
vyšlo 29. 6. 2018čís lo  13/2018 cena 15 Kč

Nov˘ seriál:
Pfiedstavujeme sociální sluÏby

Ochotníci Mahenu uvedli v premiéfie
âertovskou pohádku

V sobotu 30. 6. vyjede po 9 letech 
vláãek z Bruntálu do M. Morávky

Téma vydání: Kdo za to mÛÏe? 
Boj s kalamitami a l˘koÏrouty

Je dobojováno, vítûzové R˘mafiovského 
desetiboje jsou známí

ročník XX.
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Pfii závûreãné pfiehlídce taneãního oboru ZU· se na parketu pfiedstavily v‰echny roãníky – dûti ve skladbách Na palouãku a Jako meruÀky

Mlad‰í taneãnice pfiedvedly ukázku moderny, ty nejstar‰í zase jazzovou skladbu

Závûreãn˘ Flash Boom ZN, fota: Petr Nûmec

Taneãní etuda na Ïivou hudbu – Petr Nûmec hrál na kytaru píseÀ
Believer od Imagine Dragons Vlastní choreografie pfiedvedlo devût leto‰ních absolventek

Závûreãná pfiehlídka ZU· R˘mafiov – Vyjádfiím se tancem
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V pátek 8. ãervna se se‰lo bezmála ‰edesát závodníkÛ u kina ve Staré Vsi na
prvním roãníku kolobûÏkov˘ch závodÛ.
JelikoÏ r˘mafiovsk˘ lyÏafisk˘ oddíl bûhem letních mûsícÛ trénuje

i dal‰í sporty, jako jízdu na kole ãi kolobûÏce, zúãastní se i mistrov-

ství âeské republiky v tomto sportu. Pro nejmlad‰í závodníky by to

byla první zku‰enost se závodûním na kolobûÏce, a proto se trenéfii se

Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov rozhodli uspofiádat kolobûÏkové

závody pro vefiejnost. Kdo nemûl vlastní kolobûÏku, nemusel zoufat.

Skiklub RD R˘mafiov pfiivezl pût závodních kolobûÏek navíc k za-

pÛjãení zdarma a dal‰í várku dvaceti profesionálních strojÛ pfiivezla

Gabriela Kappelová. 

Kategorie byly vypsány od nemlad‰ích ÏáãkÛ matefisk˘ch ‰kol aÏ po

nejstar‰í závodníky. Ti nejmen‰í absolvovali okruh dlouh˘ 320 met-

rÛ. V dívãí kategorii se nejlépe vedlo Terezce GardoÀové, kterou ná-

sledovala Katefiina Sedláãková, tfietí dojela Stela Hofiínková. V chla-

pecké kategorii vyhrál Ondfiej Kroutil, druh˘ dojel Viktor Martinka

a tfietí Tadeá‰ Matas.

Ve star‰í kategorii matefisk˘ch ‰kol, na kterou ãekalo koleãko pÛlki-

lometrové, na prvním místû dojela Monika SvatoÀová, druhá Lucie

Valová a tfietí Barbora Valová. V chlapecké kategorii zvítûzil Kry‰tof

Vystrãil, druh˘ byl Vojtûch Kroutil a tfietí Matyá‰ Ihnát.

V kategorii 1.–2. tfiíd se nejlépe vedlo Annû Fryblíkové, druhá doje-

la Michelle Kappelová a tfietí Barbora Plchová. Mezi kluky byl nej-

rychlej‰í Matyá‰ Gerhard, druh˘ Jakub Barusel a tfietí Patrik Krajcar.

Dívky z 3.–5. tfiíd se vydaly na 500 m dlouh˘ okruh uÏ tfiikrát. Na 

1,5 km zvítûzila Petra Zahradníková, druhá skonãila Veronika

RoÏÀáková a tfietí Vendula AmbroÏová. V chlapecké kategorii se na start

postavilo jedenáct závodníkÛ a pofiadatelé nebyli do poslední chvíle roz-

hodnuti, zda tak poãetnou skupinu vypustí v jedné vlnû. Nakonec na 

2 km dlouhou traÈ odstartovalo v‰ech jedenáct. Nejlépe si s ní poradil

Filip Kreãmer, druh˘ skonãil ·imon Kroutil a tfietí Matûj Fryblík.

Poslední kategorie Open pro 6. tfiídy a star‰í musela objet pût kole-

ãek, tedy 2,5 km. Pro mladé závodníky to byl stále sprint a pro nû-

které dal‰í dobrá provûrka fyziãky. V dívãí, resp. Ïenské kategorii

první do cíle dojela Jarmila ·ustrová, druhá Gabriela Kappelová

a tfietí Alena MaÀurová. Mezi kluky a muÏi bez zaváhání dojel do cí-

le první Ondfiej Baslar, druh˘ Patrik Kreãmer a tfietí Jakub Fryblík.

Organizátofii na podzim kaÏdoroãnû pofiádají na tûchto tratích cyklis-

tické závody. S kolobûÏkami to byla premiéra a zkou‰ka, zda budou

do budoucna tratû vyhovovat. Podle poãtu závodníkÛ s úsmûvy na

rtech jiÏ teì poãítáme, Ïe se závod stane tradicí a pfií‰tí rok na jafie 

opût provûfiíme pfiipravenost kolobûÏkov˘ch závodníkÛ.

Více informací a kompletní v˘sledky na www.kolobezky.svcryma-

rov.cz. Fota a text: Jakub Vala, SVâ R˘mafiov

První roãník kolobûÏkov˘ch závodÛ
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Je to tu! Ten okamÏik, kdy se vá‰ potomek naposledy vydá do ‰koly

a vzápûtí se vrátí s vysvûdãením v ruce. Ten pátek, kter˘ je nejen

pfiedzvûstí volného víkendu, ale cel˘ch dvou voln˘ch mûsícÛ. Tedy

pokud jste dítûtem nebo uãitelem. Ov‰em i pro nás ostatní letní

prázdniny znamenají dobu volna, respektive dovolené, byÈ ne trvají-

cí cel˘ch ‰edesát dnÛ.

Tû‰ili jsme se dlouho, nûktefií uÏ od Vánoc, mnozí od prvních tepl˘ch

dnÛ a témûfi v‰ichni posledních pár t˘dnÛ. Tû‰ení je na tom skoro to

nejlep‰í – má jasn˘ pozitivní cíl a kaÏd˘m dnem vnímáme, Ïe se k nû-

mu blíÏíme. A teì jsme v cíli. Tû‰ení konãí, volno zaãíná. Co bude

dál?

PlánÛ je mnoho, nápadÛ je‰tû víc, spoleãn˘m jmenovatelem v‰eho je

odpoãinek. Zmûna. ZáÏitky, které pfiinesou odreagování tûla, proãi‰-

tûní hlavy a osvûÏení ducha. Abychom se poté plní nov˘ch sil 

a energie vrátili do zamûstnání a mohli fungovat o to v˘konnûji.

I chvíle volna se musí nûãím ospravedlnit.

KaÏd˘ má na odpoãinek vlastní recept, kter˘ souvisí s tím, ãím se za-

b˘vá bûhem pracovního procesu. Podstatou aktivního odpoãinku má

b˘t kompenzace jednostranného zamûstnání; manuálnû pracujícím se

radí odpoãívat du‰evní ãinností, napfi. ãetbou, du‰evnû pracujícím na-

opak fyzickou a praktickou aktivitou.

Patfiím k té druhé skupinû, uÏ od ‰kolních let. V dobách mého studia

se tudíÏ letní prázdniny mûnily v galeje, jejichÏ smyslem bylo spí‰e

neÏ aktivnû si zaodpoãívat vydûlat nûjaké peníze a poznat jejich ce-

nu. âlovûk se po nûkolika vysilujících t˘dnech na brigádû celkem tû-

‰il zpátky ke knihám, skriptÛm a poãítaãi.

Ani dnes, kdy uÏ si mÛÏu letní plahoãení na poli, ve fabrice nebo

v hospodû za pár korun odpustit, se aktivnímu odpoãinku nevyh˘-

bám. Jen je to jaksi víc pro radost, nûco jako pracovní terapie. Není

nic slastnûj‰ího neÏ moci vypnout mozek (ne úplnû samozfiejmû)

a zatnout svaly. Zr˘t zahrádku. Na‰típat dfievo. Vymalovat ob˘vák.

Obrousit a nalakovat laviãku. Natfiít zábradlí. Pfii tom v‰em se dá 

úÏasnû relaxovat a je‰tû k tomu je v˘sledek vzápûtí vidût.

KdyÏ se to vezme obecnû, v‰echny ty manuální ãinnosti ãlovûka

technicky vyspûlého vûku, závislého na poãítaãích, zpracování infor-

mací a dálkové komunikaci, vracejí na zem, k podstatû, do dob, kdy

se je‰tû Ïivil v˘hradnû rukama. V‰ichni dne‰ní zahrádkáfii se dot˘ka-

jí principÛ tradiãního zemûdûlství (zasadit rostlinu, zalévat ji, okopá-

vat, opeãovávat, sklidit plody), v‰ichni domácí kutilové zlatého dna

fiemesla. A jde to je‰tû dál – do dob pfied neolitickou revolucí. Do ãa-

sÛ lovcÛ a sbûraãÛ.

Jsem sbûraã. V létû obzvlá‰È. Není v tom Ïádn˘ zámûr, pfiichází to 

úplnû samo. Vyrazíme na túru do hor, do lesa nebo na hfiebeny, a po

pár stovkách metrÛ se podél pû‰iny nûco ãervená. Jahody! Men‰í 

osvûÏení neu‰kodí. Den je pfied námi, není kam spûchat. Pokraãujeme

v˘‰ a zamodrá se borÛvãí. Zakrátko jsou pusy a prsty ãlenÛ v˘pravy

fialové. Posléze se uvolÀují vhodné nádoby, napfiíklad uzavíratelné

svaãinové misky nebo lahve od pití, aby bylo kam plody stfiádat.

Bûhem sbûraãského zápalu se brzy odchylujeme z pÛvodní trasy hlou-

bûji do lesa a vtom nás ovane vÛnû hub. Jsme nadobro ztraceny.

V tomto okamÏiku pí‰u zámûrnû tvrdé y, neboÈ sbûraãská vá‰eÀ se

obvykle t˘ká Ïenského pokolení. Máme to pr˘ v genech – jako rezi-

duum raného vûku lidského druhu, kdy muÏi zastávali roli lovcÛ, za-

tímco Ïeny sbíraly plody divoké pfiírody. Této dûlbû práce jsme údaj-

nû vdûãné za smysl pro detaily nebo schopnost rozli‰ovat více ba-

revn˘ch odstínÛ, muÏi naopak za lep‰í orientaci v prostoru.

Genderové aktivistky a aktivisti by namítli, Ïe lovci a sbûraãky jsou

pfiekonané stereotypy. JenÏe v momentû, kdy vypustíte smí‰enou tlu-

pu turistÛ do lesa, potvrdí se témûfi stoprocentnû. MuÏská ãást v˘pra-

vy reaguje na neplánované zastávky nelibû. Nervóznû podupává, stu-

duje mapu a odhaduje, za jak dlouho se tímhle tempem dostaneme do

cíle. Îenská ãást se mezitím vrhá na kaÏdiãk˘ zral˘ plÛdek v okolí

trasy, propadá sbûraãsk˘m orgiím a zdrÏuje s nevyvratiteln˘m argu-

mentem: Pfiece to tu nenecháme!

Sbûraãství je pudem i vá‰ní a mÛÏe pfierÛst aÏ v posedlost, jak za-

chycují dvû skvûlé kníÏky z poslední doby: Do tmy Anny Bolavé

a Houbafika Viktorie Hani‰ové. Autorkami i hlavními postavami 

obou kníÏek jsou – jistû ne náhodou – Ïeny. Pfieãíst by si je mûli ale

i muÏi, aby pochopili, kam aÏ to mÛÏe dospût a Ïe jejich drahé polo-

viãky sápající se po kdejaké bobuli jsou je‰tû docela normální.

Pfieji v‰em ãtenáfiÛm krásné léto – tfieba v lese, na borÛvkách, na hou-

bách... Sbûru zdar! ZN

Pár slov... o sbûraãství

Foto na titulní stranû: 

Vladimír Lehk˘ – Pohled k Pradûdu od Malé Jezerné
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Aktuálnû z mûsta

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

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ

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

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

O Z NÁM E N Í  O VYH LÁ· E N Í V¯B ù R O V É H O  ¤ Í Z E N Í

na pozici referenta odboru Ïivotního prostfiedí – státní správa lesa

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Termín nástupu: pfiedpoklad srpen 2018, popfi. dle dohody 
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

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

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

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

Jiné poÏadavky:
• vzdûlání: ukonãené vysoko‰kolské studium v magisterském studijním programu se zamûfiením na obor lesnictví nebo úplné stfie-

do‰kolské ukonãené maturitou v oboru lesnictví,
• praxe v oboru v˘hodou,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování, odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ, organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení, 
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy lesa v rozsahu daném zákonem 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
• vydávání závazného (koordinovaného) stanoviska dotãen˘ch orgánÛ vykonávajících ãinnost v pÛsobnosti MûÚ R˘mafiov jako pod-

kladu pro stavební fiízení.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.

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

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

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

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

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

7. srpna 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 7. srpna 2018

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které
mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadava-
tel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-
mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru
Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov Ing. EvÏen Va‰tík, tel.: 554 254 312. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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ORDINACE
MUDr. Vlasty Rychlé

UZAV¤ENA!
(ukonãení ãinnosti)

od 1. 7. 2018
SVÉ DùTI MÒÎETE ZAREGISTROVAT

u MUDr. Richarda R˘znara
(poliklinika R˘mafiov)

nejpozdûji do 30. 9. 2018!

Informace:   734 245 947
739 511 036
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KÛrovcová kalamita obfiích rozmûrÛ nejen v Jeseníkách, její pfiíãiny a dÛ-
sledky, fie‰ení lesní krize a uvedení nûkter˘ch mediálních dezinformací na
pravou míru, to byla témata besedy V zájmu lesa, kterou v úter˘ 12. ãervna
uspofiádaly Lesy âeské republiky, s. p. Dopoledne probûhla na Lesní správû
v Janovicích beseda se starosty obcí, odpoledne s vefiejností. Besedou pro-
vázeli Ing. Jifií Groda, fieditel lesního a vodního hospodáfiství LâR, a Ing.
Franti‰ek Musil, lesní správce LâR.
MoÏná jste si v‰imli zv˘‰ené frekvence nákladních vozidel se dfie-

vem, takzvan˘ch „klaìákÛ“, projíÏdûjících na‰ím mûstem. Dopravují

vytûÏené stromy, které byly napadeny kÛrovcem (l˘koÏroutem smr-

kov˘m). Po‰kozené stromy musí vlastník lesa odtûÏit v co nejkrat‰ím

moÏném termínu.

L˘koÏrout Ïije v lese bûÏnû a pfiirozenû a zdravé stromy se mu doká-

Ïou ubránit – zabijí ‰edesát procent tûchto broukÛ (napfi. pryskyfiicí),

stromy oslabené vlivem sucha a zmûnou klimatick˘ch podmínek to

v‰ak nedokáÏou. Z jednoho napadeného stromu mÛÏe vzlétnout 

100 aÏ 150 tisíc broukÛ; jen samiãek je na jednom stromû pût tisíc, ty

pak lákají feromony dal‰í brouky.

Od 60. let minulého století se v âR kromû l˘koÏrouta smrkového ob-

jevuje dal‰í druh – l˘koÏrout seversk˘. Toho nelákají ani feromono-

vé pasti, ani mrtvé dfievo. Nalétává i dovnitfi porostÛ, napadené stro-

my se hÛfie hledají a sanují. Jak ho úãinnû likvidovat, zkoumají na-

pfiíklad vûdci z Akademie vûd âR.

Viník a pfiíãina?

Kdo za kÛrovcovou kalamitu mÛÏe? Aktuální situace v lesích nemá

jednoho viníka, na kterého by se dalo ukázat prstem. Jde o soubûh nû-

kolika pfiíãin. Tou hlavní jsou klimatické zmûny, ke kter˘m v ãeské

krajinû v posledních letech dochází. 

„Lesy, které v souãasné dobû odumírají kvÛli suchu, zaloÏili lesníci
minimálnû pfied pûti generacemi. Nemûli pfiitom Ïádnou pfiedstavu
o tom, Ïe se nûco takového mÛÏe stát. Pro nû se smrkové dfiíví pûsto-
valo velmi dobfie a levnû. Smrk, kter˘ má v‰estranné vyuÏití, zaujímá
asi 73 % plochy v‰ech lesÛ âeské republiky. Smrkové porosty do hor-
sk˘ch poloh patfií a vy‰‰í nadmofiské v˘‰ky jim svûdãí, je tam chlad-
nûji, vy‰‰í úhrny sráÏek, v‰e funguje pfiirozen˘m zpÛsobem,“ nastínil

Jifií Groda. Dodal, Ïe se stále ãastûji setkáváme s extrémními projevy

vûtru, v˘razn˘m úbytkem sráÏek, suchem a poklesem hladiny spod-

ních vod. Nejde pfiitom jen o problém âeské republiky, zmûnám kli-

matu ãelí lesníci ve v‰ech okolních zemích. S tûmito zmûnami poãa-

sí se nejhÛfie vyrovnávají právû smrkové lesy. KvÛli mûlk˘m kofie-

nÛm, které sahají do hloubky pouh˘ch 40–50 centimetrÛ, jsou citlivé

na siln˘ vítr, ‰patnû se dostávají k podzemní vodû, které ub˘vá, jsou

oslabené a obtíÏnû ãelí kÛrovci nebo cizopasn˘m houbám, se kter˘-

mi by si zdrav˘ strom snadno poradil. 

K souãasnému stavu v˘raznû pfiispûly vûtrné smr‰ti. Boufie Herwart

v fiíjnu 2017, z pohledu lesníkÛ jedna z nejvût‰ích Ïivelních katastrof

v historii âR, napáchala ‰kody za 1,5 miliardy korun a zÛstaly po ní 

3 miliony m3 po‰kozeného dfieva. Pfii dal‰í vûtrné boufii Xanthos

v prosinci rychlost vûtru dosahovala 150 km/hod. a bûhem lednové

boufie Friederike pfiekraãovala místy i 200 km/hod. Bylo nutné vy-

hlásit celoplo‰n˘ zákaz vstupu do lesa napfiíã republikou. Letos

v bfieznu pak pfii‰ly neobvyklé mrazy, k tomu se pfiidal siln˘ vítr a po-

‰kozeno bylo na 300 tisíc m3 dfieva. V bruntálském regionu byly nej-

více postiÏené lokality Val‰ovsk˘ Îleb a sedlo Skfiítek, odhad ‰kod se

fiádovû pohybuje ve stovkách tisíc metrÛ krychlov˘ch dfieva.

Likvidace ‰kod z vûtrn˘ch smr‰tí byla z velké ãásti dokonãena.

Stromy polámané vichfiicí nebo napadené kÛrovcem musí z lesa co

nejdfiív pryã. ZároveÀ je nutné vykácen˘ les vzápûtí osázet nov˘mi

sazenicemi, aby znovu oÏil a mohl plnit svoji funkci. V lese totiÏ zda-

leka nejde jen o dfievo. Les zadrÏuje vodu v krajinû, je zdrojem pitné

vody pro vût‰inu ãesk˘ch domácností, chrání krajinu pfied erozí, vût-

rem, prachem ãi hork˘m poãasím.

„Namísto smrkÛ, které na‰i pfiedci sázeli nejãastûji, dostávají zejmé-
na v niÏ‰ích polohách nyní více prostoru lesy listnaté nebo smí‰ené.
V̆ sadba listnat˘ch stromÛ se pfii obnovû lesa dûje jiÏ minimálnû dva-
cet let, a to velmi v˘raznû. JenÏe my za rok vykácíme a obnovíme jen
jedno procento celkové plochy. To je tempo, které je trvale udrÏitelné
– odpovídá tomu, jak stromy dorÛstají. Dvacet let je pfiíli‰ krátká do-
ba,“ vysvûtluje Jifií Groda a pokraãuje: „Nejvût‰ím problémem je ná-
rÛst teplot a ‰patné rozloÏení sráÏek. PrÛmûrné teploty neustále ros-
tou. Tragick˘ byl rok 2015, kter˘ byl nejsu‰‰ím od poãátku mûfiení
v roce 1775. O rok pozdûji se poprvé zaãalo hovofiit o úbytku zásob

Kdo za to mÛÏe? Boj s kalamitami a l˘koÏrouty

Téma vydání

Odpoledne byla beseda urãena pro vefiejnost

Zprava – Ing. Jifií Groda a Ing. Franti‰ek MusilL˘koÏrout smrkov˘
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podzemních vod, v roce 2017 byla suchem ohroÏena polovina na‰í
zemû a úbytky podzemních vod se dotkly prakticky v‰ech krajÛ.
Leto‰ní dubnové a kvûtnové teploty byly na hodnotách jako ve 
vrcholném létû a mnoÏství sráÏek opût atakovalo padesátiletá minima
(za první ãtyfii mûsíce leto‰ního roku spadlo pouze 66 % sráÏek dlou-
hodobého normálu). Dá se fiíci, Ïe se teplotnû pohybujeme jako ve
Stfiedomofií.“
Lesní správce Franti‰ek Musil doplnil svého kolegu klimatick˘m 

údajem veden˘m od roku 1966. Jde o sluneãní osvit, kter˘ v období

vegetaãního klidu odpafií stromÛm víc vody, neÏ dostanou shora, a to

pro nû mÛÏe b˘t smrtící. Ani de‰Èové prÛtrÏe nezlep‰í situaci v kraji-

nû – voda rychle odteãe po povrchu a ke kofienÛm stromÛ se vÛbec

nedostane. I kdyÏ lesníci budují pfiehrádky na potocích, obnovují tÛÀ-

ky a mokfiady (roãnû je do tûchto opatfiení investováno 300 mil. ko-

run), stále to nestaãí. V pfiírodû chybí asi 200 mm (tj. 200 litrÛ) srá-

Ïek na metr ãtvereãní. Celkovû jde o deficit miliardy kubíkÛ vody.

Napfiíklad na Vítkovsku za cel˘ duben spadlo pouh˘ch 7 mm sráÏek

na metr ãtvereãní.

Náprava a ozdravení lesa

Lesy âR, s. p., jako velk˘ vlastník, si mohou dovolit tûÏbu omezit.

„Omezení tûÏby se dûlá proto, abychom netûÏili více, neÏ je potfieba,
abychom nezahltili trh s dfiívím, a také proto, Ïe nemÛÏeme tûÏit, co
bychom chtûli. âeská republika má nejpfiísnûj‰í lesní zákon v Evropû
a snad druh˘ nejpfiísnûj‰í na svûtû. NemÛÏeme ho poru‰ovat napfií-
klad tím, Ïe bychom vytváfieli holinu vût‰í neÏ 1 ha. Kalamity, pfii kte-
r˘ch se tvofií holiny, jsou ze zákona vyjmuty, jde o neúmyslnou tûÏbu.
Na‰ím cílem rozhodnû není takto tûÏit schválnû, protoÏe kaÏdá ná-
sledná obnova porostu je velmi drahá. Daleko lépe se obnovují malé
plochy s lep‰ím klimatem. A opût máme zákonnou povinnost do sedmi
let od vytûÏení dfievní hmoty vzniklou holinu zalesnit pfiirozenou ces-
tou ze semínek a do pûti let musí mít nov˘ stromek v˘‰ku 1,30 metru.
Jedna sazenice buku stojí 20 korun (bez úhrady mzdy, vyÏínání a dal-
‰í pûstební ãinnosti), pfii souãtu 9000 stromkÛ na hektar je to 180 ti-
síc korun. Pak pfiijde zvûfi a seÏere to. Lesní zvûfi ovlivní 90 % na‰e-
ho úspûchu, ãi neúspûchu,“ pfiiblíÏil poãátky ozdravení lesa po kala-

mitách Jifií Groda.

V rámci omezení plánované tûÏby bylo v Moravskoslezském kraji

v minulém roce vytûÏeno 2,8 mil. m3 dfievní hmoty (druhá nejvy‰‰í

v âR – z toho smrk 2,6 mil. m3 a buk 0,1 mil. m3), z toho 2,6 mil. m3

byla nahodilá tûÏba. 

Pokud chtûjí lesníci brzy vidût les zase zelen˘, musejí mu pomoci.

¤editel Groda poznamenal, Ïe do dvou let uÏ musí b˘t na dne‰ních

holinách vidût v˘sledek. NepÛjde ov‰em o smrkové monokultury, ale

o lesy smí‰ené. Lesy budou v budoucnu jiné, neÏ jak je známe dnes.

Budou se skládat z nûkolika druhÛ dfievin – bukÛ, dubÛ, borovic, jed-

lí, bfiíz, habrÛ, ol‰í, osik, jefiábÛ, javorÛ i smrkÛ. Ze 70 % pÛjde o list-

naté dfieviny. Ty se sázejí uÏ teì. Ve srovnání s rokem 2003 bylo lo-

ni vysázeno o 37 % listnat˘ch stromÛ více.

Lesy âR vysazují 85 milionÛ stromkÛ roãnû. Spoleãnû s Vojensk˘mi

lesy a statky âR, s. p., investují letos do pûstební ãinnosti a obnovy

porostu více neÏ pÛl miliardy korun. Dal‰ích 190 milionÛ investují

Lesy âR na obranná opatfiení – do lapákÛ, lapaãÛ a insekticidních sí-

tí, ve stejné v˘‰i budou investovat i Vojenské lesy a statky âR.

Jak mohou lesu pomoci lidé z mûst a obcí?

Není reálné, aby se v‰ichni lesní dûlníci v âR s ve‰kerou technikou

okamÏitû pfiesunuli do nejvíce postiÏen˘ch JeseníkÛ ãi Beskyd. Navíc

lesní pozemky mají tisíce rÛzn˘ch vlastníkÛ. Zvolen˘ postup tedy zá-

leÏí zejména na kondici lesních porostÛ v jednotliv˘ch regionech. Na

úkor smrkov˘ch porostÛ, které jsou zmûnami klimatu ohroÏené nej-

více, vysazují lesní správci vût‰í podíl listnat˘ch ãi smí‰en˘ch lesÛ.

PouÏívají pfiitom druhy, které do ãeské krajiny pfiirozenû patfií, mají

hlub‰í kofieny, umí lépe bránit erozi pÛdy, zadrÏovat vodu v krajinû

a celkovû odolávat klimatick˘m zmûnám. I smrky v ãeské krajinû

vÏdy rostly a budou do budoucna její dÛleÏitou souãástí. Pfiirozen˘m

místem jejich v˘skytu jsou v‰ak vy‰‰í polohy. V souãasnosti je to vel-

ká v˘zva pro pûstitele, poptávka po sazenicích stromÛ bude obrov-

ská, a to nejen u nás.

Také samotná v˘sadba lesa v tomto rozsahu bude nároãná. Lesnick˘

prÛmysl se uÏ nyní pot˘ká s nedostatkem pracovních sil, podnikÛm

chybí nejménû dva tisíce lidí. Zdálo by se, Ïe pro regiony JeseníkÛ ãi

Beskyd, kde je nezamûstnanost dlouhodobû nadprÛmûrná, je to pfiíle-

Ïitost. V praxi v‰ak âe‰i velk˘ zájem o práci v lesích nemají.

Lesnické firmy proto hledají pomoc, kde se dá. Práci nabízejí i dûl-

níkÛm ze Slovenska, Polska, Ukrajiny ãi Srbska.

Snaha studentÛ zapojit se do aktivit za úplatu dnes naráÏí na proble-

matiku bezpeãnosti práce. V minulosti, kdy probíhalo osazování

Kru‰n˘ch ãi Orlick˘ch hor, se do v˘sadby stromÛ zapojily celé ‰ko-

ly, oddíly mládeÏe a jiné organizace. S v˘sadbou doãasnû pomáhaly

stovky, moÏná tisíce lidí. Dnes takovou práci nelze nikomu nafiídit,

lesníci v‰ak uvítají kaÏdého dobrovolníka, kter˘ by chtûl s v˘sadbou

lesÛ pomoci. Zájemci se mohou hlásit u odpovûdného revírníka na

nejbliÏ‰í lesní správû (v pfiípadû R˘mafiova v areálu janovického

zámku). Na webové adrese www.vzajmulesa.cz budou vyvû‰ovány

termíny záchrann˘ch akcí, kter˘ch se mÛÏe zúãastnit kdokoliv.

KaÏdá pomocná ruka je vítána.

„Najít dnes pracovní sílu s motorovou pilou a konûm je nadlidsk˘ 
úkol. Proto jsme ãerven zasvûtili osvûtû a starostÛm obcí a mûst, za-
stupitelÛm a krajsk˘m úfiedníkÛm se snaÏíme prostfiednictvím besed
pfiiblíÏit danou problematiku z odborného hlediska. Tato kampaÀ má
hlavnû informovat. Budeme pfiipravovat akce, do kter˘ch se mohou
zapojit samotní zájemci formou pûstební ãinnosti. Rodiãe s dûtmi mo-
hou zkusit zasadit pár stromkÛ, dobrovolníci z fiad turistÛ, skautÛ,
sportovcÛ, zkrátka tûch, ktefií se po lese pohybují, a není jim jeho stav
lhostejn˘, mohou pomoci vyãistit les od klestu. Tím nám mÛÏe vefiej-
nost v˘raznû pomoci,“ uzavfiel Jifií Groda.

Napadené stromy musí b˘t co nejdfiíve z lesa vytûÏeny

TûÏká technika nakládá dfievní hmotu
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Kalamity v historii

Historici mohou namítnout, Ïe se objevily i vût‰í kalamity. Ve star˘ch

kronikách se doãteme o vichfiicích, krupobitích, dokonce o náletech

kobylek. Evidentnû byly postihovány i lesy. Relativnû pfiesnû je uve-

dena lokalizace místní i ãasová, ale problém b˘vá s rozsahem a ãas-

to i se zji‰tûním pÛvodce pohromy.

Po první svûtové válce padlo kvÛli ‰kÛdcÛm pfies 100 tisíc hektarÛ le-

sa, v 70. a 80. letech imise zniãily pfies 80 tisíc hektarÛ. V souãasné

dobû jsou po pûti kalamitních letech holiny na 40 tisících hektarÛ. 

JiÏ v 18. století byly zaznamenány vûtrné kalamity (nûkdy se snû-

hem), ãasto v horách. V mnoha pfiípadech byly uvádûny poãty po-

‰kozen˘ch stromÛ. Zfiejmû nejv˘znamnûj‰í byly kalamity z let 1868

a 1870, kdy dosáhly shodnû objemu 6 mil. m3. Kalamity vût‰í ãi men-

‰í postihovaly na‰e lesy témûfi kaÏdoroãnû. Vynikají roky 1976 (evi-

dováno 5,5–7 mil. m3), 1979 (5–6,7 mil. m3), 1984 (dle rÛzn˘ch zdro-

jÛ aÏ 12 mil. m3), dal‰í autofii uvádûjí mnohem niÏ‰í údaje. Pfiehled

polomÛ od roku 1985 uvádí v knize Kalamity v historii a souãasnos-
ti Vladimír Simanov. Více neÏ 5 mil. m3 bylo evidováno v letech

1990 (8,6 mil. m3), 2003 (6,1 mil. m3), 2006 (6 mil. m3), 2007 

(12,7 mil. m3), 2008 (7,7 mil. m3). Oficiálnû evidované údaje jsou ob-

vykle o nûco niÏ‰í.

První gradace l˘koÏrouta smrkového v âeské republice byly lokali-

zovány na Kfiivoklátsku, PlzeÀsku a Kru‰n˘ch horách jiÏ koncem 

18. století, av‰ak vûrohodnost nûkter˘ch údajÛ není zaruãena. První

spolehlivé údaje pocházejí z JeseníkÛ po rozsáhl˘ch vûtrn˘ch polo-

mech v letech 1821 a 1833, kdy bylo evidováno celkem 442 000 m3

zniãen˘ch jak vûtrem, tak kÛrovcem. O tom, Ïe si byli lesníci vûdo-

mi nebezpeãnosti tohoto ‰kÛdce, svûdãí skuteãnost, Ïe jiÏ koncem 

18. století byla vydávána nafiízení k jeho hubení. Nejznámûj‰í a na

dlouho nejrozsáhlej‰í byla kalamita na ·umavû po vûtrn˘ch smr‰tích

ze zimy 1868 a 1870. KÛrovcová kalamita trvala aÏ do roku 1878.

Zpopularizoval ji Karel Klostermann v románu Ze svûta lesních sa-
mot. Údaje o rozsahu se li‰í, vût‰inou se pohybují v rozpûtí 7–11 mil.

m3 a zahrnují ‰kody vûtrem i kÛrovcem. 

AÏ do poloviny minulého století se l˘koÏrout smrkov˘ vyskytoval

pouze v pohraniãních horách a na TfieboÀsku, v niÏ‰ích polohách, kde

nebyl smrk pÛvodní, nikoliv (pfiekvapivû chybûl i v Brdech). I první

pováleãná kalamita v letech 1945–1952 byla lokalizována do hor-

sk˘ch oblastí tehdej‰ího âeskoslovenska. Pfiíãinou bylo zanedbání

péãe o lesy v období 2. svûtové války a abnormální sucho roku 1947.

V novodobé historii je první kalamitou l˘koÏrouta smrkového, která

postihla i nepÛvodní smrkové porosty v niÏ‰ích polohách, ta z let

1983–1988, kdy bylo evidováno v âeské republice celkem 

6,6 mil. m3 napadené

dfievní hmoty. Celo-

plo‰ná gradace pod-

korního hmyzu (ten-

tokrát i v borov˘ch

porostech) probûhla

v letech 1992–1996,

kdy objem evidova-

ného smrkového dfiíví

s kÛrovcem dosáhl

hodnoty 6,3 mil. m3

(údaje se mírnû li‰í,

jsou uvádûny i o nûco

vy‰‰í). Poslední gra-

dace zaãala v roce

2003 a trvá dodnes.

V dobû, kdy se zaãalo

dafiit kalamitu potla-

ãit, pfii‰ly orkány

Kyrill (2007) a Emma

(2008), coÏ kÛrovco-

vou situaci opût zhor-

‰ilo. Od té doby evi-

dovan˘ objem perma-

nentnû narÛstá a do-

stal se do nevídané v˘‰e, které nikdy v minulosti dosaÏeno nebylo.

Navíc je stav podhodnocen, protoÏe ãást kÛrovcového dfiíví je v evi-

denci vedena jako ‰kody suchem, a ne l˘koÏrouty (mÛÏe jít aÏ 

o 1–2 mil. m3). 

K dal‰ím kalamitám se dá poãítat mni‰ková (napadení bekyní mni‰-

kou) v prÛbûhu 18. století, av‰ak ta podstatná probûhla na na‰em 

území v letech 1917–1927. RÛzné zdroje uvádûjí odumfiení 

aÏ 20 mil. m3 na rozloze aÏ 600 tis. ha. Jde tedy o jednu z nejvût‰ích

kalamit v na‰ich lesích. 

Dal‰í velmi v˘znamnou byla imisní kalamita, která postihla hraniãní

pohofií na severu âeské republiky a postupovala od západu k v˘cho-

du (od Kru‰n˘ch hor aÏ po Orlické hory; Jeseníky a Beskydy byly za-

saÏeny relativnû slabû). VytûÏeno bylo nûkolik milionÛ kubick˘ch

metrÛ (v kombinaci s polomy a napadením l˘koÏroutem smrkov˘m)

a do‰lo prakticky k odlesnûní tûchto pohofií. S dÛsledky se pot˘káme

dodnes.

Jako tfietí lze zmínit kalamitu zpÛsobenou obaleãem modfiínov˘m,

která postihla v letech 1979–1983 Krkono‰e a Jizerské hory a po‰ko-

dila cca 45 tis. ha, pfiiãemÏ o‰etfieno bylo v tûchto letech celkem té-

mûfi 79 tis. ha. Poslední kalamita byla zpÛsobena extrémním suchem

a vedla ke zmínûné v˘razné gradaci podkorního hmyzu na smrku.

Na závûr je nutno dodat, Ïe celková kÛrovcová situace je je‰tû hor‰í,

neÏ je zde uvedeno. Údaje zahrnují pouze 70 % na‰eho území. Navíc

jist˘ podíl kÛrovcového dfiíví je veden jako václavkové (napadené

houbou václavkou smrkovou) nebo ‰kody suchem. Odhadem by se

tak v posledních letech mohl „reáln˘“ objem pohybovat v rozmezí

5–5,5 mil. m3.

Vûdûli jste, Ïe...

Z jednoho vzrostlého smrku lze vyrobit aÏ 80 tisíc archÛ bûÏného

kanceláfiského papíru nebo 6800 v˘tiskÛ novin. Nákupem dfievûného

v˘robku zase nepfiímo pfiispíváte k tomu, Ïe budou dal‰í stromy vy-

sazeny. Mûjte to na pamûti, aÏ budete vybírat nov˘ nábytek, volit me-

zi zdûn˘m a dfievûn˘m domem nebo dfievûnou a plastovou hraãkou

pro dûti.

AÈ uÏ budou v ãesk˘ch lesích rÛst jakékoliv stromy, stojíme pfied zá-

sadním úkolem – jak nejlépe zadrÏet vodu v krajinû. To je klíãové ne-

jen pro zdraví lesÛ, ale i pro kvalitu vody, kterou budeme pít. Jen

Lesy âR, nejvût‰í správce lesÛ v zemi, pro leto‰ní rok vyãlenily 

300 milionÛ korun na budování drobn˘ch vodních ploch v lesích, na

obnovu mokfiadÛ a zpomalování vodních tokÛ vãetnû tûch drob-

n˘ch. Tato malá vodní díla dokáÏou spoleãnû zadrÏet tolik vody jako

celá vltavská kaskáda.

Klimatické zmûny mÛÏeme ovlivnit jen málo. ZáleÏí na tom, jak

rychle a jak˘m zpÛsobem se vypofiádáme se ‰kodami, které v lesích

vzniknou. Pfiesné postupy, jak o les peãovat, kdy jej kácet a kdy vy-

sazovat nov˘, jsou dané zákonem, lesními plány a dal‰ími navazují-

cími pfiedpisy. Tyto normy v‰ak leckdy neodráÏejí dne‰ní stav vûdec-

kého poznání nebo potfiebu akutních krokÛ. Bude proto nutné zapo-

ãít odbornou debatu, která by vedla k jejich revizi, jeÏ do budoucna

zajistí nejlep‰í moÏnou péãi o les.

JiKo, pouÏité zdroje: broÏury a tiskoviny LâR, s. p.
www.vzajmulesa.cz, www.mezistromy.cz

Pfiekládka, zde ãeká dfievo na odvoz kamiony

Sazenice budoucího listnáãe
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Na osmém jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 14. ãerv-

na bylo projednáno celkem 135 bodÛ. Na úvod seznámil hejtman Ivo

Vondrák zastupitele s ãinností rady kraje od posledního zasedání za-

stupitelstva.

Zastupitelé projednali a schválili úãetní závûrku za rok 2017.

Moravskoslezsk˘ kraj loni hospodafiil s cca 21,4 mld. korun.

Vzhledem k tomu, Ïe se ekonomice v âR dafií, do krajské pokladny

pfiibylo více penûz na daních – cca 554 milionÛ korun, tj. o 9,5 % ví-

ce. Nejvût‰í podíl mûla daÀ z pfiidané hodnoty s pfiírÛstkem 345 mili-

onÛ korun a dále daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ve v˘‰i 169 milionÛ

korun. Upraven˘ rozpoãet kraje k 31. prosinci 2017 ãinil 22,5 mld.

korun. V̆ sledek hospodafiení kraje za rok 2017, rozdíl skuteãn˘ch

pfiíjmÛ a v˘dajÛ, dosáhl v˘‰e 

1,38 mld. korun. Na kladné saldo

mûl vliv nárÛst daÀov˘ch pfiíjmÛ,

na druhé stranû v˘daje ovlivnilo

neãerpání financí na akce spolufi-

nancované z evropsk˘ch fondÛ.

Dále byly posunuty v˘daje na re-

produkci majetku kraje do leto‰-

ního roku. Neménû podstatn˘m 

aspektem hospodafiení kraje je

pomal˘ rozjezd programového

období 2014+. Operaãní progra-

my fiízené jednotliv˘mi minister-

stvy mají velké zpoÏdûní v admi-

nistraci, ãímÏ dochází k posunutí

v˘zev, a tím i moÏnosti pfiedklá-

dat Ïádosti o dotace.

Krajsk˘ fieditel Hasiãského zá-

chranného sboru Vladimír Vlãek

pfiednesl a okomentoval zprávu o stavu poÏární ochrany v Morav-

skoslezském kraji za rok 2017. V kraji pÛsobí 399 jednotek, probûhlo

1 200 kontrol a 8 000 stavebních fiízení. Na tísÀovou linku volalo 620 ti-

síc obãanÛ, probûhlo 21 870 v˘jezdÛ, coÏ je 1/7 v˘jezdÛ v âR. 

Zastupitelstvo schválilo úãelové neinvestiãní dotace ve v˘‰i 2,2 mil.

korun na zabezpeãení akceschopnosti jednotek sborÛ dobrovoln˘ch

hasiãÛ vybran˘m obcím Moravskoslezského kraje na období od 

1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Dotace je prioritnû urãena na za-

bezpeãení akceschopnosti JSDH kategorie JPO II. Pro kaÏdou obec

ãiní 50 tisíc korun. ObdrÏí ji R˘mafiov, Bfiidliãná, Dolní Moravice,

Karlova Studánka, Malá Morávka a Lomnice.

Rada kraje vyhlásila dotaãní program Podpora turistick˘ch infor-

maãních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018. Na program

jsou vyãlenûny 3 miliony korun. Pfiijato bylo osmnáct Ïádostí s cel-

kov˘m poÏadavkem cca 1,534 mil. korun. Dotace bude vyplacena ve

dvou splátkách. Mûstské muzeum R˘mafiov obdrÏí dotaci na projekt

Rozvoj sluÏeb a podpora mobility na R˘mafiovsku ve v˘‰i 80 %, coÏ

ãiní 135 tisíc korun (1. splátka bude ãinit 65 tisíc korun a 2. splátka

70 tisíc korun).

Na podporu destinaãního managementu turistick˘ch oblastí bylo

v rozpoãtu kraje vyãlenûno 6 milionÛ korun. Tato ãástka byla rozdû-

lena ‰esti subjektÛm. Euroregion Pradûd obdrÏí dotaci ve v˘‰i

969 400 korun.

Dále byl schválen pfiíspûvek na poskytnutí penûÏitého daru ve v˘‰i

525 tisíc korun pro 24. roãník soutûÏe Vesnice Moravskoslezského

kraje roku 2018. První místo získá 250 tisíc korun, druhé místo 150 ti-

síc korun a tfietí místo 100 tisíc korun, dal‰ích 25 tisíc korun obdrÏí

obec ocenûná za moderní knihovnické a informaãní sluÏby. V minu-

losti se v této soutûÏi umístila obec RyÏovi‰tû.

VáÏení ãtenáfii, pfieji Vám pfiíjemnou dovolenou a hodnû pûkn˘ch zá-

ÏitkÛ. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Slovo krajského zastupitele

âtyfii druÏstva ze Z· Jelínkova postoupila do krajského finále Poháru

Rozhlasu v atletice, které se konalo 29. dubna na Tyr‰ovû stadionu

v Opavû. Jako obvykle se zde se‰el v˘kvût mládeÏnické atletiky se-

verní Moravy. Pro na‰e závodníky a závodnice je to jedineãná pfiíle-

Ïitost pomûfiit s tûmito v˘bûry síly, zblízka vidût velmi hodnotné v˘-

kony, vylep‰it osobní i ‰kolní rekordy a leckdy se i prosadit.

Mladí atleti ze severomoravsk˘ch sportovních ‰kol pravidelnû postupu-

jí a ãasto i vítûzí na republikov˘ch finále a dokazují, Ïe ná‰ kraj je kva-

litní sportovní líhní, a to nejen atletickou. Medailové ambice zde na‰e

druÏstva zpravidla nemívají, za zmínku v‰ak stojí individuální umístûní

závodníkÛ od stupÀÛ vítûzÛ do desátého místa. Mlad‰í Ïák Pavel Dudek

vyhrál hod míãkem a skonãil ‰est˘ ve skoku vysokém, Kry‰tof Kovafiík

zvítûzil ve skoku vysokém a jako jednotlivec se celkovû umístil na se-

dmém místû. Milan Pospí‰il byl v dálce sedm˘, Joná‰ Jablonãík osm˘

a ve v˘‰ce desát˘. Mezi mlad‰ími Ïákynûmi vybojovala Karolína

Knapková ãtvrté místo ve v˘‰ce a ‰esté v dálce. Osmá byla ve skoku da-

lekém Veronika ·vehlová a ãtvrté místo v hodu míãkem se povedlo

Katefiinû Malé. Star‰í Ïák Ladislav O‰Èádal vybojoval ãtvrté místo ve

skoku vysokém, Roman Hradil byl v dálce ‰est˘ a Jan Tihelka desát˘.

Dominika Jiru‰ová se umístila na osmém místû ve vrhu koulí a Tereza

Altmanová se pát˘m místem ve sprintu, skokem dalek˘m na hranici pû-

ti metrÛ a bodov˘m ziskem ze ‰tafety stala tfietí nejlep‰í jednotlivkyní

Moravskoslezského kraje mezi star‰ími Ïákynûmi. Pûkné v˘sledky se

povedly v bûhu na 4x 60 m i dal‰ím závodícím. Star‰í Ïáci Kotlár –

LouÏeck˘ – Vyroubal – Tihelka dobûhli na pátém místû, mlad‰í Ïákynû

·vehlová – Cicková – Pospí‰ilová – Knapková získaly ‰esté místo, star-

‰í Ïaãky Altmanová – Valá‰ková – Hofiínková – Jiru‰ová místo sedmé.

Mlad‰í ho‰i Kovafiík – Sázel – Pátík – Kfienek dosprintovali osmí

Krajské finále Poháru Rozhlasu 2018

·kolství
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Dne 29. kvûtna se na zahradû r˘mafiovské matefiské ‰koly na

Jelínkovû 3 uskuteãnilo vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ

z Olomoucka, ·umperska i Bruntálska pod názvem Dobrá praxe 

EVVO na ‰kolách. Vzdûlávání zorganizovalo Centrum ekologick˘ch

aktivit mûsta Olomouce SluÀákov z Horky nad Moravou pod vede-

ním Mgr. Karly Rulíkové. O pár dnÛ pozdûji, 1. ãervna, se na tomtéÏ

místû setkali koordinátofii environmentální v˘chovy z celé Moravy

a Slezska pod vedením Mgr. Heleny Nováãkové ze ‰kolského zafiíze-

ní pro environmentální vzdûlávání Lipka Brno.

Uãitelky z matefisk˘ch, základních i stfiedních ‰kol i pedagogové ze

stfiedisek volného ãasu si prohlédli budovu matefiské ‰koly a hlavnû

její zahradu vybudovanou v pfiírodním stylu. Seznámili se s jednotli-

v˘mi prvky zahrady a jejich vyuÏitím a naãerpali tak inspiraci pro

vlastní práci. O své zku‰enosti pfii plánování, zafiizování, budování

a vyuÏívání zahrady se podûlily BoÏena Jaro‰ová a Martina

Sajbotová, uãitelky Matefiské ‰koly Jelínkova 3.

BoÏena Jaro‰ová, fieditelka M·
Fota: Karla Rulíková

Matefiská ‰kola pfiedvedla svou zahradu pedagogÛm z Moravy a Slezska

Jednou z posledních sportovních akcí na‰í ‰koly bylo ãervnové závû-

reãné kolo osmého roãníku Okresní florbalové ligy ÏákÛ, které se ode-

hrálo na pÛdû Z· a M· Karlovice. Liga se hraje ‰estkrát za rok formou

turnajÛ se stfiídav˘m pofiadatelstvím a posledního kola se zúãastnilo

v‰ech osm aktuálních t˘mÛ – Z· a M· Karlovice, Z· Jelínkova 1,

Gymnázium a SO· R˘mafiov, Z· Jesenická a Z· OkruÏní Bruntál, Z·

a M· Andûlská Hora, Z· Vrbno pod Pradûdem a Z· Bfiidliãná.

Na‰i hráãi jeli s vyhlídkou na tfietí, s trochou ‰tûstí i druhé místo celko-

vého pofiadí. Tfiemi zápasy základní skupiny pro‰li vítûznû, plány jim

v‰ak zhatilo zranûní hlavního tahouna Honzy Jablonãíka, pátého v ka-

nadském bodování, absence nûkter˘ch dal‰ích opor, smolné semifinále

a navíc prohran˘ zápas o tfietí místo. Nakonec se v leto‰ním roãníku li-

gy umístili na ãtvrtém místû a jen o fous jim unikla obhajoba Poháru fa-

ir-play, coÏ je ocenûní pro nejslu‰nûj‰í a nejsympatiãtûj‰í druÏstvo.

Kluci si v‰ak cel˘ ligov˘ roãník uÏili a uÏ se nemohou doãkat dal‰ího.

Letos nás ve florbalov˘ch soutûÏích reprezentovali Adam âermák,

Jan Jablonãík, Ondfiej Cíleãek, Samuel Kajan, Jifií Palla, Matûj Papaj,

Ondfiej Kfienek, Petr Vachuta, Jan Tihelka, Joná‰ Jablonãík, Tomá‰

Furik, Marcel Mihál, Tadeá‰ Procházka, Jan Zapletal, Franti‰ek

Moják, Roland Wenzel a Rostislav Polách. Dûkujeme a pfiejeme ‰tûs-

tí a hodnû vstfielen˘ch branek i pfií‰tí rok.

Foto a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1

Finále Okresní florbalové ligy ÏákÛ 2018

Nejlep‰í sportovci a dal‰í ocenûní Ïáci Z· Jelínkova 1 vyrazili 

13. ãervna sledovat nejprestiÏnûj‰í atletick˘ mítink v âR – 57. roãník

Zlaté tretry na Mûstském stadionu v Ostravû – Vítkovicích. I bez nej-

atraktivnûj‰ího úãastníka posledních let, Usaina Bolta, kter˘ se zde

v loÀském roce s ãesk˘mi fanou‰ky rozlouãil, byli k vidûní ‰piãkoví

závodníci, mistfii svûta a Evropy a olympij‰tí medailisté.

Zatímco bûh Usaina Bolta divák sleduje sotva nûkolik vtefiin, skoky,

hody a dal‰í technické disciplíny si znalci atletiky mohou vychutná-

vat podstatnû déle. Z es svûtové atletiky se zde letos pfiedstavili napfi.

americk˘ sprinter Justin Gatlin, francouzsk˘ pfiekáÏkáfi Pascal

Martinot-Lagarde, litevsk˘ diskafi Andrius Gudzius, koulafisk˘ hro-

motluk Thomas Walsh z Nového Zélandu, polsk˘ tyãkafi Pavel

Wojciechowski, nûkdej‰í svûtov˘ o‰tûpafisk˘ ‰ampion Yego Julius

z Keni, úÏasné pfiedstavení nabídli kubánsk˘ dálkafi Juan Miguel

Îáci Z· Jelínkova na Zlaté tretfie

a Pospí‰il – Karvay – Wenzel – Furik devátí. DruÏstva celkovû skonãi-

la v pofiadí od pátého do sedmého místa.

Krajského finále se zúãastnila celá fiada dal‰ích závodníkÛ a závod-

nic. Jubilejní padesát˘ roãník absolvovali se ctí a ti nejstar‰í z devá-

t˘ch roãníkÛ si atletiku v dresu Jelínkovy uÏili naposled. V‰em patfií

velké podûkování za nároãnou pfiípravu, nasazení a v˘bornou repre-

zentaci. Karel Toman, Z· Jelínkova 1
Fota: Lucie Ondráková a Helena Továrková
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Pût odváÏn˘ch studentÛ oktávy r˘-

mafiovského gymnázia se zafiadilo

mezi úspû‰né kandidáty celosvûtovû uznávané zkou‰ky Cambridge

English Language Assessment. âtyfiem se podafiilo zvládnout úroveÀ

obtíÏnosti B2 a jedné studentce se podafiil doslova mistrovsk˘ kou-

sek, kdyÏ se pfiihlásila na zkou‰ku úrovnû C1 a dosáhla pfiitom na 

úplnû nejvy‰‰í úroveÀ C2. Je tedy první Ïákyní na‰í ‰koly, které se ta-

to zkou‰ka podafiila jiÏ pfii studiu na osmiletém gymnáziu. Tímto bla-

hopfiejeme Tereze Lobotkové (CAE úroveÀ C2), Luká‰i Pavláskovi

(FCE/úroveÀ B2), Marku Sedláãkovi (FCE/úroveÀ B2), Janu

Seifertovi (FCE/úroveÀ B2) a Marku Salajovi (FCE/úroveÀ B2).

Fakt, Ïe zkou‰ky jsou mezinárodnû platné, pfiiná‰í studentÛm velikou

v˘hodou napfi. oproti ãesk˘m státním zkou‰kám nebo maturitû.

Úspû‰n˘ kandidát, kter˘ sloÏí zkou‰ku, se stane doÏivotnû drÏitelem

certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglic-

kém jazyce.

Tyto zkou‰ky roãnû skládají více neÏ 3 miliony studentÛ po celém

svûtû. Certifikáty úspû‰n˘ch kandidátÛ pak celosvûtovû uznává více

neÏ 11 000 univerzit, zamûstnavatelÛ, autorit a úfiadÛ, vãetnû ãeské-

ho M·MT a vládních institucí v âR. Mnoho ‰kol vãetnû pfiedních

univerzit pfiihlíÏí k v˘sledkÛm Cambridge zkou‰ek a mnoho jich do-

konce pfiiznává studentÛm, ktefií doloÏí Cambridge certifikát poÏado-

vané úrovnû, bodovou bonifikaci u pfiijímacího fiízení.

Pfiijìte studovat na Gymnázium a SO·, R˘mafiov, p. o., a staÀte se

dal‰ím úspû‰n˘m kandidátem. 

Mgr. Martina Ujfalu‰i, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Úspûch studentÛ gymnázia pfii sloÏení Cambridge English Language Assessment

Echevarría a v˘‰kafi Essa Mutaz Barshim z Kataru. Mezi Ïenami by-

ly k vidûní kladiváfika Anita Wlodarczik z Polska, na dráze se pfied-

vedly steeplafika Norah Jeruto z Keni, mílafika Genzebe Dibaba

z Etiopie, marocká osmistovkafika Rababe Arafi a v bûhu na 200 m

vynikající v‰estranná vícebojafika Dafne Schippers z Holandska.

Z ãesk˘ch atletÛ se divákÛm ukázali bûÏec Pavel Maslák, o‰tûpafii

Jakub Vadlejch, Vítûzslav Vesel˘ a Nikola Ogrodníková, koulafi

Tomá‰ Stanûk a mnoho dal‰ích.

Zlatá tretra byla i letos vydafienou pfiehlídkou parádních v˘konÛ a zá-

vodníci i diváci si ji náramnû uÏili. Nezb˘vá neÏ vzdát hold pofiada-

telÛm, ktefií dokáÏí kaÏdoroãnû pfiilákat známá jména, a tû‰it se na

pfií‰tû. Karel Toman, Z· Jelínkova 1, foto: Jana Pupíková

Z· M. Kudefiíkové v Havífiovû uspofiádala 30. kvûtna krajské finále

Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ, kterého se zúãastnilo ‰est-

náct ‰kol na‰eho regionu. SoutûÏilo se v ‰estiboji zahrnujícím bûh na 

60 m, skok dalek˘, hod míãkem, dvouminutové shyby, lehy sedy a volitel-

né disciplíny – bûh na 1000 m, nebo basketbalov˘ driblink mezi metami.

R˘mafiovské druÏstvo Z· Jelínkova 1 nastoupilo ve sloÏení Ivana

Hofiínková, Lenka Valá‰ková, Alexandra Glacnerová, Karolína

Knapková, Ivan Kotlárik, Jifií Palla, Jan Kováfi a Tomá‰ Furik.

DoplÀovali je jednotlivci Jan Baran, Veronika Tihelková, Lucie

·karupová, Kry‰tof Kovafiík, Ema Îáková, Lucie Nebesová,

Krajské kolo OVOV 2018
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Karolína PeÀázová, Tereza Papajová a Dominika Grussová. Témûfi

v‰ichni závodníci pouh˘ den pfiedem absolvovali nároãné krajské fi-

nále Poháru Rozhlasu. Nedali to na sobû znát a bojovali se silnou

konkurencí na rozpáleném stadionu s chutí a ze v‰ech sil.

DruÏstvo se nakonec umístilo na ‰estém místû. Dobfie se vedlo jedno-

tlivcÛm. Jan Baran skonãil mezi hochy roã. 2003 druh˘, v roã. 2004

byli Jan Kováfi ‰est˘ a Ivan Kotlárik desát˘. Za roã. 2005 se na tfietím

místû umístil Kry‰tof Kovafiík, za roã. 2006 na druhém místû Tomá‰

Furik. Mezi dívkami roã. 2003 skonãila Lucie ·karupová ‰está, v roã.

2006 Ema Îáková devátá a v roã. 2008 Tereza Papajová tfietí.

Postup na republikové finále tentokrát druÏstvu unikl, pfiesto na nûm

bude mít R˘mafiov své zastoupení, neboÈ na body postoupil Kry‰tof

Kovafiík a ‰anci mají i dal‰í jednotlivci na druh˘ch a tfietích místech.

Krajské finále OVOV uzavfielo bohatou a pestrou sportovní sezónu

‰kolního roku 2017/2018. V‰ichni kluci a holky z Jelínkovy 1, ktefií

se celoroãnû pfiipravovali a úãastnili mnoha závodÛ nejrÛznûj‰ího za-

mûfiení, si zaslouÏí velké uznání, podûkování, fiádn˘ odpoãinek

a krásné prázdniny. Fota a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1

Ostrava fandí kontinentÛm je projekt âeského atletického svazu, statutární-
ho mûsta Ostravy a Moravskoslezského kraje, urãen˘ ÏákÛm základních
a stfiedních ‰kol i ãlenÛm atletick˘ch oddílÛ a klubÛ.
V první etapû se do projektu zapojilo ‰edesát studentÛ r˘mafiovského

gymnázia, ktefií ve ‰kole soutûÏili ve dvou disciplínách, a to v jedno-

skoku a v hodu medicinbalem. Dva studenti zároveÀ vytvofiili koláÏe

z fotografií tûchto disciplín a zapojili se do kreativní soutûÏe, která

byla souãástí projektu. 

Druhá etapa se konala 6. ãervna na Mûstském stadionu ve

Vítkovicích, kde na‰e ãtyfiãlenné druÏstvo ve sloÏení Adéla

Továrková, Hana ·vejdíková, Denisa Grenárová a Natálie

Struhárová závodilo v bûhu na 4 x 400 metrÛ. PfiestoÏe dívky na ãtyfi-

setmetrové dráze odvedly skvûlou práci, jejich v˘kon na postup do

superfinále, které se zde uskuteãní 8. a 9. záfií, nestaãil.

Holkám v‰ak úsmûvy z tváfií nezmizely, neboÈ je tû‰ila úÏasná atmo-

sféra závodu a pfiítomnost ãesk˘ch reprezentantÛ Jana Kudliãky,

Tomá‰e JankÛ, Jakuba Holu‰i, ale také australské atletky Jany

Pittman. V‰ichni zúãastnûní budou i díky tomu na tento sluneãn˘ den

pln˘ sportu, povzbuzování a soutûÏivé nálady vzpomínat jen v nej-

lep‰ím.

Natálie Struhárová, Gymnázium a SO· R˘mafiov,
Fota: Adéla Továrková

Ostrava fandí kontinentÛm

S koncem ‰kolního roku vrcholí v˘stavní aktivita základní umûlecké ‰koly.
Své celoroãní úsilí prezentují leto‰ní absolventi v˘tvarného oboru a poprvé
i studenti Akademie pro seniory.
V úter˘ 12. ãervna ZU· R˘mafiov zahajovala hned tfii v˘stavy na

tfiech rÛzn˘ch místech. První dvû vernisáÏe patfiily absolventkám v˘-

tvarného oboru, tfietí vernisáÏ prvním studentÛm akademie pro seni-

ory, kterou letos otevfiel Spolek pfiátel ZU· R˘mafiov.

V r˘mafiovské knihovnû se pfiedstavily Ïaãky ·árky Lupeãkové

a Kamily Pánkové. Eli‰ka Trávníãková vystavuje absolventskou prá-

ci s názvem Pocity. Ze ‰kály lidsk˘ch citÛ a pocitÛ si pfiitom vybírá

pfiedev‰ím ty kladné, leitmotivem jejích prací jsou srdce a rÛÏe jako

symboly lásky, náklonnosti, nûhy a ‰tûstí. Své kresby doplnila i krát-

k˘mi ver‰ovan˘mi texty. Adélu Lilekovou zase oslovil pop art, pfie-

dev‰ím dílo Roye Lichtensteina. Ve sv˘ch kresbách, linorytech, ko-

láÏích a plastikách se inspirovala jeho „teãkovanou malbou“ i ko-

miksovou estetikou, kterou vyuÏívá ve hfie s ikonick˘mi díly svûto-

vého malífiství.

Pfiízemí radnice zdobí práce tfií absolventek ze tfiídy Martiny

Kohoutkové. Adéla Jano‰Èáková, Tereza Zahradníková i Klára

Václavková vycházejí z jednoho základu a rozvíjejí jej kaÏdá po

Absolventky a seniofii se pfiedstavují na tfiech v˘stavách
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Taneãní obor AT Dance ZU· R˘mafiov se zúãastnil soutûÏe Czech Dance
Championship 2018 v Jablonci. Jejím vyhla‰ovatelem je âeská asociace tan-
ce a pofiadatelskou taktovku pfievzala TaP· ILMA Turnov. Na‰i taneãníci pfii-
vezli na tuto soutûÏ sedm choreografií v disciplínách contemporary ballet.
V sólové kategorii dûtí bylo pfiihlá‰eno ãtrnáct taneãnic, mezi nimi

i T˘na Baslarová a Klára Dûdochová. Obû dûvãata postoupila do fi-

nále, kde Klára se skladbou V tomto okamÏiku získala 3. místo a T˘na

s choreografií Jsem svá 1. místo a titul mistrynû ‰ampionátu. Jako

dal‰í pfii‰la na fiadu dûtská formace Pohlazení po du‰i. Ve finálovém

klání si nádhern˘m v˘konem zajistila prvenství.

Ve veãerních hodinách zaãala nejvíce obsazená sólová kategorie ju-

niorÛ, v níÏ se mezinárodní porotû pfiedvedlo hned sedmnáct dívek ve

vûku od 12 do 15 let. Skladby Time v podání Barbory Hfiívové a Just
Hiding in My World Ivany Nûmcové se probojovaly do finále. V sil-

né konkurenci získala Barbora 4. místo a Ivana 3. místo.

Dal‰í velk˘ úspûch zaznamenalo juniorské duo T˘na Baslarová

a Barbora Hfiívová s choreografií Jsem tvÛj stín. Za procítûn˘ projev

na‰e taneãnice získaly krásné 2. místo. O pÛlnoci (to není pfieklep)

zahájila svá vystoupení hlavní kategorie, a tudíÏ i na‰e formace

Vzpomínky. Dûvãata si i pfies spánkov˘ deficit odváÏela za krásn˘ ta-

nec 2. místo.

Dûkuji v‰em mal˘m i velk˘m taneãnicím, Ïe vytrvaly do konce se-

zóny, Ïe mi stále dokazovaly a dokazují, jak jsou ‰ikovné a Ïe si za-

slouÏí obdiv nás v‰ech.

ZároveÀ bych chtûla podûkovat rodiãÛm, jmenovitû manÏelÛm

Baslarov˘m, paní Hfiívové, paní Továrkové a manÏelÛm Nûmcov˘m

za pomoc na soutûÏích. Za podporu dûkuji ZU· R˘mafiov a také na-

‰im sponzorÛm – mûstu R˘mafiovu, panu Hnilovi a panu Ondrákovi

za finanãní pomoc.

Po prázdninách nás ãeká mistrovství Evropy a na podzim mistrovství

svûta. Do té doby pfieji v‰em sv˘m taneãníkÛm krásné a niãím neru-

‰ené prázdniny, rodiãÛm proslunûnou dovolenou a jiÏ nyní se tû‰ím

na dal‰í taneãní sezónu s vámi v‰emi. Alena Tome‰ková
taneãní obor AT Dance ZU· R˘mafiov

Úspû‰né zakonãení taneãní sezóny

svém. V̆ chozím modelem je koÀská hlava a figura, údajnû jeden

z nejtûÏ‰ích námûtÛ vÛbec. Pro Terezu Zahradníkovou je kÛÀ stûÏej-

ním tématem v‰ech prací, Adéla Jano‰Èáková jej transformovala do

podoby mytického jednoroÏce a Klára Václavková z nûj vychází

v plastikách s námûtem dal‰ího mytického zvífiete – draka. I proto na-

zvala uãitelka Martina Kohoutková jejich spoleãnou prezentaci

Bestiáfi. KaÏdá z jejích Ïaãek pojala po svém nejen vybran˘ námût,

ale vyzkou‰ela si i rÛzné klasické i netradiãní techniky.

Poslední vernisáÏ zahajovala v˘stavu pfiímo v budovû ZU· na

âapkovû ulici. Díla osmi seniorek, které zaãaly teprve pfied nûkolika

mûsíci nav‰tûvovat v˘tvarn˘ kurz pod vedením Kamily Pánkové,

zdobí cel˘ vstupní prostor ‰kolní budovy vãetnû schodi‰tû, podle nû-

hoÏ získala i tato malá galerie název Na Schodech. Vystavené práce

pfiedstavují velké spektrum technik, vedle kresby a malby tfieba i ba-

tiku ãi koláÏ, a svûd-

ãí o radosti z objevo-

vání a tvofiení.

VernisáÏ doprovodila

skupina ÏákÛ Hu-

dební akademie pro

seniory, kterou vede

Karel Cvrk. Jeho stu-

denti se uãí hfie na

africké bubny a na

kytaru a pfii vernisáÏi

pfiedvedli uÏ docela

slu‰n˘ repertoár.

Akademie pro senio-

ry nabízí v˘tvarn˘

a hudební kurz i pro

pfií‰tí ‰kolní rok.

Zájemci, ktefií si

chtûjí zpestfiit voln˘

ãas, nûco nového se

nauãit a strávit pfii-

tom chvíle s podobnû

naladûn˘mi vrstevní-

ky, se mohou uÏ nyní

pfiihla‰ovat v kance-

láfii ‰koly.            ZN

Fota: Ladislav Baslar
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Kamion zÛstal bez nafty
V noci z 10. na 11. ãervna po‰kodil pachatel nádrÏ nákladního vozu

Man na parkovi‰ti pfied obecním úfiadem v Dolní Moravici a odãer-

pal z ní 185 litrÛ motorové nafty. ZpÛsobená ‰koda pfiesáhla 6 tisíc

korun. Svûdci, ktefií mohou poskytnout policii informace vedoucí

k dopadení pachatele, aÈ kontaktují r˘mafiovské oddûlení na tel. ãísle

974 731 751.

Do t˘dne byl na záchytce znovu
V pondûlí 11. ãervna byla policejní hlídka podruhé pfiivolána na

Dukelskou ulici, kde zasahovala uÏ o t˘den dfiíve. Tent˘Ï 48let˘ muÏ

se v opilosti dob˘val do bytu svého rodinného pfiíslu‰níka. Policisté

ho zajistili a pfievezli na obvodní oddûlení. Dechová zkou‰ka u nûj

vykázala hodnotu pfies 4 promile alkoholu. Stfiízlivûl na záchytné sta-

nici v Opavû.

Mladík nadával hostÛm restaurace
Na záchytné stanici v Opavû skonãil i 20let˘ mladík, kter˘ v opilos-

ti obtûÏoval hosty baru. K incidentu do‰lo 15. ãervna v brzk˘ch ran-

ních hodinách na Ml˘nské ulici v R˘mafiovû. Mladík pod vlivem 

alkoholu zaãal vulgárnû napadat hosty i obsluhu. Pfiivolaní policisté

ho podrobili dechové zkou‰ce, která ukázala hodnotu pfies 1,5 pro-

mile alkoholu. Zajistili ho a odvezli k vystfiízlivûní.

âtyfii jednotky hasiãÛ zasahovaly v nedûli 24. ãervna odpoledne u poÏáru 
autobusu na Hvûzdû v Malé Morávce.
PoÏár byl na operaãní stfiedisko ohlá‰en pût minut pfied tfiináctou ho-

dinou. Na místo byli vysláni hasiãi ze stanic HZS MSK v R˘mafiovû

a Bruntále spolu s dobrovoln˘mi jednotkami obcí Karlova Studánka

a Malá Morávka.

Plameny autobus zcela pohltily, na‰tûstí se v nûm zrovna nikdo ne-

nacházel, a tudíÏ nikdo nebyl zranûn. PoÏár po‰kodil palivové vede-

ní a z vozidla následnû zaãala unikat nafta. Zasahující hasiãi únik za-

hradili sorpãními hady a zasypali sorbentem, z nádrÏe poté membrá-

nov˘m ãerpadlem z vybavení speciálního chemického automobilu

odãerpali zbyl˘ch 250 litrÛ nafty.

Vy‰etfiovatel hasiãÛ odhadl v˘‰i ‰kody na 500 tisíc korun, pfiíãina po-

Ïáru je v ‰etfiení.

Fota a text: nprap. Jakub Kozák
zastupující tiskov˘ mluvãí HZS MSK

PoÏár odstaveného autobusu na Hvûzdû se ‰kodou za pÛl milionu

Hasiãi v terénu

Vloni o letních prázdninách jsem si zlomila nohu, nemohla jsem v pod-

statû nic dûlat, takÏe jsem zase po dlouhé dobû zaãala ãíst. Kamarádka

mi pÛjãila tuto knihu a já ji pfieãetla jedním dechem.

Kniha Selekce je první ãástí skvûlé trilogie, ve které tfiicet pût dívek 

usiluje o srdce mladého krásného prince, jenÏ hledá manÏelku. Mladá

Amerika o úãast v soutûÏi nestojí; hlavním dÛvodem je její první láska

a tajn˘ pfiítel Aspen. KvÛli chudobû její rodiny ji v‰ak rodiãe donutí se

pfiihlásit. Nikdo v‰ak neãeká, Ïe by byla vybrána mezi onûch tfiicet pût

‰Èastn˘ch vyvolen˘ch. Ale opak je pravdou. Pfii pobytu v paláci získá-

vá Amerika nové pfiátele i zku‰enosti a zaÏívá nev‰ední dobrodruÏství.

„V posledních mûsících jsem breãela tolikrát, Ïe bylo divné cítit se
najednou v pohodû. Do‰lo mi, Ïe za to mÛÏe Maxon. O nûj jsem se
mohla opfiít.“
„TakÏe dává‰ pfiednost jemu pfiede mnou?“ zeptal se Aspen. 

„Ne, nedávám pfiednost ani jednomu. Dávám pfiednost sobû.“ O to
hlavnû ‰lo. Nevûdûla jsem sice je‰tû, co chci, ale nemohla jsem se ne-
chávat dál zviklat tím, co bylo buì jednodu‰‰í, nebo správné podle
nûkoho jiného. Potfiebovala jsem si jen dopfiát ãas, abych mohla 
udûlat to, co bude nejlep‰í pro mû. Aspen si to chvíli pfiebíral v hlavû
a moje slova se mu zjevnû moc nelíbila. Nakonec se usmál.

Na této kníÏce se mi nejvíce líbí styl, jak˘m autorka pí‰e. A také 

osobnost kaÏdé postavy. Mou nejoblíbenûj‰í postavou je samozfiejmû

hlavní hrdinka Amerika. ProtoÏe je svérázná, tvrdohlavá, uráÏlivá

a nebojácná. Sv˘mi „‰patn˘mi“ vlastnostmi mi totiÏ hodnû pfiipomí-

ná mû samotnou.

Lucie Tomeãková, 9. B, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
(CASSOVÁ, Kiera. Selekce. Praha: Nakladatelství CooBoo, 2016.

288 s.)

Kiera Cassová: Selekce

MÛj ‰álek ãaje – nová generace
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Nikdy jsem nemyslel, Ïe by svoboda ãlovûka záleÏela

v tom, aby dûlal, co chce, n˘brÏ spí‰ v tom, aby nikdy

nedûlal, co nechce. Jean-Jacques Rousseau

Známá i neznámá v˘roãí

Citát: Spoleãenská kronika

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

Petr La‰ák – R˘mafiov............................................................ 80 let

Vlasta Volková – R˘mafiov .................................................... 80 let

·tûpánka âerná‰ová – R˘mafiov ............................................ 80 let

Rudolf Cejnar – R˘mafiov...................................................... 82 let

RÛÏena Poláchová – R˘mafiov............................................... 83 let

Ludmila Schneiderová – R˘mafiov ........................................ 83 let

Zdenûk Binder – R˘mafiov..................................................... 83 let

Berta Moroviãová – Edrovice................................................ 83 let

Josef Echinger – Janovice...................................................... 86 let

Eva Muráriková – R˘mafiov .................................................. 88 let

Vlasta Prouzová – R˘mafiov .................................................. 89 let

Anna Janeková – Edrovice .................................................... 90 let

·arlota Zifãáková – R˘mafiov ................................................ 90 let

Jifiina Musilová – R˘mafiov.................................................... 91 let

Ludmila Orságová – R˘mafiov............................................... 94 let

Blahopfiání

Dne 3. ãervence 2018 oslaví své 

101. narozeniny
maminka, babiãka, prababiãka, praprababiãka,

paní Jindfii‰ka Pospí‰ilová.

V‰e nejlep‰í k jubileu pfieje za v‰echny
vnuk Petr s rodinou.

Vzpomínáme
Není moÏné zapomenout na ãlovûka,

kterého opravdu milujeme.

Dne 11. ãervence 2018 
uplynou dva roky od chvíle,

co nás navÏdy opustila na‰e milovaná

maminka, babiãka a prababiãka,

paní Aloisie Ondráková.
S láskou a úctou vzpomínají

dcery a synové s rodinami.

27. ãervna 2018
jsme si pfiipomnûli ãtvrté smutné v˘roãí dne, 

kdy nás navÏdy opustila

na‰e milovaná dcera, maminka, babiãka

a sestra

Jarmila Sedláãková.
Kdo jste ji znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

S láskou vzpomínají 

maminka, dcery, vnuãka, pravnuk, bratr a sestra s rodinami.

Rozlouãili jsme se

Jaroslav Mike‰ – R˘mafiov................................................... 1929

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

29. 6. 1793 nar. Josef Ressel, lesník, vynálezce lodního, tzv.
Archimédova ‰roubu (zemfi. 9. 10. 1857) – 225. v˘r. nar.

30. 6. Den ozbrojen˘ch sil – slaví se od roku 2002 na pamûÈ
vojenské pfiehlídky ãeskoslovenského zahraniãního
odboje v Darney roku 1918 

2. 7. 1778 zemfi. Jean-Jacques Rousseau, francouzsk˘ filosof
a romanopisec (nar. 28. 6. 1712) – 240. v˘roãí úmrtí 

3. 7. 1943 zemfi. Emil Kolben, ãesk˘ vynálezce a podnikatel (nar.
1. 11. 1862) – 75. v˘roãí úmrtí

5. 7. Státní svátek âR – Den vûrozvûstÛ Cyrila
a Metodûje, pfiipomínka jejich pfiíchodu na Moravu
roku 863 

6. 7. Státní svátek âR – Den upálení Mistra Jana Husa
roku 1415 

6. 7. 2008 zemfi. Karel Hála, zpûvák (nar. 2. 10. 1933) – 10. v˘-
roãí úmrtí

7. 7. 1938 nar. Pavel Kühn, sbormistr a dirigent (zemfi. 
5. 1. 2003) – 80. v˘roãí narození

9. 7. 1988 zemfi. Milo‰ Václav Kratochvíl, spisovatel (nar. 
6. 1. 1904) – 30. v˘roãí úmrtí

10. 7. 1868 nar. RÛÏena Svobodová, spisovatelka (zemfi. 
1. 1. 1920) – 150. v˘roãí narození

10. 7. 1888 nar. Giorgio de Chirico, italsk˘ malífi (zemfi. 
20. 11. 1978) – 130. v˘roãí narození 

14. 7. 1918 nar. Ingmar Bergman, ‰védsk˘ reÏisér, scenárista
a prozaik (zemfi. 30. 7. 2007) – 100. v˘roãí narození 

14. 7. 1998 zemfi. Miroslav Holub, imunolog, spisovatel a pfiekla-
datel (nar. 13. 9. 1923) – 20. v˘roãí úmrtí 

15. 7. 1928 zemfi. âenûk Junek, automobilov˘ závodník (nar. 
25. 5. 1894) – 90. v˘roãí úmrtí

19. 7. 1893 nar. Vladimir Majakovskij, rusk˘ spisovatel, filmov˘
scenárista a herec (zemfi. 14. 4. 1930) – 125. v˘r. nar.

19. 7. 1993 zemfi. Elmar Klos, filmov˘ reÏisér a scenárista (nar. 
26. 1. 1910) – 25. v˘roãí úmrtí

22. 7. 1843 nar. Antal Sta‰ek, vl. jm. Antonín Zeman, prozaik
(zemfi. 9. 10. 1931) – 175. v˘roãí narození 

23. 7. 1843 zemfi. Antonín Mánes, malífi (nar. 3. 11. 1784) 
– 175. v˘roãí úmrtí 

26. 7. 1928 nar. Stanley Kubrick, americk˘ filmov˘ reÏisér, pro-
ducent a scenárista (zemfi. 7. 3. 1999) – 90. v˘r. nar.
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1. 6. – 31. 8. SVâ R˘mafiov
V˘stava: O cenu Karla Schinzela

7. 6. – 29. 7. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Marie von Ebner-Eschenbach

9. 6. – 29. 9. zámek Janovice
V˘stava: David Macháã – Zahrádkáfii

9. 6. – 30. 9. zámek Janovice
V˘stava: Petr ·imãík – Zákaz vstupu

12. 6. – 31. 8. M. knihovna R˘mafiov
V˘stava: Absolventky ZU·

12. 6. – 31. 8. radnice R˘mafiov
V˘stava: Bestiáfi – absolventky ZU·

16. 6. – 30. 9. hrad Sovinec
V̆ stava: K. Gebauer a M. Klouzová – Niubo

28. 6. – 29. 7. M. muzeum R˘mafiov
V˘stava: Marie Kodovská – Kvûty a kytice

30. 6. 9:00 Karlova Studánka, II. lázeÀsk˘ jarmark
30. 6. 14:00 Kemp Indiana Janovice

Westernové vítání prázdnin
30. 6. Pradûdova galerie Jifiíkov

Zahájení prázdnin
30. 6. – 1. 7. hrad Sovinec, Srnãí stezkou
5.–6. 7. hrad Sovinec, V˘stava: Sovineck˘ ‰perk
7. 7. 15:00 hfii‰tû Velká ·táhle,  Z pohádky do pohádky
7.–8. 7. hrad Sovinec, Bubofest
7.–8. 7. Pradûdova galerie Jifiíkov

¤ezbáfisk˘ jarmark
13. 7. Kemp Indiana Janovice, Divadlo: Stará 

aréna Ostrava – Sen z moci svatojánské
14.–15. 7. hrad Sovinec, Na pfiíkaz císafie
19. 7. 21:30 zámek Janovice, Projekce: Na tûlo
19.–22. 7. Horní Mûsto

Hornické dny a Hornomûstské hody
20. 7. 16:00 hfii‰tû Bfiidliãná, Fabrikafest
20. 7. hrad Sovinec, Noc na hradû
21.–22. 7. kostel Jifiíkov

komentovaná prohlídka kostela v Jifiíkovû
21.-22. 7. hrad Sovinec, Hradní bestie
22. 7. 11:00 kostel Horní Mûsto

PouÈ sv. Mafií Magdaleny
28. 7. Vyhlídková vûÏ Nová Ves

Anenská pouÈ a III. novovesk˘ jarmark
28. 7. Kemp Indiana Janovice

Divadlo: Ochotnické divadlo Járy ·mitriho
Cimrmana (Svûtlá Hora) – Záskok

28.–29. 7. hrad Sovinec, Za ãest krále
29. 7. 10:00 kaple Stfiíbrné Hory, Anenská pouÈ
29. 7. 11:15 kaple Ondfiejov, Anenská pouÈ

Pfiehled kulturních akcí – ãervenec 2018
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VáÏení obãané,
dostává se vám do rukou anketa, která má za cíl zmapovat potfieby obyvatel
mûsta R˘mafiova v sociální oblasti. Jde o jednu z nejdÛleÏitûj‰ích fází procesu
komunitního plánování rozvoje sociálních sluÏeb v R˘mafiovû, kdy jen dÛklad-
né zmapování názorÛ a potfieb obyvatel umoÏní vznik a pruÏné pfiizpÛsobení so-
ciálních sluÏeb na míru obyvatelÛm mûsta. Proto je nezbytnû nutné sly‰et hlas
vás, obyvatel mûsta, k tomu aby nabídka sociálních sluÏeb v R˘mafiovû umoÏni-
la uspokojovat va‰e potfieby v sociální oblasti.
Jakékoliv bliÏ‰í informace vám rádi poskytneme na telefonu 554 254 222 nebo
e-mailu: podzemna.iveta@rymarov.cz.
Datum ukonãení sbûru: 31. 7. 2018

Sbûrná místa k odevzdání vyplnûn˘ch dotazníkÛ:
• Lékárna Avion – nám. Míru 3

• Ordinace praktick˘ch lékafiÛ: MUDr. ·picerová, MUDr. La‰áková, MUDr.

Va‰tíková – Pivovarská 11

• Podhorská nemocnice, a. s., Chirurgická ambulance, Interní ambulance

Hornomûstská 16 

• Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, podatelna – nám. Míru 1

• Kavárna Bufiinka – Sokolovská 30

• Mûstská knihovna R˘mafiov – Sokolovská 25

• Úfiad práce – Kontaktní pracovi‰tû R˘mafiov – tfiída HrdinÛ 16

• Úfiad práce – Kontaktní pracovi‰tû R˘mafiov – 8. kvûtna 48

1) Bydlíte v R˘mafiovû?
❑ ANO ❑ NE

V pfiípadû, Ïe nebydlíte v R˘mafiovû, uveìte prosím název obce 

.......................................................................................................................................
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2) Kolik je Vám let?

❑ 0–18           ❑ 19–26           ❑ 27–45           ❑ 46–64           ❑ 65 a více

3) V ãem potfiebujete Vy nebo ãlen Va‰í rodiny pomoci v sociální oblasti, co Vás

nejvíce trápí?

3.1 Pomoc pfii péãi o vlastní osobu (oblékání, polohování, pfiesun lÛÏko – vo-

zík atd.)

❑ ANO ❑ NE

❑ Zaji‰Èuje rodina/blízká osoba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Zaji‰Èuje sociální sluÏba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Potfiebuji zajistit

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu ❑ na pfiechodnou dobu

3.2 Pomoc pfii osobní hygienû (koupání, pouÏití WC, v˘mûna inkontinenãní po-

mÛcky atd.)

❑ ANO ❑ NE

❑ Zaji‰Èuje rodina/blízká osoba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Zaji‰Èuje sociální sluÏba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Potfiebuji zajistit

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu ❑ na pfiechodnou dobu

3.3 Pomoc pfii zaji‰tûní stravy (nákupy, zaji‰tûní obûdÛ, pfiíprava jídla atd.)

❑ ANO ❑ NE

❑ Zaji‰Èuje rodina/blízká osoba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Zaji‰Èuje sociální sluÏba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Potfiebuji zajistit

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu ❑ na pfiechodnou dobu
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3.4 Pomoc v domácnosti (úklid, praní a Ïehlení atd.)

❑ ANO ❑ NE

❑ Zaji‰Èuje rodina/blízká osoba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Zaji‰Èuje sociální sluÏba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Potfiebuji zajistit

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu ❑ na pfiechodnou dobu

3.5 Pomoc/doprovod pfii úfiedních jednáních (úfiad, ‰kola, lékafi, po‰ta atd.)

❑ ANO ❑ NE

❑ Zaji‰Èuje rodina/blízká osoba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Zaji‰Èuje sociální sluÏba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Potfiebuji zajistit

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu ❑ na pfiechodnou dobu

3.6 Pomoc se zaji‰tûním volnoãasov˘ch aktivit (pfiedãítání, spoleãenské hry, kur-

zy a koníãky, povídání si, kino, divadlo, v˘lety atd.)

❑ ANO ❑ NE

❑ Zaji‰Èuje rodina/blízká osoba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Zaji‰Èuje sociální sluÏba

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu

❑ Potfiebuji zajistit

❑ kaÏd˘ den ❑ pracovní dny ❑ o víkendu ❑ na pfiechodnou dobu
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3.7 Pomoc se zaji‰tûním bydlení
❑ ANO ❑ NE

❑ trvale ❑ na pfiechodnou dobu

DÛvod: ❑ nedostatek financí ❑ nemám kde bydlet

❑ bariérovost souãasného bydlení

❑ zdravotní stav ❑ zaji‰tûní péãe o blízkou osobu

❑ diskriminace na trhu bydlení ❑ riziko ztráty souãasného bydlení

❑ nevyhovující úroveÀ souãasného bydlení

❑ jin˘

.......................................................................................................................................

3.8 Schopnost splácet dluhy
❑ ANO ❑ NE

❑ jeden vûfiitel ❑ dva a více vûfiitelÛ

DÛvod: ❑ vy‰‰í v˘daje neÏ pfiíjmy ❑ nemám pfiehled o sv˘ch dluzích

❑ nechci fie‰it ❑ neumím fie‰it, potfiebuji poradit

3.9 Právní poradenství
❑ ANO ❑ NE

V jaké oblasti: ❑ rodina ❑ finance ❑ práce ❑ bydlení

❑ smlouvy

❑ obãanské spory ❑ diskriminace

❑ systém sociálního zabezpeãení (dávky, dÛchody atd.)

❑ spotfiebitelské spory (reklamace zboÏí, odstoupení od smlouvy

s obchodníkem, dodavatelem energie, podomní obchody atd.)

3.10 Problémy v rodinû a vztazích
❑ ANO ❑ NE

❑ zvládám samostatnû ❑ potfiebuji pomoc

V jaké oblasti:

❑ materiální zaji‰tûní péãe o dítû (strava, obleãení atd.)

❑ v˘chova a vzdûlávání (komunikace se ‰kolou, matefiskou ‰kolou atd.)

❑ douãování ❑ zaji‰tûní volnoãasov˘ch aktivit dûtí a mládeÏe

❑ kriminalita ❑ alkohol a návykové látky ❑ gamblerství

❑ násilí v rodinû ❑ partnerské problémy

❑ problémy v souÏití mezi generacemi (rodiãe x prarodiãe atd.)

❑ jiné

.......................................................................................................................................
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Servis sluÏeb

Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov
Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

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

sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00

nedûle: 13:00–16:00

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

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba od 2. 7. do 31. 8.:
po–pá 14:00–21:00, 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. Termíny kavárniãek (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10.,

6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

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

Kryt˘ bazén
v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v ãervenci
pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00

úter˘ 14:00–20:00 sobota 9:00–20:00

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.

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Expozice otevfiena:
Úter˘, ãtvrtek, sobota   9:00–12:00    13:00–16:00

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

SoutûÏ

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je

mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15

s fotografií vyjde v RH ã. 23/2018 v pátek 14. prosince. Kupóny mÛ-

Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního

ãísla pfií‰tího roku, tj. do 3. ledna 2019. Jména v˘hercÛ budou uve-

fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 11. led-

na 2019. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 6
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................

✃

V dubnovém vydání R˘mafiovského horizontu ã. 08/2018 jsme zahájili

redakãní soutûÏ, tentokrát pod názvem Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ.
V jednotliv˘ch vydáních do konce kalendáfiního roku budeme uvefiejÀo-

vat snímky pfiedmûtÛ vybran˘ch ze sbírek Mûstského muzea R˘mafiov,

které slouÏily na‰im pfiedkÛm pfiíleÏitostnû nebo ke kaÏdodenní práci,

mohli se s nimi setkat pfii náv‰tûvû kostela ãi nûkterého fiemeslníka. 

Úkolem soutûÏících bude urãit, o jak˘ pfiedmût jde, k ãemu se pouÏí-

val, pfiípadnû ze kterého období pochází. 
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Po zahrádkáfiské v˘stavû kreseb Josefa âapka v muzeu
a otevfiení janovického zámku s kvûtinovou expozicí pra-
cí ZU· a dal‰ích ‰kol a ‰kolek, v˘stavou janovického nai-
visty Miroslava Morávka a fotografického cyklu
Zahrádkáfii Davida Macháãe vrcholí stanovené téma na
leto‰ní rok v˘stavou s v‰efiíkajícím názvem Kvûty a kyti-
ce v lidovém a naivním umûní a v díle Marie Kodovské.
V̆ stava opût vznikla na základû úspû‰né spoluprá-

ce Mûstského muzea R˘mafiov a Galerie Marie

Kodovské s polsk˘m Muzeem Wsi Opolskiej

w Opolu. Zatímco vloni jmenované organizace 

uspofiádaly spoleãnou v˘stavu dvou naivních umûl-

cÛ – opolského Jana Koloczka a r˘mafiovské Marie

Kodovské, leto‰ní v˘stava neprofesionálního umû-

ní zahrnuje vût‰í mnoÏství umûlcÛ, a to dokonce

z celé Evropy, i zacílení na stanovené téma, jímÏ je

inspirace krásou nesmírnû bohaté rostlinné fií‰e. Jak

se vyjádfiil spoluautor v˘stavy Bogdan Jasiƒsk˘:

„Expozice má kromû estetick˘ch dojmÛ vyvolat
v náv‰tûvníkovi reflexi v˘znamu umûní zaloÏeného
na krásách pfiírody.“
Zastoupeny jsou hlavní sloÏky neprofesionálního (ãi

spontánního) umûní, konkrétnû lidové umûní vzniklé na vesnici a vá-

zané na tradice, zvyky a folklór, dále naivismus spojen˘ s první gene-

rací ne‰kolen˘ch tvÛrcÛ objeven˘ch v 60. a 70. letech minulého stole-

tí a pomûrnû nov˘ pojem art brut, váÏící se k neprofesionálním auto-

rÛm, jimÏ se tvorba stala zásadním a jedin˘m v˘chodiskem z osobních

psychick˘ch otfiesÛ a pohnut˘ch osudÛ. Na v˘stavû jsou k vidûní rÛz-

norodé pfiedmûty uÏitého umûní (v˘‰ivky, tkaniny, koberce, keramika,

vystfiihované dekorace, kraslice) nebo artefakty sochafiské a malífiské. 

Exponáty z polsk˘ch sbírek v pfieváÏné mífie zastupují oblast uÏitého 

umûní, coÏ je dáno polsk˘m zájmem o folklór a etnografii. VyloÏenû v˘-

tvarnou oblast pak prezentuje ãeská strana hlavnû prostfiednictvím kre-

seb, maleb a koláÏí r˘mafiovské malífiky a básnífiky Marie Kodovské,

dále maleb generaãnû mlad‰í Heleny Navrátilové, jejíÏ tvorba byla ve-

fiejnosti poprvé pfiedstavena v galerii Pran˘fi vloni (viz RH 7/2017), ãi

kresbami a malbami dobfie známého naivisty z Janovic Miroslava

Morávka, kter˘ v souãasné dobû vystavuje na janovickém zámku. 

Vystavené pfiedmûty z polsk˘ch akvizic pocházejí z Muzea Sztuki

Ludowej w Otr´busachu, se kter˘m Muzeum Wsi Opolskiej spolu-

pracuje, dále ze soukromé sbírky Bogdana Jasiƒského, z ãeské stra-

ny pak z Mûstského muzea R˘mafiov, Galerie Marie Kodovské a sou-

krom˘ch sbírek. 

V̆ sledkem v˘stavy a celého projektu Kvûty a kytice, kter˘ je spolu-

financován z fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem

R˘mafiovem, je také katalog obsahující studie k danému tématu a ob-

razovou ãást s vût‰inou vystaven˘ch exponátÛ. Katalog je k dostání

v informaãním centru pfii r˘mafiovském muzeu.

V˘stava byla zahájena za úãasti polsk˘ch partnerÛ ve ãtvrtek 

28. ãervna a bude k vidûní aÏ do 29. ãervence. Poté se pfiesune do

Muzea Wsi Opolskiej w Opolu, kde bude pfiístupná od 17. srpna do

15. fiíjna. Foto a text: Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘mafiov

Kvûty a kytice v r˘mafiovském muzeu

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Marie Kodovská – Sen, 1976

Malovan˘ koberec – kilim s motivy rÛÏí, 50. léta 20. století
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V záfií umûli nûktefií z nich poznávat písmena a trochu ãíst jen v˘jimky. Po de-
seti mûsících ve ‰kole se ze v‰ech stali ãtenáfii. Se sv˘m prvním ‰kolním vy-
svûdãením si prvÀáãci domÛ pfiinesli i prÛkazku do knihovny.
KaÏdoroãnû v ãervnu pofiádá r˘mafiovská knihovna slavnostní paso-

vání prvÀákÛ na ãtenáfie. V‰ichni, kter˘m se podafiilo pfiekonat ná-

strahy spojené se ãtením, jsou pfii malém ceremoniálu pfiijati mezi

„rytífie krásného slova“. Pasováni nejsou jen tak zadarmo, kaÏd˘ mu-

sí pfiedvést, Ïe ãíst opravdu umí. Letos bylo pasováno padesát dûtí ze

dvou tfiíd; dal‰í tfiídu tato malá zkou‰ka ze ãtení ãeká v záfií.

„âtení je nejdÛleÏitûj‰í dovednost, kterou dûti v první tfiídû získají.

Nûktefií rodiãe si myslí, Ïe kdyÏ se dûti nauãí trochu ãíst, mohou je ne-
chat, aÈ si ãtou kníÏky úplnû samy. Ve spoleãném ãtení by ale mûli po-
kraãovat,“ pfiipomíná knihovnice Petra Klimentová.

Dûtem pasovan˘m na ãtenáfie knihovna vûnuje nejen ãtenáfisk˘ prÛ-

kaz a s ním moÏnost pÛjãovat si kníÏky rok zdarma, ale i zbrusu no-

vou kníÏku jako dárek. Letos dûti dostaly pohádkov˘ pfiíbûh Lapálie
v Lampálii Martina ·inkovského s ilustracemi komiksového kreslífie

Petra Nováka alias Ticha762. Ideální ãtení na prázdniny, aby „rytífii

krásného slova“ nezapomnûli, co se ve ‰kole nauãili. 

ZN

Rytífi pasoval prvÀáky na ãtenáfie
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PROVOZNÍ DOBA
Po – Út  9:00–18:00, ât – Pá  9:00–17:00, 

St  z a v fi e n o, www.knihovnarymarov.cz

Provozní doba Mûstské knihovny R˘mafiov 
v dobû hlavních prázdnin

Ve dnech 2.–13. ãervence 2018 bude knihovna uzavfiena
z dÛvodu revize knihovního fondu 

a ãerpání fiádné dovolené pracovníkÛ!

PÒJâOVNÍ DOBA od 16. 7. do 31. 8. 2018

Po, Út 9:00–16:00
St zavfieno
ât, Pá 9:00–16:00

âím víc roãníkÛ multiÏánrového hudebního festivalu Prestigefest 

ubûhlo, tím ménû jsou si jeho náv‰tûvníci i pofiadatelé jistí, kolikát˘

Ïe právû udefiil. Nahlédnutím do loÀského Horizontu se dovídáme, Ïe

ten leto‰ní byl uÏ tfiináct˘. Tfiináctka je pr˘ smolné ãíslo, tfiináct˘

„PrestiÏ“ ve Tfiináctce mûl ale smÛlu jedinou, a to na poãasí. Prudké

ochlazení, které uhodilo po tfiech mûsících veder, nejspí‰ ovlivnilo

komornûj‰í náv‰tûvnost páteãní ãásti pfiehlídky, nicménû v sobotu uÏ

byl poãet fanou‰kÛ podobn˘ jako vÏdycky.

Tfiináctka alias Kavárna DJ Stanley club 13 byla vyhrazena muzi-

kantÛm a posluchaãÛm, pfiípadnû taneãníkÛm, zatímco pfiilehlá za-

hrada Mûstského divadla poskytla pod nûkolika stany zázemí pro ob-

ãerstvování a konverzování. Na Prestigefestu se díky termínu ataku-

jícímu zaãátek prázdnin i díky rÛznorodému obsazení scházejí fa-

nou‰ci v‰eho vûku i zálib. I letos si mûli z ãeho vybírat. PÛvodnû by-

lo na programu deset kapel a i poté, co domácí Sibérija odstoupila,

bylo pfiichystáno minimálnû devût hodin muziky nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ

ve dvou dnech.

Páteãní zkrácen˘ program vyplnily domácí skupiny. Bigbeatem od-

startoval Meclopín band, The Hero vzápûtí stylovû obrátili k melo-

dickému rocku a veãer zavr‰ila ãerstvá novinka místní scény – Sifon

Bombs, v níÏ se spojili ãlenové jin˘ch zdej‰ích kapel (Moskviã, We

Play aparát, Mrtv˘ holub a Demage) v energickém punkovém náfiezu

oÏiveném zvukem trumpety.

Sobota byla o poznání del‰í, vydatnûj‰í a taky rozmanitûj‰í. Na úvod

Tfiináct˘ Prestigefest ve Tfiináctce

Jazzclub
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zahrál dal‰í bigbeatov˘ projekt místních muzikantÛ 5 kilo ubrusu, ná-

sledován Griffem, stálicí Prestigefestu katapultovského raÏení s po-

nûkud svéráznou poetikou textÛ. Od následujícího v˘stupu, kter˘ pat-

fiil rockov˘m Key Features, se plácek pfied hudebníky zaplnil tanãící-

mi fanou‰ky a ti ho pak opou‰tûli uÏ jen v pauzách na v˘mûnu kapel.

PokaÏdé to byl jin˘ typ tance – krnov‰tí Astaroth se sv˘m protinábo-

Ïensk˘m death metalem inspirovali hlavnû dlouhovlasé posluchaãe

k provûtrání k‰tice, rapery Mesu a Redyho z Omega Stylu doprová-

zelo pohupování a ruce vzhÛru a václavov‰tí metalisti Demage vy-

volali hromadné pogování.

Letos si na Prestigefestu ne‰krtli milovníci ska a reggae. Tûm v‰ech-

no vynahradí aÏ srpnová R˘mafiovská Skatastrofa na nádvofií jano-

vického zámku. ZN

V sobotu 16. ãervna byla na Sovinci zahájena dal‰í v˘stava v˘znamn˘ch 
osobností v˘tvarného umûní. Proslulé „sovinecké v˘stavy“, iniciované a re-
alizované fotografem Jindfiichem ·treitem, nyní ve spolupráci s Muzeem
v Bruntále, tak nadále pokraãují, a to uÏ od roku 1974, kdy jako první
v Galerii u ·treitÛ vystavovala Marie Kodovská. Nyní v˘stavní sály hradu
Sovince zaplnila díla souãasn˘ch v˘tvarníkÛ, generaãnû rozdíln˘ch, svou
tvorbou v‰ak spfiíznûn˘ch. 
Kurt Gebauer, v˘znamná osobnost ãesk(oslovensk)ého umûní, absol-

vent Stfiední ‰koly umûleck˘ch fiemesel v Brnû, Stfiední prÛmyslové

‰koly kamenické a sochafiské v Hofiicích a Akademie v˘tvarn˘ch umû-

ní v Praze, jako sochafi pÛsobí od roku 1969. V roce 1990 byl jmeno-

ván docentem na praÏské UMPRUM, kde od roku 1992 jako profesor

vedl ateliér ve‰kerého sochafiství. Letos v dubnu získal ãestn˘ doktorát

za celospoleãenskou propagaci umûní v mezinárodním prostoru.

Osobnost Kurta Gebauera je mimo Prahu spojena hlavnû s Hradcem

nad Moravicí, kde se narodil, a s Opavou, kde mimo realizace ve ve-

fiejném prostoru (Utíkající dívka pfied Domem umûní v Opavû, 1974,

Sen o létání v zámeckém areálu v Hradci n. M., 2001, Ptáci
na Ptaãím vrchu v Opavû, 2006) má i svou dlouhodobou expozici

(VOVO – Vodárenská vûÏ). PfiestoÏe autora pojí s Jindfiichem

·treitem ãtyfiicetileté pfiátelství, dosud v na‰em regionu nevystavo-

val; R˘mafiovu nejblíÏe se pfiedstavil v bruntálské Galerii v Kapli

v roce 1999, v˘stavu na Sovinci se podafiilo uskuteãnit aÏ letos.

Martina Klouzová-Niubo byla Gebauerovou studentkou na praÏské

UMPRUM, poté pfiestoupila na Akademii v˘tvarn˘ch umûní k prof.

Nepra‰ovi a doc. Davidovi. Má za sebou fiadu v˘stav a realizací do-

ma i v zahraniãí. V souãasné dobû se kromû tvorby zab˘vá restauro-

váním a vede pfiípravné kurzy modelování na UMPRUM. Mimo so-

chafiství tvofií instalace, performance ãi projekce. 

Oba autory spojuje zájem o netradiãní sochafiské materiály a postupy,

jak˘mi jsou polystyren, montáÏní pûna, molitan, papír i drát, práce

s odlitky tûla z prÛhledn˘ch hmot, ka‰írované objekty z pletiva, prys-

kyfiice a sádry, práce s textem, fotografií a dal‰í.

V̆ stava na Sovinci je rozdûlena do dvou pater. V pfiízemí, slovy 

autora „temném, depresivním“, vystavuje Kurt Gebauer své kultovní

práce, jak˘mi jsou trpaslíci, pták, odlitky Ïenského tûla ãi housenky.

Za slupkou humoru Gebauerova díla se skr˘vá silná dávka kritiky 

a ironie. Jeho dílo bylo od poãátku politické. Trpaslíci zastupují ães-

kou malost; autor je komponuje do pozic zdravícího Lenina, aby pa-

rodovali balast a hnus minulého reÏimu. V‰udy prolézající housenky

zase symbolizují prohnilost, postupné nahlodávání, drolení a nevy-

hnutelnou zkázu spoleãnosti, zpÛsobenou relativizováním jasn˘ch

morálních hodnot a obyãejné lidské slu‰nosti. Housenky autor popr-

vé vystavil v polovinû 90. let na praÏském Hradû jako projev pore-

voluãní skepse. Dle jeho slov jsou opût aktuální, a to nejen na Hradû,

ale v celé souãasné politice.

Sochy a objekty Martiny Klouzové-Niubo v prvním patfie diváky za-

vedou do Ïenského svûta vzpomínek, dûtství a nevinnosti (Holãiãka
skákající pfies ‰vihadlo, obrazy z molitanu a montáÏní pûny), kter˘

stfiídá doba zralosti (Nevûsta), pfiecházející do poãínajícího stáfií (mo-

numentální objekty spodního prádla ze syntetické textilie, instalace

okfiídlen˘ch vafieãek). V‰echna díla vyjadfiují autorãiny aktuální po-

city ze stfiídání rolí, které ãlovûk v prÛbûhu svého Ïivota pfiijímá.

Zatímco kritiãnost Gebauerov˘ch dûl umocÀuje materiál zemit˘ch

odstínÛ, Ïlutavé, narÛÏovûlé a bílé odstíny polychromie a polystyre-

nová a vatová lehkost dûl Klouzové-Niubo je naopak odhmotÀují.

Svûty dvou v˘tvarníkÛ se na sovinecké v˘stavû stfietly a vzájemnû

propojily. VÏdyÈ co jiného jsou na‰e Ïivoty neÏ sloÏeninou ãásti pri-

vátní a intimní s ãástí vefiejnou a obãanskou. V̆ zvou pro náv‰tûvní-

ka je pokusit se tyto póly ve svém Ïivotû nejen skloubit do fungují-

cího celku, ale pfiedev‰ím se jich úãastnit ne jako pouh˘ pozorovatel,

ale jako aktivní hybatel, jak zmínil Kurt Gebauer, jedna z hlavních 

osobností sametové revoluce.

Mimofiádná v˘stava na hradû Sovinci bude k vidûní po celé prázdni-

ny, a to aÏ do 30. záfií.

Fota a text: Michal Vyhlídal

V˘stava Kurta Gebauera a Martiny Klouzové-Niubo na Sovinci

Akce hradu Sovince

Kurt Gebauer se sv˘mi Ïáky Adamem Rybkou a Martinou Klouzovou-
Niubo

Martina Klouzová-Niubo provází svou v˘stavou; vedle v˘tvarníci Jan
Na‰, Adam Rybka, Inge Kosková a Libu‰e Na‰ová
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Seriál: Pfiedstavujeme sociální sluÏby

Rodina, rodinná politika, krize rodiny, promûna rodinn˘ch rolí, to v‰e

jsou pojmy, které ãasto sly‰íme z médií, z úst politikÛ a vûdcÛ.

Rodina i dnes plní fiadu biologick˘ch, ekonomick˘ch, sociálních

a psychologick˘ch funkcí. Podporuje rozvoj dítûte, poskytuje mu fia-

du podnûtÛ, jistotu a bezpeãí. Má vliv na jeho sebepojetí a sebevûdo-

mí, uãí jej základním sociálním rolím.

Ne vÏdy je ov‰em rodina schopna nebo ochotna tyto funkce plnit. Ne

kaÏd˘ dokáÏe pfiedat sv˘m dûtem to, co do Ïivota potfiebují, co od

nich spoleãnost oãekává. Ne kaÏd˘ má to ‰tûstí, Ïe má fungující ro-

dinu, která je mu oporou v dobách, kdy se dostane do nesnází. SluÏba

Sociální asistence Krnov, R˘mafiov, zfiizovaná Slezskou diakonií, na-

bízí pomocnou ruku rodinám, které to potfiebují.

Posláním sociální asistence je podporovat rodiny s dûtmi, které se na-

cházejí v nepfiíznivé sociální situaci ohroÏující v˘chovu a v˘voj dûtí,

tak, aby byly pfiímo v prostfiedí jejich domovÛ vytvofieny podmínky

pro jejich pfiízniv˘ v˘voj a rÛst. Cílem na‰í sluÏby je rodina, která sa-

mostatnû zvládá problémy kaÏdodenního Ïivota vãetnû krizov˘ch si-

tuací, má kompetence k péãi o dûti a jejich v˘chovû, samostatnû zvlá-

dá hospodafiit s penûzi, peãovat o domácnost a jednat na úfiadech.

Pracovníci sluÏby nav‰tûvují rodiny v jejich pfiirozeném prostfiedí,

v pfiípadû potfieby a pfiání rodiny také v prostorách poboãky, kde spo-

leãnû pracují na vytyãen˘ch cílech.

SluÏba je poskytována rodinám s dûtmi ve vûku do 18 let z mikrore-

gionu R˘mafiovska a Krnovska (vãetnû Albrechticka a OsoblaÏska).

Tyto rodiny se ãasto pot˘kají s obtíÏemi v oblastech v˘chovy a vzdû-

lávání dûtí, hospodafiení a rodinného rozpoãtu, bydlení a vedení do-

mácnosti nebo v komunikaci s úfiady. V rámci spolupráce se sluÏbou

sociální asistence je rodinám nabízena podpora v nácviku zvládání

kaÏdodenní péãe o dûti, domácnost, rodinné hospodafiení, jednání 

s úfiady, ‰kolou, ‰kolkou, zafiízením ústavní v˘chovy, soudy, policií,

komunikace se sousedy, rodinou a blízk˘mi. Podpora mÛÏe b˘t rodi-

nû poskytována také napfi. pfii vyjednávání o dávkách, hledání vhod-

ného bydlení, zamûstnání, pfii vyhledávání vhodn˘ch zájmov˘ch ak-

tivit pro dûti, pfii pfiípravû na vyuãování, vyhledávání informací atd.

Nedílnou souãástí na‰ich ãinností je organizace volnoãasov˘ch akti-

vit pro rodiãe s dûtmi v rámci projektu Nejsme na to sami, kter˘ je fi-

nanãnû podporován Nadací Terezy Maxové, Moravskoslezsk˘m kra-

jem a mûstem R˘mafiovem. Smyslem tûchto aktivit je nabídnout ro-

dinám s dûtmi alternativu trávení volného ãasu. V minulém i leto‰ním

roce jsme v rámci uvedeného projektu uspofiádali spoustu akcí, napfi.

velikonoãní radování s tradicemi, poznávací v˘let do Malého

a Velkého svûta vûdy a techniky U6 v Ostravû, vodní radovánky

v Aquacentru Slunce, poznávací v˘let do ruãní papírny ve Velk˘ch

Losinách, náv‰tûvu kina v R˘mafiovû se zhlédnutím animovaného fil-

mu, vánoãní besídku s pfiedáním dárkÛ atd.

Ve‰keré sluÏby pro na‰e klienty jsou poskytovány zdarma.

Na‰e sluÏba si nesmírnû váÏí podpory Nadace Terezy Maxové,

Moravskoslezského kraje a mûsta R˘mafiova. Doufáme, Ïe tato spo-

lupráce bude úspû‰nû pokraãovat i v budoucnu.

Kontakt:
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, R˘mafiov, Julia Sedláka 14, 795 01

R˘mafiov

Kontaktní osoby:
Hana Lhotská, koordinátorka poboãky, 734 427 269, 

email: h.lhotska@sdk.cz 

Sabina Návratová, DiS., sociální pracovnice, 733 142 431, email:

s.navratova@sdk.cz Hana Lhotská, foto: Sabina Návratová

Sociální asistence Krnov, R˘mafiov pomáhá rodinám

• Jste senior ãi osoba se zdravotním znev˘hodnûním?

• Potfiebujete pomoc druhé osoby? 

• Bydlíte na území b˘valého okresu Bruntál?

PomÛÏeme Vám:
• Ïít co nejdéle ve svém domovû;

• b˘t více sobûstaãná/˘, samostatná/˘ a aktivní;

• vyuÏívat bûÏnû dostupné sluÏby ãi instituce;

• mít dobré vazby s rodinou ãi s blízk˘m okolím.

Na‰ím posláním je poskytovat pomoc, podporu a péãi osobám se

sníÏenou sobûstaãností, zejména seniorÛm, pfii kaÏdodenní péãi

o vlastní osobu a o domácnost. Usilujeme o zachování dÛstojného Ïi-

vota klientÛ v jejich domácnosti, tedy tam, kde je jim nejlépe a kde

jsou zvyklí Ïít.

Nabízíme:
• pomoc pfii osobní hygienû;

• pomoc a podporu pfii podávání jídla a pití;

• bûÏné práce spojené s chodem domácnosti;

• nákupy;

• nutné pochÛzky napfi. u lékafie, na úfiadech;

• dal‰í sluÏby dle individuálních potfieb klientÛ;

• základní sociální poradenství.

O sluÏbû
Charitní peãovatelská sluÏba

je poskytována peãovatelka-

mi v pfiirozeném prostfiedí

klienta, tedy pfiedev‰ím v je-

ho domácnosti, na základû

písemné smlouvy s klientem.

SluÏba je hrazena klientem

dle platného ceníku. Aktuál-

ní ceník je uveden na

www.svmartin.charita.cz. 

Klienti
• SluÏbu poskytujeme dospû-

l˘m osobám, které mají sní-

Ïenou sobûstaãnost z dÛvo-

du vûku, dlouhodobû ne-

pfiíznivého zdravotního sta-

vu nebo tûlesného postiÏení,

jejichÏ situace vyÏaduje po-

moc druhé osoby. 

• Jde o dospûlé osoby se zdravotním handicapem ve vûku 19–64 let

Charitní peãovatelská sluÏba

Herna pro dûti SA R˘mafiov
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Na‰e pÛjãovna slouÏí lidem, ktefií jsou v dÛsledku svého poranûní ne-

bo nemoci nuceni doãasnû nebo trvale pouÏívat zdravotnické po-

mÛcky. MoÏnost krátkodobého i dlouhodobého zapÛjãení pomÛcek.

Tyto pomÛcky napomohou potfiebn˘m ke zvládání kaÏdodenních

ãinností a usnadní pobyt ãi léãbu v domácím prostfiedí.

Ceník kompenzaãních a zdravotních pomÛcek 
Kompenzaãní pomÛcky:

• elektricky polohovatelné lÛÏko 540 Kã/mûs.

• mechanick˘ invalidní vozík 300 Kã/mûs.

• elektrick˘ invalidní vozík 540 Kã/mûs.

• WC kfieslo – pevné, pojízdné 150 Kã/mûs.

• chodítko – pojízdné, vysoké 150 Kã/mûs.

• chodítko – pevné 120 Kã/mûs.

• jídelní stolek 120 Kã/mûs.

• Ïidle do sprchy 120 Kã/mûs.

• sedaãka do vany 120 Kã/mûs.

• podloÏní mísa 90 Kã/mûs.

• nástavec na WC 60 Kã/mûs.

Zdravotní pomÛcky:

• koncentrátor kyslíku 540 Kã/mûs.

• antidekubitní podloÏka s kompresorem 180 Kã/mûs.

Kontakt:
Alena Fialová, Svûtlá Hora 329, 793 31 Svûtlá Hora, tel.: 731 077

270, e-mail: pujcovna@svmartin.charita.cz. Katalog pomÛcek najde-

te na webu: http://svmartin.charita.cz.

Charitní pÛjãovna kompenzaãních a zdravotnick˘ch pomÛcek

V sobotu 9. ãervna byla Záchranná stanice dravcÛ a sov ve Stránském in-
formována o ochromeném ãápovi, kter˘ jiÏ druh˘ den nehybnû stojí v polích
za Dlouhou Louãkou.
„KdyÏ jsem se zajímal, zda v blízkosti není vedení vysokého napûtí, bylo

mi fieãeno, Ïe asi 300 metrÛ odtud se opravdu nachází. Bylo mi hned jas-
né, Ïe mohlo dojít k zásahu ãápa elektrick˘m v˘bojem poté, co sedûl na
stoÏáru a dotkl se kfiídlem vedení. âápa se podafiilo odchytit a podrob-
nûj‰ím zkoumáním jsem zjistil, Ïe má nejniÏ‰í stupeÀ po‰kození. Pokud je

Drama ãapí rodinky

a seniory od 65 let.

• Peãovatelskou sluÏbu poskytujeme na území obcí a mûst b˘valého

okresu Bruntál.

Pracovníci peãovatelské sluÏby se fiídí tûmito zásadami:
• Úcta k lidské dÛstojnosti – respektujeme pfiání klientÛ, jednáme

s nimi v úctû a respektu, chráníme jejich práva a ctíme soukromí;

• Individuální pfiístup – pfiistupujeme ke kaÏdému jako k jedineãné

osobnosti, která má své zájmy, potfieby, zvyklosti a pfiání.

V‰ímáme si nejen materiálních, ale i duchovních potfieb ãlovûka;

• Naslouchání – vyslechneme pfiání klientÛ;

• Vzájemná spolupráce – podporujeme klienta ve spoleãném v˘ko-

nu provádûné ãinnosti;

• Odbornost / kvalita – peãovat o klienta budou pouze kvalifikovaní

pracovníci.

Provozní doba: v pracovní dny od pondûlí do pátku od 7:00 do

15:30.

Kontakt:
Katefiina Babi‰ová, Malá Morávka ã. 56, 793 36 Malá Morávka, tel.:

734 264 333, e-mail: katerina.babisova@svmartin.charita.cz, web:

http://svmartin.charita.cz.

Centrum pro mentálnû postiÏené Kouzelná bufiinka, které zaloÏil r˘mafiovsk˘
spolek SPMP âR pfied deseti lety, nabízí handicapovan˘m nejrÛznûj‰í formy
volnoãasového vyÏití. Vedle vzdûlávacích projektÛ, kurzÛ muzikoterapie, 
arteterapie nebo logopedie ãi poznávacích v˘letÛ pofiádá i pravidelné spor-
tovní akce. Mezi nejoblíbenûj‰í patfií kaÏdoroãní pfiedprázdninov˘ turnaj v pé-
tanque.
Leto‰ní, devát˘ roãník turnaje v pétanque se konal ve ãtvrtek 

21. ãervna na obvyklém místû – na hfii‰ti u Z· na ulici 1. máje. K po-

mûfiení sil a hlavnû dobré mu‰ky se se‰lo ‰est t˘mÛ. Dva vytvofiili Ïá-

ci r˘mafiovské základní ‰koly praktické, dva hosté z bruntálské

Polárky a dva domácí Kouzelná bufiinka. Tentokrát se druÏstva profi-

lovala jako dívãí a chlapecká, respektive Ïenská a muÏská, síly byly

ov‰em velmi vyrovnané a z prvenství se nakonec radovalo druÏstvo

domácích.

Pétanque je nenároãná hra, kterou se baví obyvatelé francouzsk˘ch

vesnic a mûsteãek, v podstatû kdekoliv to jen trochu jde – tfieba na

trávníku nebo písãitém plácku uprostfied obce. Pfiesto mÛÏe b˘t doce-

la napínavá a pfiinést spoustu zvratÛ. Vítûzstvím si aÏ do konce není

jist˘ nikdo. I vzájemné duely leto‰ního turnaje mûly tûsné v˘sledky

a v boji o bronz musel po pûti standardních kolech rozhodnout zápas

navíc.

Ve finále se ze zlata radovaly Dámy z Kouzelné bufiinky, stfiíbro si

odnesli Pánové z Kouzelné bufiinky a bronz patfiil MedvûdÛm z brun-

tálské Polárky. âtvrtí po závûreãném rozhodujícím duelu skonãili

Mimoni ze Z· ·kolní námûstí, pátí Vtipálci z Polárky a ‰esté Beru‰ky

ze Z· ·kolní námûstí.

Leto‰ní turnaj handicapovan˘ch podpofiily mûsto R˘mafiov

a Moravskoslezsk˘ kraj, díky nimÏ si v‰ichni úãastníci turnaje odne-

sli pûknou cenu a medaile, druÏstva na stupních vítûzÛ navíc poháry.

„Ráda bych také podûkovala Základní ‰kole Jelínkova za poskytnutí
hfii‰tû a kavárnû Bufiinka za skvûl˘ obûd pro v‰echny úãastníky tur-
naje,“ dodala pfiedsedkynû SPMP R˘mafiov Lucie Camfrlová. ZN

Zlato a stfiíbro z turnaje v pétanque zÛstalo doma

Organizace a spolky
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pefií vlhké od de‰tû ãi rosy, mÛÏe elektrick˘ v˘boj projet po povrchu pefií,
v˘raznû ptáka nezasáhne a nedojde k devastujícímu po‰kození. Podobn˘
pfiípad jsme tady mûli asi pfied mûsícem s v˘rem. Druhá varianta je, Ïe
v˘boj projde tkánûmi a v prÛbûhu t˘dne zaãne vypadávat pefií ze zasaÏe-
ného kfiídla, to zaãne postupnû odumírat a pfiestane b˘t funkãní jeden sto-
ják (noha). Takto zasaÏení ptáci nemají ve volné pfiírodû a dokonce ani
na záchranné stanici velkou ‰anci na pfieÏití, a pokud je stav tolik váÏn˘,
musí se pfiistoupit k eutanazii. Tfietí pfiípad je nejhor‰í. KdyÏ tûlo opefien-
ce zasáhne elektrick˘ v˘boj naplno, pták umírá a vût‰inou ho lidé na-
cházejí mrtvého pod sloupem elektrického vedení,“ vysvûtluje vedoucí

Záchranné stanice ve Stránském Petr Schäfer, kter˘ má ãapího pacienta

uÏ tfietí t˘den v péãi. âáp se pomalu zotavuje, pfiijímá potravu, a jakmi-

le to jeho zdravotní stav dovolí, mûl by b˘t v prÛbûhu ãtrnácti dnÛ vy-

pu‰tûn zpátky do volné pfiírody.

Tím ale drama zachránûného ãápa a jeho rodiny neskonãilo. Petr Schäfer

zjistil, Ïe na hnízdû po ãápovi zÛstala tfii mláìata. Byla viditelná webo-

vou kamerou, kterou instalovala obec Dlouhá Louãka. Zprvu nebylo jas-

né, zda zachránûn˘ ãáp patfiil k mláìatÛm, a také se nevûdûlo, kde je ãa-

pí máma. Naveãer se zpravidla oba rodiãe setkávají v hnízdû u mláìat.

KdyÏ se záchranáfi pfiijel na rodinku podívat, byl s mláìaty jen jeden ro-

diã, takÏe bylo evidentní, Ïe ãáp v záchranné stanici je druh˘m z rodiãÛ.

„Za dva dny nato jsem hnízdo opût pozoroval, abych mûl pfiedstavu, jak se
ãapí rodinû dafií. Najednou mû oslovila jedna místní paní, Ïe na‰li pod
sloupem v obci dal‰ího ãápa. Vzápûtí se ukázalo, Ïe druh˘ z rodiãÛ utrpûl
zásah elektrick˘m proudem, nemûl takové ‰tûstí jako zachránûn˘ ãáp a na

místû zahynul. Poté, co mláìata zÛstala bez ochrany rodiãÛ, zaãali na hníz-
do nalétávat jiní ãápi, zfiejmû loÀská mláìata. Volali mi lidé, aÈ rychle za-
sáhneme, Ïe dospûlí ãápi klovou do hnízdících mláìat. To se dûje v pfiíro-
dû bûÏnû, Ïe ãápi svádí kruté boje o obsazení hnízd,“ pokraãuje ve vyprá-

vûní dramatického pfiíbûhu ptaãí záchranáfi. K hnízdu v‰ak nebyl jin˘ pfií-

stup neÏ z vysokozdviÏné plo‰iny, a protoÏe byl veãer, bylo tûÏké zorgani-

zovat jakoukoliv technickou pomoc. Druh˘ den byli o pomoc poÏádáni ha-

siãi, ktefií mláìata z hnízda sundali. Hasiãská plo‰ina je‰tû neodjela a na

hnízdo okamÏitû pfiiletûli ãápi „predátofii“, ktefií chtûli mláìata z hnízda vy-

strnadit. Není vylouãeno, Ïe nová ãapí rodina zahnízdí místo mláìat.

Mláìata, která se po-

dafiilo zachránit, ne-

byla útoky dospû-

l˘ch ãápÛ v˘znamnû

zranûna, ale byla ex-

trémnû podvyÏivená.

„Jedno z mláìat uÏ
bylo v agónii, druhé
mûlo poloviãní veli-
kost, zfiejmû se nedo-
stávalo k potravû
a zakrnûlo v rÛstu.
Obû mláìata i pfies
ve‰kerou na‰i snahu
bûhem nûkolika ho-
din uhynula. Tfietí
z mláìat bylo velk˘
bojovník a za kaÏdou
cenu chtûlo Ïít.
Odvezl jsem je na
stanici a zaãal s umû-
l˘m pfiikrmováním.
Zaãal jsem mu fiíkat
Ferda, a kdyÏ na nûj
z dálky zavolám, ozve se mi klapáním zobáku a kfiikem, protoÏe ví, Ïe mu
nesu nûco dobrého na zub. Potravu spolyká bûhem nûkolika vtefiin.
Nechci si jej ochoãit, ale ke kontaktu pfii krmení zákonitû dochází,“ po-

pisuje Petr Schäfer. OkrouÏkování Ferdy i jeho rodiãe provede

v Záchranné stanici ve Stránském pozvan˘ odborník a pak mládû popu-

tuje do partnerské stanice v Patefiínû, která se stará mimo jiné o handica-

pované ãápy. Tam se mládû osamostatní a na podzim se uvidí, zda bude

moci jiÏ dospûl˘ ãáp sám pob˘vat ve volné pfiírodû.

Aby se zamezilo dal‰ím úrazÛm opefiencÛ elektrick˘m proudem na sto-

Ïárech vysokého napûtí, nav‰tíví Petr Schäfer spoleãnû se starostou

Dlouhé Louãky energetické závody a poÏádají je o instalaci plastov˘ch

izolátorÛ, které se dnes na stoÏáry bûÏnû osazují.

Za patnáct let ãinnosti pfiijala Záchranná stanice ve Stránském 4410 Ïi-

voãichÛ, od zaãátku leto‰ního roku jich je uÏ 127. Vût‰inou jde o ptáky,

ale byli mezi nimi i savci – srny, srnãata, zajíãci, kuny, veverky. U tûch-

to mláìat vût‰inou jde o nekompetentní zásah vefiejnosti. „Na‰li jsme
malého srneãka nebo zajíãka, leÏel sám a opu‰tûn˘, tak jsme vám ho pfii-
nesli, zaznívá nejãastûji z úst rádoby zachráncÛ. Samozfiejmû mládû,
které je cítit lidsk˘m pachem, nemÛÏeme vrátit do pfiírody, protoÏe jej ro-
diãe odmítnou a mládû uhyne. KdyÏ taková mláìata v pfiírodû lidé na-
jdou, pro nû a jejich dûti jsou samozfiejmû roztomilá, rozhodnû by na nû
ale nemûli sahat. Naveãer se k nim rodiãe vrátí a postarají se o nû.
U jeÏkÛ jde vût‰inou o pfiejetou samici a v blízkosti se najdou mláìata,
i s takov˘m pfiípadem jsme se setkali, veverky nebo kuny zase vypadnou
z hnízda pfii velk˘ch vûtrn˘ch poryvech. Nebo sami rodiãe vyhodí z hníz-
da velmi slabé jedince, lidé je najdou a my pak stojíme pfied rozhodnu-
tím, zda vrátit do pfiírody to, co ona sama nechtûla,“ uzavírá Petr

Schäfer. JiKo

Dospûl˘ ãáp, kter˘ byl zasaÏen elektrick˘m v˘-
bojem

Dal‰í klienti záchranné stanice – pár po‰tolek

Jedno ze tfií ãapích mláìat, které se podafiilo zachránit
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I tak by mohl znít název pohádky, kterou uvedl ochotnick˘ soubor Mahen
v pondûlní premiéfie (25. 6.), dopoledne pro Ïáky matefisk˘ch a základních
‰kol a odpoledne pro rodiãe s dûtmi v Mûstském divadle R˘mafiov.
Milá, úsmûvná a trochu rozverná âertovská pohádka Evy

Schwarzové je dal‰ím pohádkov˘m pfiíbûhem s písniãkami, po kte-

rém sáhl divadelní soubor Mahen pod reÏijní taktovkou Martina

Holou‰e, jenÏ si zároveÀ zahrál roli ãerta Slídila, ‰piona a dona‰e-

ãe. Jak uÏ název pohádky napovídá, pfiíbûh se odehrává pfieváÏnû

v pekle a hereckou pfiíleÏitost zde dostali nejen dospûlí herci, ale

i kandrdasi z dramatického oboru ZU· pod vedením Silvie

Jablonãíkové. 

Dûtsk˘ divák v pohádce zjistí, jak snadné je dostat se do problémÛ

a jak tûÏká je cesta ven, ale i to, jak dÛleÏité je kamarádství a nezi‰t-

ná pomoc druh˘m. Víla Petúnie (Karolína Koláriková) musí opustit

svoji sestru Violku (Sára ·materová), kdyÏ je za ‰patné chování a p˘-

chu potrestána královnou víl (hlas Pavly Zieglerové). Petúnie se pro-

mûní v bludiãku a dostane se do pekla, kterému vládne hodná, ale

pfiísná Luciferka (Helena Papajová). Stejnû jako lidé mají i ãerti rÛz-

né povahy a ne v‰ichni dodrÏují pekelnick˘ fiád. Petúnie musí splnit

úkoly, aby se mohla vrátit zpátky na zem, ale zjistí, Ïe to sama nedo-

káÏe. Pomohou jí hodní ãerti a ãertice Metliãka (Bronislav Koneãn˘),

Mrzoun (Michal Schreiber), Marbulka (Barbora Veãefiová)

a Chytrolína (Barbora La‰tÛvková) a nakonec i její sestra Violka, dí-

ky níÏ se naplní pointa pfiíbûhu, Ïe v nouzi teprve pozná‰ nejlep‰ího

pfiítele. 

Reakce dûtsk˘ch divákÛ byly velmi spontánní, nejen díky kvalitním

hereck˘m v˘konÛm v‰ech ochotnick˘ch aktérÛ, ale také díky vkusné

a bohaté v˘pravû a zejména nov˘m kost˘mÛm, na kter˘ch se z velké

ãásti podílela Radka Koláriková. Pfiedstavení podtrhla hudba z autor-

ské dílny Petra La‰tuvky na písÀové texty Evy Schwarzové. I kdyÏ

termín reprízy není prozatím stanoven, mÛÏeme doufat, Ïe se po

prázdninách tvÛrci k pohádkovému pfiedstavení vrátí. JiKo

O dobrotivém pekle, které py‰nou vílu napravilo 

Osadní v˘bor Ondfiejov zve poutníky

na pouÈ do Ondfiejova

v nedûli 29. ãervence v 11:15
v kapli svaté Anny

a dále si vás dovoluje pozvat na

LETNÍ
PODVEâER

11. srpna od 16:00

na hfii‰ti v Ondfiejovû

k tanci a poslechu bude hrát

Duo Akord,
pfiipravena bude bohatá tombola

i speciality z jídelny pana Podlase.

Tû‰íme se na vás!

Osadní v˘bor Ondfiejov

Osadní v˘bory informují
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Prostfiedky z dotaãních programÛ pomáhají obcím s financováním rÛzn˘ch in-
vestiãních akcí. Îadatelé z území R˘mafiovska jsou velice úspû‰ní a získává-
ní finanãních prostfiedkÛ se jim dafií.
V dubnu 2018 byli vyhlá‰eni úspû‰ní Ïadatelé z programu zamûfiené-

ho na obnovu a rozvoj venkovsk˘ch obcí, kter˘ vyhlásilo

Ministerstvo pro místní rozvoj. Opravy komunikací probûhnou v ob-

cích Horní Mûsto, Lomnice, RyÏovi‰tû a Velká ·táhle. Dûtské hfii‰tû

vybudují v Dolní Moravici a v Lomnici vznikne Hrav˘ les. Z tohoto

dotaãního titulu je podpofien i projekt SdruÏení obcí R˘mafiovska –

Vzdûlan˘ mikroregion, zamûfien˘ na spoleãné vzdûlávací semináfie

pro pracovníky ve vefiejné správû a v˘mûnu zku‰eností s mikroregi-

ony HorÀácko a RoÏnovsko. 

Moravskoslezsk˘ kraj vyhla‰uje obdobn˘ dotaãní titul Podpora ob-

novy a rozvoje venkova MSK 2018. Program je primárnû urãen ven-

kovsk˘m obcím do 3 tisíc obyvatel a dobrovoln˘m svazkÛm obcí,

a to na rekonstrukce a v˘stavbu, obãanskou vybavenost, místní ko-

munikace, na podporu ãinnosti projektov˘ch manaÏerÛ a poradcÛ

v mikroregionech. Se svou Ïádostí uspûly obce Dolní Moravice –

Rekonstrukce vnitfiních prostor budovy M· v Dolní Moravici,

Dûtfiichov nad Bystfiicí – Rekonstrukce kulturního domu, Horní

Mûsto – Parkovi‰tû Re‰ov, Malá Morávka – Rekonstrukce elektroin-

stalace v budovû Z· Malá Morávka, RyÏovi‰tû – Obnova stávajícího

povrchu místní komunikace.

SdruÏení obcí R˘mafiovska získalo z programu Podpora obnovy

a rozvoje venkova MSK 2018 dotaci ve v˘‰i 70 tisíc korun. Finanãní

prostfiedky budou pouÏity na mzdu projektového manaÏera a úãetní

mikroregionu. Díky tûmto pozicím se fie‰í rozvoj cestovního ruchu,

zv˘‰ení propagace regionu, pomoc pfii pofiádání kulturních akcí apod. 

Finance obdrÏené z dotaãních titulÛ pomohou v rozvoji obcí a celé-

mu regionu. V‰em pfiejeme úspû‰né realizování investiãních zámûrÛ. 

Ing. Nikola Pohanûlová
SOR a MAS R˘mafiovsko

Dotaãní politika na R˘mafiovsku

Program:
âtvrtek 19. 7. Sál Kulturního domu

16:00–20:00 Zahájení v˘stavy A tak si tady Ïijeme ze Ïivota ob-

ce a místních spolkÛ

Pátek 20. 7.
10:00–18:00 Sál Kulturního domu – pokraãování v˘stavy

16:00–20:00 ·tola PetrÛv okruh – prohlídka pod vedením ãlenÛ

Hornického spolku Horní Mûsto, z. s.

Sobota 21. 7. Hornick˘ den – sportovní areál

8:00–16:00 ·tola PetrÛv okruh – prohlídka pod vedením ãlenÛ

Hornického spolku Horní Mûsto, z. s.

9:00–14:00 Turnaj v malé kopané

10:00–14:00 Sál Kulturního domu – zakonãení v˘stavy A tak si
tady Ïijeme

14:00–14:30 ¤azení prÛvodu císafie Rudolfa II. u Kulturního do-

mu, prÛvod do areálu k pfievzetí klíãe od obce k bu-

jarému veselí

14:30–15:30 Jumping Drums – bubenická show

16:00–17:30 Smokie revival

18:00–20:00 Turbo

20:00–21:00 All Stars Tribute

21:00–02:00 Diskotéka

22:00 OhÀostroj

14:00–19:00 Kolotoãe pro dûti zdarma 

Nedûle 22. 7. Hornomûstské hody 
9:30 Kostel sv. Mafií Magdaleny – koncert chrámového

sboru Bernardini z Bfiidliãné 

10:30 PrÛvod obcí od Kulturního domu ke kostelu, pfie-

dání klíãe od obce 

11:00 M‰e svatá v kostele sv. Mafií Magdalény

13:00–17:00 Vracovjáci – sportovní areál

Vystoupí i skvûlá houslistka Ilona Stryová

Obec Horní Mûsto srdeãnû zve na 20. roãník Hornomûstsk˘ch hodÛ
a 6. roãník Hornick˘ch dnÛ v Horním Mûstû

19.–22. ãervence 2018

Z okolních obcí a mûst

Srdeãnû zveme v‰echny domácí, rodáky, pfiíbuzné, známé i neznámé,
zkrátka v‰echny velké i malé, ktefií se chtûjí bavit!

Pfiítomností na této akci souhlasíte s uÏitím pofiízen˘ch fotografií, aÈ v podobû hmotné ãi digitalizované (nehmotné), pro ve‰keré propagaãní
materiály Pofiizovatele, v ti‰tûné ãi elektronické podobû (napfi. webové stránky, FB, tiskoviny). RovnûÏ souhlasíte s tím, aby Pofiizovatel po-
skytl licenãní oprávnûní k uÏití fotografií jak˘mkoli tfietím osobám, a to zejména pro úãely vytvofiení reklamních a marketingov˘ch materiálÛ
Pofiizovatele. V pfiípadû, Ïe nesouhlasíte s pofiizováním fotografií s Va‰í osobou, informujte o tom Pofiizovatele písemnû.
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Díky dotaci 668 760 korun z rozpoãtu kraje mÛÏe

spoleãnost Slezsk˘ Ïelezniãní spolek realizovat pro-

jekt Prázdninové turistické vlaky Bruntál – Malá

Morávka. Ten zajistí provoz pûti párÛ turistick˘ch

vlakÛ, elektrokol a návaznou autobusovou dopravu

ve smûru Malá Morávka, Karlov pod Pradûdem

a Karlova Studánka, a to v období víkendÛ od 30. 6.

do 2. 9. 2018 a o svátcích 5. a 6. 7. 2018. Prázdninové

turistické vlaky budou v Bruntále navazovat na

rychlíky z Ostravy, Opavy a Krnova a zpût.

„Díky podpofie Moravskoslezského kraje probudí-
me osifielou lokálku z devût let trvajícího spánku.
Na první prázdninov˘ víkend jsme pfiipravili oslavy
obnovení prázdninového provozu. Na nádraÏí
v Malé Morávce budou o víkendu 30. 6. a 1. 7. jez-
dit modely Siãovy drobné Ïeleznice – zahradní drá-
hy v mûfiítku 1:8, na které se mÛÏou svézt nejen dû-
ti. Pfiedvést své koleji‰tû pfiijedou Ïelezniãní mode-
láfii z Ostravy, na nádraÏí bude k dispozici obãer-
stvení a do Karlovy Studánky bude jezdit historick˘
autobus. Program na nádraÏí v Malé Morávce bu-
de zaãínat uÏ v osm hodin ráno, aby mohli pozvaní
hosté v sobotu pfiivítat první vlak,“ doplnil infor-

mace Ladislav Antalec ze spoleãnosti Slezsk˘ Ïe-

lezniãní spolek. Po cel˘ první prázdninov˘ víkend

bude na traÈ vypravována zesílená historická vlako-

vá souprava pûtkrát dennû v kaÏdém smûru.    JiKo

Prázdninov˘ vlak z Bruntálu do Malé Morávky dostal zelenou

Pofiadatel: Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov

Datum konání: sobota 28. ãervence 2018

Místo startu: R˘mafiov, edrovick˘ rybník

Prezence: 9:00–10:00 v místû startu

Kategorie:
I 1 – Ïáci 8 let roã. 2010 a mlad‰í

I 2 – Ïáci 9 let roã. 2009

I 3 – Ïáci 10–11 let roã. 2008–2007

I 4 – Ïáci 12–13 let roã. 2006–2005 

I 5 – Ïáci 14–15 let roã. 2004–2003

D – dorost 16–17 let roã. 2002–2001

J – juniofii, juniorky 18–19 let roã. 2000–1999

Î M 20 – dospûlí 20–29 let roã. 1998–1989

Î M 30 – dospûlí 30–39 let roã. 1988–1979

Î M 40 – dospûlí 40–49 let roã. 1978–1969

Î M 50 – dospûlí 50–59 let roã. 1968–1959

Î M 60 – dospûlí 60 let a více roã. 1958 a ménû

S – ‰tafety nad 15 let

Tratû: plavání kolo bûh
kategorie I 1, I 2, I 3 100 m 1,5 km 0,5 km

kategorie I 4, I 5 200 m 10 km 3 km

kategorie Î Ïeny 20–60 600 m 18 km 4 km

kategorie ostatní 600 m 36 km 8 km

Start: 10:30 – kategorie I1, I2, I3

11:10 – kategorie I4, I5

12:30 – ostatní kategorie 

Startovné: Ïactvo 50 Kã

‰tafety 400 Kã

ostatní 250 Kã

Pfiihlá‰ky: – pfii prezenci dle ãasového rozvrhu

– pfiedem do 25. 7. 2018 na http://www.czechtriseries.cz/

– elektronickou platbou na ã. úãtu 19-7334200207/0100

– zadat VS – rodné ãíslo 

– ‰tafety 300 Kã, ostatní 200 Kã

Obãerstvení: po dobûhu dostane kaÏd˘ 

úãastník obãerstvení

Vítûzové kategorií obdrÏí pohár, medaili a diplom
Upozornûní!
Pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla Triatlonu

âSTT!

Drafting je povolen ve v‰ech kategoriích!

Nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce!

KaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí!

XXIV. roãník DuKo triatlonu
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Chceme podûkovat za sponzorství Michalu Hámovi a dále zastupiteli Marku Bociánovi, kter˘ zavítal mezi autokrosafie a pfiedal ceny nejlep-

‰ím jezdcÛm. Podûkování za pfiízeÀ patfií také na‰im vûrn˘m divákÛm, ktefií pfii‰li jezdce podpofiit. 

Dal‰í díl autokrosového seriálu Auto Tich˘ Cup 2018 je naplánován na 14. ãervence. Zveme v‰echny pfiíznivce na dal‰í závod. Jan Dohnal

Divize ·koda:
1. místo: Luká‰ Kvapil – Val‰ov

2. místo: Petr Pluháãek – Zlaté Hory

3. místo: Pavel Skoumal – R˘mafiov

Divize N:
1. místo: Ale‰ Tich˘ – R˘mafiov 

2. místo: Bohumil Bernátek – R˘mafiov

3. místo: Josef Kaláb – V̆ prachtice

Divize Open:
1. místo: Martin Navrátil – Zlaté Hory

2. místo: Franti‰ek Zachara – Horní Mûsto

3. místo: Martin Harasim – ·tûpánkovice

V sobotu 16. ãervna se jel druh˘ díl autokrosového seriálu Auto Tich˘ Cup R˘mafiov 2018. Na start závodu se postavilo 24 jezdcÛ, a to v tra-

diãních divizích ·koda, N a Open. V tabulce je pofiadí jezdcÛ v jednotliv˘ch divizích.

Autokrosafii odjeli dal‰í závod

âas letí jako voda a nejspí‰ jsme ani nezpozorovali, Ïe jiÏ ubûhlo

dlouh˘ch 42 let od vyhlá‰ení první Dûdkiády, jejíÏ název se pozdûji

zmûnil na Veteraniádu, nyní R˘mafiovsk˘ desetiboj. Z pÛvodního zá-

mûru vytvofiit soutûÏ pro ty, ktefií skonãili s aktivní ãinností nebo se

k tomu právû chystali, máme dnes soutûÏ, do které se zapojují i ma-

lé dûti. V minulosti soutûÏ jen pro sportovce, ktefií odmítali sloÏit ru-

ce v klín, v dne‰ním svûtû internetu a sociálních sítí zapojení i tûch

nejmen‰ích. A vidíme, Ïe oba nápady byly naprosto skvûlé. Ví to ko-

neãnû spolu s na‰imi pfiíznivci i celá vefiejnost. Nejde nám o neuvû-

fiitelné v˘kony, tfiebaÏe nikoliv zanedbatelné, ale o odvahu, nezlom-

nost, houÏevnatost a vÛli, o v˘smûch slovu lenost.

V pátek 22. ãervna byla dopsána 42. kapitola R˘mafiovského deseti-

boje. V leto‰ním roãníku byli desetibojafii rozdûleni do tfií muÏsk˘ch,

tfií Ïensk˘ch a jedné dûtské kategorie, v níÏ soutûÏily dûti 

od 4 do 15 let. Pfiihlásilo se celkem 86 startujících. Do celkového hod-

nocení mohou promluvit úãastníci alespoÀ sedmi disciplín. Chtûla bych

vyzvednout ty borce, ktefií absolvovali desetiboj kompletní. Patfií mezi

nû Jifií ·tanglica, Ivo Volek, Josef Svedoník, Jifií Jaro‰, Milan Mlãek, Jan

Hnilo, Alena Jurá‰ová, Helena Sikorová, Barbora Gromusová, Lenka

Metelková, Ivana Hofírková, Jana Sedláãková a Ema Îáková.

Dokázali, Ïe jsou srdcem i du‰í oddáni desetibojafiskému klání.

V záfií jsme odstartovali turistikou. V fiíjnu pfii‰el na fiadu bûh na

1000, resp. 800 nebo 600 m. V listopadu probûhla stfielba ze vzdu-

chovky a v prosinci kuÏelky. Na zaãátku leto‰ního roku nám harmo-

nogram naru‰ilo poãasí a uzavfiení bazénu v Bfiidliãné, a tak v lednu

organizátofii zafiadili na program stolní tenis. V únoru následoval bûh

na lyÏích, v bfieznu plavání. V kvûtnu jsme si stfiihli dvû atletické dis-

ciplíny – vrh koulí a skok dalek˘ a celé klání zakonãili ãervnov˘m

bûhem na 60 m.

Po poslední disciplínû následovalo vyhlá‰ení v˘sledkÛ, vítûzové byli

po zásluze odmûnûni, ale i ti, ktefií neobsadili první tfii místa, vyhráli

– sami nad sebou. Platí krásné sportovní rãení – nikoli jen vítûzit, ale

zúãastnit se. Obãerstvení pro slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ zajistila

Nata‰a Skoupilová a o hudební doprovod se postaral Rudolf Heisig.

Je dobojováno

Sport

Divize N: zleva Bohumil Bernátek, Ale‰ Tich˘ a Josef Kaláb Divize Open: zleva Franti‰ek Zachara, Martin Navrátil a Martin Harasim

Divize ·koda: zleva Petr Pluháãek, Luká‰ Kvapil a Pavel Skoumal Spoleãné foto Fota: Josef Litvík
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Doslova Ïnû pfiineslo MâR v kolobûhu konané ve dnech 22.–24. ãervna v Plzni
r˘mafiovsk˘m reprezentantÛm v ãele s Renatou Andr˘skovou (mistrynû Evropy
z roku 2015). Na‰i borci jsou souãástí silného Kostka Racing t˘mu, kter˘ je sou-
ãasnû sponzorem.
Tfiídenní nároãn˘ podnik hostil v pátek (kritérium) a sobotu (sprint a ‰ta-

fety) areál SKP Rapid Sport a v nedûli (dlouh˘ závod) lokalita PlzeÀ-

Ko‰utka. Poãasí bylo chladnûj‰í s trochou de‰tû, ale to nezabránilo ko-

lobûÏkáfiÛm z malého mûsta v Jeseníkách, aby zabrali stupnû vítûzÛ.

Úãastníci od nejmlad‰ích kategorií: Filip Kreãmer (pfiedÏáci 1. místo

kritérium, Ïáci 2. místo sprint), Matûj Fryblík (Ïáci 3. místo ‰tafeta),

Marek Sázel (Ïáci 4. místo kritérium, 3. místo sprint, 3. místo ‰tafeta, 

4. místo dlouh˘ závod), Amálie Vinohradníková (kadetky 4. místo dlou-

h˘ závod), Klára Slováková (kadetky 1. místo kritérium, 3. místo sprint,

2. místo ‰tafeta), Franti‰ek Sázel (kadeti 2. místo ‰tafeta), Tereza

Kreãmerová (kadetky 4. místo kritérium, 2. místo sprint, 4. místo ‰tafe-

ta), Ondfiej Baslar (kadeti 2. místo kritérium, 1. místo ‰tafeta, 4. místo

dlouh˘ závod), Jakub Fryblík (kadeti 4. místo ‰tafeta), z chlapcÛ nej-

lep‰í Tomá‰ Sedláfi (kadeti 1. místo kritérium, 2. místo sprint, 2. místo

‰tafeta, 3. místo dlouh˘ závod), z dívek a celkovû nejlep‰í Renata

Andr˘sková (kadetky 2. místo kritérium, 1. místo sprint, 1. místo ‰tafe-

ta, 1. místo dlouh˘ závod), Vûra Vybíralová (Ïeny masters 4. místo kri-

térium), Patrik Kreãmer (muÏi masters).

Doprovod a trenér v jedné osobû Petr Andr˘sek poskytl na‰emu t˘mu

maximální podporu a organizaãní pomoc, aby v‰e dopadlo na jedniãku.

Za pfiípravu závodníkÛ zodpovídá hlavní trenér Radim Keclík.

Dûkujeme zúãastnûn˘m, rodiãÛm a v‰em, ktefií nám pomáhají, aby-

chom mohli tento zajímav˘ sport tak úspû‰nû zvládat. S kolobûÏkáfi-

sk˘m heslem „Trhni si nohou“ se tû‰íme na pfií‰tí rok.

Foto a text: Patrik Kreãmer
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Minulou sobotu (23. 6.) pofiádal kuÏelkáfisk˘ klub v Opavû celorepublikov˘ turnaj tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. Zúãastnilo se ho dvaatfiicet

hráãÛ z celé republiky a R˘mafiováci opût nezklamali. V kategorii TP M obsadili hned dvû první pozice a v kategorii LP1 první místo. U dru-

hého a tfietího místa kategorie LP1 rozhodovala pfii stejném poãtu bodÛ lep‰í doráÏka. Dal‰í turnaj se bude hrát 14. ãervence na domácí ku-

Ïelnû TJ Jiskra R˘mafiov.

TP M
1. Zdenûk Doãkálek – KK Jiskra R˘mafiov 528 bodÛ

2. Miroslav Grebenár – KK Jiskra R˘mafiov 380 bodÛ

3. Lubomír âervinka – Opava 338 bodÛ

LP1 
1. Jifií Polá‰ek – KK Jiskra R˘mafiov 411 bodÛ

2. Josef Ka‰par – Horní Bene‰ov 382 bodÛ

3. Petr Kumstát – KK Blansko 382 bodÛ

JiKo z podkladÛ ZdeÀka Doãkálka

KuÏelkáfii tentokrát hráli v Opavû

A kdo stál na bednû v jednotliv˘ch kategoriích?

Îeny A: Holubová Eva Gromusová Barbora Kastnerová Lenka

Îeny B: Míãková Markéta Vinohradníková Lucie Továrková Andrea

Îeny C: Jurá‰ová Alena Sovi‰ová Eva Sikorová Helena

MuÏi A: Hnilo Jan Toman Karel Kon‰tack˘ Pavel

MuÏi B: Jaro‰ Jifií Vosyka Josef Pán Vladimír

MuÏi C: Hofman Jaroslav ·tanglica Jifií Volek Ivo

V dûtské kategorii, která byla letos pilotní, obdrÏely v‰echny dûti me-

daili a sladkou odmûnu.

Nejstar‰í úãastník desetiboje a jeden z tûch, kdo stáli u kolébky této

soutûÏe, Václav Orlík oslavil zaãátkem ãervna v˘znamné Ïivotní ju-

bileum 75 let. Desetibojafii si jeho práce velmi povaÏují a oceÀují i je-

ho sportovní elán. Touto cestou mu pfiejí hodnû zdraví, ‰tûstí, Ïivot-

ního optimismu a stál˘ úsmûv na rtech.

Dovolte mi závûrem, abych jako pfiedsedkynû spolku Sport pro

v‰echny podûkovala úãastníkÛm R˘mafiovského desetiboje za jejich

nezlomnost i snahu úãastnit se. Moje podûkování patfií i organizáto-

rÛm soutûÏe za nezmûrnou mravenãí práci, nad‰ení a elán. Vûfiím, Ïe

radost z dobfie vykonané práce Jaroslavu Hofmanovi, Karlu

Tomanovi, Evû a Ivu Sovi‰ov˘m, Josefu a Jakubu Vosykov˘m, Janû

·rámkové a Rudolfu Heisigovi zÛstane a Ïe budou nadále spolupra-

covat s neztenãenou chutí. Samozfiejmû nesmíme zapomenout ani na

ty, ktefií neváhali pfiiloÏit ruku k dílu, kdyÏ bylo potfieba. Dokázali

jsme, Ïe jak se zpívá v refrénu na‰í desetibojafiské hymny, jejímÏ 

autorem je Ivan Sovi‰: „Jsme ta správná parta na desetiboj.“ 

V‰em pfieji hodnû zdraví a vûfiím, Ïe nastoupíme do 43. roãníku

R˘mafiovského desetiboje s úsmûvem, odhodláním, plni chuti, kama-

rádství a v plném poãtu, jak tomu b˘valo po celá dlouhá léta. VáÏím

si vás! Ing. Alena Jurá‰ová
pfiedsedkynû Sportu pro v‰echny, z. s.

Mistrovství âeské republiky Zlatá kolobûÏka

Fota: Zdenûk Tkadleãek a Rudolf Heisig
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Na konci fotbalové sezóny se v areálu r˘mafiovského stadionu pravidelnû ko-
ná turnaj mládeÏe Lord Cup. O víkendu 23.–24. ãervna byl na programu jiÏ
19. roãník. 
Sobota patfiila star‰í pfiípravce, dûtem roãníku 2007 a mlad‰ím. Hrálo

se systémem 5+1 na ãtyfiech minihfii‰tích zároveÀ a na diváky ãekalo

celkem 67 zápasÛ. Turnaje se zúãastnilo 14 muÏstev z na‰eho

i Olomouckého, Zlínského ãi Pardubického kraje. Z partnerského

mûsta k nám váÏilo cestu italské USD Arco a ze Slovenska t˘m

Oravského Podzámku.

Pfii slavnostním zahájení turnaje nastoupená muÏstva pfiivítal dlouho-

let˘ funkcionáfi oddílu Franti‰ek Pohanka. Na 160 mal˘ch fotbalistÛ

se poté pustilo do vzájemn˘ch zápasÛ. Nejlépe si od zaãátku vedla

muÏstva Agria ChoceÀ a SK Uniãov. Skvûle jim sekundovala muÏ-

stva z Jeseníku, Oravského Podzámku ãi italského Arka. ·patnû si

nevedla ani domácí Jiskra a postup do finálové skupiny jí utekl jen

kvÛli hor‰ímu skóre. Finálová skupina byla vyrovnaná a o celkovém

vítûzi rozhodoval poslední zápas, v nûmÏ Uniãov porazil ChoceÀ.

Tfietí skonãil Oravsk˘ Podzámok pfied Vala‰sk˘m Mezifiíãím.

Zajímavé souboje byly k vidûní i v nepostupové skupinû, kde bojo-

vala i obû na‰e druÏstva, která skonãila na 10. a 14. místû.

Nedûle byla vyhrazena mlad‰ím ÏákÛm, tedy roãníkÛm 2005 a mlad-

‰ím. V této kategorii se hraje na polovinu velkého hfii‰tû systémem

7+1. Turnaje se zúãastnila domácí Jiskra, Svratka Brno, FK Jeseník,

SO Bruntál, FK Krnov, Sokol Vrbno pod Pradûdem, âelechovice,

FKM Morava z Uherskohradi‰Èska, FO Lan‰kroun, Fr˘dlant nad

Ostravicí, FC Rychnov nad KnûÏnou a italské USD Arco. Na kaÏdé

muÏstvo ãekalo pût utkání ve dvou skupinách a tfii utkání ve finálo-

v˘ch skupinách. Velké hfii‰tû bylo rozdûleno reklamními bannery se

sponzory a partnery turnaje. Na svûtelné tabuli mohli hráãi i diváci

sledovat ãas zápasÛ. Vzhledem k umístûní muÏstev v soutûÏích bû-

hem sezóny se diváci mohli tû‰it na zajímavá utkání.

Na hfii‰ti probûhlo 48 zápasÛ s nespoãtem krásn˘ch fotbalov˘ch ak-

cí. Domácí Jiskra vstoupila do turnaje vítûzstvím 5:0, kdyÏ si poradi-

la s âelechovicemi. Ve druhém utkání remizovala s USD Arco 0:0,

poté porazila FKM Morava 1:0 a prohrála s Brnem 0:2. V posledním

zápase skupiny remizovala s Fr˘dlantem a postoupila z 3. místa.

Polední pauza byla vûnována hráãÛm, ktefií chodí do fotbalové ‰ko-

liãky. Pûti- aÏ sedmileté dûti sehrály za velké podpory divákÛ a star-

‰ích spoluhráãÛ exhibiãní utkání se stfielbou pokutov˘ch kopÛ.

Po obûdû se turnaj rozjel finálov˘mi zápasy. Z úvodního dramatické-

ho utkání s muÏstvem z Jeseníku jsme ode‰li poraÏeni 1:3. V utkání

s Bruntálem jsme remizovali 0:0 a v posledním zápase proti Vrbnu

jsme soupefii dovolili vstfielit branku a prohráli 0:1. Z vítûzství na tur-

naji se radoval FK Jeseník pfied Svratkou Brno a italsk˘m USD Arco.

Na na‰e hráãe zÛstalo 6. místo.

Po vyãerpávajících bojích ãekala v závûru turnaje po oba dny na hrá-

ãe odmûna v podobû mini ohÀostroje a koneãného vyhlá‰ení v˘sled-

kÛ. První ãtyfii muÏstva si odnesla krásné poháry a ostatní pamûtní

plakety. První tfii muÏstva se mohla pochlubit i originálními medaile-

mi. KaÏdé muÏstvo obdrÏelo ta‰ku s upomínkov˘mi pfiedmûty a pár

sladkostí. Na kluky ãekalo i individuální ocenûní. Toho se dostalo

i na‰im hráãÛm – v nedûli byl nejuÏiteãnûj‰ím hráãem vyhlá‰en

Tomá‰ Furik a mezi dívkami Jana Batou‰ková.

Slavnostního ukonãení turnaje se zúãastnili sponzofii a zástupci mûs-

ta R˘mafiova. Na závûr promluvil pfiedseda Jiskry R˘mafiov Franti‰ek

Pohanka, kter˘ podûkoval hráãÛm, trenérÛm, organizátorÛm a pfiede-

v‰ím sponzorÛm, bez jejichÏ pomoci by se tento fotbalov˘ svátek ne-

mohl uskuteãnit. Ceny spoleãnû s ním pfiedával pfiedseda OFS

Bruntál Václav Vojtí‰ek a na‰e odchovankynû, v souãasnosti hráãka

1. FC Slovácko a reprezentantka âR v kategorii do 17 let Katefiina

Furiková. Kompletní v˘sledky a bohatou fotogalerii naleznete na

stránkách klubu www.jiskrarymarov.com.

Kamil Furik, fota: Katefiina Pallová

Ohlédnutí za fotbalov˘m turnajem Lord Cup 2018

Soukromá fiádková inzerce
• Hledáme dlouhodob˘, celoroãní pronájem pokoje ãi ãásti domku

pro rekreaci v lokalitû R˘mafiov, Janovice, Stará Ves, Îìársk˘ Potok

pro 3 osoby. Jsme rodina 52, 46 a 13 let.

Nabízíme kromû finanãního pfiilep‰ení i v˘pomoc s prací na zahradû. 

Tel. 606 043 320 – odpoledne.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 27. 7. 2018

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

19. 7. 2018  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

14/2018
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Hráãi v zeleném – star‰í pfiípravka Jiskry Na turnaji si zahrála i mlad‰í pfiípravka

Pfiátelské pozdravení

Exhibiãní utkání fotbalové ‰koliãky R˘mafiovská fotbalová ‰koliãka

U13 Jiskry R˘mafiov Star‰í pfiípravka Jiskry R˘mafiov

R˘mafiov‰tí Ïáci Tomá‰ Furik a Jakub Gorãík v modrém

-13-2018  27.6.2018 16:42  Stránka 41



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2018

42

-13-2018  27.6.2018 16:42  Stránka 42



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2018

43

-13-2018  27.6.2018 16:42  Stránka 43



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2018

44

-13-2018  27.6.2018 16:43  Stránka 44


