) s modr˘m dekorem 
(D. Moravice, kolem 1800)

Jednoduch˘ lo‰tick˘ pohár 
(Lo‰tice, poãátek 15. st.)

Lo‰tick˘ pohár (Lo‰tice) Typick˘ lo‰tick˘ pohár s ou‰ky
(Lo‰tice)

Vpravo dole lo‰tick˘ pohár (v˘-
fiez obrazu Hieronyma Bosche,
1450–1516) 
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Indiens“; koneãnû, co stále vym˘‰let? BûÏelo poslední období nej-

krásnûj‰í stfiedovûké keramiky.

Kolem roku 1350 u nás nejménû na sto let pfieváÏil u typického mo-

helnického zboÏí úãel nad krásou tvarÛ. Objevily se uniformní fiady

hrncÛ s límcov˘mi ãi trojbfiitk˘mi okraji. Do té doby neznám˘ tvar

lo‰tického hrnce teoreticky stanovil je‰tû pfied jejich objevem na

Hrádku dnes jiÏ bohuÏel zesnul˘ PhDr. Zdenûk Mûfiínsk˘, CSc., vy-

nikající moravsk˘ stfiedovûk˘ archeolog a profesor Masarykovy uni-

verzity v Brnû. K jeho ohromné radosti jsme mu tehdy nabídli pûta-

tfiicet cel˘ch rÛznû velik˘ch hrncÛ a stovky stfiepÛ zcela shodn˘ch

s jeho teoretickou rekonstrukcí.

TûÏké tlustostûnné nádoby se je‰tû obtáãely na ruãním kruhu. Hrnãífi

vsedû na nízké laviãce otáãel jednou rukou kruhem a druhou stavûl

a tvaroval nádobu z hlinûného váleãku na pískové pos˘pce. ZároveÀ

se objevily nové oboustrannû glazované nádobky vytáãené z dobfie

plavené hmoty na kopacím rychloobrátkovém kruhu, u nûhoÏ hrnãífi

sedûl na samostatné stolici, otáãel konstrukcí kruhu nohama a obûma

rukama formoval nádobu z hroudy pfiipravené hlíny. Vytáãené nádo-

by mají na dnû lasturovitou stopu po odfiíznutí z kruhu provázkem,

drátem nebo noÏem.

Zcela v˘jimeãnû se obãas najdou nejjednodu‰‰í z tehdy velmi dra-

h˘ch lo‰tick˘ch pohárÛ. ·lo o stfiedovûkou kameninu pálenou pfii tep-

lotû nad 1000 °C do hnûdé aÏ ãervenofialové barvy. Povrch pokr˘va-

ly bublinky a kráterky na slinutém povrchu. Hrubá, z dne‰ního hle-

diska nehezká keramika se stala na víc neÏ dvû stû let evropsk˘m hi-

tem, v nûkter˘ch zemích se dokonce okraje ãi dna fasovaly do zlata

ãi stfiíbra. Ba nacházíme je i na obrazech v˘znamn˘ch umûlcÛ.

V druhé polovinû století mizí tûÏké lo‰tické zboÏí nahrazeno novou

odlehãenou svûtlou, nûkdy glazovanou keramikou. To uÏ zvolna na-

stupuje ranû novovûká keramika s nemal˘m opoÏdûním za evrop-

sk˘m jihem. Mgr. Jifií Karel, fota: archiv autora
(Go‰, V. – Karel, J. Pijáci na panství rab‰tejnském. Sborník bruntál-
ského muzea. Bruntál, 2003; Go‰, V. Lo‰tice, mûsto stfiedovûk˘ch
hrnãífiÛ. Opava, 2007; Novák, J. – Karel, J. Archeologick˘ v˘zkum
v R˘mafiovû. Vlastivûdné listy 2/77. Opava, 1977; Karel, J.
Renesanãní glazovaná keramika na Hrádku v R˘mafiovû. IZ, âsSA.
Opava, 1987; T˘Ï. Vzácná skupina gotické keramiky v r˘mafiovsk˘ch
nálezech. Stfiední Morava 3. Olomouc, 1996; Go‰, V. – Karel, J. –
Novák, J. Poãátky osídlení R˘mafiova. Památky archeologické 
LXXVI. Praha: AÚ âSAV, 1985 ad.)

Sedla si naproti nûmu a skoro ho ani nepozdravila. Pod paÏí svírala
sloÏené miamské noviny. Sean poznal, Ïe je nervózní, protoÏe se stá-
le rozhlíÏela po místnosti jako nûjak˘ bázliv˘ ustra‰en˘ ptáãek.
„Janet, nejsme v Ïádném ‰pionáÏním filmu,“ fiekl jí. „Uklidni se!“
„Proã? PlíÏím se lidem za zády, snaÏím se nevzbudit podezfiení. Ale
mám pocit, Ïe v‰ichni vûdí, co tu dûlám.“
Sean obrátil oãi v sloup. „To jsem se spfiáhnul s pûkn˘m amatérem,“
zaÏertoval. A pak, uÏ váÏnûji, dodal: „Nevím Janet, jestli to vÛbec pÛ-
jde, kdyÏ tû to nervuje uÏ teì. Tohle je jenom zaãátek.“

Takto ãtivû je napsána celá kniha – napínavá, ale zábavná, dûsivá, ale

dokonalá… Zaujala mû pfiedev‰ím detailním popisem dûje, postav,

pocitÛ i diagnóz pacientÛ, ktefií jsou hlavními hrdiny pfiíbûhu. Robin

Cook, vystudovan˘ lékafi, ve svém díle dokonale rozepisuje kaÏd˘

moment i kaÏdou událost.

Dûj románu se odehrává v neklidné atmosféfie nemocnice na jihu

Severní Ameriky, kde autor strávil vût‰inu svého Ïivota.

¤e‰í se zde podvody, krádeÏe, eutanazie, kvÛli níÏ pfii‰lo o Ïivot jiÏ

nûkolik pacientÛ, vydírání i vyhroÏování …

Sean zavûsil sluchátko a vtom se ozvalo zaÈukání na dvefie.
Bezmy‰lenkovitû otevfiel, aniÏ by se zeptal, kdo to je, nebo se podíval
kukátkem ve dvefiích. Neuvûdomil si v‰ak, Ïe Janet zahákla bezpeã-
nostní fietízek. Chtûl otevfiít dvefie, ale ty se prudce zarazily.
·tûrbinou Sean zahlédl záblesk kovu v ruce ãlovûka, kter˘ stál za
dvefimi. 
Seanovi vÛbec nedo‰lo, co by ten kovov˘ pfiedmût mohl b˘t. Bylo mu
tak hloupé, Ïe se mu nepodafiilo dvefie otevfiít, vÛbec nepomyslel na
to, kdo je na chodbû.
Nakonec dvefie otevfiel a podíval se na muÏe, kter˘ stál za nimi.

Napûtí a detailní popisy, typické pro Cookovo dílo, jsou dÛvody, proã

se mi jeho thriller Blízk˘ konec tak líbí. Odborn˘ jazyk není pfiekáÏ-

kou, ba naopak kniha díky nûmu dává je‰tû vût‰í smysl. 

Doporuãuji ji kaÏdému, kdo má sebemen‰í zájem o medicínu nebo

o detektivní zápletku, kterou kniha nabízí.

Vendula Gerhardová, 1. A, Gymnázium a SO· R˘mafiov

(COOK, Robin. Blízk˘ konec. Praha: IKAR, s. r. o., 1998. 252 s.)

Robin Cook: Blízk˘ konec

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

V˘stava: Krajina Ladislava Kucharského

Dominantním tématem fotografa Ladislava Kucharského je krajina,

zejména Moravy a Slezska, nejmilej‰ím námûtem je jeho milované

Moravské Slovácko, zvané i Moravské Toskánsko. Krajina kouzel-

n˘ch zákoutí, posetá mal˘mi sakrálními stavbami je velmi vdûãn˘m

fotografick˘m objektem. Autor rád fotí, jak fiíká, na „dlouhé sklo“, te-

dy objektivy s vût‰í ohniskovou vzdáleností, které dodají krajinû

zvlá‰tní ráz, nadhled i efekt témûfi leteckého pohledu. V˘stava byla
zahájena vernisáÏí 30. dubna a potrvá do 15. kvûtna.

Kmotra smrt
Dob˘vání hradu Sovince, 21.–22. dubna

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.

Akce hradu Sovince

Mnozí mají v Ïivé pamûti texty cedulek umístûn˘ch
u pokladen. Stálo na nich, Ïe si prodejce úãtuje za
platbu kartou poplatek ve v˘‰i nûkolika procent.
Spotfiebitel zaskoãen˘ nedostatkem hotovosti
chtû nechtû zaplatil úãet i s pfiiráÏkou. S tím je od
13. ledna tohoto roku konec, protoÏe zaãal platit

nov˘ zákon o platebním styku, kter˘ poplatky
u spotfiebitelsk˘ch koupí zakazuje. Banky rovnûÏ
zv˘‰í bezpeãnost plateb dÛslednûj‰ím ovûfiováním
identity klientÛ.
Nov˘ zákon o platebním styku zapracovává

pravidla obsaÏená v evropsk˘ch právních

pfiedpisech, zejména ve smûrnici o plateb-

ních sluÏbách na vnitfiním trhu. Poplatky za-

ãaly b˘t regulovány evropsk˘m nafiízením uÏ

v roce 2015, kdy do‰lo k omezení meziban-

kovních poplatkÛ pfii platbû debetní ãi kredit-

ní kartou. Prodejce mohl po spotfiebiteli po-

Konãí poplatky za platbu kartou

UÏiteãná informace
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Ïadovat zaplacení poplatku maximálnû ve

v˘‰i nákladÛ, které mu kvÛli placení kartou

vznikly. Vût‰inou ‰lo o pfiiráÏku mezi jedním

aÏ dvûma procenty z ceny nákupu. Nyní se

spotfiebitelé doãkali dokonce úplného zru‰e-

ní poplatkÛ u spotfiebitelsk˘ch koupí.

„Tuto zmûnu jako spotfiebitelská organizace
samozfiejmû vítáme. Spousta obchodníkÛ si
v‰ak poplatky neúãtuje jiÏ del‰í dobu. Dospûli
k závûru, Ïe je lep‰í zahrnout poplatky do cen
zboÏí a sluÏeb. Na platbu kartou tak de facto
pfiispívali v‰ichni zákazníci,“ vysvûtluje Luká‰

Zelen˘, vedoucí právního oddûlení spotfiebitel-

ské organizace dTest, a dodává: „Není dÛvod
obávat se prudkého nárÛstu cen zboÏí, protoÏe
vût‰ina obchodníkÛ do nich uÏ pfiiráÏku stejnû

promítla. Pokud by po vás nyní prodejce za-
placení poplatku poÏadoval, namítejte jeho ne-
oprávnûnost a urãitû ho neplaÈte.“
V pfiípadû nákupÛ pfies internet, ale také pfii

pfiihla‰ování do internetového bankovnictví

budete novû muset absolvovat dÛkladnûj‰í

proces ovûfiení va‰í identity. To bude spoãívat

v pouÏití alespoÀ dvou ze tfií následujících bez-

peãnostních prvkÛ: údaje, kter˘ je znám pouze

vám (napfi. heslo do internetového bankovnic-

tví nebo PIN ãi CVC kód ke kartû), vûci, kte-

rou máte ve své moci (napfi. platební karta ne-

bo mobilní telefon) nebo va‰ich biometrick˘ch

údajÛ (napfi. otisk prstu). V podstatû jde o roz-

‰ífiení ochrany, kterou banky jiÏ pouÏívají. Sice

ovûfiováním dle nov˘ch pravidel strávíte více

ãasu, ale za to budou va‰e peníze na úãtu lépe

chránûny. Pro v‰echny v‰ak bude silné ovûfie-

ní povinné aÏ od ãervence 2019.

Novû se spotfiebitelé doãkají rychlej‰ího vy-

fiízení reklamace v bance. Nebudou muset pfii

reklamaci v souvislosti s poskytováním pla-

tebních sluÏeb ãekat na vyfiízení 30 kalendáfi-

ních dnÛ, ale jen 15 dnÛ pracovních. Ve v˘ji-

meãn˘ch pfiípadech mÛÏe dojít k prodlouÏe-

ní této lhÛty na 35 pracovních dnÛ. 

Krist˘na Kuncová, dTest

Smlouva o nájmu bytu na dobu urãitou mÛÏe b˘t
v˘hodná jak pro pronajímatele, tak pro nájemce.
V prÛbûhu nájmu v‰ak mÛÏe nastat situace, kdy
nájemce nebo pronajímatel chce nájem bytu ukon-
ãit pfied uplynutím sjednané doby. Za jak˘ch pod-
mínek je to moÏné? Vûdûli jste, Ïe jedním ze zá-
konn˘ch dÛvodÛ je i „podstatná zmûna okolností“
v Ïivotû nájemce?
Nájem na dobu urãitou ãasto pronajímatel

sjednává s nájemcem proto, aby si ho nejpr-

ve vyzkou‰el. JestliÏe se nájemce osvûdãí,

nabídne mu smlouvu na dobu neurãitou.

Jindy pronajímatel nájem kaÏdoroãnû pro-

dluÏuje na urãitou dobu, aby nemusel nájem-

ce z bytu vypovídat. „Nájemce je totiÏ jako
slab‰í strana zákonem chránûn. Vypovûdût
nájemce z bytu mÛÏe pronajímatel pouze
z dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû,“ vysvûtluje

Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního oddûlení

dTestu. 

Pfii sjednání nájmu na dobu urãitou se pfied-

pokládá, Ïe skonãí uplynutím doby uvede-

né ve smlouvû. Pronajímatel a nájemce se

ale mohou kdykoliv dohodnout, Ïe nájem

ukonãí dfiíve. „JestliÏe je moÏnost pfiedãas-
nû ukonãit nájem bytu na dobu urãitou
sjednána pfiímo v nájemní smlouvû, je tfieba
si dát pozor, aby nebylo toto ustanovení v˘-
hodné jen pro pronajímatele. Napfiíklad po-
kud je ve smlouvû uvedeno, Ïe pronajímatel
mÛÏe nájem vypovûdût kdykoliv bez uvede-
ní dÛvodu s tfiímûsíãní v˘povûdní dobou,
mûl by mít stejné právo i nájemce,“ upo-

zorÀuje Zelen˘ a dodává: „Pokud smlouva
pfiiznává toto právo jen pronajímateli, mo-
hl by se nájemce u soudu úspû‰nû v˘povûdi
bránit.“
Nájem na dobu urãitou lze vypovûdût ze stej-

n˘ch zákonn˘ch dÛvodÛ jako nájem na dobu

neurãitou, typicky se jedná o poru‰ování po-

vinností vypl˘vajících z nájmu, o zánik bytu

nebo o pfiípady, kdy nájemce byt po‰kozuje.

Vedle tûchto zákonn˘ch dÛvodÛ existuje je‰-

tû dal‰í, kter˘ platí pouze pro v˘povûì z ná-

jmu bytu na dobu urãitou. Jedná se o situaci,

kdy se okolnosti zmûní po uzavfiení smlouvy

do takové míry, Ïe nelze po nájemci rozum-

nû poÏadovat, aby v nájmu pokraãoval.

„V praxi se jedná napfiíklad o podstatnou
zmûnu místa zamûstnání nebo o zmûnu soci-
ální situace nájemce, a to jak k hor‰ímu, tak
k lep‰ímu,“ upfiesÀuje Zelen˘.

KvÛli podstatné zmûnû okolností mÛÏe ná-

jem ukonãit dle zákona pouze nájemce.

Smluvnû je v‰ak moÏné takové právo pfiiznat

i pronajímateli v nájemní smlouvû nebo

v dodatku k ní. V̆ povûdní doba je podle zá-

kona tfiímûsíãní, lze ji v‰ak dohodou zkrátit

ãi prodlouÏit. Ve v˘povûdi musí b˘t popsáno,

o jakou konkrétní podstatnou zmûnu okol-

ností jde. Vanda Jaro‰ová, dTest

Nájem bytu na dobu urãitou: Víte, kdy jej lze ukonãit pfiedãasnû?

Dodavatel elektfiiny nebo plynu mÛÏe z rÛzn˘ch dÛ-
vodÛ ukonãit ãinnost tak jako kaÏd˘ jin˘ podnika-
tel. Pokud v takovém pfiípadû nestihnete plynule
pfiejít k novému dodavateli, stává se jím automa-
ticky takzvan˘ dodavatel poslední instance urãen˘
Energetick˘m regulaãním úfiadem. Bude vám dodá-
vat elektfiinu nebo plyn za ceny stanovené úfiadem
nejv˘‰e po dobu ‰esti mûsícÛ. Bûhem této doby
musíte uzavfiít novou smlouvu o dodávkách ener-
gií, jinak se z vás mÛÏe stát ãern˘ odbûratel. 
JestliÏe vá‰ dodavatel ztratí oprávnûní nebo

moÏnost dodávat elektfiinu ãi plyn, musíte si

hledat nového dodavatele. Ov‰em zákonné

lhÛty pro to, abyste jej na‰li, se pohybují

v fiádech dní od ukonãení ãinnosti pÛvodního

dodavatele. JestliÏe nestihnete plynule pfiejít

k novému, bude vám automaticky pfiidûlen

dodavatel energií, kterého zákon vzletnû na-

z˘vá dodavatelem poslední instance. V sou-

ãasné dobû jsou jím v závislosti na konkrét-

ním regionu spoleãnosti âEZ Prodej, E.ON

Energie a PraÏská energetika v pfiípadû elek-

tfiiny a E.ON Energie, innogy Energie (dfiíve

RWE Energie) a PraÏská plynárenská v pfií-

padû plynu.

„Dodavatel poslední instance dodává spo-
tfiebitelÛm energie za ceny stanovené Ener-
getick˘m regulaãním úfiadem, a to nejdéle
‰est mûsícÛ. Právo na dodávky od dodavate-
le poslední instance mají ale jen ty domác-
nosti, které v pfiedcházejících 12 mûsících
nemûly spotfiebu vy‰‰í neÏ 630 MWh,“ vy-

svûtluje Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního od-

dûlení dTestu.

Bûhem ‰esti mûsícÛ od zahájení dodávek 

energií od dodavatele poslední instance

byste mûli uzavfiít novou smlouvu buì

s ním, nebo s nûjak˘m jin˘m dodavatelem.

Pfied uzavfiením smlouvy je na místû zváÏit

nejen nabízenou cenu za dodávky, ale za-

mûfiit se také na pfiípadné smluvní pokuty

a dal‰í podmínky obsaÏené nejen v textu

samotné smlouvy, ale i v obchodních pod-

mínkách a cenících. ZváÏit byste mûli i to,

zda uzavfiete smlouvu na dobu urãitou, ne-

bo na dobu neurãitou. V pfiípadû smlouvy

na dobu urãitou mÛÏete sice získat lep‰í ce-

nu, ale na oplátku se musíte takzvanû upsat

dodavateli na urãité období. Navíc ukonãit

smlouvu na dobu urãitou pfied uplynutím

sjednané doby ãasto nejde vÛbec nebo jen

se zaplacením tuãné smluvní pokuty. Není

proto dobré sjednat si smlouvu na dobu ur-

ãitou na období del‰í neÏ jeden ãi dva roky.

Pokud se totiÏ na trhu objeví lep‰í nabídky,

bude vám stávající smlouva bránit je pfii-

jmout.

Situaci, kdy vá‰ dodavatel zkrachuje, není

radno podceÀovat. MÛÏe vás to totiÏ pfiijít

draho. JestliÏe do pÛl roku od zahájení dodá-

vek dodavatelem poslední instance neuza-

vfiete novou smlouvu o dodávkách energií, 

ocitnete se v neoprávnûném neboli ãerném

odbûru. „DÛsledkem ãerného odbûru mÛÏe
b˘t nejen odpojení od elektfiiny ãi plynu, ale
i to, Ïe budete muset zaplatit vy‰‰í ãástku neÏ
tu za energie, které jste skuteãnû odebrali,
vãetnû pfiípadn˘ch nákladÛ na obnovení do-
dávek,“ upozorÀuje Luká‰ Zelen˘.

Krist˘na Kuncová, dTest

Dodavatel poslední instance – zachránce pfii krachu va‰eho dodavatele energií
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Rozcestník pfied ·v˘cárnou hraje v‰emi barvami. Na v˘chod odsud mí-

fií Ïlutá a modrá znaãka k Videlskému sedlu. Pfiímo na sever vede dru-

há vûtev modré znaãky. âervená a zelená, tedy trasy od Ovãárny, pak

mífií k severozápadu. Kolem studánky u chaty zamífií k âervenohorské-

mu sedlu a do KoutÛ nad Desnou. Je‰tû neÏ se zase rozdûlí, smûfiují obû

trasy pfies sedlo, kde je opût k vidûní pravé jesenické ra‰elini‰tû. Voda

z mûlkého sedla odtéká pomalu a hromadí se ve vrstvû odumírajících

rostlin. Na cestû tento fakt pfiipomenou haÈové úseky chránící turistu

pfied bahnem, pro pfiírodovûdce jsou v‰ak tyto lokality nesmírnû cenné.

Z vrchovi‰tû vytékají tfii potoky – Studen˘, Hladov˘ a âesnekov˘, mí-

fiící do Desné i do fieky Bûlé. Neklamn˘ dÛkaz, Ïe i tudy prochází 

evropské rozvodí.

Rozcestník Slatû znamená dal‰í dûlení cest. Zatímco ãervená mífií na hfie-

ben, zelená padá mírnû dolÛ k rozcestí Kamzík. Pravovûrní turisté se 

drÏí ãervené znaãky, cesta kolem hfiebene je v‰ak pohodlnûj‰í. DolÛ po

zelené pak také mífií ti, ktefií chtûjí sestoupit do KoutÛ nad Desnou, a rov-

nûÏ bûÏkafii a cyklisté. Pro nû je hfiebenovka nesjízdná.

Zelená znaãka do KoutÛ je sice oficiálnû urãena i cyklistÛm a bûÏkafiÛm,

ale zejména v její první ãásti neãekejte Ïádnou dálnici. AÏ k rozcestí

Kamzík, pod vrcholem Malého

Jezerníku, cesta padá pomûrnû

prudce dolÛ. V létû je kamenitá,

v zimû ãasto zledovatûlá. Pro bûÏ-

kafie, ktefií jsou zvyklí na man‰estr

upraven˘ch stop mezi Ovãárnou

a ·v˘cárnou, je to nûkdy nemilé

pfiekvapení. Také cyklisté pfii pohle-

du na fotomapy mají pocit, Ïe je ãe-

ká ‰iroká lesní cesta. Pravda, ‰iroká

je, kamení je v‰ak na ní ponûkud

vût‰í, neÏ by ãlovûk ãekal.

Na Kamzíku se cesty opût dûlí –

modrá mífií k âervenohorskému

sedlu, zelená dále do KoutÛ. Po ze-

lené i po modré je první rozcestník

jménem Petrovka. Jméno dostal

podle chaty, která stojí v lese pod

cestou.

Cyklisté a bûÏkafii zde odboãí na

neznaãenou silnici, která vede aÏ do

KoutÛ. Zelená znaãka pak pokraãu-

je krajem krásn˘ch v˘hledÛ a skal-

ních v˘chozÛ dolÛ.

Kousek nad dnem 

údolí se tyãí skála

jménem Sokolka. Pat-

fií k vyhledávan˘m ho-

rolezeck˘m terénÛm

i proto, Ïe její nejvût-

‰í v˘‰ka dosahuje 

30 metrÛ a je ãlenûna

na plotny a pfievisy. 

Ze skály je pûkn˘ v˘-

hled na Medvûdí horu

a Dlouhé stránû. UÏ

jen kousek pod skálou

cesta klesne na dno 

údolí Divoké Desné

pfiímo v místû, kde se

setkávají silnice k dol-

ní nádrÏi Dlouhé strá-

nû a na âerveno-

horské sedlo.

Vrátíme-li se na hfie-

ben, mÛÏeme si vybrat

dvû cesty smûfiující k sedlu pod âervenou horou.

Modfie znaãená je pfiece jen pozvolnûj‰í, byÈ i zde na-

jdeme prudké klesání k rozcestí nad Petrovkou. Pak

uÏ je ale cesta pomûrnû pohodovou vrstevnicovou tra-

sou, která b˘vá v zimû udrÏována pro bûÏkafie.

Nûkde jsem se doãetl, Ïe se této trase pfies Skalní ta-

bule fiíká také komunistická. Pfiídomek získala díky

tomu, Ïe byla vyznaãena v 70. letech, kdy byla vli-

vem rozsáhlé tûÏby cesta roz‰ífiena. Pozoruhodné

v‰ak je, Ïe mnoho nechybûlo, a vedla pfies cel˘ hfie-

ben JeseníkÛ skuteãná silnice. Její vybudování navr-

hoval Zemsk˘ studijní a plánovací ústav moravsko-

slezsk˘ v Brnû uÏ tûsnû po druhé svûtové válce. Ten

se zab˘val rozvojem turistiky v Jeseníkách a navr-

hoval obludné „zhÛvûfiilosti“. Jednou z nich byla v˘-

stavba hotelu pro 1000 (!) náv‰tûvníkÛ na svazích

Pradûdu. Druhou ‰íleností byla tzv. silniãní magist-

rála. Horská silnice mûla vést ze Skfiítku po hfiebe-

nech JeseníkÛ aÏ na Ramzovou.

Na‰tûstí se proti postavil zdrav˘ selsk˘ rozum a také

nedostatek financí. UÏ tehdy si totiÏ zodpovûdní úfied-

níci uvûdomovali, Ïe podobná stavba by byla pro pfií-

rodu JeseníkÛ fatální. Také náklady na stavbu by byly

neúmûrné a své hrála i jasná obava o pfiípadnou údrÏbu silnice v kraji,

kde je poãasí více neÏ nevyzpytatelné.

Jestli má modrá trasa nûjakou nev˘hodu, tak bezesporu tu, Ïe je dlouhá.

Vine se po horsk˘ch úboãích cel˘ch pût kilometrÛ a, upfiímnû, moc roz-

hledÛ si zde ãlovûk neuÏije. Mnohem zajímavûj‰í je tedy trasa vedoucí

po hfiebenech, kterou provázejí ãervené znaãky. Je sice pûknû ãlenitá, na-

bízí v‰ak tu pravou jesenickou horskou turistiku. Stejnû jako Velk˘

Jezerník je i vrchol Malého Jezerníku (1208 m) spí‰e plochou náhorní

plo‰inou. Své jméno nedostaly tyto hory náhodou. I zde vede cesta od

rozcestí Slatû po haÈovém chodníku, kter˘ chrání ra‰elini‰tû. Na vrcho-

lové louce skuteãnû uvidíme ãetná jezírka s vodou temnou jako samo

peklo. Tak ji barví ra‰elina a voda jí naopak dává Ïivotodárnou schop-

nost vyÏivovat chránûné rostliny, které zde rostou. Dokonalá symbióza.

Cesta dále pomûrnû prudce klesá do sedla pod V̆ rovkou. U rozcestníku

Pod Mal˘m Jezerníkem se neznaãenou spojkou dá dojít na modrou tra-

su a pokraãovat pohodlnûj‰í cestou. Dobrodruhy ãeká v˘stup na V̆ rovku

(1167 m) a poté zase klesání k rozcestí Klínovec. Stejnojmennou horu

v‰ak najdeme nad tímto rozcestím. Je dobfie známá v‰em, kdo mífií na

âervenohorské sedlo za lyÏováním. Právû na jejím vrcholu je horní sta-

nice lanovky i jednoho z vlekÛ. âervená trasa se zde napojí na ‰irokou

cestu mífiící k Velkoklínské chatû a pak jiÏ protne tfii sjezdovky a zamífií

k silnici protínající âervenohorské sedlo.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Hfiebenovkou k âervenohorskému sedlu (2)

Kam na v˘let

Sjezdovky na Velkém Klínovci nad âervenohorsk˘m sedlem 
Foto: V. Lehk˘

Dlouhé stránû od Petrovky Foto: V. Lehk˘

Dobová pohlednice
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Jsou-li hru‰nû jako celek stfiednû odolné mrazÛm, jsou naproti tomu

pokládány za ovocn˘ druh, kter˘ je ‰kÛdci napadán nejménû. A sku-

teãnû je tomu tak, srovnáme-li je napfi. s jablonûmi, tfie‰nûmi ãi sli-

vonûmi. Ov‰em i na nich lze nalézt ‰kÛdce ãi choroby, které mohou

negativnû ovlivÀovat na‰e v˘sadby. V̆ znamnûj‰í újmy v‰ak zpÛso-

bují zejména v intenzivních monokulturních porostech, kde mají tak-

fika ideální podmínky pro mnoÏení, navíc bez pfiirozen˘ch nepfiátel. 

Jedním z nejv˘znamnûj‰ích ‰kÛdcÛ hru‰ní jsou mery. Jde o drobné

zástupce hmyzu, ktefií po‰kozují zejména mladé v˘sadby sv˘m sáním

na pupenech, listech ãi mlad˘ch v˘honech. Nepfiím˘m dÛsledkem je-

jich ãinnosti mÛÏe b˘t pfienos karanténních chorob, jako je fytoplaz-
ma – chfiadnutí hru‰ní. Mnohdy si s novû zakoupen˘m stromkem

donesete na zahrádku nezvaného hosta z fiádu roztoãÛ, vlnovníka
hru‰Àového. Jeho ‰kodlivost spoãívá v intenzivním mnoÏení a sání

na listech za vzniku barevn˘ch puch˘fikÛ. Strom pfiichází o listovou

plochu, v˘hony krní a chfiadnou. 

Z houbov˘ch chorob nelze opomenout strupovitost hru‰nû. Stejnû

jako u jabloní jde o odrÛdovou záleÏitost – existují odrÛdy velmi ná-

chylné (Koporeãka) i odolné (Mu‰katelka, ·pinka). A koneãnû nej-

v˘znamnûj‰í chorobu posledních dekád je rez hru‰Àová. Tato hou-

bová choroba prodûlává svÛj komplikovan˘ v˘voj jako v‰echny rzi

na hostitelích a mezihostitelích. Hostitelem jsou jalovce – ãínsk˘,

prostfiední a chvojka, mezihostitelem evropská hru‰eÀ. Nenapadá ani

túje, ani ná‰ pÛvodní druh jalovec obecn˘. Na listech, v˘honech

i plodech hru‰ní vytváfií oranÏové léze, ze kter˘ch se pozdûji na spod-

ní stranû vyvinou pohárkovité plodnice plné v˘trusÛ. Úbytek listové

plochy vede k chfiadnutí a pfii masivním napadení se stává druh prak-

ticky nepûstovateln˘m bez chemického o‰etfiení. Pfiitom staãí odstra-

nit z okolí dnes tak oblíbené jalovce a je po problému.

11) Avran‰ská (Dobrá Luisa, Louise bonne d‘Avranche)
PÛvod: 1780 ve ‰kolkách pana Longuevalla.

Strom: roste bujnû a vytváfií jehlancovitû vzpfiímené koruny. Je stfied-

nû odoln˘ mrazu.

Plodnost: dosta-

vuje se záhy, je

hojná a pravidelná.

PoÏadavky: Ïádá

teplej‰í, záhfievnûj-

‰í polohy. 

Plod: stfiední aÏ

dosti velk˘, s v˘raz-

n˘m líãkem s hnû-

doãerven˘mi teãka-

mi, duÏnina je na-

Ïloutlá, jemná, neo-

byãejnû ‰Èavnatá,

rozpl˘vavá, sladce

pfiitrpklá, velmi ko-

fienitá. Sklízí se

koncem záfií.

·patné vlastnosti:
v uzavfien˘ch po-

lohách trpí strupovitostí, v mládí mÛÏe namrzat ve dfievû.

Dobré vlastnosti: ‰piãková trÏní odrÛda mimofiádné typické chuti.

Dimitrij Tyã ml.
(Zdroje: âerník, V. a kol. Malá pomologie II – Hru‰ky. SZN, 1961, s.
76; Koch, V. a kol. Hru‰ky. Academia, 1967, s. 237; foto:
https://www.fabre-graines.com/fr/poiriers.)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

Jaro se blíÏí a hasiãi z okresu Bruntál proto upozorÀují na povinnosti souvi-
sející s pálením porostÛ a klestí. Je tfieba rozli‰it povinnosti vypl˘vající ze zá-
kona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále
„zákon o PO“), pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby mohou provádût kontrolované spalování hofilav˘ch

látek, napfi. mohou pálit shrabanou trávu na hromadû, která bude 

ohraniãená proti pfiípadnému roz‰ífiení a nebude umístûna pod stromy

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

pfiítomen nûkdo odpovûdn˘. Je v‰ak zakázáno plo‰né vypalování
porostÛ. Na fyzické osoby se nevztahuje ohla‰ovací povinnost pfii

pálení na územnû pfiíslu‰n˘ hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje. Mûly by

se v‰ak seznámit se závazn˘mi vyhlá‰kami obcí, které zpÛsob pálení

na volném prostranství mnohdy zakazují nebo alespoÀ upravují.

Pálení na volném prostranství není jedin˘ zpÛsob, jak se zbavit bio-

logického odpadu. Ten je moÏné také zkompostovat, odloÏit ve spe-

ciálních kontejnerech nebo ve sbûrn˘ch dvorech.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, spoleãnosti)
rovnûÏ nesmí dle zákona o PO provádût plo‰né vypalovaní porostÛ.

Pfii spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství jsou navíc povin-

ny, se zfietelem k rozsahu této ãinnosti, stanovit opatfiení proti vzniku

a ‰ífiení poÏáru. Spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství vãet-

nû navrhovan˘ch opatfiení jsou povinny pfiedem oznámit územnû pfií-

slu‰nému hasiãskému záchrannému sboru kraje, kter˘ mÛÏe stanovit

dal‰í podmínky pro tuto ãinnost, pfiípadnû ji mÛÏe zakázat.

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

pro území okresu Bruntál doporuãujeme vyuÏít internetové zare-
gistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé stranû na-

leznete odkaz PÁLENÍ KLESTÍ. Pro pfiihlá‰ení a vyplnûní údajÛ

o pálení je tfieba jen jednoduché registrace.

Dal‰ími moÏnostmi ohlá‰ení pálení jsou:
e-mail na adresu od@hzsmsk.cz
telefonát na pevnou linku +420 950 739 814
Je potfieba uvést:

• datum a ãas (odkdy dokdy bude pálení probíhat),

• pfiesnou lokalitu pálení (nejlépe GPS soufiadnice),

• jméno a mobilní telefonní ãíslo zodpovûdné osoby, která bude

u pálení pfiítomna.

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

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

pouze pro tísÀová volání v pfiípadû, Ïe se nûkdo ocitne v tísni a po-

tfiebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlá‰ení pálení.

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby plo‰nû vypalují poros-

ty nebo neoznámí spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství,

pfiípadnû nestanoví opatfiení proti vzniku a ‰ífiení poÏáru, dopou‰tûjí

se správního deliktu dle zákona o PO, za kter˘ hrozí sankce aÏ do v˘-

‰e pÛl milionu korun.

Mûjme na pamûti moÏné nebezpeãí a vãas mu pfiedcházejme.

Foto a text: Ing. Antonín U‰ela

Povinnosti pfii pálení klestí

Hasiãi radí obãanÛm
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V sobotu 24. bfiezna se konal na domácí kuÏelnû KK Jiskra R˘mafiov

první turnaj âeského poháru 2018, kter˘ organizátofii pojmenovali po

Petru ·védíkovi, tûlesnû postiÏeném kuÏelkáfii, kter˘ vloni náhle 

ode‰el do kuÏelkáfiského nebe. Turnaje se zúãastnilo osmatfiicet hrá-

ãÛ z celé âeské republiky, koneãné v˘sledky jsou uvedeny v tabulce.

Kategorie TP
1. Zdenûk Doãkálek KK Jiskra R˘mafiov (525 bodÛ)

2. âestmír ·rom KK Jiskra R˘mafiov (457 bodÛ)

3. Miroslav Grebenár KK Jiskra R˘mafiov (359 bodÛ)

Kategorie LP1 
1. Jifií Polá‰ek KK Jiskra R˘mafiov (413 bodÛ)

2. Petr Kumstát Blansko (397 bodÛ)

3. Josef Klech Horní Bene‰ov (379 bodÛ)

Kategorie LP2 
1. Ivo Mrhal KK Jiskra R˘mafiov (429 bodÛ)

2. Jan ·merda KK Blansko (398 bodÛ)

3. Josef Zouhar KK Blansko (344 bodÛ)

Dal‰í turnaj handicapovan˘ch kuÏelkáfiÛ se odehraje 5. kvûtna

v Blansku. Hráãi dûkují za pomoc mûstu R˘mafiov a dále pfiedsedovi

Ladislavu Stárkovi, Romanû Valové, Michalu Ihnátovi, Antonínu

Sochorovi, Pavlu Gerhardovi a Jaroslavu Tezzelemu. 

Z podkladÛ ZdeÀka Doãkálka JiKo

Handicapovaní kuÏelkáfii uctili památku kamaráda

Sport

Rozpis utkání fotbalov˘ch druÏstev SK Jiskra R˘mafiov, z. s.
duben 2018
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V sobotu 24. bfiezna se v hale r˘-
mafiovského gymnázia uskuteã-
nilo první kolo badmintonové Ryo
ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie. Ryo 
ligu tvofií ‰est samostatn˘ch
turnajÛ konan˘ch v prÛbûhu 
roku 2018. Na konci roku bude
po seãtení v˘sledkÛ jednotliv˘ch kol znám celkov˘ vítûzn˘ pár Ryo ligy 2018.
Celkem se prvního turnaje zúãastnilo osmnáct párÛ, hrálo se ‰est kol

„·v˘carem“, zápas na dva sety do 15 bodÛ. Vítûzem prvního kola se

stal smí‰en˘ pár Simona Ptáãková – Radek ·a‰inka se ziskem 32 bo-

dÛ. Na druhém místû skonãili Jifií Zahradník s Petrem Valá‰kem se

ziskem 30 bodÛ. Tfietí místo obsadili Radim Hanu‰ se Stanislavem

Veãefiou se ziskem 24 bodÛ. 

Badmintonovou ligu pofiádá klub SK Badec Ryo za podpory mûsta

R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík Hospodû Z+Z z Huzové. 

Michal Kaláb, foto: Lenka Kalábová

V zimní sezónû se na ledové plo‰e v R˘mafiovû opût uskuteãnila R˘mafiovská
hokejová liga. Leto‰ního roãníku se zúãastnilo osm druÏstev z R˘mafiovska
a jeden ze ·umperka. ·umperské druÏstvo sezónu nedokonãilo, a tak se za-
poãítávaly v˘sledky osmi druÏstev z R˘mafiova a okolí. 
Hrálo se na dvû kola systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. O celkovém vítûzi

RHL rozhodl aÏ závûreãn˘ zápas mezi t˘my SK Slovan A R˘mafiov

a HC Horní Mûsto. Vítûzstvím v tomto utkání si SK Slovan

A R˘mafiov zajistil celkové prvenství v leto‰ním roãníku RHL. 

Na dal‰ích pozicích se postupnû umístili: HC Kovo‰rot Moravia, 

HC Horní Mûsto, HC Predators Bfiidliãná, SK Slovan B R˘mafiov,

HC Vikingové, HC Malá Morávka a Stafií páni R˘mafiov.

Rozlosování a ve‰kerou organizaci si tentokrát na svá bedra vzali

Martin La‰ák a Vlastimil Samson, za coÏ jim patfií velk˘ dík. 

Michal Kaláb, foto: Petr Kováã

První kolo badmintonové 
Ryo ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie

R˘mafiovská hokejová liga 2017/2018

Vítûzn˘ t˘m SK Slovan A R˘mafiov
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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

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.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 20. 4. 2018

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek

12. 4. 2017  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

8/2018
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