
vyšlo 5. 4. 2019čís lo  4 /2019 cena 15 Kč

Investiãní akce ve mûstû R˘mafiovû 
v roce 2019

Do knihovny zavítal básník, pfiekladatel 
a písniãkáfi Jifií Dûdeãek

Na sto dvacet uãitelÛ na‰eho 
regionu oslavilo svÛj svátek

âerné skládky – co skr˘vají a jak je
fie‰it?

Vedení mûsta ocenilo nejlep‰í 
reprezentanty roku 2018

ročník XXI.
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Dûtsk˘ karneval v SVâ
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Tradici masopustu stále dodrÏují v RyÏovi‰ti a ve Staré Vsi

Fota: archiv OÚ RyÏovi‰tû a JiKo
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Stfiedisko volného ãasu pfiipravilo na ãtvrtek 7. bfiezna besedu se ‰umper-
sk˘m cestovatelem Radomírem âíÏkem, kter˘ na kole projel Kavkaz, v minu-
losti zavítal do Rumunska (2016), projel napfiíã Balkánem (2016), nav‰tívil
ÁzerbájdÏán (2018) a letos v lednu se vydal do Jordánska.
Náv‰tûvníci ãtvrteãní besedy se s mlad˘m cestovatelem vydali do za-

padl˘ch koutÛ a kopcÛ Gruzie. Trasu o délce 2 300 km si rozdûlil na

sedm ãástí, z nichÏ pût absolvoval s kamarádem Danielem

Blaháãkem. Na svou mûsíãní v˘pravu odlétli v ãervenci 2017

z Budape‰ti do gruzínské Kutaisi a odtud do regionu Samegrelo

v Horní Svanetii, kde strávili ãtyfii dny a najeli 410 km. Jejich cílem

nebylo jen zdolat horská sedla a projíÏdût pod zasnûÏen˘mi pûtitisí-

covkami, kam vedou ty nejhor‰í cesty, jaké si ãlovûk dokáÏe pfiedsta-

vit, ale také poznat kaÏdodenní Ïivot obyãejn˘ch lidí v nejodlehlej-

‰ích oblastech této pfiekrásné zemû. Na dal‰í etapy se cestovatelé 

vydali do regionu Samcche v DÏavachetii, kde se doslova prodírali

vyprahl˘mi kaÀony a náhorními plo‰inami. Strávili zde dva a pÛl dne

a ujeli 370 km.

V‰ude se setkávali s mil˘mi a pohostinn˘mi lidmi, ktefií se s nimi dá-

vali do fieãi, dûlili se o jídlo, zvali je k sobû domÛ a neustále dokazo-

vali, Ïe ani v prost˘ch Ïivotních podmínkách na pokraji chudoby, jen

s tím, co jim poskytne nuzné hospodáfiství s mal˘m políãkem, jednou

krávou a nûkolika kusy drÛbeÏe, není dÛvod ztrácet úsmûv na tváfii.

V nûkter˘ch oblastech jako by se ãas zastavil pfied 100 lety.

Po staré vojenské silnici dojeli cestovatelé aÏ k majestátní hofie

Kazbek (5047 m). Jejich dal‰í dvoudenní putování, pfii kterém ujeli

200 km, je dovedlo pustou stepí aÏ ke klá‰teru Davida GaredÏi. Pátá

ãást v˘pravy byla jejich poslední spoleãnou. Za dva dny projeli kra-

sovou oblastí v okolí Kutaisi a najeli 100 km. Daniel Blaháãek se po-

té musel vrátit domÛ a Radomír âíÏek pokraãoval po Gruzii sám.

V ‰esté a sedmé ãásti v˘pravy nav‰tívil region AdÏárie, kde za pût

dnÛ ujel 475 km.

A jaké dal‰í v˘pravy plánuje mlad˘ cestovatel? Chystá se na kole na-

pfiíklad do Ománu, Maroka ãi Kyrgyzstánu. JiKo

·umpersk˘ cyklista zdolával zapadlé kouty Kavkazu

Stoupání oblastí Svaneti do sedla Zagaro

Na vrcholu sedla Jvari (2395 m)

Pfiejezd Malého Kavkazu, sedlo Zekari

V̆ ‰lap kaÀonem nad skalním mûstem Vardzia
Hostitelská rodina v dfievûné vesnici Be‰umi na hfiebeni Malého
Kavkazu Fota: Radomír âíÏek a Daniel Blaháãek

Dûti byly po celou v˘pravu kouzelné, jejich vfielé pozdravy jsme 
opláceli pamlskem
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Ve stfiedu 20. bfiezna se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu konalo slav-
nostní oceÀování reprezentantÛ mûsta R˘mafiova.
Jednotlivé reprezentanty nominovaly kluby, organizace nebo sdru-

Ïení, pod jejichÏ hlaviãkou pÛsobí, a to v rámci pravidel ProgramÛ

podpory zájmov˘ch aktivit a ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a spor-

tu. Zastupitelstvo mûsta pak rozhodlo o konkrétních ocenûn˘ch

a v˘‰i pfiidûleného finanãního daru. Ocenûní z rukou starosty Ing.

Luìka ·imko a místostarostky Ing. Lenky Vavfiiãkové pfievzalo dva-

náct jednotlivcÛ nebo kolektivÛ, kter˘m byly rozdûleny finanãní da-

ry v celkové v˘‰i 127 tisíc korun. V programu vystoupily Ïákynû ta-

neãního oboru Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov s úspû‰n˘mi cho-

reografiemi Jsem svá (T˘na Baslarová), I Like Move (Ivana Nûm-

cová) a Pohlazení po du‰i (malá formace dûti) a orientální taneãni-

ce souboru Neila Annidia se soutûÏními formacemi Munni Badnam
(dorostenky), Sunrise (juniorky) a Believer (Anna Cimbotová).

Tereza âloveãková pfiedvedla r˘mafiovskému publiku v premiéfie

svou soutûÏní sestavu pro leto‰ní závodní sezónu ve sportovním 

aerobiku.

Ocenûní reprezentanti mûsta:
T˘na Baslarová (taneãní obor ZU· R˘mafiov) – tanec

Anna Cimbotová (Neila Annidia SVâ R˘mafiov) – orientální tanec

Tereza âloveãková (SK Studio Sport a Zdraví) – sportovní aerobik

·tûpán Filip – parkúr

Ivana Nûmcová (taneãní obor ZU· R˘mafiov) – tanec

Adam Nikolov (horolezeck˘ krouÏek SVâ R˘mafiov) – horolezectví

Luká‰ Obruãník – karting

Pavel Ondrá‰ek – dálkov˘ bûh na lyÏích

Václav Sedláãek – dálkov˘ bûh na lyÏích

SoutûÏní formace juniorky (taneãní obor ZU· R˘mafiov) – tanec 

SoutûÏní formace juniorky (Neila Annidia SVâ R˘mafiov) – orientál-

ní tanec

SoutûÏní t˘m Ski klub RD R˘mafiov – bûÏecké lyÏování, kolobûh

Zdroj: webové stránky mûsta

Vedení mûsta ocenilo nejlep‰í reprezentanty roku 2018

TS Neila, SVâ R˘mafiov

T˘na Baslarová, taneãní obor ZU· R˘mafiov

Václav Sedláãek – dálkov˘ bûh
na lyÏích

Tereza âloveãková – (SK Studio
Sport a Zdraví) – sportovní ae-
robik

SoutûÏní t˘m Ski klub RD R˘mafiov – bûÏecké lyÏování, kolobûh

Adam Nikolov – (horolezeck˘
krouÏek SVâ R˘mafiov) – horole-
zectví

Pavel Ondrá‰ek – dálkov˘ bûh
na lyÏích

·tûpán Filip – parkúr 
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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. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

na pozici redaktor elektronick˘ch médií

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. kvûtna 2019, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platová zafiazení: 11. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoník práce a nafiízením vlády

ã. 341/2017 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:
• vzdûlání: minimálnû stfiedo‰kolské vzdûlání s maturitní zkou‰kou; vy‰‰í odborné nebo vysoko‰kolské vzdûlání Ïurnalistického ne-

bo lingvistického zamûfiení v˘hodou,
• praxe v ti‰tûn˘ch nebo elektronick˘ch médiích v˘hodou,
• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupování a odolnost vÛãi stresu, odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii

dodrÏování právních pfiedpisÛ, organizaãní schopnosti,
• znalost nejménû jednoho cizího jazyka na komunikaãní úrovni,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC,
• schopnost kultivovaného psaného projevu,
• pfiehled o regionálním dûní,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou,
• znalost principÛ a fungování vefiejné správy v˘hodou.
Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• odpovídá za tvorbu mediální politiky mûsta,
• zastupuje mûsto smûrem k vefiejnosti a sdûlovacím prostfiedkÛm na základû komunikace se zastupiteli a vedením mûsta, se za-

mûstnanci mûsta a s externími subjekty,
• odpovídá za naplnûní obsahu a komunikaci prostfiednictvím platformy Mobilní rozhlas + sociální sítû, 
• pfiipravuje podklady pro publikaci v ti‰tûn˘ch i elektronick˘ch médiích,
• zaji‰Èuje jednodu‰‰í v˘tvarné, grafické, fotoreportérské a technické práce;
• podnûty získané prostfiednictvím Mobilního rozhlasu pfiedává kompetentním osobám,
• buduje pfiíznivou image mûsta R˘mafiova, cílenou redakãní prací se podílí na pojmenovávání a potírání negativních jevÛ ve mûstû,
• poskytuje informace hromadn˘m sdûlovacím prostfiedkÛm a zpravodajsk˘m agenturám, 
• organizaãnû zaji‰Èuje zahraniãní kontakty a pobyt oficiálních zahraniãních delegací,
• koordinuje a podílí se na pfiípravû v˘znamn˘ch kulturnû spoleãensk˘ch akcí mûsta.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obãana,
• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kající se poÏadav-

kÛ tohoto v˘bûrového 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 
24. dubna 2019.
LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 24. dubna 2019

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. Plné znûní vãetnû Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a dostupné ke sta-
Ïení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT za-
slány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Leona Pleská,
vedoucí odboru ‰kolství a kultury Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 160. Ing. Jifií Furik v. r., tajemník MûÚ R˘mafiov
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

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

T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v  v y d á v á

oznámení o zru‰ení v˘bûrového fiízení
na pozici kontrolora na úseku odboru útvaru tajemníka

V˘bûrové fiízení bylo zru‰eno dne 29. 3. 2019

V tomto ãísle najdete

Aktuálnû z mûsta
Investiãní akce ve mûstû R˘mafiovû v roce 2019........... str. 9
Jednání o autobusov˘ch spojích dále pokraãuje ............ str. 13
Stromy rostoucí mimo les a úfiední praxe pfii zaji‰Èování 
péãe o nû......................................................................... str. 13
âerné skládky – co skr˘vají a jak je fie‰it? .................... str. 14
Za streetartem na radnici................................................ str. 15
Slovo krajského zastupitele............................................ str. 15

·kolství
Uãitelé oslavili svÛj svátek ............................................ str. 16
Zimní OH v alpsk˘ch disciplínách na Annabergu 2019 str. 17

Policejní zápisník
Policie pfiipravila setkání se zástupci obcí a mûst 
okresu Bruntál ................................................................ str. 18

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
Bruntálsko v období první republiky v knize Igora 
Horni‰era ........................................................................ str. 24
Fotografie jesenické pfiírody v galerii Pran˘fi ................ str. 25
Francouzsk˘ reÏisér Rémy Ricordeau v Galerii Marie 
Kodovské........................................................................ str. 25
Propagujeme spoleãnû R˘mafiovsko a Krainu Dinozauru str. 26

Mûstská knihovna
Jifií Dûdeãek: Nemám Ïádnou fantazii. Co nezaÏiju, 
nenapí‰u.......................................................................... str. 29
Jana Strnadelová schovaná za barvou............................ str. 31
Svûtlu‰ky a skautky proÏily Noc s Andersenem............ str. 31

Organizace a spolky
Mûstské divadlo R˘mafiov pfiipravilo komedii i veãer 
‰ansonÛ ........................................................................... str. 34

Z historie
Vzácn˘ nález z pozdní doby kamenné........................... str. 38
Ötziho provázela pfied 5 000 lety sekera podobná 
ondfiejovské .................................................................... str. 39

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
Nejlep‰í uãitelé kraje pfievzali ocenûní za svou 
v˘jimeãnost .................................................................... str. 40

Zajímavosti z pfiírody
O kvûtenû R˘mafiovska aneb Od podlé‰ky k zvonku 
vousatému
I. ãást – Pfiírodní park Sovinecko................................... str. 44
Jak jsem ke krkavci a kánûti pfii‰el ................................ str. 46

Sport
Badmintonov˘ servis...................................................... str. 48
Václav Sedláãek bodoval na „závodû závodÛ“, medaile 
bral i ve Ski Tour............................................................ str. 49

Foto na titulní stranû:

Vladimír Lehk˘ – Jaro v lese

Vybudování zbrojnice pro jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

Nová hasiãská zbrojnice pro JDH R˘mafiov byla dokonãena

V souãasné dobû byly dokonãeny stavební práce na nové hasiãské

zbrojnici pro jednotku dobrovoln˘ch hasiãÛ na ulici Palackého a pro-

bíhá kolaudaãní fiízení. Jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ (Jednotka po-

Ïární ochrany II) nyní vyuÏívá cizí zafiízení – hasiãskou zbrojnici pro-

fesionálního hasiãského sboru na ulici Revoluãní ve vlastnictví

Moravskoslezského kraje. 

Ve v˘bûrovém fiízení vyhlá‰eném v loÀském roce zvítûzila spoleãnost

R¯MSTAV CZ, spol. s r. o., se sídlem R˘mafiov, Nerudova 1290/20,

s nabídkovou cenou 9 411 571,34 korun. Dotaci na tuto investici jsme

obdrÏeli z Ministerstva vnitra âR, generálního fieditelství Hasiãského

záchranného sboru ve v˘‰i 4,5 mil. korun. Dal‰í prostfiedky ve v˘‰i

2 mil. korun získalo mûsto R˘mafiov od Moravskoslezského kraje.

V rámci stavebních prací byl odstranûn stávající objekt garáÏe, bylo

provedeno statické zaji‰tûní základov˘ch konstrukcí, vyzdûní nového

objektu se sedlovou stfiechou, osazení v˘plní otvorÛ, vybudování roz-

vodÛ vody, plynu a nízkého napûtí, spla‰kové kanalizace a zpevnûné

pfiístupové a pfiíjezdové plochy.

Pfiestavba b˘valého soudu na zázemí pro volnoãasové aktivity
a knihovnu

Investiãní akce ve mûstû R˘mafiovû
v roce 2019
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Objekt ã. p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v R˘mafiovû (b˘val˘ soud, po-

zdûji 1. Z·), prochází stavebními úpravami zahrnujícími kompletní

pfiestavbu na zázemí pro volnoãasové aktivity. V suterénu objektu bu-

dou prostory dílny kovo-dfievo, prostor pro chovatelsk˘ krouÏek, 

ve 2. patfie vznikají dílny pro gastronomii, robotiku, textilní v˘robu, ja-

zyková uãebna a dal‰í. Celé první patro bude pfiestavûno na knihovnu

(ta bude pfiemístûna z prostorÛ nad Komerãní bankou). Souãástí sta-

vebních prací je zfiízení v˘tahové plo‰iny, aby mohl b˘t objekt vyuÏí-

ván i osobami s omezenou schopností pohybu. 

V̆ bûrové fiízení na dodavatele vyhrála spoleãnost R¯MSTAV CZ, spol.

s r. o., se sídlem R˘mafiov, Nerudova 1290/20, s nabídkovou cenou

16 720 334,46 korun. Pfiedpokládan˘ termín dokonãení stavebních prací

je na konci dubna. Na stavební práce bude navazovat dodávka vybavení

(nábytku, zafiízení i pfiístrojÛ) do nov˘ch prostor. Vybavení pro 1. PP

a 2. NP bude na základû v˘sledku v˘bûrového fiízení dodávat spoleãnost

Print & Office, s. r. o., se sídlem Praha, Jeãná 243/39a, za nabídkovou

cenu 2 528 900 korun. V̆ bûrové fiízení na vybavení knihovny se pfiipra-

vuje. Na náklady na stavební práce a dodávku vybavení získalo mûsto

v rámci v˘zvy ã. 57 Integrovaného regionálního operaãního programu

pfiíslib dotace ve v˘‰i 12 499 997,81 korun (90 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ).

Pfiestavbu 1. patra na knihovnu vã. vybavení nelze z dotace financovat.

Úplné dokonãení se pfiedpokládá do konce kvûtna leto‰ního roku.

Bezbariérovost základní ‰koly na ulici 1. máje a Jelínkovû
V bfieznu byla zahájena akce nazvaná „Zvy‰ování klíãov˘ch kompe-

tencí ÏákÛ ‰koly a doplnûní bezbariérovosti budov Jelínkova a 1. má-

je“. Obsahem projektu je podpora v˘uky informaãních technologií, ja-

zykov˘ch a pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, zlep‰ení internetového pfiipoje-

ní ‰koly a vzájemného propojení poãítaãÛ (tzv. vnitfiní a vnûj‰í konek-

tivity). Souãasnû dojde k vyfie‰ení bezbariérovosti ‰koly tím, Ïe budou

v budovách na ulicích Jelínkova 1 a 1. máje 32 vybudovány nové v˘-

tahy, nájezdové rampy a bezbariérová hygienická zafiízení. Projekt za-

hrnuje i úpravu venkovního prostranství mezi jednotliv˘mi budovami

‰koly na ulici 1. máje pro umístûní stojanÛ na kola a laviãek. 

Na tuto akci podalo mûsto R˘mafiov Ïádost o dotaci v rámci programu

IROP – v˘zva ã. 47 Infrastruktura základních ‰kol (sociálnû vylouãené

lokality) – SC 2.4. Celkové rozpoãtové náklady projektu jsou cca 

8 mil. 172 tis. korun, pfiiãemÏ pfiedpokládaná dotace ãiní 7 mil. 328 tis.

korun. V̆ bûrové fiízení na vyfie‰ení bezbariérového pfiístupu vyhrála

firma WEISSTAW, s. r. o., se sídlem Olomouc, Legionáfiská 10, za cel-

kovou nabídkovou cenu 4 053 500 korun, vybavení PC uãeben spo-

leãnost C SYSTEM CZ, a. s., se sídlem 636 00 Brno, Otakara ·evãíka

56, za nabídkovou cenu 569 885,80 korun a vyfie‰ení konektivity pak

spoleãnost K-net Technical International Group, s. r. o., se sídlem 

602 00 Brno, Antonínská 20, s cenou 1 522 120,71 korun.

Vybudování lokality pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ – místní ãást
Edrovice
Mûsto R˘mafiov má jiÏ témûfi vyãerpánu nabídku voln˘ch pozemkÛ

vhodn˘ch pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Z tohoto dÛvodu pfiipravilo

dokumentaci pro pfiípravu dal‰ích tfiinácti pozemkÛ vhodn˘ch pro v˘-

stavbu samostatnû stojících rodinn˘ch domÛ v místní ãásti Edrovice,

navazujících na ulici Karla Schinzela. Lokalita bude pfiístupná z ulice

Julia Fuãíka (naproti místnímu obchodu, kolem stávajících garáÏí).

Vybudovány budou kompletní rozvody technické infrastruktury (vodo-

vod, spla‰ková i de‰Èová kanalizace, plyn, rozvody nízkého napûtí a ve-

fiejného osvûtlení), komunikace a chodníky, zeleÀ. 

V̆ bûrové fiízení na dodavatele vyhrála spoleãnost JR STaKR, s. r. o.,

se sídlem Bruntál, U Stadionu 1999/9A, s nabídkovou cenou

18 609 893,35 korun. Termín dokonãení je plánován pfiibliÏnû na záfií

leto‰ního roku. Podle zájmu o pfiipravené pozemky pro v˘stavbu ro-

dinn˘ch domÛ mûsto rozhodne o pfiípadném roz‰ífiení lokality o dal‰ích

sedm parcel vhodn˘ch pro v˘stavbu.

Retenãní nádrÏ pod ãerpací stanicí
Retenãní nádrÏ bude vybudována na levém bfiehu Podolského potoka

(pod ãerpací stanicí ve smûru na Janovice). Retenãní nádrÏ bude slou-

Ïit k zadrÏení de‰Èové vody pfied jejím vypu‰tûním do Podolského po-

toka, jejÏ bude chránit pfied zahlcením sráÏkovou vodou z pfiívalov˘ch

de‰ÈÛ. Místo pro nádrÏ tvofií zatravnûná plocha (pozemky parc. 

ã. 1036/1, 3678/1, 3679/1 a 3680/1), jejíÏ pfieváÏná ãást je trvale za-

mokfiená. V souãasné dobû není pfiedmûtn˘ pozemek zastavûn a není

nijak vyuÏíván. Souãástí stavby bude i odbûrné zafiízení na okraji

Podolského potoka, napou‰tûcí a odtokové potrubí, zfiízení pfiíjezdu ke

stavbû pomocí stávajícího sjezdu ze silnice I/11 – ulice Opavské a te-

rénní úpravy kolem nové nádrÏe. Maximální plocha vodní hladiny bu-

de 8 280 m2, hloubka cca 2,1 m, délka hráze 200 m. V prÛbûhu bfiezna

do‰lo k vykácení dfievin, které zasahují do realizované oblasti.

Mûsto podalo Ïádost o dotaci na uvedenou akci na Ministerstvo zemû-

dûlství, program 129 290 – Podpora opatfiení na drobn˘ch vodních to-

cích a mal˘ch vodních nádrÏích. Se svou Ïádostí bylo úspû‰né a má

pfiíslib dotace 4 mil. korun (nebo 80 % uznateln˘ch nákladÛ).

Pfiedpokládaná hodnota prací je 7 386 600,15 korun. Na konci bfiezna

bylo vypsáno v˘bûrové fiízení na dodavatele, realizace bude zahájena

v letních mûsících.

Retenãní nádrÏ na Mudlovém potoku
Zájmová oblast urãená pro vybudování retenãní nádrÏe se nachází se-

vernû od R˘mafiova ve vzdálenosti cca 1,4 km od okraje zástavby. Jde

o území na levém bfiehu Mudlového potoka, kter˘ má charakter ne-

upravovaného toku v pfiirozenû vytvofiené údolní nivû v zapojeném les-

ním porostu. Vybudování retenãní nádrÏe má za úkol zpomalit odtok

vody z území a zv˘‰it akumulaci vody v krajinû. Retenãní nádrÏ bude

fie‰ena jako obtoãná a bude napou‰tûna z Mudlového potoka pomocí

stavidla a otevfieného pfiivadûãe. Vypou‰tûní nádrÏe bude fie‰eno po-

mocí poÏeráku, za hrází bude provedeno vyústûní odtokového potrubí

do otevfieného v˘kopu, kter˘ bude zaústûn do Mudlového potoka.

Celková plocha nádrÏe bude 1 760 m2, hloubka vody cca 1,4 m. 

Mûsto podalo Ïádost o dotaci na uvedenou akci na Ministerstvo zemû-

dûlství, program 129 290 – Podpora opatfiení na drobn˘ch vodních to-

cích a mal˘ch vodních nádrÏích. Bylo s Ïádostí úspû‰né a má pfiíslib do-

tace 1 661 129 korun (80 % uznateln˘ch nákladÛ). Pfiedpokládaná hod-

nota prací je 2 076 411 korun. Na konci bfiezna bylo vypsáno v˘bûrové

fiízení na dodavatele, realizace bude zahájena v letních mûsících.

Stavební úpravy pozemní komunikace v Pivovarské ulici, v ãásti 
ulice 1. máje u základní a matefiské ‰koly a v ãásti ulice Horno-
mûstské
Zaãátek fie‰eného území zaãíná u polikliniky, pokraãuje bytovou zónou

(sídli‰tû Pivovarská) smûrem k ulici 1. máje (kolem obchodu Hru‰ka),

kde naváÏe na stávající ovál pfied základní a matefiskou ‰kolou. Odtud

úpravy pokraãují ulicí Hornomûstskou, kde naváÏou na jiÏ opravenou

komunikaci naproti prodejnû nápojÛ. Souãástí prací bude oprava de-

‰Èové kanalizace a vpustí, oprava kontejnerov˘ch stání a pfiedláÏdûní

stávajících parkovi‰È. Rozpoãtová cena opravy komunikace vãetnû

chodníku je 9 793 214,56 korun a rozpoãtová cena de‰Èové kanalizace

ãiní 4 184 328,28 korun. Na tuto akci byla podána Ïádost o dotaci

z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 117D8220, kde je

moÏné získat dotaci ve v˘‰i 60 % uznateln˘ch nákladÛ, nejv˘‰e v‰ak 

5 mil. korun na akci. Pfiedpoklad administrace Ïádosti o dotaci je do

kvûtna leto‰ního roku. Následnû by bylo vypsáno v˘bûrové fiízení na

dodavatele stavebních prací a akce by byla realizována.

Chodník Ondfiejov
Cílem investice je vyfie‰it dlouhodob˘ problém s pohybem chodcÛ pfii

krajnici frekventované silnice II. tfiídy a s tím související nedostateãnou

bezpeãnost dopravy v lokalitû. Akce zahrnuje v˘stavbu chodníku po-

dél silnice II/449 v celkové délce 787,7 m. Trasa chodníku zaãíná v se-
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verní ãásti obce u autobusové zastávky Ondfiejov/R˘mafiov a pokraãu-

je po v˘chodní stranû silnice II/449 smûrem na jih (po levé stranû smû-

rem dolÛ) aÏ k rodinnému domu s ãíslem popisn˘m 38 (pravotoãivá za-

táãka pod b˘valou ‰kolou). Souãástí akce je zatrubnûní pfiíkopu, zfiíze-

ní opûrné gabionové zdi, nasvûtlení pfiechodu a v˘sadba zelenû.

Na tuto akci podalo mûsto R˘mafiov Ïádost o dotaci z Integrovaného

regionálního operaãního programu, v˘zvy ã. 1 „MAS R¯MA¤OV-

SKO, o. p. s. – IROP – Bezpeãnost dopravy“, s vazbou na v˘zvu 

¤O IROP ã. 53 „UdrÏitelná doprava – integrované projekty CLLD –

SC 4.1“. JiÏ bylo vypsáno v˘bûrové fiízení na dodavatele, které vy-

hrála spoleãnost LAZAM uniãovská stavební s. r. o. se sídlem Uniãov,

Masarykovo námûstí 37, za nabídkovou cenu 7 722 633 korun. Pfii 

uvedené cenû ãiní dotace 6 702 014,91 korun. Nyní se vyfiizuje pfie-

chodné dopravní znaãení a pfiipravuje se realizace, která je ze strany

vlastníka komunikace – Moravskoslezského kraje, zastoupeného

Správou silnic Moravskoslezského kraje – podmínûna termínem za-

hájení 1. dubna 2019. Pfiedpokládaná doba realizace je 180 kalendáfi-

ních dnÛ.

Zfiízení dûtské skupiny pro 24 dûtí
Dûtská skupina je specifická forma péãe o dûti ve vûku od 1 roku do 

6 let. Mûsto R˘mafiov nechalo zpracovat dokumentaci na pfiestavbu

stfiedního pavilonu u matefiské ‰koly na Revoluãní ulici. Tento pavilon

dosud slouÏil jako dÛm s peãovatelskou sluÏbou – byly zde tfii byty.

Stavebními úpravami dojde k dispoziãním zmûnám za úãelem vyuÏití

pro dûtskou skupinu s max. 24 dûtmi ve vûku do tfií let. Kromû toho bu-

dou vymûnûny v˘plnû otvorÛ a provedeno zateplení obvodového plá‰-

tû. Nyní se pfiipravuje v˘bûrové fiízení na dodavatele stavebních prací.

Dûtskou skupinu bude provozovat Diakonie R˘mafiov, která jiÏ podala

Ïádost o dotaci na provoz.

Zahrady pfii M· na ulici 1. máje a Revoluãní
V pfiípadû matefiské ‰koly na ulici 1. máje je cílem projektového zámû-

ru pfiemûna venkovního prostfiedí ‰kolní zahrady na „pfiírodní uãebnu“,

která se stane nedílnou souãástí matefiské ‰koly a novou v˘ukovou plat-

formou. Návrh fie‰ení pfiírodní zahrady se zamûfiením na environmen-

tální v˘chovu roz‰ífií nabídku aktivit matefiské ‰koly a podnítí zájem dû-

tí o pfiírodu. V̆ ukovû orientovaná programová náplÀ zahrady pomÛÏe

rozvíjet a formovat kladn˘ vztah nejmlad‰í generace k pfiírodû a k Ïi-

votnímu prostfiedí. Pfii realizaci projektu budou odstranûny pÛvodní, jiÏ

zastaralé herní prvky, laviãky, posezení apod., budou provedeny nové

chodníky, osazeny nové herní prvky, nová uãebna s ponky, vyv˘‰ené

záhonky, v‰e doplnûné o v˘sadbu trvalkového záhonu, jahod a ovoc-

n˘ch kefiÛ. Celkové rozpoãtové náklady jsou 1 mil. 316 tis. korun. 

I zahrada u matefiské ‰koly na Revoluãní ulici projde pfiemûnou na 

„uãebnu pod ‰ir˘m nebem“, která se stane souãástí v˘ukového plánu

matefiské ‰koly se zcela nov˘mi prvky. Pfii realizaci projektu bude od-

stranûna stávající dlaÏba, provedeny terénní úpravy, zfiízena dfievûná

terasa, pergola, osazena krmítka pro ptáky a zfiízena vodní kor˘tka pro

de‰Èovou vodu, v‰e doplnûné o v˘sadbu solitérních kefiÛ, trvalek a po-

pínav˘ch rostlin. Celkové rozpoãtové náklady jsou 555 tis. korun.

Akce bude realizována v koordinaci se zfiízením dûtské skupiny.

Na obû akce podalo mûsto Ïádost o dotaci z programu Státního fondu Ïi-

votního prostfiedí, aktivita 6. 1. C – Rekonstrukce a vybavení center 

ekologické v˘chovy, uãeben a jin˘ch zafiízení pro úãely EVVO („Pfiírodní

zahrady“) a obdrÏelo pfiíslib dotace ve v˘‰i 500 tis. korun na kaÏdou ak-

ci. Nyní se pfiipravují podklady pro v˘bûrové fiízení na dodavatele.

Biokoridory
V rámci ochrany pfiírody a krajiny nechalo mûsto R˘mafiov zpracovat

dokumentaci na Územní systém ekologické stability pro lokalitu

Edrovice a Stránské. ¤e‰ené lokality se nacházejí ve volné krajinû

s charakterem pastvin a kvûtnat˘ch luk. Návrh biokoridorÛ vychází ze

stávajících ekologick˘ch podmínek místa a na nû návazn˘ch potenci-

álních spoleãenstev. Tato potenciální spoleãenstva byla podkladem pro

návrh druhové skladby v fie‰eném území. Obû lokality jsou charakteri-

zovány jako jedlové buãiny s bukem lesním, javorem klenem, lípou

velkolistou, jefiábem ptaãím a dal‰ími druhy. U kefiového patra jde na-

pfiíklad o lísku obecnou, rybíz alpínsk˘ nebo kru‰inu ol‰ovou.

V katastrálním území Edrovice je pfiedev‰ím dÛleÏit˘ zásah do stávají-

cích porostÛ z dÛvodu vûkového stádia dfievin a plné funkãnosti po-

rostÛ jako celku v následujících letech. Biokoridor se rozprostírá na 

území o rozloze 6,23 ha. Rozpoãtová cena je 2 452 265,14 korun.

V katastrálním území Stránské jde pfieváÏnû o zaloÏení novû navrÏené-

ho biokoridoru, kter˘ navazuje na stávající porosty v území. Tento bi-

okoridor je navrÏen na pozemcích o celkové v˘mûfie 5,26 ha.

Rozpoãtová cena je 4 531 965,65 korun.

Souãástí fie‰ení je zaji‰tûní v˘sadeb vãetnû následné péãe. Aktuálnû se

pfiipravují podklady pro podání Ïádosti o dotaci (100% dotace) a ná-

slednû bude vypsáno v˘bûrové fiízení na dodavatele. V leto‰ním roce se

pfiedpokládá realizace jednoho biokoridoru.

Oplocení areálu Tepla R˘mafiov

V souvislosti s vybudováním nového stfiediska spoleãnosti Teplo

R˘mafiov, s. r. o., jiÏ probûhla první etapa oplocení areálu. Mûsto pfii-

pravilo dokumentaci pro druhou etapu, která bude zahrnovat demontáÏ

stávajícího oplocení z betonov˘ch panelÛ a vlnitého plechu a odstranû-

ní ocelové brány. Nové oplocení od ulice OkruÏní bude provedeno

z pozinkovan˘ch drátûn˘ch plotov˘ch panelÛ s betonov˘mi podhrabo-

v˘mi deskami. Pro nové oplocení ze severozápadní a jihov˘chodní

strany budou pouÏity pozinkované trapézové plechy. V rámci stavby

dojde také k osazení liniového odvodÀovacího Ïlabu v horní ãásti are-

álu. Na uveden˘ projekt bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála

spoleãnost R¯MSTAV CZ, spol. s r. o., se sídlem R˘mafiov, Nerudova

1290/20, za nabídkovou cenu 871 213 korun. Pfiedpokládan˘ termín

zahájení stavebních prací je na jafie.

Stavební úpravy ulice U Rybníka
Pfiedmûtem úprav bude kompletní v˘mûna podloÏí komunikace, zfiíze-

ní nov˘ch konstrukãních vrstev vozovky a poloÏení nového asfaltové-

ho krytu, dále zfiízení de‰Èové kanalizace vãetnû pfiípojek a uliãních

vpustí. De‰Èové vody budou ze zpevnûn˘ch ploch odtékat pomocí po-

délného a pfiíãného sklonu do navrÏené kanalizace. âást de‰Èov˘ch vod

bude odvádûna do pfiilehlého potoka a ãást do de‰Èové kanalizace.

V souãasné dobû probíhá územní fiízení a zpracovává se dal‰í stupeÀ

dokumentace. Nûkteré dotãené pozemky nejsou ve vlastnictví mûsta,

a proto jsou projednávání stavby a pfiíprava podkladÛ zdlouhavé. Jde

o dlouhodob˘ majetkoprávní problém, kter˘ je nutné v rámci úprav fie-

‰it. Akce bude pravdûpodobnû plnû pfiipravena v první polovinû leto‰-

ního roku. Následnû by byla zahájena realizace.

Areál Mûstsk˘ch sluÏeb

-04-2019  3.4.2019 16:13  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2019

12

Mûsto R˘mafiov pfiipravuje dokumentaci pro dostavbu areálu

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., na ulici Palackého, která bude za-

hrnovat v˘stavbu nového objektu s garáÏemi pro pût vozidel, skladu

posypového materiálu a drobného mobiliáfie. Objekt bude umístûn 

v uzavfieném areálu spoleãnosti, je navrÏen jako nepodsklepen˘ pÛdo-

rysného tvaru písmene „L“ o zastavûné plo‰e 538,35 m2, zastfie‰en˘

valbovou stfiechou s v˘‰kou hfiebene cca 8 m. Objekt bude provoznû

propojen se stávajícími garáÏemi. Nyní probíhá stavební fiízení, zpra-

covává se dokumentace pro provádûní stavby a pfiipravují se podklady

pro v˘bûrové fiízení na dodavatele stavebních prací. Rozpoãtované ná-

klady jsou 7 mil. korun. Zahájení prací se pfiedpokládá v jarních mûsí-

cích leto‰ního roku. 

Opravy mostÛ

Lávka za „R˘mafiovankou“

V pfiipravovan˘ch akcích pro leto‰ní rok jsou dále opravy

mostÛ. Potfiebná dokumentace byla zpracována pro dva mosty

v Janovicích (oba z ulice Sklepní k zámeckému parku), dále pro most me-

zi ulicemi ÎiÏkovou a U Potoka (odboãka do „ãerné“ uliãky), lávku me-

zi ulicemi Palackého a Podolskou, lávku za „R˘mafiovankou“, lávku me-

zi ulicemi ÎiÏkovou a U Potoka (u objektu Sagapa, p. o.) a lávku

v Jamarticích. Mûsto jiÏ vybralo dodavatele pro opravu mostkÛ za

„R˘mafiovankou“ a u objektu Sagapa. V̆ bûrové fiízení vyhrála spoleãnost

STAS, v. o. s., se sídlem R˘mafiov, ÎiÏkova 260/21, za nabídkovou cenu

968 670,30 korun. Dal‰í opravy se budou provádût prÛbûÏnû dle aktuál-

ních moÏností rozpoãtu mûsta. Nutno ale zdÛraznit, Ïe most ani Ïádná

z vyjmenovan˘ch lávek nejsou ve stavu, kter˘ by vyÏadoval bezodklad-

nou opravu. U v‰ech mostÛ v katastrálním území R˘mafiova, Edrovic,

Stránského, Jamartic, Janovic i Ondfiejova postupnû probíhají hlavní

mostní prohlídky, z nichÏ následnû vychází nutná údrÏba nebo oprava.

Modernizace vefiejného osvûtlení
Mûsto R˘mafiov prÛbûÏnû obnovuje vefiejné osvûtlení, pfiípadnû mûní

svûtelné body. V loÀském roce realizovalo z programu Ministerstva

prÛmyslu a obchodu (dotace 50 %) modernizaci 107 svûteln˘ch bodÛ

v místních ãástech Ondfiejov, Jamartice a Stránské. Pro leto‰ní rok pfii-

pravilo modernizaci 297 svítidel v místní ãásti Janovice. Na uveden˘

zámûr byla v tomto roce podána Ïádost o dotaci z programu

Ministerstva Ïivotního prostfiedí, SFÎP, prioritní oblast 5. Îivotní pro-

stfiedí ve mûstech a obcích, 5.3.A Rekonstrukce ãi úprava vefiejného 

osvûtlení na území národních parkÛ a CHKO, kde je moÏné získat do-

taci aÏ do v˘‰e 50 %. Nyní ãekáme na administraci Ïádosti a pfiíslib do-

tace, na základû kterého bude vypsáno v˘bûrové fiízení na dodavatele.

Jako kaÏd˘ rok pfiipravuje mûsto ve spolupráci s Mûstsk˘mi sluÏbami

R˘mafiov, s. r. o., opravy místních komunikací v podobû pozimních zá-

stfiikÛ (pfiedpoklad zahájení v dubnu leto‰ního roku) a opravy chodní-

kÛ, které se provádûjí prÛbûÏnû. Mezi dal‰í pfiipravované akce patfií 

oprava vstupních zdí na hfibitovû, oprava fasády smuteãní sínû na hfibi-

tovû, dopravní hfii‰tû na ulici OkruÏní, obmûna dûtsk˘ch herních prvkÛ

na sídli‰ti Pfiíkopy a Revoluãní a dal‰í, o kter˘ch budeme prÛbûÏnû 

informovat.

Je jisté, Ïe uvedené stavby pfiinesou svému okolí doãasné problémy

v podobû zv˘‰ené hluãnosti, pra‰nosti, provozu stavební techniky a po-

hybu dûlníkÛ, zhor‰en˘ch podmínek pro docházku, moÏnost dojíÏìky

a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smí-

fiit. Odmûnou za to budou nové komunikace, vefiejná prostranství a Ïi-

votní prostfiedí, které zpfiíjemní Ïivot v místû bydli‰tû a pfiinesou cel-

kové zkvalitnûní vefiejn˘ch prostor na‰eho mûsta.

Ing. Ludûk ·imko, starosta
Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Lávka mezi ulicemi Palackého a Podolskou Lávka mezi ulicemi ÎiÏkovou a U Potoka (u objektu Sagapa, p. o.)

na zasedání zastupitelstva mûsta, které se bude konat v fiádném termínu

ve ãtvrtek 25. dubna 2019 v 17:00

ve velkém sále Stfiediska volného ãasu na OkruÏní ulici v R˘mafiovû

Program:

Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2018 (vãetnû hospodafiení pfiíspûvkov˘ch organizací)

Zpráva o hospodafiení spoleãností Mûstské sluÏby, Teplo, Spojené lesy, s. r. o., a p. o. Byterm za rok 2018

Projednání situace ve VaK, a. s., Bruntál

Vûcn˘ rámec akcí (programové prohlá‰ení) na období 2018–2022

Pozvánka

Ing. Ludûk ·imko, starosta, v. r.
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Milí spoluobãané,

uÏ jste se zaregistrovali do aplikace Mobilní rozhlas? Pokud ano, uÏ jste do své e-mailové schránky obdrÏeli první ãíslo Zpravodaje, kte-

r˘ budou kaÏd˘ pátek dostávat v‰ichni zaregistrovaní uÏivatelé. Pokud ne, pfiicházíte o moÏnost získávat pravidelnû ucelené informace

o aktuálním dûní ve mûstû a jeho okolí. Jsem pfiesvûdãena, Ïe tyto informace mohou b˘t pfiínosné pro v‰echny. Pokud se mnou souhlasí-

te, budu ráda, kdyÏ se zaregistrujete na https://rymarov.mobilnirozhlas.cz/. 

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka mûsta

V posledním ãísle R˘mafiovského horizontu z 8. bfiezna 2019 byly

publikovány zmûny v jízdních fiádech 2018/2019 platné od 3. bfiezna

2019 t˘kající se nûkter˘ch autobusov˘ch odjezdÛ z R˘mafiova. Tyto

zmûny, byÈ zdánlivû drobné, byly v˘sledkem prvních jednání mûsta

R˘mafiova a ostatních dotãen˘ch obcí s Koordinátor ODIS, s. r. o.

Mûsto ale ve svém úsilí o úpravu spojÛ nepolevilo. Odbor Ïivotního

prostfiedí, kter˘ má tuto problematiku na starosti, a SdruÏení obcí

R˘mafiovska získaly v mezidobí i díky v˘zvû uvefiejnûné

v v R˘mafiovském horizontu více neÏ 30 podnûtÛ od obãanÛ t˘kají-

cích se problematick˘ch spojÛ celého regionu R˘mafiovska. V‰echny

podnûty byly projednány 15. bfiezna 2019 na schÛzce se zástupci

Koordinátor ODIS, s. r. o., ktefií pfiislíbili, Ïe tyto poÏadavky vezmou

v potaz pfii projednávání dal‰ích zmûn jízdních fiádÛ, které by mûly

vejít v platnost 9. ãervna 2019. ZároveÀ ale upozornili, Ïe vzhledem

ke komplexnosti problému – návaznost linek na dal‰í spoje témûfi po

celé trase, vytíÏení linek a celkové náklady na dopravní obsluÏnost

regionu – nelze oãekávat, Ïe nám bude v plné mífie vyhovûno. 

Na jednání 1. dubna 2019 nás zástupci Koordinátor ODIS, s. r. o., se-

známili se zmûnami, které bude jízdní fiád platn˘ od 9. ãervna 2019 ob-

sahovat. JiÏ nyní víme, Ïe z na‰ich pfiipomínek se podafiilo kladnû vyfií-

dit asi tfietinu. Povedla se prosadit ãasová úprava odpoledního spoje

z Horního Mûsta do R˘mafiova, pfiidání ranního spoje z Bfiidliãné pfies

Velkou ·táhli do R˘mafiova a rovnûÏ obsluÏnost linky 922 po

R˘mafiovû, aby mûli lidé moÏnost pohodlného vyuÏití vlakového spoje-

ní z R˘mafiova smûr Bfiidliãná. V fie‰ení jsou spoje R˘mafiov – Stará Ves,

R˘mafiov – Malá Morávka, Bfiidliãná – Huzová a dále na Olomouc.

Zástupci Koordinátor ODIS, s. r. o., upozornili, Ïe není moÏné dublovat

autobusové a vlakové spoje a je nutné, aby obãané vyuÏívali oba zpÛ-

soby pfiepravy. Dále nás zástupci Koordinátor ODIS, s. r. o., ubezpeãi-

li, Ïe podnikají v‰echny kroky k zachování a roz‰ífiení linky do

·umperku. Mûsto R˘mafiov usiluje také o lep‰í napojení na Uniãov.

V tûchto pfiípadech je ale situace o to komplikovanûj‰í, Ïe se jedná

o propojení krajÛ Moravskoslezského a Olomouckého, kdy kaÏd˘ kraj

má jiné priority dopravní obsluÏnosti. Ing. Lenka Vavfiiãková

Jednání o autobusov˘ch spojích dále pokraãuje

Kácení dfievin rostoucích mimo les upravuje zákon ã. 114/1992
Sb., o ochranû pfiírody a krajiny (dále jen „zákon o ochranû pfiíro-

dy“), a jeho provádûcí vyhlá‰ka ã. 189/2013 Sb. Dfievinami se rozu-

mí stromy ãi kefie rostoucí jednotlivû i ve skupinách ve volné krajinû

i v sídelních útvarech na pozemcích mimo pozemky urãené k plnûní

funkcí lesa (lesní pozemky). 

Péãe o dfieviny, zejména jejich o‰etfiování a udrÏování, je povinností

jejich vlastníkÛ. K o‰etfiování dfievin (napfi. provedení ofiezÛ, instala-

ci bezpeãnostních vazeb apod.) není tfieba zvlá‰tního povolení ani

souhlasu (nejedná-li se o památné stromy). Av‰ak fiez musí b˘t pro-

veden odbornû, s ohledem na druh dfieviny, nesmí dojít k jejímu zá-

vaÏnému po‰kození nebo zniãení. Schopnost snést ofiez se u kaÏdé

dfieviny li‰í. Napfiíklad radikálnûj‰í ofiez buku lesního mÛÏe znamenat

jeho závaÏné po‰kození, ba dokonce zniãení, naopak stejn˘ ofiez u lí-

py mÛÏe prodlouÏit její Ïivotnost a zlep‰it perspektivu dal‰ího rÛstu

na stanovi‰ti. Lípa se s ofiezem umí velmi dobfie vyrovnat. Av‰ak k ra-

dikálnímu ofiezu i u dfievin obecnû dobfie sná‰ejících takové zásahy

musí existovat oprávnûné dÛvody. Provedení velmi silného ofiezu

u jakéhokoli zdravého stromu je rovnûÏ moÏno posoudit jako po‰ko-

zení. Zkrátka je tfieba k pfiípadn˘m ofiezÛm dfievin pfiistupovat citlivû

v závislosti na druhu dfieviny, a pokud si vlastník stromu není jist po-

stupem, kter˘ má zvolit, mÛÏe se obrátit na ná‰ odbor, kde mu pfií-

slu‰ní pracovníci rádi poradí.

V‰echny dfieviny jsou zákonem o ochranû pfiírody pod hrozbou pokut

chránûny pfied po‰kozováním a niãením. O jejich kácení se vût‰inou

rozhoduje ve správním fiízení. Povolení se nevyÏaduje u stromÛ s ob-

vodem kmene do 80 cm mûfieného ve v˘‰ce 130 cm nad zemí, dále

pro zapojené porosty dfievin (kefie), pokud celková plocha kácen˘ch

zapojen˘ch porostÛ dfievin nepfiesahuje 40 m2. Povolení není nutné

ani pro kácení dfievin pûstovan˘ch na pozemcích veden˘ch v katast-

ru nemovitostí jako plantáÏ dfievin nebo pro ovocné dfieviny rostoucí

na pozemcích evidovan˘ch v katastru nemovitostí jako druh pozem-

ku zahrada, zastavûná plocha a nádvofií.

Stromy rostoucí mimo les a úfiední praxe pfii zaji‰Èování péãe o nû
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V‰echny ostatní dfieviny neuvedené v pfiedchozím odstavci se mohou

kácet pouze po vydání pfiíslu‰ného povolení. Îádost mÛÏe podat pou-

ze vlastník pozemku ãi nájemce nebo jin˘ oprávnûn˘ uÏivatel se sou-

hlasem vlastníka pozemku, na kterém dfieviny rostou.

Povolení ke kácení dfievin mÛÏe b˘t vydáno pouze ze závaÏn˘ch dÛ-

vodÛ po vyhodnocení v˘znamu dfieviny z hlediska funkãního a este-

tického. ZávaÏnost dÛvodÛ vÏdy vyhodnocuje pfiíslu‰n˘ orgán ochra-

ny pfiírody, v pfiípadû dfievin rostoucích v katastrálních územích mûs-

ta R˘mafiova je to odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ R˘mafiov.

ZávaÏn˘mi dÛvody nemohou b˘t fyziologické projevy dfievin, tedy

opadávání listí, kvûtÛ, plodÛ. ZávaÏn˘m dÛvodem pro vykácení stro-

mu mÛÏe b˘t napfiíklad ‰patn˘ zdravotní stav (strom je prohnil˘, má

dutiny, je napaden agresivními dfievokazn˘mi houbami), naru‰ená

stabilita (defektní koruna) nebo vitalita (silné prosychání).

V nûkter˘ch pfiípadech je pfiípustn˘ oznamovací reÏim, napfiíklad pfii

odstraÀování dfievin v ochranném pásmu zafiízení elektrizaãní a ply-

nárenské soustavy. Kácení z tûchto dÛvodÛ v‰ak musí dotyãná 

oprávnûná osoba (vût‰inou správce sítû) písemnû oznámit pfiíslu‰né-

mu orgánu ochrany pfiírody nejménû 15 dnÛ pfiedem.

Povolení dále není potfieba v pfiípadech, kdy dfievina sv˘m stavem bez-
prostfiednû ohroÏuje Ïivot ãi zdraví osob nebo pokud hrozí ‰koda znaã-

ného rozsahu (dûje se tak pfiedev‰ím u Ïiveln˘ch pohrom, kdy napfiíklad

vichfiice silnû po‰kodí strom a hrozí, Ïe strom nebo jeho ãást spadne na

dÛm atd.). V této situaci je moÏné dfievinu neprodlenû pokácet a oznámit

to orgánu ochrany pfiírody dodateãnû, do 15 dnÛ od provedení kácení.

Kácení dfievin se provádí zpravidla v období vegetaãního klidu. Tím

se rozumí období pfiirozeného útlumu fyziologick˘ch a ekologick˘ch

funkcí dfieviny. V oblasti R˘mafiovska je povaÏováno za dobu vege-

taãního klidu období od 1. 11. do 31. 3. Dobu kácení obvykle povole-

ní závaznû stanoví, Ïádost je v‰ak moÏno podat kdykoliv bûhem roku.

Orgán ochrany pfiírody mÛÏe ve svém rozhodnutí o povolení ká-

cení dfievin uloÏit Ïadateli provedení pfiimûfiené náhradní v˘sad-

by tak, aby byla kompenzována ekologická újma vzniklá poká-

cením dfievin. Souãasnû mÛÏe uloÏit následnou péãi o dfieviny

po nezbytnû nutnou dobu, maximálnû v‰ak na dobu pûti let.

Obecnû lze fiíci, Ïe v posledních dvou letech do‰lo na území

R˘mafiova, pfiedev‰ím na pozemcích v majetku mûsta, k rozsáhlej‰í-

mu kácení dfievin. Mûsto R˘mafiov zpracovalo v letech 2014 aÏ 2018

Pasport zelenû, kter˘ je nástrojem pro systemizovanou péãi o stromy

v majetku mûsta. V tomto Pasportu je kaÏd˘ strom detailnû popsán

a zároveÀ je nastavena periodicita kontrol jednotliv˘ch stromÛ 

s ohledem na jejich zdravotní stav. V Pasportu je popsáno necel˘ch

3500 stromÛ. Na základû podkladÛ vycházejících z tohoto Pasportu

probíhá kontrola stromÛ, jejich údrÏba a eventuelnû i jejich kácení.

JelikoÏ na pozemcích ve vlastnictví mûsta R˘mafiova je doposud vel-

ká vût‰ina stromÛ vy‰‰ího stáfií, je logicky i vût‰í potfieba odstraÀovat

stromy ohroÏující bezpeãnost majetku a obyvatel. V pfiípadû povole-

ní kácení dfievin v majetku mûsta je vÏdy uloÏena povinnost provést

náhradní v˘sadbu, jejímÏ úãelem je i nadále zachovat pro na‰e mûs-

to co nejvíce zelenû. 

Ing. EvÏen Va‰tík, vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí MûÚ R˘mafiov

Zákon o odpadech (ã. 185/2001 Sb.), kter˘m se v âR pfii nakládání

s odpady fiídíme, pojem „ãerná skládka“ konkrétnûji nedefinuje. V fie-

ãi odborníkÛ jde o nelegální ukládání odpadÛ na místo, které k tomu

není urãené. Nejãastûji je „ãerná skládka“ zakládána spoluobãany,

ktefií zámûrnû ignorují pravidla pro odkládání odpadÛ ve mûstech

a obcích a zbavují se „jednodu‰e“ napfi. starého nábytku, kobercÛ ne-

bo sanitární techniky pfiímo u popelnic a kontejnerov˘ch stání.

âerné skládky jsou skuteãnou hrozbou – pro pfiírodu i pro nás sa-

motné. Do ovzdu‰í z nich mohou unikat ‰kodlivé látky, hrozí konta-

minace pÛdy, povrchové i podzemní vody. Existují nejrÛznûj‰í apli-

kace, které mapují ãerné skládky a aktuálnû monitorují na 2 000 ãer-

n˘ch skládek. Jednou z takov˘ch aplikací je Mobilní rozhlas.

Pokud se podafií zakladatele ãerné skládky pfiistihnout pfiímo pfii ãinu

napfiíklad kamerov˘m systémem mûsta, hrozí mu za vyhození odpa-

du v místech, kam nepatfií, podle pfiestupkového zákona pokuta ve

správním fiízení aÏ do v˘‰e 50 tisíc korun. Pokud ãernou skládku fie-

‰í pfiímo âeská inspekce Ïivotního prostfiedí, mÛÏe stanovená pokuta

dosáhnout i milionové v˘‰e.

Likvidace ãern˘ch skládek
Je tfieba si uvûdomit, Ïe kaÏdé odstranûní ãerné skládky stojí mûsto

finance, které by mohly b˘t vyuÏity mnohem lep‰ím zpÛsobem.

V dne‰ní dobû, kdy má na‰e mûsto vypracovan˘ systém nakládání

s odpady, je hraãkou odpad vytfiídit (v âeské republice navíc fungu-

je vefiejnû pfiístupná síÈ nádob na tfiídûn˘ odpad, takÏe kaÏd˘ obãan

k nim ujde prÛmûrnû necel˘ch sto metrÛ) a to, co jiÏ vytfiídit nelze,

mÛÏeme vyhodit do kontejneru na smûsn˘ odpad nebo odvézt do

sbûrného dvora. V R˘mafiovû funguje také pravideln˘ mobilní svoz.

Dal‰í informace získáte na webu www.mestskesluzby.cz. 

Pojìme se v‰ichni snaÏit, aby Ïádné ãerné skládky odpadu v pfiírodû

ani na sídli‰tích nevznikaly. Na‰e mûsto a krásná pfiíroda kolem nûj

si to zaslouÏí. Ing. Irena Orságová
jednatelka spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

âerné skládky – co skr˘vají a jak je fie‰it?

Ilustraãní foto: archiv MûS R˘mafiov
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Mobilní svoz nebezpeãného a objemného odpadu bude z kapacitních
dÛvodÛ svozové firmy provádûn v níÏe uveden˘ch termínech a lokali-
tách.

V sobotu 6. dubna od 8:00 – R˘mafiov, ulice Pivovarská, Strálecká,

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

Komenského, Husova, nám. Míru, ·kolní nám., Pfiíkopy, Rudé armá-

dy, Opavská, Harrachov, Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní,

Dukelská, Úvoz, tfi. HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipová, OkruÏní,

NádraÏní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce,

8. kvûtna a ostatní ulice, které náleÏí do spádové oblasti vyjmenova-

n˘ch ulic.

V sobotu 13. dubna od 8:00 – R˘mafiov, nám. Svobody, ulice 

K. âapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka,

Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka,

Palackého, Jelínkova, Sokolovská, J. Fuãíka, Karla Schinzela,

Nerudova, Hornomûstská, Lidická, Vûtrná a ostatní ulice, které nále-

Ïí do spádové oblasti vyjmenovan˘ch ulic.

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

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

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

chladicí zafiízení obsahující freony, fotochemikálie. Obãané, ktefií se

chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, je pfiedají osobnû pracovníkÛm

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., ktefií mobilní svoz provádûjí.

Tekuté nebezpeãné odpady nebudou odebírány, tyto lze uloÏit

pouze v recyklaãním dvofie a odpadovém centru.

Objemn˘m odpadem se pro tyto úãely rozumí takov˘ komunální od-

pad, kter˘ nelze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘

komunální odpad. Jde pfiedev‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, sta-

ré koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

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

cyklaãním dvofie a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad do

popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici: Po–Pá 13:00–17:00

Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna: Po–Pá 6:00–16:30 

So 8:00–13:00 

Mobilní svoz nebezpeãného a objemného odpadu

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují:

V pátek 15. bfiezna byla v prostorách r˘mafiovské radnice zahájena prodej-
ní v˘stava obrazÛ r˘mafiovského v˘tvarníka Jana Sochora.
Tvorba Jana Sochora vychází ze streetartu, pouliãního umûní známé-

ho jako graffiti, jehoÏ typick˘m znakem je pouÏití sprejÛ. Inspiruje se

i pop-artem. Zhruba dvacítka vystaven˘ch dûl je prÛfiezem dosavad-

ní Sochorovou produkcí a aÏ na pár v˘jimek pfiedstavuje portréty

slavn˘ch osobností ze svûta rockové ãi hiphopové hudby.

V̆ stava na radnici je volnû pfiístupná v provozní dobû Mûstského 

úfiadu R˘mafiov a potrvá do 30. dubna. Foto a text: Jan Pfiikryl

Za streetartem na radnici

Ve stfiedu 13. bfiezna se na krajském úfiadu v Ostravû uskuteãnilo 

11. leto‰ní zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. K pro-

jednání bylo pfiedloÏeno 117 materiálÛ. Pfied jednáním sloÏil slib no-

v˘ ãlen zastupitelstva Michal Brunclík (âSSD), kter˘ nastoupil za

Miroslava Nováka (âSSD). Hejtman Ivo Vondrák informoval zastu-

pitele o ãinnosti Rady MSK od 10. zasedání zastupitelstva.

Médii i obãany nejsledovanûj‰ím bodem jednání byl materiál, kter˘

se t˘ká Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. – pracovi‰tû

Orlová. Námûstek hejtmana MUDr. Martin Gebauer k nûmu podal

komplexní zprávu. V diskuzi vystoupili zástupci nemocnice, obãané,

odboráfii a samozfiejmû zastupitelé. Po dlouhé debatû se hlasováním

rozhodlo o variantû pfievést akutní péãi a ortopedii z pracovi‰tû

v Orlové na pracovi‰tû Karviná-Ráj.

Zastupitelstvo schválilo úpravy v rozpoãtu Moravskoslezského kraje

na rok 2019, vzalo na vûdomí pfiedbûÏné informace o hospodafiení

kraje za rok 2018 a schválilo dofinancování projektÛ z oblasti silniã-

ní infrastruktury. Kraj nyní disponuje ãástkou 50 mil. korun na opra-

vy silnic II. a III. tfiíd. Dosud není jasné, zda Státní fond dopravní in-

frastruktury pfiidûlí krajÛm tak jak v minul˘ch letech finanãní pro-

stfiedky na opravy krajsk˘ch silnic, poãítá se s rozdûlením 4 mld. ko-

Slovo krajského zastupitele
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run dle kilometráÏe v jednotli-

v˘ch krajích. Na Moravskoslez-

sk˘ kraj pfiipadá 5,62 % celkové

délky, coÏ by ãinilo 220 mil. ko-

run s tím, Ïe kraj by se spolupodí-

lel 40 mil. korun. Vzhledem k to-

mu, Ïe stále není rozhodnuto

o poskytnutí finanãních prostfied-

kÛ ze SFDI na rok 2019, budou 

na financování oprav silnic 

II. a III. tfiíd vãetnû mostÛ pouÏity

vlastní zdroje MSK. Jde o pro-

stfiedky vnitroúvûru, které byly

vyãlenûny z pfiebytku hospodafie-

ní kraje za rok 2016 a jsou od ro-

ku 2018 vyuÏívány vedle úvûru

âSOB, a. s., a UCB, a. s., na krát-

kodobé pfiedfinancování. Finan-

cování plánu souvisl˘ch oprav z rozpoãtu MSK je zaji‰tûno do v˘‰e

270 mil. korun, tj. 220 mil. korun z vlastních zdrojÛ a 50 mil. korun

jakoÏto schválen˘ závazn˘ ukazatel SSMSK. Zastupitelstvo schváli-

lo tento postup, aby mohly b˘t vyhlá‰eny soutûÏe na zhotovitele a ná-

slednû zaãaly opravy silnic II. a III. tfiíd. Na okrese Bruntál jde o ãást-

ku 80,7 mil. korun.

Zastupitelstvo schválilo dar pro jednotky Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

vybran˘ch obcí MSK v podobû únikov˘ch kukel a termokamer. Na

R˘mafiovsku obdrÏí jednu kameru a ãtyfii kukly obce Bfiidliãná, Dolní

Moravice, Horní Mûsto, Lomnice, Malá Morávka a R˘mafiov.

Schválena byla Ïádost Malé Morávky na pofiízení nového automobi-

lu pro jednotku poÏární ochrany Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.

Investiãní úãelová dotace ãiní 225 tis. korun.

Do Programu obnovy památek nadregionálního v˘znamu v MSK

v letech 2019–2020 se pfiihlásilo 17 ÏadatelÛ s celkov˘m poÏadav-

kem cca 83 mil. korun. Uspûla Ïádost ¤ímskokatolické farnosti Ruda

u R˘mafiova s obnovou poutního kostela Panny Marie SnûÏné

v Rudû. Dotace po úpravû ãiní 5,907 mil. korun. Jako náhradní tfietí

v pofiadí skonãila Ïádost o dotaci cca 3,3 mil. korun pro kapli

V Lipkách v R˘mafiovû.

V Programu podpory aktivit v oblasti kultury MSK 2019 jako ná-

hradní skonãila Ïádost mûsta R˘mafiova na projekt 30 let Sametu

a vyfiazena byla Ïádost Mûstského divadla R˘mafiov, z. s., s projek-

tem Divadelní workshop 2019, která nedodrÏela podmínky pro po-

skytnutí dotace (spoluúãast Ïadatele).

V rámci zaji‰tûní bezpeãnosti obyvatel byla schválena dotace ve v˘-

‰i 300 tis. korun pro sloÏky Integrovaného záchranného systému,

konkrétnû pro Horskou sluÏbu Jeseníky a Beskydy, na vybavení sta-

nice.

Zastupitelstvo schválilo dotaci ve v˘‰i 700 tis. korun na provoz par-

ních vlakÛ Slezsk˘ch zemsk˘ch drah, úzkorozchodné trati

z Tfieme‰né ve Slezsku do Osoblahy.

Na realizaci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Moravskoslezského kraje 2019 bylo vyãlenûno 25 mil. korun.

Celkem bylo pfiijato 115 Ïádostí, vybráno bylo 89 Ïádostí. Na

R˘mafiovsku uspûly následující projekty: rekonstrukce kulturního do-

mu ve Staré Vsi (334 400 korun), rekonstrukce komunikace v Malé

Morávce (400 tis. korun), parkovi‰tû u kostela v RyÏovi‰ti (400 tis.

korun), rekonstrukce lávky pro chodce ve Val‰ovû (178 500 korun),

rekonstrukce a nav˘‰ení kapacity Z· Dolní Moravice (327 200 ko-

run) a projekt SdruÏení obcí R˘mafiovska Rozvíjíme mikroregion

R˘mafiovska (124 300 korun). Jako náhradní skonãily projekty obcí

Tvrdkov a Horní Mûsto.

V souvislosti s kÛrovcovou kalamitou v Jeseníkách se na úrovni

Moravskoslezského kraje zaãala fie‰it otázka financování oprav silnic

II. a III. tfiíd, zejména poskytnutí úãelovû vázan˘ch prostfiedkÛ na 

opravy a kompletní rekonstrukci krajsk˘ch silnic. O aktuálním fie‰e-

ní budu informovat. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel (âSSD)

Na sto dvacet uãitelÛ z celého regionu R˘mafiovska pfiijalo pozvání na slav-
nostní podveãer, konan˘ pfii pfiíleÏitosti jejich svátku ve ãtvrtek 28. bfiezna
ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov.
Slavnostní podveãer mohl b˘t realizován díky projektu Místní akãní

plánování na R˘mafiovsku, nad kter˘m má zá‰titu Místní akãní sku-

pina R˘mafiovsko. Do projektu jsou zapojena v‰echna ‰kolská zafií-

zení. „Dovolte mi, abych vám za cel˘ realizaãní t˘m, kterému dûkuji
za vydatnou pomoc, popfiála k dne‰nímu svátku uãitelÛ hlavnû pevné

zdraví a nervy. Jsem maminka dvou dûtí a vím, co va‰e povolání ob-
ná‰í, Ïe musí b˘t plné shovívavosti a trpûlivosti i s námi rodiãi. TakÏe
moc dûkuji za to, co dûláte. DrÏím vám pûsti, aÈ vás práce baví a na-
plÀuje. Jako manaÏerka projektu Místní akãní plánování vám dûkuji
za spolupráci, kterou vidím jako hlavní cíl projektu. VÏdy mám pfied
oãima spokojené dítû,“ fiekla v úvodu slavnostního setkání organizá-

torka a manaÏerka Místní akãní skupiny R˘mafiovsko Ivana

Luke‰ová.

Uãitelé oslavili svÛj svátek

·kolství
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Úspûch akce je vÏdy zaloÏen na spolupráci a ta byla od prvotní my‰-

lenky v˘borná. Samotní pedagogové pfiicházeli s nápady, jak by mo-

hl spoleãn˘ Den uãitelÛ probíhat. „Díky zástupcÛm jednotliv˘ch
vzdûlávacích organizací se povedlo pozvánku roz‰ífiit do kabinetÛ
‰kol. Úãast byla vût‰í, neÏ jsme na zaãátku ãekali. Velice si váÏíme dÛ-
vûry a dûkujeme za pohodu a pfiíjemnou atmosféru, kterou se poved-
lo v‰em pfiítomn˘m dohromady vytvofiit,“ doplnila Ivana Luke‰ová.

Po oficiálním zahájení zhlédli uãitelé pfiedstavení Cimrmanovy hry

Záskok v podání ochotnického divadelního spolku pod vedením Járy

·mitryho Cimrmana ze Svûtlé Hory. Poté následovala volná zábava.

Slavnostní raut pfiipravili Ïáci Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly

R˘mafiov, oboru Kuchafi-ãí‰ník, o mouãníky se postarali Ïáci ‰est˘ch

tfiíd Základní ‰koly R˘mafiov, Jelínkova 1 a perníková srdce, která ob-

drÏeli uãitelé spolu s kytiãkou pfii vstupu do sálu, upekli Ïáci

Základní ‰koly na ·kolním námûstí. O reprodukovanou hudbu k tan-

ci i poslechu se postaral Luká‰ Pospí‰il z Malé Morávky. JiKo

Na samém sklonku zimní sezóny uspofiádala bruntálská Z· Amos pát˘ roãník
závodÛ pro registrované i neregistrované lyÏafie a snowboardisty ve sjez-
dovém areálu Annaberg u Andûlské Hory. 
Pfiihlá‰eno bylo 133 závodníkÛ a závod-

nic z prvního i druhého stupnû Z·

a o putovní pohár celkového vítûze se

utkalo osm ‰kol okresu Bruntál. Jezdci

na lyÏích i na snowboardu soutûÏili

v jednokolovém obfiím slalomu s elek-

tronickou ãasomírou. Snûhové podmín-

ky jiÏ nebyly zcela ideální, av‰ak pro

v‰echny stejné. V kategorii pfiedÏákÛ

vybojovali na lyÏích tfietí místa

Michelle Kappelová, Radek Strnadel

a Patrik Kreãmer. Mezi mlad‰ími Ïáky

zvítûzil na snowboardu Brian ·koda,

pro tfietí místo na lyÏích si v nejstar‰í ka-

tegorii dojel Ondfiej Baslar. Na‰í nejúspû‰nûj‰í závodnicí toho dne se

stala Ivana Hofiínková, která v nejstar‰í kategorii dívek získala stfiíbr-

Zimní OH v alpsk˘ch disciplínách na Annabergu 2019

Fota: archiv Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
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nou medaili na lyÏích i na snowboardu. Spolu s nimi skvûle reprezen-

tovali dal‰í na‰i mladí jezdci – Robert Casciani, ·tûpán PeÀáz, Tomá‰

Furik, Marcel Mihál, Roland Wenzel, Franti‰ek Sázel, Jifií Palla, Adam

âermák, Jifií Henych, Jan Kováfi, Veronika ·vehlová, Lucie Kalábová,

Anna Vincourková a Vladimíra âernínová. I díky jejich umístûní se Z·

Jelínkova dostala na druhé místo v celkovém pofiadí. OrganizátorÛm

a v‰em závodníkÛm patfií podûkování za vydafienou teãku lyÏafiské se-

zóny a nezb˘vá neÏ se tû‰it na pfií‰tû. Karel Toman, Z· Jelínkova 1

Dopravní nehody se zvûfií

·estého bfiezna se na R˘mafiovsku staly

dvû dopravní nehody se zvûfií. Mezi

Bfiidliãnou a Val‰ovem srazil 42let˘ muÏ

v opelu srnu, která vybûhla z pfiíkopu pfií-

mo pfied auto. ¤idiã nedokázal reagovat

a do‰lo ke stfietu. Srna uhynula, ‰koda na

majetku byla vyãíslena na 3 tisíce korun.

Podobn˘ scénáfi mûla téhoÏ dne veãer ne-

hoda v Malé Morávce. 42letá fiidiãka ve fa-

bii na pfiímém úseku silnice srazila srnu,

která jí vbûhla do cesty. Zvífie bylo usmr-

ceno, ‰koda na vozidle je podstatnû vy‰‰í,

dosáhla ãástky 50 tisíc korun.

V pátek 22. bfiezna brzy ráno se stala dal‰í

kolize se zvûfií, mezi R˘mafiovem a Malou

·táhlí. I tentokrát byla sráÏka s osobním 

autem pro srnu smrtící. ZpÛsobená ‰koda ãi-

ní 60 tisíc korun. 

Nezvládl jízdu na mokré silnici
V sobotu 9. bfiezna havaroval mezi Malou

·táhlí a R˘mafiovem 48let˘ fiidiã seatu. Na

mokré vozovce dostal v zatáãce smyk, pfiejel

do protismûru a skonãil v betonovém oploce-

ní. Pfii nehodû utrpûl zranûní, k vy‰etfiení do

nemocnice byl preventivnû pfievezen i jeho

nezletil˘ spolujezdec. ZpÛsobená ‰koda ãiní

80 tisíc korun.

Ve ãtvrtek 14. bfiezna do‰lo k podobné neho-

dû mezi R˘mafiovem a Dolní Moravicí. 62le-

tá Ïena v renaultu dostala v zatáãce smyk na

zledovatûlém snûhu, vyjela ze silnice, auto

se pfievrátilo pfies stfiechu a po‰kodilo ohrad-

ník pastviny. Nikdo nebyl zranûn, ‰koda by-

la vyãíslena na 51 tisíc korun.

V opilosti byl agresivní, 
skonãil na záchytce

Policisté zasahovali 12. bfiezna dopoledne na

ulici 1. máje v Bfiidliãné u incidentu s pod-

napil˘m muÏem, kter˘ napadl svou druÏku.

Vzhledem k tomu, Ïe ‰lo o opakovan˘ pfií-

pad, policisté útoãníka zajistili a po provede-

ní dechové zkou‰ky, která u nûj ukázala hod-

noty kolem 2 promile alkoholu, ho pfievezli

na záchytnou stanici do Opavy.

Nedala v kfiiÏovatce pfiednost

V sobotu 16. bfiezna do‰lo ke kolizi dvou

aut na kfiiÏovatce v Horním Mûstû. 30letá

fiidiãka ve volkswagenu nedala pfiednost

‰kodovce pfiijíÏdûjící zprava. Pfii nehodû ne-

byl nikdo zranûn, hmotná ‰koda ãiní 180 ti-

síc korun.

Po‰kodil studnu
R˘mafiov‰tí policisté provûfiují pfiípad, k nû-

muÏ do‰lo mezi 22. a 24. bfieznem ve

Vajglovû. Neznám˘ pachatel po‰kodil zemní

vrt v areálu firmy, kter˘ slouÏil jako zdroj

vody. ZpÛsobená ‰koda dosáhla ãástky ne-

jménû 116 tisíc korun. 

por. Bc. René âernohorsk˘
PâR, odd. tisku a prevence Opava

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

Vedení policie územního odboru Bruntál pfiipravilo setkání se zástupci mûst
a obcí okresu Bruntál. Starostky a starostové byli seznámeni s ãinností jed-
notliv˘ch oddûlení, se statistikou kriminality za uplynul˘ rok a s prioritami 
územního odboru Bruntál.
Setkání se uskuteãnilo ve stfiedu 13. bfiezna v Bruntále. Vedoucí 

územního odboru plukovník Radovan Krygel seznámil pfiítomné

s bezpeãnostní situací v okrese a s prioritami leto‰ního roku. PfiiblíÏil

celkovou statistiku kriminality za rok 2018 a konstatoval, Ïe objas-

nûnost v okrese Bruntál dosáhla 66,49 %. „Územní odbor Bruntál
dosáhl v letech 2016–2018 nejlep‰ích v˘sledkÛ v objasnûnosti jedno-

tliv˘ch pfiípadÛ, coÏ jej staví do pozice nejlep‰ího územního odboru
v kraji,“ konstatoval Radovan Krygel. Podle nûj patfií v souãasné do-

bû k prioritám územního odboru Bruntál zejména aktivní boj proti

drogové kriminalitû, zlep‰ení bezpeãnosti v silniãním provozu, ostfie

sledována bude rovnûÏ kyberkriminalita s ohledem na dûti a seniory.

Problematice seniorÛ a majetkové trestné ãinnosti páchané na této

skupinû obyvatel se vûnují policisté také v rámci ãesko-polského pro-

jektu „Seniofii! Podvod nezná hranice“, na kterém spolupracují s pol-

sk˘mi kolegy z Opolského vojvodství. O podvodném jednání s po-

kusy vylákat peníze od seniorÛ, kdy se volající vydávají za vnuka ãi

Policie pfiipravila setkání se zástupci obcí a mûst okresu Bruntál

Fota: PâR
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vnuãku, informují policisté také v rámci dal‰í ãinnosti (bliÏ‰í infor-
mace v ãlánku níÏe).
V závûru oficiální ãásti setkání vedoucí územního odboru plk.

Radovan Krygel konstatoval, Ïe policie nemá Ïádné informace o bû-

Ïencích ãi problémov˘ch skupinách, které by se zdrÏovaly na území

bruntálského okresu. „Dá se bez nadsázky fiíci, Ïe okres Bruntál je
jedním z nejbezpeãnûj‰ích regionÛ âeské republiky, a to i z hlediska
páchání trestné ãinnosti,“ doplnil Radovan Krygel a zároveÀ podû-

koval zástupcÛm obcí a mûst za dosavadní spolupráci.

Na závûr mûli pfiítomní starostové moÏnost vyjádfiit se k problémÛm,

které je v jejich regionu trápí. Nûktefií této pfiíleÏitosti vyuÏili a zmíni-

li úzkou spolupráci s jednotliv˘mi oddûleními policie. Byly vzneseny

poÏadavky napfiíklad na mûfiení rychlosti na nûkter˘ch problémov˘ch

úsecích v obcích nebo na intenzivnûj‰í kontroly pfietûÏování kamionÛ

ãi dÛslednûj‰í sankcionování fiidiãÛ cizincÛ. Policie sdûlila, Ïe této pro-

blematice vûnuje a bude nadále vûnovat náleÏitou pozornost. JiKo

V leto‰ním roce jsme zaznamenali v kraji ‰estnáct skutkÛ podvodÛ spácha-
n˘ch na seniorech. Nejãastûj‰í legendou jsou opût volající „vnuci“. Obûti pe-
níze vût‰inou nevydaly (v patnácti pfiípadech). Nejãastûji byly tyto skutky
spáchány na Karvinsku a Opavsku. Aktuálnû provûfiujeme pfiípad
z Novojiãínska, Bruntálska a Opavska.
Moravskoslez‰tí policisté zaãali v pátek 15. bfiezna provûfiovat tfii

oznámení seniorÛ, které mûli telefonicky kontaktovat v rozmezí ãtyfi

hodin téhoÏ dne jejich „vnuci“. AlespoÀ takto se pfii komunikaci vo-

lající pfiedstavili. ZpÛsob spáchání ãinu byl obdobn˘. Úvodní oslove-

ní „ahoj babi/dûdo“ brzy vystfiídala vstfiícná komunikace, v jejím prÛ-

bûhu vût‰inou seniofii oslovili volajícího kfiestním jménem svého

vnuka, naãeÏ volající souhlasil a uvedené jméno pfii telefonátu uÏíval.

Následnû volající „pfiíbuzn˘“ poÏadoval pÛjãku nemalé finanãní ãást-

ky v rozsahu set tisíc korun. V‰ichni „vnuci“ kontaktovali obûti pro-

stfiednictvím pevn˘ch linek. Oslovené seniorky a senior zareagovali

správnû, poÏadavky volajících nereflektovali a v‰e oznámili policis-

tÛm. 

V sobotu 16. bfiezna jsme zahájili provûfiování dal‰ího pfiípadu.

Senior v Karviné bohuÏel desítky tisíc korun zcela neznámému ãlo-

vûku pfiedal. 

O pokusech vylákat ze seniorÛ peníze jsme uÏ informovali.

Vzhledem k ãetnosti pfiípadÛ je na místû opakování základních do-

poruãení pro tyto kritické situace. I díky osvûtû vût‰ina seniorÛ fi-

nance neznám˘m lidem nevydá.

Jste-li kontaktováni neznám˘m volajícím, kter˘ se pfiedstaví jako vá‰
pfiíbuzn˘ a poÏaduje pÛjãení penûz (z jakéhokoliv dÛvodu – napfiíklad
sdûluje, Ïe se stal úãastníkem dopravní nehody, má rÛzné problémy –
potfiebuje finance na právníka…), poÏadavek neakceptujte a zásadnû
peníze nepfiedávejte neznám˘m lidem. 
Nejprve ovûfite zpûtn˘m telefonátem u sv˘ch blízk˘ch, zda skuteãnû
volal ãlen rodiny. Peníze neodevzdávejte neznám˘m lidem. Ani kdyby

volající „pfiíbuzn˘“ tvrdil, Ïe nemÛÏe dorazit a Ïe peníze nutnû po-
tfiebuje, proto posílá jiného ãlovûka, peníze neznámému ãlovûku ne-
pfiedávejte. Neznámé osoby nepou‰tûjte do sv˘ch pfiíbytkÛ (byÈ vás
kontaktují s jakoukoliv záminkou). Pfiedmûtnou událost sdûlte poli-
cistÛm na lince 158. 
V loÀském roce jsme v kraji provûfiovali 56 trestn˘ch ãinÛ podvodÛ

spáchan˘ch na seniorech. Nejãastûji uÏili pachatelé právû legendy

„vnuk“, a to celkem v 25 pfiípadech (peníze vydali seniofii „jen“ ve

tfiech pfiípadech, ‰koda na majetku pfiesáhla 500 000 korun). Pokud

by seniofii vydali peníze ve v‰ech 25 pfiípadech, ‰koda by pfiesáhla

2 290 000 korun. 

Moravskoslez‰tí policisté pokraãují v preventivních a informaãních ak-

tivitách. Realizujeme besedy pro seniory, stejnû jako v loÀském roce je

pfied námi tradiãní ãtení seniorÛm, které zaãne 11. dubna 2019. Seniory
z R˘mafiova a okolí zveme na besedu, která se uskuteãní v úter˘ 
23. dubna 2019 ve 14 hodin v Diakonii âCE, stfiedisku R˘mafiov, na
tfiídû HrdinÛ ã. 48. V prÛbûhu besed vyuÏíváme publikaci moravskos-

lezské policie âerná kronika aneb Ze soudních síní, která obsahuje pfií-

bûhy s námûty nejãastûj‰ích trestn˘ch ãinÛ páchan˘ch na seniorech.

Kniha samozfiejmû obsahuje také povídku O vnucích. 

„Dobr˘ den. Paní AneÏka Vlídná? Posílá mû vá‰ vnuk Jarda,“ ozva-
lo se z domácího telefonu v domû s peãovatelskou sluÏbou, kde paní
AneÏka uÏ nûjakou dobu bydlela.
„Áaach, Jarou‰ek si na mû vzpomnûl,“ zaradovala se. Jarou‰ek byl
její milovan˘ vnuk. Jedin˘, kterého mûla a kter˘ za ní obãas pfii‰el
i do jejího nového domova…
Závûr pfiíbûhu vÏdy patfií radám seniorÛm. Publikace je dostupná ve

v‰ech moravskoslezsk˘ch knihovnách a mohou ji získat i úãastníci

ãtení. Pro zrakovû handicapované je pfiipravena audiokniha.

Fota a text: mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisafi K¤P Moravskoslezského kraje

Volající „vnuci“

Více neÏ pût stovek v˘jezdÛ kvÛli silnému vûtru, k popadan˘m stromÛm
i k po‰kozen˘m stfie‰ním krytinám, mají na kontû jednotky profesionálních,
dobrovoln˘ch a podnikov˘ch hasiãÛ. Události se obe‰ly bez zranûní i bez vût-
‰ích materiálních ‰kod.
Od sobotního rána 9. bfiezna do úterního dopoledne 12. bfiezna ‰lo

v Moravskoslezském kraji o 507 v˘jezdÛ, pfiiãemÏ mnohé znamena-

ly pro hasiãe odstraÀování více kusÛ nebezpeãn˘ch dfievin. Nejvíce

v˘jezdÛ mûli hasiãi v okresech Bruntál a Fr˘dek-Místek. Jen od ne-

dûlní pÛlnoci do pondûlního rána vyjíÏdûli kvÛli silnému vûtru k cel-

kem 282 zásahÛm, z toho v okrese Bruntál k 65 událostem.

V R˘mafiovû byla nejvíce postiÏena Flemmichova zahrada, kde pod

náporem silného vûtru spadlo nûkolik stromÛ, které po‰kodily dfievû-

Moravskoslez‰tí hasiãi vyjíÏdûli kvÛli silnému vûtru

Hasiãi v terénu
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n˘ plot zahrady i zaparkované vozidlo. Vítr 

oh˘bal také sloupy s mûstsk˘m informaãním

znaãením.

VáÏné problémy s dodávkami elektrické energie

související se siln˘m vûtrem mûli od nedûle 

10. bfiezna také energetici. Poãet poruch rychle

rostl nejvíce v Olomouckém a následnû v Morav-

skoslezském kraji. Bez proudu se v Moravsko-

slezském kraji ocitlo na 48 tisíc odbûrn˘ch míst a technici fie‰ili ‰edesát

poruch na vedení vysokého napûtí a dal‰í poruchy na nízkém napûtí.

Pozdû veãer se v nedûli ocitl v naprosté tmû také R˘mafiov. V̆ padek

trval aÏ do pozdních noãních hodin. V pondûlí byly na R˘mafiovsku

stále více neÏ tfii tisíce lidí bez proudu, zejména v Dolní Moravici,

Îìárském Potoce, Staré Vsi, Malé Morávce, Václavovû u Bruntálu,

Bfiidliãné, Jamarticích, Velké ·táhli, Malé ·táhli, Albrechticích

u R˘mafiova, Jifiíkovû, KnûÏpoli, KfiíÏovû, Sovinci, Tûchanovû,

Stránském a RyÏovi‰ti. Postupnû se energetikÛm dafiilo závady na ve-

dení opravit a dodávky elektfiiny byly obnovovány. Tam, kde popa-

dané stromy poniãily nejen dráty, ale i sloupy elektrického vedení,

napfi. kolem Malé ·táhle, Bfiidliãné a Malé Morávky, energetici zaji-

stili dodávku elektfiiny prostfiednictvím náhradních mobilních zdrojÛ. 

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK
Vladislav Sobol, mluvãí Skupiny âEZ

JiKo

Po‰kozené vozidlo na Sokolovské ulici Stromy padaly i ve Flemmichovû zahradû

Vítr oh˘bal sloupy s mûstsk˘m informaãním znaãením
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

3.–28. 4. SVâ R˘mafiov
V̆ stava: Fotografie – Gala a její lidé

19. 3. – 11. 4. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Jana Strnadelová – Schovaní za barvou 

5.–6. 4. MD R˘mafiov
Krajská pfiehlídka dramatick˘ch oborÛ ZU·

6.–7. 4. hrad Sovinec, První salva

6.–28. 4. M. Muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Marcel Bárta - Meotarismy

11. 4. 14:00 MK Bfiidliãná, Velikonoãní dílna

6. 4.–29. 5. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Detektorové nálezy

12. 4. 19:00 Jazzclub SVâ R˘mafiov
Koncert: Sax & Crime

13. 4. 18:00 Jazzclub SVâ R˘mafiov
Koncert: MCH Trio & Radomil Uhlífi, 

Dekadent fabrik, Sibérija

13. 4. 14:00 KD Bfiidliãná, Velikonoãní dílniãky pro dûti 

13. 4. 19:00 MD R˘mafiov, Commedia dell’arte

14. 4. ·kola fiemesel Stránské
Velikonoãní zdobení

15.–30. 4. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: RÛÏena Sedláfiová

– Krásy svûta v tradiãním podání

16. 4. tûl. Z· D. Moravice, Velikonoãní jarmark

17. 4. M. Morávka, Vítání jara 

18. 4. KD RyÏovi‰tû, Velikonoãní dílny

19.–22. 4. hrad Sovinec, Velikonoce na Sovinci

20.–22. 4. Prad. galerie Jifiíkov
Veselé a zábavné Velikonoce

25. 4. 18:00 M. muzeum R˘mafiov
Literární podveãer: ... a nezabudni na labute!

27. 4. M. Morávka, Stavûní máje 

27.–28. 4. Prad. galerie Jifiíkov
âarodûjnice v galerii

30. 4. OÚ D. Moravice
Stavûní májky a pálení ãarodûjnic

30. 4. Horní Mûsto, Pálení ãarodûjnic

30. 4. M· M. Morávka, âarodûjná ‰kolka

2. 5. 18:30 Jazzclub SVâ R˘mafiov
Koncert: E-Converso 

2. 5. 19:00 MD R˘mafiov, Divadlo: Prachy!!!

3. 5. 16:00 M. knihovna R˘mafiov
VernisáÏ: Marek Zoth – fotografie

2.–31. 5. M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: Marek Zoth – fotografie

3. 5. KD H. Mûsto, Beseda: Titanic

4. 5. 16:00 M. muzeum
VernisáÏ v˘stavy: Vûra Nováková – sochy

Ivan Sobotka – obrazy

Pfiehled kulturních akcí – duben 2019
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Spoleãenská kronika

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

Oldfiich Obruãník – R˘mafiov  .............................................. 80 let 

Jifiina Ko‰uliãová – R˘mafiov  .............................................. 80 let 

Jifií Kalabis – R˘mafiov  ........................................................ 81 let 

Jifiinka Kroutilová – R˘mafiov  ............................................. 81 let 

Josef ·uba – R˘mafiov  ......................................................... 81 let 

Viktória Ondrová – R˘mafiov  .............................................. 82 let 

Anna Brenkusová – Janovice  .............................................. 82 let 

Ludmila Urbanová – Edrovice  ............................................ 82 let 

Alena Fajksová – R˘mafiov  ................................................. 82 let 

Milan Prá‰il – R˘mafiov  ....................................................... 82 let 

Josefa Pochylá – R˘mafiov  .................................................. 83 let 

Stanislava Pavlíková – R˘mafiov  ......................................... 83 let 

Zdenka Buãková – R˘mafiov  ............................................... 83 let 

Stanislav Smékal – R˘mafiov  ............................................... 84 let 

Vojtûch Pospí‰il – R˘mafiov  ................................................. 84 let 

NadûÏda Chroustová – R˘mafiov  ......................................... 84 let 

Marie La‰áková – R˘mafiov  ................................................ 85 let 

Jarmila Kubelková – R˘mafiov  ............................................ 85 let 

Franti‰ka Bielská – R˘mafiov  .............................................. 85 let 

Helena âíÏková – R˘mafiov  ................................................. 86 let 

Emilie Tylová – R˘mafiov  .................................................... 86 let 

Tomá‰ Matera – R˘mafiov  ................................................... 86 let 

Franti‰ek Pochyl˘ – R˘mafiov  ............................................. 87 let 

Margita Dorotková – R˘mafiov  ............................................ 87 let 

Agnesa MuÏíková – Janovice  .............................................. 89 let 

Jifiina Grebeníãková – R˘mafiov  .......................................... 90 let 

Jarmila Tou‰ková – Janovice  ............................................... 90 let 

Marie Mílková – R˘mafiov  .................................................. 90 let 

NadûÏda DoleÏelová – R˘mafiov  ......................................... 91 let 

Pavel Bednár – R˘mafiov  ..................................................... 93 let 

RÛÏena Ondrová – R˘mafiov  ............................................... 93 let 

Rozlouãili jsme se
Jan Ga‰par – R˘mafiov  ......................................................... 1949 

Jifií Tyl – R˘mafiov  ............................................................... 1938 

Jaroslav Janou‰ek – R˘mafiov  .............................................. 1940 

Marie âandová – Skály  ........................................................ 1934 

Ladislav Pofiízka – Horní Mûsto  .......................................... 1966 

Josef Nedomlel – R˘mafiov  .................................................. 1945 

David Bure‰ – R˘mafiov  ....................................................... 1971 

Klára Zbofiilová – R˘mafiov  ................................................. 1927 

Franti‰ek Sabo – R˘mafiov  ................................................... 1959 

Ivo Martínek – R˘mafiov  ...................................................... 1967 

Josef Málek – R˘mafiov  ....................................................... 1974 

Hedvika Neherová – R˘mafiov  ............................................. 1941 

Jaroslav KfiíÏ – Malá Morávka  ............................................. 1938 

Zdenka Tylová – R˘mafiov  ................................................... 1940

Vojtûch FraÀo – Karlov pod Pradûdem  .............................. 1965 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Dne 9. dubna uplyne 20 let od chvíle,

kdy nás navÏdy opustil

ná‰ milovan˘ manÏel, tatínek, dûdeãek

a bratr,

pan Ladislav Orság.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

Ráno, kdyÏ slunce zemi nav‰tívilo, 
Tvoje srdce se navÏdy zastavilo. 

To, Ïe ãas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Dne 13. dubna tomu bude rok,

co nás beze slova rozlouãení náhle opustil 

drah˘ manÏel, tatínek, 

dûdeãek a pradûdeãek

Josef Volek
S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná 

manÏelka Ludmila, syn Jifií 
a dcera Hana s rodinou.
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Ve ãtvrtek 21. bfiezna pfiedstavil v Mûstském muzeu R˘mafiov svou nejnovûj‰í
knihu historik Igor Horni‰er z Muzea v Bruntále. Zatímco pfied dvûma lety zde
sklidil úspûch s publikací Sousedství na hranici (RH 10/2017), zab˘vající se po-
hnut˘m obdobím let 1938 aÏ 1946 na Bruntálsku, letos pfiedná‰el o knize, kte-
rá ji zkouman˘m ãasov˘m úsekem pfiedchází.
Igor Horni‰er jiÏ nûkolik let pracuje jako odborn˘ pracovník v Muzeu

v Bruntále. Není jistû tajemstvím, Ïe na konci devadesát˘ch let praco-

val i v r˘mafiovském muzeu. Jeho badatelsk˘ zámûr dlouhodobû pfied-

stavuje problematiku historie první poloviny 20. století s teritoriálním

zamûfiením na Bruntálsko, potaÏmo R˘mafiovsko. Pravidelnû publikuje

studie o spolkové ãinnosti, podnikání ãi událostech 2. svûtové války.

Vûnuje se v‰ak také archeologick˘m nálezÛm v podhÛfií JeseníkÛ, napfi.

stfiedovûké a ranû novovûké tûÏbû Ïelezn˘ch rud a jejich zpracování.

Mimo ãinnost v bruntálském muzeu také provozuje Muzeum

Kapliãkov˘ vrch v Malé Morávce, jehoÏ zaloÏením se v˘znamnû podí-

lel na obnovû lesní kaple Nejsvûtûj‰í Trojice. 

V roce 2015 publikoval v˘sledky svého dlouholetého bádání ve zmí-

nûné knize Sousedství na hranici, jejíÏ zpracování trvalo dvacet let.

Nová publikace, kterou r˘mafiovskému publiku pfiedstavil na bese-

dû, musela b˘t hotová bûhem pouhého roku. Zamûfiuje se totiÏ na

období let 1914 aÏ 1938, zahrnující vznik první republiky, kter˘

jsme velkoryse oslavili na podzim minulého roku. Muzeum

v Bruntále vznik âeskoslovenska pfiipomenulo velkou v˘stavou, ke

které vydalo Horni‰erovu knihu, jeÏ je v podstatû katalogem. Opût

nese symbolick˘ název – Mezi orlem a orlicí. Obsahuje dvû ãásti:

odbornou studii a katalog s komentáfii k vybran˘m pfiedmûtÛm, kte-

Bruntálsko v období první republiky v knize Igora Horni‰era

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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ré byly prezentovány na v˘stavû. Nûkolik exponátÛ na ni zapÛjãilo

i r˘mafiovské muzeum.

V publikaci autor postupuje kronikáfisk˘m zpÛsobem. Dílãími informa-

cemi sesbíran˘mi z dobov˘ch bruntálsk˘ch novin (Freudenthaler
Zeitung, Freudenthaler Ländchen, Deutsche Zeitung) a nejrÛznûj‰ích

archiválií modeluje Ïivot obyvatel rok po roce s tím, Ïe zdÛrazÀuje zá-

sadní mezníky okresu, a to v kontextu dobov˘ch událostí tzv. velk˘ch

dûjin. Sledujeme tak Bruntál jakoÏto prosperující mûsto prezentující se

velkou prÛmyslovou v˘stavou v roce 1913, které se bûhem Velké války

zmûnilo v posádkové mûsto a následkem váleãného konfliktu a pová-

leãné ‰panûlské chfiipky pfii‰lo o znaãnou ãást populace. Vznik ãesko-

slovenské republiky se zde reflektoval s tfiídenním zpoÏdûním a Ïádné

oslavy se nekonaly. Stejnû jako nûmecká vût‰ina na R˘mafiovsku ani ta

bruntálská nesouhlasila s pfiipojením k republice. Na dÛkaz nesouhlasu

pfiijímala kaÏdoroãní oslavy republiky zcela vlaÏnû. Autor zdÛrazÀuje,

Ïe první skuteãnû spoleãné oslavy se odehrály aÏ v roce 1934 – v ob-

dobí velké hospodáfiské krize, jeÏ spolu s vzrÛstající národnostní nevra-

Ïivostí dostaly Bruntálsko „pod stín orlice“. 

Sám autor shrnul období první republiky takto: „Na Bruntálsku
a v Bruntále samotném se je‰tû do jara 1919 nehodlali obyvatelé smífiit
s osudem. Témûfi dal‰ích dvacet let se s nov˘m státním útvarem sÏívali

a toto souÏití dostávalo postupnû nové obrysy. Obû strany, sílící ãeská
men‰ina i místní starousedlíci, se spolu uãily a zdánlivû nauãily Ïít,“ neÏ

ov‰em pfii‰el rok 1938, ve kterém „Bruntál, bez ohledu na pfiedchozí
státní pfiíslu‰nost, slavil ‚návrat do vlasti_.“
Obû knihy Igora Horni‰era lze zakoupit v Informaãním centru pfii

Mûstském muzeu R˘mafiov.

Foto a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

JiÏ potfietí je v galerii Pran˘fi k vidûní v˘stava fotografií ze soutûÏe Jak vidím
Jeseníky, tentokrát z osmého roãníku. SoutûÏ pravidelnû vyhla‰ují Správa CHKO
Jeseníky a Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR, letos mimofiádnû k 50. v˘-
roãí zaloÏení Chránûné krajinné oblasti Jeseníky.
Fotografie ze soutûÏe poprvé zaplnily komorní prostor galerie Pran˘fi r˘-

mafiovského muzea v roce 2014, podruhé v roce 2016, tedy v periodici-

tû dvou let. Letos se datum vyhlá‰ení posunulo o rok z dÛvodu zmínû-

ného kulatého v˘roãí. R˘mafiov je první zastávkou v˘stavy, jeÏ bude pu-

tovat po celé severní Moravû (Bruntál, ·umperk, Hanu‰ovice, Dlouhé

Stránû, Jeseník ad.).

I v leto‰ním roãníku se mohli soutûÏící hlásit do ãtyfi kategorií: Krajina,

Rostliny a Ïivoãichové, Volné téma a Fotograf junior (pro zájemce do 

18 let). Zúãastnilo se 59 autorÛ se zhruba 430 fotkami, bohuÏel ani jeden

z R˘mafiova, aãkoliv má ná‰ region pomûrnû dlouhou fotografickou tra-

dici a pfiírodû JeseníkÛ se vûnuje nemálo fotografÛ. 

V kategorii Krajina jednoznaãnû zvítûzil Václav H˘Ïa s noãním snímkem

Bolid nebo ãarodûjnice? zachycujícím vûÏ Pradûdu a Petrovy kameny,

nad nimiÏ se tyãí nebe plné hvûzd a létajících meteorÛ (bolidÛ). Pro foto-

grafii musel autor nasnímat nûkolik stovek zábûrÛ jedné srpnové noci

a koneãná úprava (tzv. postprodukce) fotografie mu zabrala desítky ho-

din. Druhé místo získala fotografie s líbiv˘m pohledem na vodopád

Poniklého potoka Radka Leskovjana (Ponikl˘ vodopád) a na tfietím mís-

tû stanul Jaroslav Vosahlo s pÛsobiv˘m zachycením kostela v údolí napl-

nûném ranní mlhou (Kol‰tejn I); získal navíc Zvlá‰tní cenu Tilak, a. s. 

V kategorii Rostliny a Ïivoãichové zvítûzil Martin Machala s fotografií

dvou kamzíkÛ (Vûtfiící kamzice). Druhé místo obsadila âervenka obecná
Vladimíra ·ebíka, jenÏ navíc získal Zvlá‰tní cenu PRO-BIO, s. r. o. A na

tfietí pfiíãce se umístil Vladko Chmela s detailem odkvetlé a orosené má-

chelky srstnaté, kterou ãasto zamûÀujeme s pampeli‰kou. 

V kategorii Volné téma zaujal Tomá‰ Neuwirth s ãernobílou fotografií

rejvízského hfibitova neobvykle zachyceného z dronu (Reihwiesener
Kirchhof). Série Padesát odstínÛ bílé Bohunky Mikulkové pfiekvapivû

nepfiedstavuje záhyby lidské kÛÏe, n˘brÏ detaily snûhov˘ch závûjí. I tfie-

tí ocenûná fotografie je ãernobílá, tentokrát pomûrnû tradiãní zachycení

dvou odkvetl˘ch pampeli‰ek od Silvie Siatkové (Pampeli‰ka).

V kategorii Fotograf junior se stal vítûzem Damián Hastík s ãernobílou

momentkou Labutí rodinka na Zlatém jezefie. Druhé místo pak obsadila

Terezie Dani‰ová s fotografií Cestou na Vfiesovou studánku. Tfietí místo

udûleno nebylo. 

Fotografická soutûÏ stejnû jako putovní v˘stava má ‰irokou vefiejnost 

upozornit na v˘jimeãnost krajiny, ve které Ïijeme, stejnû jako na její rost-

liny a Ïivoãichy, zdÛraznili v úvodním slovu vernisáÏe 7. bfiezna vedou-

cí Správy CHKO Petr ·aj a Michal Ulrych. V̆ stavu mÛÏete nav‰tívit do

31. bfiezna. Sledujte také webové stránky www.jeseniky.ochranapriro-

dy.cz, kde se soutûÏ vyhla‰uje.

Fota a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Fotografie jesenické pfiírody v galerii Pran˘fi

Ve ãtvrtek 28. bfiezna v Arcidiecézním muzeu Olomouc probûhl uÏ 8. roãník
filmového festivalu ART BRUT FILM OLOMOUC. Do Olomouce tak zavítala fiada
vzácn˘ch hostÛ z tuzemska, Francie, Itálie, Polska ãi Ukrajiny. Nûktefií z nich
pfiijeli i do R˘mafiova, a to za Marií Kodovskou.

Olomouck˘ festival, zkrácenû znám˘ jako ABF, je jiÏ zaveden˘m po-

jmem. První roãník se uskuteãnil v roce 2012 a kaÏd˘m rokem jej po-

fiádá Muzeum umûní Olomouc spolu s praÏsk˘m sdruÏením ABCD

v Arcidiecézním muzeu v bezprostfiední blízkosti olomoucké kated-

Francouzsk˘ reÏisér Rémy Ricordeau v Galerii Marie Kodovské

Michal Ulrych (druh˘ zleva) a Petr ·aj (vpravo) s nûkter˘mi ocenû-
n˘mi autory

Vítûz kategorie Krajina Václav H˘Ïa u svého snímku
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rály sv. Václava. Smyslem festivalu je vefiejnû propagovat specific-

kou oblast v˘tvarného umûní ne‰kolen˘ch tvÛrcÛ, oznaãovanou po-

jmem art brut, upozornit na její rozmanitost, ale také na její nutnou

ochranu. KaÏd˘m rokem tak do Olomouce zavítají nejrÛznûj‰í hosté

z fiad odborníkÛ, historikÛ umûní, etnografÛ, sbûratelÛ ãi milovníkÛ

umûní. 

Leto‰ní roãník nesl tematick˘ podtitul „Soukromé ráje“. Promítané

filmy a videosnímky pfiedstavily „osobité imaginární zahrady – ráje
a podivuhodná obydlí spontánních tvÛrcÛ, ktefií originálním a velice
kreativním zpÛsobem zvelebují a osobitû dotváfiejí své kaÏdodenní
nejbliÏ‰í prostfiedí a budují tak ãasto i za cenu velk˘ch obûtí své vy-
snûné ráje,“ fiekl hlavní iniciátor a organizátor festivalu Pavel

Koneãn˘. Dokumenty mají zejména poukázat na nutnost zachování

a ochrany tûchto specifick˘ch míst, coÏ u nás ani ve svûtû není sa-

mozfiejmostí. Promítnuté dokumenty v‰ak ukázaly ty dobré pfiíklady.

Napfiíklad snímek o nejznámûj‰ím ikonickém objektu art brut – své-

rázném paláci, kter˘ bûhem tfiiatfiiceti let postavil listono‰ Ferdinand

Cheval poblíÏ Lyonu. Dal‰í zachytily vyzdoben˘ interiér domku 

ukrajinské ne‰kolené malífiky Poliny Rayko ãi sochafiskou zahradu

Ugljana Emilanu Grguiéiho na chorvatském ostrovû v Kukljici.

Italsk˘ snímek pojednával o souãasn˘ch ne‰kolen˘ch umûlcích

v Itálii. 

Snímek Bricoleurs de paradise (Kutilové z ráje) je jak˘msi cestopi-

sem po jedineãn˘ch zahradách vytvofien˘ch svébytn˘mi umûlci v se-

verní a západní Francii. Jeho autor, francouzsk˘ reÏisér Rémy

Ricordeau, s manÏelkou a pfiáteli zavítal i do R˘mafiova. Chtûl se to-

tiÏ seznámit s dílem r˘mafiovské malífiky a básnífiky Marie Kodovské,

jejíÏ galerie sídlí v autorãinû domku na Ml˘nské ulici. Dozvûdûl se

o ní díky Atlasu spontánního umûní, v nûmÏ je Galerie Marie

Kodovské zahrnuta. PrÛvodci jim byli sbûratel art brut Pavel

Koneãn˘, historiãka umûní AneÏka ·imková z Muzea umûní

v Olomouci ãi hereãka a fieditelka praÏského Divadla Kolowrat

Martina BaláÏová. Hosty „soukrom˘m rájem“ Marie Kodovské pro-

vedl provozovatel galerie Franti‰ek Orság. V‰ichni byli odkazem 

umûlkynû absolutnû nad‰eni. Kdo ví, tfieba se i Marie Kodovská do-

ãká filmového dokumentu. Foto a text: Michal Vyhlídal

Martina BaláÏová (tfietí zleva), Rémy Ricordeau (ãtvrt˘ zleva),
AneÏka ·imková (pátá zleva), Franti‰ek Orság (uprostfied) a Pavel
Koneãn˘ (úplnû vpravo)

Sklenûn˘ pÛllitr z janovického pivovaru vûnovala do sbírek Mûstského

muzea R˘mafiov paní Anna Barto‰ková z Janovic. Odlitek ãirého kfie-

miãitého skla na povrchu nese stopy profilace a ãlenûní pomocí tvarÛ

kruhu a oválu se zaoblen˘mi hranami. Sklenice je doplnûna masivním

drÏadlem, uchem, na protûj‰í stranû je umístûn

‰títek lemovan˘ reliéfním rámem s nápisem

Brauerei Janowitz (Pivovar Janovice) uprostfied.

V̆ robek pravdûpodobnû pochází ze skláren pfii

Ïelezáfiské huti ve Staré Vsi. Podobné sklenûné

holby mÛÏeme vidût ve v‰ech zemích Rakouska-

Uherska, a to nejdfiíve od druhé poloviny 19. sto-

letí. Ve sbírkách r˘mafiovského muzea se nachází

nûkolik desítek pivních lahví z hnûdého ãi zele-

ného skla a nesoucích stejn˘ nápis. PÛllitr z pÛ-

vodního janovického pivovaru pfiedstavuje mi-

mofiádn˘ exponát, kter˘ ihned na‰el své místo

v expozici muzea. Dárkyni dûkujeme!

Foto a text: Petr Balcárek, Ph.D.,
Mûstské muzeum R˘mafiov

PfiírÛstek do sbírek
Duben: PÛllitr z janovického pivovaru

Ve dnech 1. aÏ 3. bfiezna 2019 byly mûsto R˘mafiov a region

R˘mafiovska pfiedstaveny na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu

„Dovolená“ na v˘stavi‰ti âerná louka v Ostravû v rámci stánku

Turistick˘ch známek z Janovic u R˘mafiova. Celá akce byla finanãnû

zaji‰tûna z fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd, mûstem

R˘mafiovem prostfiednictvím R˘mafiovska, o. p. s., a informaãního cent-

ra z projektu pod názvem „Propagujeme spoleãnû R˘mafiovsko

a Krainu Dinozauru“. Náv‰tûvníkÛm byly prezentovány moÏnosti, jak

u nás mohou strávit voln˘ ãas v zimním i letním období (památky, 

atraktivity, pfiírodní zajímavosti, sport), a také ubytování v na‰em regi-

onu. Probíhala ochutnávka regionálních produktÛ JESENÍKY, mezi

které patfiily koláãky z R˘mafiovské pekárny nebo marmelády a sirupy

Zory Hájek. U na‰eho stánku se vystfiídalo nûkolik stovek náv‰tûvníkÛ,

ktefií projevili o informace neãekan˘ zájem. Byly rozdávány nové pro-

pagaãní materiály a pfiedmûty. Nedílnou souãástí na‰eho stánku byla

Propagujeme spoleãnû R˘mafiovsko a Krainu Dinozauru
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prezentace Vladimíry Kfienkové z Nedûlní ‰koly fiemesel ve Stránském,

která dorazila se sv˘mi oveãkami vala‰kami a v˘robky z ovãího rouna,

nechybûla ani úãast polsk˘ch kolegÛ z Krajiny dinosaurÛ z Ozimku.

Souãástí veletrhu byl první roãník KniÏního festivalu Ostrava.

O pár set kilometrÛ dál, u na‰ich polsk˘ch partnerÛ, probíhal veletrh

cestovního ruchu ve Wroclawi, na kterém jsme ze stejného projektu

ná‰ region rovnûÏ propagovali. Náv‰tûvníci obou veletrhÛ mûli moÏ-

nost si vybrat dovolenou nebo naplánovat pûkn˘ víkend, dobrodruÏ-

ství a adrenalinovou zábavu nebo tfieba prázdninov˘ v˘let s dûtmi.

Bc. RÛÏena Zapletalová

Informaãní centrum pfii Mûstském muzeu R˘mafiov zfiídilo pro milovníky cyk-
loturistiky, a nejen pro nû, pÛjãovnu jízdních kol. Nabízíme pronájem ãtyfi jízd-
ních kol pro dospûlé (dvou dámsk˘ch a dvou pánsk˘ch) s ve‰ker˘m povin-
n˘m vybavením. BliÏ‰í informace na tel. ãísle 554 212 381, emailové dotazy
mÛÏete psát na icko@inforymarov.cz.
V̆ lety na kolech vám poskytnou dostatek adrenalinu pfii zdolávání

kopcÛ i ve sjezdech a odmûnou vám budou krásné v˘hledy na okol-

ní nedotãenou pfiírodu hor. Najdete zde kopcovit˘ terén v˘hodnûj‰í

pro aktivní cyklisty, ale i rovinky pro ty „pohodlnûj‰í“.

V̆ lety na elektrokolech jsou stále oblíbenûj‰í, protoÏe elektrokola

nabízejí pohodlí, uvítá je kaÏdá vûková kategorie a navíc jsou ‰etrné

k Ïivotnímu prostfiedí. V rámci spolupráce Místních akãních skupin

z roku 2012 byly díky projektu „Jedeme v‰ichni“ z Programu rozvo-

je venkova pofiízena dvû elektrokola. V následujících letech byla 

elektrokola zapÛjãována k odzkou‰ení právû v IC R˘mafiov. Ostatní

elektrokola, která jsou u nás k dispozici, pocházejí z projektu

Moravskoslezského kraje „Podpora elektromobility na R˘mafiov-

sku“. Díky tûmto projektÛm se mohla zfiídit v IC R˘mafiov pÛjãovna

elektrokol a také nabíjecí stanice. 

Díky roz‰ifiující se síti elektropÛjãoven je moÏné vyuÏít tyto doprav-

ní prostfiedky v rÛzn˘ch lokalitách, obzvlá‰tû tam, kde je ‰patné ne-

bo Ïádné autobusové spojení. Euroregion Pradûd pfiipravuje pro le-

to‰ní sezónu 2019 projekt Cyklotrasy pfiátelské elektrokolÛm.

Vzhledem k tomu, Ïe nûkteré trasy budou i pfieshraniãní ve spoluprá-

ci s na‰imi kolegy z polské ãásti Euroregionu Pradûd, zní oficiální

název „Cyklotrasy E-bike Friendly“. Pro milovníky cykloturistiky

vznikne i Vrbensko-r˘mafiovská cyklotrasa, kterou najdete na

http://www.jeseniky-rodina.cz/vrbensko-rymarovska-cyklotrasa/

s vybran˘mi atraktivitami na trase, s informaãním servisem, pÛjão-

váním elektrokol, nabíjecími místy na trase a obãerstvovacími místy.

Na elektrokolech dojedete dál, uvidíte víc a zaÏijete nûco, co nûkte-

r˘m bûÏné kolo neumoÏní. Kam pojedete, záleÏí jen na vás. 

Jitka ·a‰inková, Informaãní centrum R˘mafiov
Foto: archiv SdruÏení obcí R˘mafiovska

PÛjãovna kol a elektrokol v Informaãním centru R˘mafiov

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@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

po–pá 16:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

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

Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

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

do v˘‰e 500 korun 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.

1. pololetí 2019:
9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Od 1. dubna 2019 dochází ke zmûnû cen vstupného.

Permanentky zakoupené pfied úpravou cen vstupného 
jsou i nadále v platnosti.

pondûlí 14:00–20:00 17:00–18:30 plaveck˘ oddíl

úter˘ 14:00–20:00

stfieda 14:00–20:00 17:00–18:30 plaveck˘ oddíl

ãtvrtek 14:00–20:00

pátek 14:00–20:00

sobota 9:00–20:00

nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.
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Jazzclub
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Nikdy nepÛjãuj knihy, protoÏe nikdo ti je nikdy nevrátí.Jediné knihy v mé knihovnû jsou ty, které mi pÛjãili jiní. Anatole France

(Nejen) literární v˘roãí
1. 4. 1809 nar. Nikolaj Vasiljeviã Gogol, rusk˘ spisovatel (zemfi.

4. 3. 1852) – 210. v˘roãí narození 

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

3. 4. 1849 zemfi. Juliusz S∏owacki, polsk˘ spisovatel (nar. 

4. 9. 1809) – 170. v˘roãí úmrtí 

5. 4. 1989 zemfi. Karel Zeman, filmov˘ scenárista, v˘tvarník a re-

Ïisér (nar. 3. 11. 1910) – 30. v˘roãí úmrtí 

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

7. 4. 1889 nar. Gabriela Mistralová, vl. jm. Lucila Godoy

Alcayaga, chilská básnífika, nositelka Nobelovy ceny

(zemfi. 10. 1. 1957) – 130. v˘roãí narození 

7. 4. 1999 zemfi. Ivan Divi‰, spisovatel (nar. 18. 9. 1924) – 20. v˘-

roãí úmrtí 

8. 4. 1859 nar. Edmund Husserl, nûmeck˘ filosof (zemfi. 

27. 4. 1938) – 160. v˘roãí narození 

8. 4. 1929 nar. Jacques Brel, belgick˘ ‰ansoniér, básník a herec

(zemfi. 9. 10. 1978) – 90. v˘roãí narození

10. 4. 1929 nar. Miroslav Ivanov, prozaik, literární historik a pub-

licista (zemfi. 23. 12. 1999) – 90. v˘roãí narození 

12. 4. 1944 nar. Karel Kryl, básník a písniãkáfi (zemfi. 3. 3. 1994) –

75. v˘roãí narození 

13. 4. 1994 zemfi. Rudolf Hru‰ínsk˘, herec (nar. 17. 10. 1920) –

25. v˘roãí úmrtí

15. 4. 1919 nar. Fernando Namora, portugalsk˘ prozaik (zemfi. 

31. 1. 1989) – 100. v˘roãí narození

16. 4. 1844 nar. Anatole France, vl. jm. Anatole-Francois Thibault,

francouzsk˘ spisovatel, nositel Nobelovy ceny (zemfi.

12. 10. 1924) – 175. v˘roãí narození

16. 4. 1889 nar. Charles Spencer Chaplin, britsk˘ herec, reÏisér

a scenárista (zemfi. 25. 12. 1977) – 130. v˘roãí narození 

19. 4. 1989 zemfi. Daphne du Maurier, anglická spisovatelka (nar.

13. 5. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí

21. 4. 1109 zemfi. sv. Anselm z Canterbury, anglick˘ filosof a teo-

log (nar. 1033) – 910. v˘roãí úmrtí 

21. 4. 1699 zemfi. Jean Racine, francouzsk˘ dramatik (nar. 

21. 12. 1639) – 320. v˘roãí úmrtí

22. 4. 1899 nar. Vladimir Nabokov, americk˘ spisovatel ruského

pÛvodu (zemfi. 2. 7. 1977) – 120. v˘roãí narození

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva – vyhlá‰en 
UNESCO v roce 1995 

29. 4. 1899 nar. Duke Ellington, vl. jm. Edward Kennedy E., ame-

rick˘ jazzov˘ skladatel a pianista (zemfi. 24. 5. 1974) –

120. v˘roãí narození

Citát:

Svûtov˘ den poezie oslavila r˘mafiovská knihovna s básníkem, pfiekladate-
lem a písniãkáfiem Jifiím Dûdeãkem. Souãasn˘ pfiedseda âeského centra PEN
klubu pfii té pfiíleÏitosti pfiedal i ocenûní pro âtenáfie roku 2018.
Ve ãtvrtek 21. bfiezna se slavil Svûtov˘ den poezie – v mûstské kni-

hovnû pfiíznaãnû poezií. Protagonistou autorského ãtení byl Jifií

Dûdeãek, kter˘ poezii pí‰e a zhudebÀuje, ale také pfiekládá, pfiede-

v‰ím z francouz‰tiny. Mezi jeho oblíbence patfií Boris Vian nebo ‰an-

soniéfii Jacques Brel, Georges Brassens ãi Edit Piaf. Dûdeãek se tedy

i jako pfiekladatel vûnuje písÀové tvorbû, která uvádí poezii v Ïivot

mnohem spolehlivûji neÏ ti‰tûné sbírky.

Ostatnû i Dûdeãkovy vlastní básnû zná vût‰ina jeho publika zhudeb-

nûné, jak autorsky, tak jin˘mi muzikanty, tfieba Vladimírem Mi‰íkem

nebo Petrem Skoumalem. Jifií Dûdeãek je známûj‰í jako písniãkáfi

i díky dlouholetému vystupování ve dvojici s Janem Burianem, jeho

zábûr je ov‰em podstatnû ‰ir‰í. V jeho repertoáru najdeme i nároãné

básnické formy, jako jsou znûlky, ba dokonce sonetov˘ vûnec, haiku

nebo mystifikaãní Rispetti e dispetti, v nichÏ skvûle napodobil poezii

renesanãní Itálie. Dûdeãkova tvorba pfiitom nikdy nezabfiedla do sa-

moúãelné formálnosti ani sebestfiedné nesrozumitelnosti, v duchu je-

ho vzorÛ Karla Tomana a Franti‰ka Gellnera je ãtivá, vtipná, ãasto se-

beironická, ãerpající z v‰ednosti, z osobní zku‰enosti. „Nemám Ïád-
nou fantazii. Co nezaÏiju, nenapí‰u,“ prohlásil Dûdeãek bûhem auto-

rského ãtení.

Jeho vystoupení pfiilákalo do knihovny poãetné publikum, které jistû

nebylo zklamané. Jifií Dûdeãek hrál, zpíval a pfiednesl i pár ukázek ze

sv˘ch básnick˘ch sbírek, ale hlavnû vyprávûl se sympatickou bez-

prostfiedností a humorem.

Setkání pfii pfiíleÏitosti Svûtového dne poezie v knihovnû mûlo je‰tû

jeden slavnostní rozmûr. Bfiezen je kaÏdoroãnû Mûsícem ãtenáfiÛ a pfii

té pfiíleÏitosti je vyhla‰ován âtenáfi roku. Letos byli oceÀováni nejak-

tivnûj‰í ãtenáfii muÏi. R˘mafiovská knihovna nominovala Ondfieje

âamka, pravidelného náv‰tûvníka pÛjãovny, kter˘ za loÀsk˘ rok pfie-

ãetl 229 titulÛ, a stal se tak regionálním „Mistrem ãetby“ nejen v ka-

tegorii muÏÛ, ale i celkovû. Ocenûní Ondfieji âamkovi pfiedali Jifií

Dûdeãek spolu s fieditelkou r˘mafiovské knihovny Lenkou

Îmolíkovou. ZN, fota: Michal Vyhlídal

Jifií Dûdeãek: Nemám Ïádnou fantazii. Co nezaÏiju, nenapí‰u
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V pátek 22. bfiezna byla v Galerii u Stromu poznání mûstské knihovny slav-
nostnû zahájena nová v˘stava. Jana Strnadelová první samostatnou prezen-
taci sv˘ch obrazÛ nazvala Schovaní za barvou.
Jana Strnadelová je tak trochu objevem r˘mafiovské knihovny. Na

podzim loÀského roku se zapojila do v˘tvarné pfiehlídky ke stému v˘-

roãí vzniku âeskoslovenska, kterou knihovna vyhlásila, tfiemi portré-

ty. Zachytila na nich tváfie tfií Ïen spjat˘ch se stoletou republikou: he-

reãku Nata‰u Gollovou, gymnastku Vûru âáslavskou a v˘raznou 

osobnost vlastní rodiny, babiãku Marii Strnadelovou. Portréty zauja-

ly náv‰tûvníky pfiehlídky i knihovnice, a tak se zrodil nápad na sa-

mostatnou autorskou v˘stavu. 

Jana Strnadelová svou v˘stavní premiéru nazvala Schovaní za bar-
vou a pfiedstavila na ní fiadu dal‰ích portrétÛ. Zachytila ikonické po-

stavy 20. století (Alberta Einsteina, dalajlámu, Stevea Jobse, Usaina

Bolta nebo r˘mafiovského rodáka, neurologa Otto Marburga), ale

i vlastní pfiátele, ktefií se nechali portrétovat pfiedev‰ím formou rodin-

n˘ch podobizen. Vedle jasnû motivovan˘ch portrétÛ malovan˘ch

podle fotografické pfiedlohy autorka na v˘stavu zafiadila i nûkolik ná-

mûtÛ symbolick˘ch (Láska, Svûtov˘ mír, Schovaná za barvou).

Jana Strnadelová (1983) patfií k v˘tvarníkÛm amatérÛm, sama sebe 

oznaãuje za „samouka s trochou talentu“. Ovládnutí realistické de-

tailní malby such˘m ‰tûtcem ale svûdãí o její technické prÛpravû. Tu

získala absolvováním veãerního v˘tvarného kurzu v Brnû, kde proÏi-

la velkou ãást Ïivota. Její styl ale patrnû ovlivnila i profesní zku‰e-

nost s organizováním spoleãensk˘ch událostí na vysoké úrovni.

V̆ tvarn˘ rukopis Jany Strnadelové je peãliv˘, svûdomit˘ a veskrze

optimistick˘. „Ráda maluji úsmûvy, nad‰ení, oãi, rty, ruce…“ shrnu-

je autorka a dodává, Ïe její obrazy mají pfiedev‰ím pfiiná‰et radost.

V̆ stavu Schovaní za barvou v galerii mûstské knihovny si mohou ná-

v‰tûvníci prohlédnout do 11. dubna. Fota a text: ZN

Jana Strnadelová schovaná za barvou

Oblíbená Noc s Andersenem se letos konala uÏ podevatenácté. Nápad uspo-
fiádat akci na podporu dûtského ãtenáfiství se zrodil roku 2000 v knihovnû
v Uherském Hradi‰ti a postupnû se roz‰ífiil do mnoha ãesk˘ch i zahraniãních
knihoven. V noci z pátku na sobotu 29. a 30. bfiezna bylo Ïivo i v té r˘ma-
fiovské. Noc s Andersenem v ní proÏily svûtlu‰ky a skautky ze stfiediska Na
Stráni.
Leto‰ní noc v knihovnû byla s ohledem na nedávné v˘roãí Jaroslava

Foglara a jeho Rychl˘ch ‰ípÛ vûnována právû skautkám. Odehrála se

zãásti venku a zãásti v knihovnû. Svûtlu‰ky a skautky absolvovaly

trasu okrajov˘mi ãástmi mûsta a plnily úkoly, které jim zadávali

Jindra Hojer, âervenáãek, Mirek Du‰ín a dal‰í „‰ípáci“ – poznávaly

stopy zvífiat, lu‰tily ‰ifru i neviditelné písmo. Na kaÏdém stanovi‰ti se

zároveÀ dozvûdûly, jak˘ pfiíbûh je s dan˘m místem spojen˘. Trasa je

dovedla aÏ do knihovny, kde byl ukryt poklad. Noc tím ale neskonãi-

la, i tady se je‰tû vyprávûly pfiíbûhy, hrály hry a samozfiejmû se ãetlo.

Svûtlu‰ky a skautky ukázaly, Ïe umí spolupracovat jako t˘m. S ener-

gií se zapojovaly do v‰ech pfiipraven˘ch aktivit a pfiitom si vzájemnû

pomáhaly – nejen pfii plnûní úkolÛ, ale tfieba i pfii pfiípravû veãefie.

Knihovna dûkuje R˘mafiovské pekárnû za ãerstvé peãivo a koláãky, kte-

ré ke snídani po Noci s Andersenem v‰em chutnaly. Fota a text: ZN

Svûtlu‰ky a skautky proÏily Noc s Andersenem

V lednovém ãísle RH jsme pfiedstavili pravidla âtenáfiské v˘zvy, kte-

rou kaÏdoroãnû vyhla‰uje Databáze knih. Zapojit se do ní stále mÛÏe

kdokoliv, kdo rád ãte a nebojí se pojmout v˘bûr ãtiva jako hru. Staãí

pfieãíst dvacet kniÏních titulÛ podle dvaceti pokynÛ. Kdo si na pln˘

poãet knih netroufá, mÛÏe si s námi vyzkou‰et mírnûj‰í verzi a vybrat

alespoÀ deset titulÛ. V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pro inspiraci

pfiedstavíme knihu, kterou se pfiipojujeme k v˘zvû, a nabídneme nû-

kolik dal‰ích tipÛ z na‰eho fondu. MÛÏete si nechat poradit i pfiímo

v knihovnû, kníÏky na v˘bûr jsme pro zájemce uÏ pfiichystali. 

Knihovnice

âtenáfiská v˘zva
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Katefiina Tuãková: Vitka

Petra Soukupová: Nejlep‰í pro v‰echny

Petra HÛlová: Struãné dûjiny Hnutí

Bianca Bellová: Jezero

Radka Denemarková: Hodiny z olova

Viktorie Hani‰ová: Houbafika

Alena Morn‰tajnová: Slepá mapa

Markéta Pilátová: Tsunami blues

Dal‰í tipy na kníÏky souãasn˘ch ãesk˘ch autorek:

Jeden z tipÛ leto‰ní âtenáfiské v˘zvy láká ke kníÏkám souãasn˘ch

ãesk˘ch autorek. V̆ bûr v této oblasti je opravdu ‰irok˘, neboÈ právû

Ïeny na ãeské literární scénû o sobû v posledních letech dávají moc-

nû vûdût. Dávno uÏ nepí‰ou jen kníÏky pro dûti, dívãí romány, ku-

chafiky nebo ãervenou knihovnu. Na poli poezie i prózy je zajíma-

v˘ch Ïensk˘ch jmen jak máku a jejich díla pfiitahují ãtenáfie, získáva-

jí prestiÏní ocenûní, vyvolávají diskuse, jsou dramatizována i filmo-

vána. Nûmcová by mûla radost.

Jako ãtenáfiku i jako pfiíslu‰nici Ïenského pokolení mû pokaÏdé potû-

‰í, kdyÏ se objeví nov˘ literární úkaz Ïenského rodu; naprosto mû str-

hl tfieba román Do tmy Anny Bolavé. Podobné nad‰ení ve mnû napo-

sledy vyvolal debut teprve osmadvacetileté autorky, jejíÏ jméno zní

ponûkud neãesky. Anna Cima je japanoloÏka a její prvotina

Probudím se na ·ibuji je právû o lásce k Japonsku, o obdivu k ja-

ponské literatufie a kultufie, ale také o tom, jaké následky taková fas-

cinace mÛÏe mít.

V románu Probudím se na ·ibuji je v‰echno, co patfií do dobfie na-

psaného pfiíbûhu: sympatické postavy, se kter˘mi se ztotoÏníte, str-

hující a napínav˘ dûj, humor, láska, fantazie, vhled do neznámé kul-

tury, ale i zrcadlení té vlastní. A to v‰echno v dokonale vyváÏeném

pomûru, vyprávûné v nûkolika ãasov˘ch rovinách, svûÏím stylem

a s jazykovou hravostí, která dokonale vystihne atmosféru pfiíbûhu. 

Moje druhá kamarádka se jmenuje Maãiko Kawakamiová a pochází
z Jokohamy.
„Menuju se Maãiko. Ráda jím kravaty.“
„CoÏe?“ nechápu.

„Mo‰sk˘ kravaty. Kravaty, co Ïijó v moÏi,“ vysvûtluje.
„Myslí‰ krevety?“
„Jó, kurevety, sem spletla. Mám po krk,“ naznaãí Maãiko rukou, Ïe
je vyfiízená.

Tento pfiíklad roztomilého komolení je klíãov˘. Autorka – japanoloÏ-

ka – ví moc dobfie, jak tûÏké je tlumoãit my‰lenku z jednoho jazyka

do druhého, zvlá‰tû jsou-li si natolik vzdálené jako ãe‰tina a japon-

‰tina, zkrátka jak snadné je neporozumût. Pfiekládání a jeho obtíÏe

jsou dÛleÏit˘m motivem celého pfiíbûhu – hlavní hrdinka pracuje na

pfiekladu málem ztracené povídky zapomenutého japonského autora

a odhaluje pfiitom ‰okující okolnosti jeho Ïivota. Anna Cima dokáza-

la podobn˘ kousek jako tfieba Jifií Hájíãek v Selsk˘m baroku, kdyÏ ze

zdánlivû suchopárné práce pfiekladatele (v Hájíãkovû pfiípadû genea-

loga) vykfiesala detektivní pátrání po umlãen˘ch tajemstvích minu-

losti. O kvalitách jejího debutu ostatnû svûdãí i nominace na leto‰ní

Magnesii Literu v kategorii Objev roku.

Probudím se na ·ibuji se ãte tak dobfie, Ïe ani nestaãíte sledovat, jak

rychle vám pod rukama ubíhají stránky, a jakmile se ocitnete na té po-

slední, je vám líto, Ïe kníÏka skonãila. Nejradûji byste osudy jejích po-

stav sledovali je‰tû aspoÀ jednou tak dlouho. Není to pfiitom Ïádné pr-

voplánovû zábavné ãtení. Prvotina mladé japanoloÏky není jen napí-

navá a vtipná, je i kompoziãnû vynalézavá, promy‰lenû vrstevnatá.

KaÏdá z rovin vyprávûní má svou atmosféru, svÛj styl, a pfiitom do se-

be skvûle zapadají, vzájemnû se prostupují a ovlivÀují. A to doslova –

od chvíle, kdy se hlavní postava rozdvojí a jedno její já se probudí na

ru‰né tokijské ãtvrti ·ibuja, odkud se nemÛÏe dostat pryã. ZN

KníÏka od souãasné ãeské autorky
Anna Cima: Probudím se na ·ibuji

Organizace a spolky

Struktogram a triogram, dvû cizí slova, která nezasvûcenému nic nefieknou.
Pfiesto se za nimi skr˘vá velmi mnoho. Pfiesvûdãit se o tom mohli úãastníci
semináfie, ktefií investovali svÛj víkendov˘ ãas do toho, aby mohli pochopit…
·kolení se konalo ve dnech 16. a 17. bfiezna v prostorách MAS

R˘mafiovsko. Zúãastnilo se jej dvacet zájemcÛ ze v‰ech koutÛ regionu.

Zastoupeny byly nejrÛznûj‰í profese, vûkové skupiny, Ïeny a jeden muÏ.

Není ‰kolení jako ‰kolení
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Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace, ZDVOP

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení 
na pozici: dûtská sestra

Vlastnosti pracovního místa:

Smûnnost: nepfietrÏit˘ provoz, denní a noãní smûny

12 hodin

Pracovní úvazek: 1,0

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

sestra

Nástup: od 1. 6. 2019 nebo dle dohody

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, pracovník pfiímé péãe

Mzdové podmínky: dle platn˘ch pfiedpisÛ

Zájemci doruãí svou Ïádost se strukturovan˘m Ïivotopisem do
18. 4. 2019 na adresu Dûtského domova Janovice u R˘mafiova,

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

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

„Semináfi se uskuteãnil na R˘mafiovsku jiÏ podruhé, jakoÏto organi-
zátofii celé akce jsme za to velice rádi,“ fiíká Ivana Luke‰ová. 

Sobota byla ve znamení pochopení a poznání sebe sama prostfiednic-

tvím struktogramu, kter˘ je intuitivním, celosvûtovû vyzkou‰en˘m

nástrojem. Následující den se zúãastnûní uãili nové metodû triogra-

mu, která je platná a pouÏitelná v profesním i osobním Ïivotû.

OdstraÀuje komunikaãní bloky a pomáhá pfiedcházet nepfiíjemn˘m

situacím, víme-li, s k˘m komunikujeme.

„Víkend ubûhl jako voda. (...) âas stráven˘ na semináfii povaÏuji za
velmi uÏiteãn˘. (...) UÏ vím, proã mi nûktefií Ïáci nerozumí. (...)
Struktogram mi pomohl zorientovat se v sobû a pochopit chování
m˘ch blízk˘ch. (...) Tû‰ím se na dal‰í pokraãování!“ – to je jen zlo-

mek zpûtn˘ch vazeb zúãastnûn˘ch osob.

„Osobnû jsem ráda, Ïe nikdo z absolventÛ nelitoval svého investova-
ného ãasu. Sebezdokonalování a seberozvoj patfií stále k opomíjen˘m
oblastem vzdûlávání,“ doplnila Ivana Luke‰ová.

Struktogram a triogram jdou ruku v ruce. Jsou hojnû vyuÏívány ve

‰kolách, kdy ‰kolením vÏdy projde cel˘ kabinet, aby byla metoda

100% uplatnitelná. To samé platí ve firmách, zvlá‰tû obchodní a per-

sonální oddûlení ze znalostí obou metod mohou mnoho vytûÏit.

Samotnou realizaci kurzu finanãnû zastfie‰il projekt Místní akãní plán

II – Rozvoj vzdûlávání na území R˘mafiovska. Náklady na studijní

materiály si hradili sami úãastníci, pfiípadnû jejich zamûstnavatelé.

Bonusem dne‰ní doby jsou rÛzné dotaãní projekty, které mohou ‰ko-

lám pomoci s financováním celého kurzu (napfi. ·ablony I a II).

Pro úplnost je tfieba uvést jméno lektorky, která víkendov˘m progra-

mem úãastníky provedla – Magdalena OÏanová ze spoleãnosti A co

dál, která s metodou osobnû i profesnû Ïije jiÏ od roku 1997. Patfií jí

vfielé díky! 

A na závûr citát, kter˘ mluví za v‰e: 

„Kdo jednou na‰el sám sebe, ten uÏ pfií‰tû nemÛÏe na tomto svûtû nic
ztratit. A kdo jednou pochopil ãlovûka, kter˘ je v nûm ukryt, ten chá-
pe i v‰echny ostatní lidi.“ Stefan Zweig

Za realizaãní t˘m projektu MAS R˘mafiovsko Ing. Ivana Luke‰ová

Stránské, z. s., 

pofiádá

VELIKONOâNÍ ZDOBENÍ
14. dubna v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském

od 10:00 do 16:00

V˘roba velikonoãních dekorací
Prohlídka farmy a náv‰tûva novû narozen˘ch jehÀátek

Tû‰íme se na Vás!
www.stranske.websnadno.cz

Letní koÀsk˘ tábor 2019
Jestfiábí, z. s., Oskava – m. ã. Václavov

nabízí jiÏ 11. roãník prázdninov˘ch táborÛ!

TERMÍNY: 

I. turnus – 5.–14. 7.  

II. turnus – 15.–21. 7.  

III. turnus – 26. 7.–4. 8.  

IV. turnus – 9.–18. 8. 

V. turnus – 22.–31. 8. 

Cena za turnus: 4 500 Kã

- ubytování ve 4lÛÏkov˘ch pokojích se soc. zafiízením 

- celodenní strava a pitn˘ reÏim

- nepfietrÏit˘ dohled, zdravotní zabezpeãení, stezka 

odvahy, táborák, dílniãky, táborové hry, disko, 

drobné ceny do soutûÏí… 

KaÏdodenní v˘cvik v sedle v areálu JK Jestfiábí.

Základy péãe o konû, teorie jezdectví.

Pfiihlá‰ku najdete na www.jkjestrabi.cz

Jestfiábí, z. s., Oskava, ãp. 144, PSâ 788 01 

jk.jestrabi@seznam.cz, mob. 605 11 69 68
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V úter˘ 26. února uvedlo Mûstské divadlo R˘mafiov pÛvabnou ko-

medii Neila Simona Bosé nohy v parku v reÏii Barbory Niedobové.

NovomanÏelská dvojice, advokát Paul a jeho manÏelka Corie, se po

líbánkách proÏit˘ch v hotelovém pokoji koneãnû stûhují do svého

prvního spoleãného hnízdeãka lásky. Tím je skromn˘ podkrovní byt

v ‰estém poschodí bez v˘tahu. Jak se zdá, jejich loÏnice je men‰í, neÏ

pÛvodnû mûla b˘t. Do kuchynû, která je souãasnû pfiedsíní i obytn˘m

pokojem, obãas dírou ve stropû vane vítr ãi snûÏí. A také tu vÛbec ne-

funguje topení, pfiitom venku je v tuhle roãní dobu docela mrazivo.

Není divu, Ïe byt se stane pfiíãinou gradujících hádek mezi novo-

manÏeli… 

Ústfiední role ztvárnila osvûdãená herecká dvojice Barbora

Niedobová a Pavel Kon‰tack˘, v˘raznou postavu matky si s energií

sobû vlastní vystfiihla nezamûnitelná Vlasta Vykrutíková, stárnoucího

seladona, jenÏ si odmítá pfiipustit svÛj vûk i zdravotní stav, si zahrál

r˘mafiovskému publiku znám˘ Jifií Vobeck˘. V roli muÏe od telefon-

ní spoleãnosti se pfiedstavil Martin Holou‰ a divák si nemohl ne-

v‰imnout epizodní roliãky muÏe od balíkové sluÏby v podání

Miroslava Klesnila, kter˘ zároveÀ zastal dÛleÏitou roli inspicienta ce-

lého pfiedstavení. Hudební reÏii pfiipravil Petr La‰tuvka a nápovûdy

se ujala Blanka Vykoukalová. V‰em divákÛm dûkujeme za krásné 

ohlasy a tû‰íme se zase pfií‰tû.

Mûstské divadlo R˘mafiov pfiipravilo komedii i veãer ‰ansonÛ
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O necel˘ mûsíc pozdûji (15. bfiezna) zaÏilo Mûstské divadlo R˘mafiov

dal‰í z fiady v˘jimeãn˘ch koncertních veãerÛ. Po loÀském úspû‰ném

muzikálovém veãeru byl tentokrát na fiadû veãer ‰ansonov˘, díky nû-

muÏ se diváci pfienesli v ãase a prostoru do atmosféry pafiíÏsk˘ch barÛ

a kabaretÛ první poloviny 20. století. Vedle stálic mûstského divadla

Barbory Niedobové a Petra La‰tuvky se na pódiu objevila Thalií po-

svûcená hereãka a zpûvaãka Lucie Bergerová, kterou si pozorní divá-

ci pamatují z muzikálu Bathoryãka, uvádûného pfied pûti lety v amfi-

teátru La Skála, nebo z loÀského muzikálového koncertu.

Pfiekvapením veãera byla úãast polské hereãky a ‰ansoniérky

Malgorzaty Pikus, která zazpívala ve svém rodném jazyce, v jist˘ch

aspektech ne nepodobném matefiskému jazyku ‰ansonÛ – francouz‰tinû.

Druhá polovina koncertu byla vûnována jednomu velkému návratu.

R˘mafiovsk˘ rodák Luká‰ Adam si ve svém nabitém programu na‰el ãas

a bûhem divadelního putování mezi Prahou a Ostravou zavítal na prkna

divadla, ve kterém pfied dvaceti lety zaãínal. Sv˘m v˘konem diváky po

právu strhl a dojal, a to nejen v písni, kterou vûnoval své mamince.

V závûru diváci ocenili úãinkující potleskem ve stoje, kter˘ je umûl-

cÛm vÏdy nejvût‰í odmûnou. Na‰im vûrn˘m divákÛm dûkujeme

a tûm, ktefií koncert nemohli nav‰tívit, dramaturgie mûstského diva-

dla mÛÏe prozradit, Ïe pfiípravy na dal‰í podobn˘ veãer jiÏ zapoãaly. 

Barbora Niedobová

Z okolních obcí a mûst

Obec Stará Ves
Dlouhá 287/32, Stará Ves, 793 43

VYHLÁ·ENÍ KONKURZNÍHO ¤ÍZENÍ
Obec Stará Ves ve smyslu § 166 odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném 

a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), v platném znûní, a v souladu s vyhlá‰kou ã. 54/2005 Sb., o náleÏitostech konkurzního fiízení 

a konkurzních komisích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, vyhla‰uje konkurz na pracovní místo 

fieditele/fieditelky
Základní ‰koly a Matefiské ‰koly Stará Ves, 

okres Bruntál – pfiíspûvková organizace
s pfiedpokládan˘m nástupem k 1. ãervenci 2019 nebo dle dohody

Pfiedpoklady a poÏadavky pro v˘kon ãinností fieditele/fieditelky: 
- pfiedpoklady a odborná kvalifikace pro v˘kon ãinností fieditele ‰ko-

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

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

- plná zpÛsobilost k právním úkonÛm,

- zdravotní zpÛsobilost,

- obãanská a morální bezúhonnost,

- organizaãní a fiídící schopnosti, praxe na vedoucím pracovním mís-

tû v oblasti ‰kolství v˘hodou.

NáleÏitosti písemné pfiihlá‰ky: 
- název konkurzního fiízení, jméno, pfiíjmení, titul, datum a místo na-

rození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, korespondenãní

adresa, kontaktní spojení (e-mail, mobilní telefonní ãíslo), datum

a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
- úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání (diplom, vy-

svûdãení o státní zkou‰ce / dodatek k diplomu, vysvûdãení o peda-

gogické zpÛsobilosti, vysvûdãení o absolutoriu),

- úfiednû ovûfien˘ doklad o absolvování studia pro fieditele ‰kol

v rámci dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ v oblasti fií-

zení ‰kolství, pfiípadnû jeho doloÏení do 2 let od poãátku v˘konu

ãinnosti fieditele ‰koly,

- doklad o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe vãetnû

pracovního zafiazení (napfi. pracovní smlouvy, potvrzení zamûstna-

vatelÛ atd.), 

- strukturovan˘ profesní Ïivotopis vãetnû údajÛ o dosavadních za-

mûstnáních a odborn˘ch znalostech a dovednostech,

- písemnou koncepci rozvoje ‰koly v rozsahu max. 5 normostran, 

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ), 

- originál, popfi. ovûfienou kopii lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti

k v˘konu pracovního místa fieditele (ne star‰í 3 mûsícÛ), 

- písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto

konkurzního fiízení.

Pfiihlá‰ky s uveden˘mi doklady zasílejte doporuãenû v zalepené 

obálce do 3. 5. 2019 (termín dodání) na adresu: Obec Stará Ves,
Dlouhá 287/32, 793 43 Stará Ves. Na pfiihlá‰ky doruãené po tomto

termínu nebude brán zfietel a budou z konkurzního fiízení vyfiazeny. 

Obálku oznaãte slovy: „Konkurz Z· a M· – NEOTVÍRAT“. 

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z uchazeãÛ
a vyhlásit nov˘ konkurz.
Uchazeãi nesou náklady, které jim úãastí na konkurzním fiízení
vzniknou.

Ve Staré Vsi dne 19. 3. 2019 Martina Îáková, místostarostka

Budoucí prvÀáãci, pozor!
Zápis k základnímu vzdûlávání do Základní a Matefiské ‰koly Stará Ves

okres Bruntál, pfiíspûvková organizace, Dlouhá 261/24, 793 43 Stará Ves

se uskuteãní v úter˘, 16. 4. 2019, od 14:00 do 16:00.
S sebou pfiineste rodn˘ list dítûte a obãansk˘ prÛkaz zákonného zástupce.

Prohlídku ‰koly a podání potfiebn˘ch informací k vzdûlávání lze zajistit individuálnû po telefonické domluvû v prÛbûhu dubna 2019.

BliÏ‰í zprávy na http://www.skolicka-staraves.webnode.cz nebo na telefonech 554 283 002, 739 027 338.
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 5. 2019 nebo dohodou

Pracovní pomûr: na dobu urãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 8. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády ã. 341/2017

Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfied-

pisÛ

Nabízíme: systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky:
• min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou,

• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení – zákonû ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, zá-

konû ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákonû ã. 201/2012 Sb., o ochranû ovzdu‰í, zákonû ã. 500/2004 Sb., správním fiá-

du, a zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích – v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B,

• ochota k dal‰ímu vzdûlávání.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• vedení agendy na úseku ochrany pfiírody a krajiny podle zákona ã. 114/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (kácení dfievin rostou-

cích mimo les) a zákona ã. 201/2012 Sb., o ochranû ovzdu‰í,

• vedení agendy silniãního správního úfiadu ve vûcech místních komunikací a vefiejnû pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací podle záko-

na ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

• vedení agendy RUIAN,

• zpracování podkladÛ pro vefiejné zakázky a dotace, pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

- datum a místo narození uchazeãe,

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

- místo trvalého pobytu uchazeãe,

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
- Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností 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 obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vyda-

n˘ 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 uveìte kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 

do 10. 4. 2019.

- obálku oznaãte „V̆ bûrové fiízení – neotvírat“.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. dubna 2019 do 16:00

Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná,

telefon: 554 773 543, 733 602 140.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. 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 zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

Po skonãení v˘bûrového fiízení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému fiízení vráceny.

Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, v. r.

MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úfiad

NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, tel.: 554 773 543, 733 602 140

e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná vydává

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení
na pozici referenta/referentky Ïivotního prostfiedí,

silniãního správního úfiadu
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Starostka obce Huzová v souladu s ustanovením § 166 zákona ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, stfiedním, vy‰‰ím odborném

a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), v platném znûní, a v souladu s vyhlá‰kou ã. 54/2005 Sb., o náleÏitostech konkurzního fiízení a kon-

kurzních komisích, v platném znûní, vyhla‰uje konkurzní fiízení na pracovní místo fieditele/fieditelky Základní ‰koly a Matefiské
‰koly Huzová, pfiíspûvkové organizace, se sídlem Huzová 256, 793 57 Huzová. 
Pfiedpoklady uchazeãe: 
- vzdûlání a související podmínky dle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, 

- praxe dle § 5 odst. 1 zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, 

- znalost ‰kolsk˘ch pfiedpisÛ a problematiky fiízení daného typu ‰kolského zafiízení, 

- obãanská a morální bezúhonnost,

- organizaãní a fiídící schopnosti, 

- dobr˘ zdravotní stav.

Obsahové náleÏitosti pfiihlá‰ky: 
- úfiednû ovûfiené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání dle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogick˘ch pracovnících a o zmû-

nû nûkter˘ch zákonÛ (vãetnû vysvûdãení o státní závûreãné zkou‰ce), 

- doklad o prÛbûhu v‰ech dosavadních zamûstnání formou ãestného prohlá‰ení uchazeãe s uvedením pfiesného ãasového pfiehledu

a funkãního zafiazení (opatfien˘ datem a podpisem uchazeãe), 

- strukturovan˘ Ïivotopis (opatfien˘ datem a podpisem uchazeãe), 

- koncepce rozvoje ‰kolského zafiízení v rozsahu max. 4 stran, 

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ), 

- originál lékafiského potvrzení o zpÛsobilosti k vykonávání pracovních ãinností fieditele ‰koly (ne star‰í 3 mûsícÛ), 

- písemn˘ souhlas se zpracováním osobních údajÛ pro úãely tohoto konkurzního fiízení. 

Pfiedpokládan˘ nástup na pracovní místo fieditele/fieditelky je 1. 8. 2019. 

Písemné pfiihlá‰ky s uvedením kontaktní adresy, emailové adresy a telefonního ãísla, vãetnû poÏadovan˘ch pfiíloh, budou pfiijímány po‰-

tou nebo osobnû, v zalepen˘ch obálkách s viditeln˘m oznaãením „Konkurzní fiízení na pracovní místo Z· a M· Huzová – neotví-
rat!“ na adrese zfiizovatele: Obec Huzová, Huzová 131, 793 57 Huzová, a to do 30. 4. 2019 do 14:00.
Neúplné a pozdû do‰lé pfiihlá‰ky budou bez dal‰ího zkoumání vyfiazeny. Datum konkurzu bude stanoveno vyhla‰ovatelem. Uchazeãi bu-

dou písemnû vyzváni k úãasti na konkurzním fiízení. Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdÛvodnûní Ïádného z uchazeãÛ a vy-

hlásit nov˘ konkurz. 

V Huzové dne 4. 3. 2019 Ing. Yvona Jiru‰ová, starostka obce 

OBEC HUZOVÁ
793 57 HUZOVÁ 131

Iâ 00296040
e-mail: obec.huzova@c-mail.cz, Tel.: +420 554 275 047, ID DS d8fbvccc
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Na konci roku 2018 daroval pan Josef Boxan z Kolína na‰emu mu-

zeu mûdûnou klínovou (klínovitou) sekeru z pozdní doby kamenné

(eneolitu), kterou na‰el detektorem kovÛ na katastru obce Ondfiejova

(m. ã. R˘mafiova) pod vrcholem nazvan˘m Zimní pole (690 m n. m.)

v hloubce 8 cm na pfiesnû lokovaném místû. Je otázkou, zda se se-

kerka nacházela in situ, tj. na místû pÛvodního uloÏení, coÏ nelze vy-

louãit, nebo byla pfiemístûna z tûsného okolí pfii orbû. Jde o ãasto 

uÏívan˘ nástroj z okruhu tzv. ploch˘ch seker typu Altheim nebo

Vinãe, které uÏívali evrop‰tí obyvatelé pro dokonale funkãní tvar po

velmi dlouhou dobu, asi 1 500 let. Oãividnû se vyvinula ze star‰í ne-

olitické kamenné industrie, jeÏ zná tvarovû pfiíbuzné, av‰ak masiv-

nûj‰í sekery ‰típané z pazourku a jin˘ch silicitÛ nebo skvûle hlazené

exempláfie z tvrd‰ích hornin (viz Postfielmov, kultury volutové a vy-

píchané keramiky). Nad mûdûn˘mi nástroji pfievaÏovaly po cel˘ ene-

olit tvarovû témûfi shodné kamenné artefakty mnohdy dovedené k do-

konalosti. Plochá sekera patfií k nejstar‰ím nálezÛm z R˘mafiovska

spolu s neolitick˘m sekeromlatem z Radniãní ulice (2013, uloÏen

v Opavû) a dal‰ím z námûstí. Patfií k nim téÏ bulava (n. Míru 24),

vzácn˘ (dfievûn˘) eneolitick˘ mlat s provrtanou kulovitou kamennou

hlavicí, zbraní a moÏná zároveÀ náãelnick˘m sceptrem (Ïezlem); po-

slední dva pfiedmûty nebyly dosud vráceny bruntálsk˘m muzeem

spolu s ostatními pÛvodními sbírkami. Ze stejné éry jsou asi dva kó-

nické v˘vrty z tvrdého kamene (Hrádek 1987), jeÏ nejspí‰e vznikly

pfii v˘robû sekeromlatu.

Mûdûná hlava sekery (d 15,35/prÛm. ‰ 3,7 cm) má ploch˘ mírnû li-

chobûÏníkov˘ tvar, ponûkud roz‰ífiené (4 cm) oblé (obloukovité) ost-

fií, mírnû opotfiebované uÏíváním. T˘l je rovn˘. Profil kovové ãásti

není na pomûrnû mûkk˘ materiál pfiíli‰ siln˘ (prÛm. 0,7–1,35 cm).

Pfied osudem Ïeleza, jeÏ se záhy stává obûtí rzi, dodnes skvûle chrá-

ní nalezen˘ nástroj vrstva modrozelené patiny, mûdûnky (barchantit

CuSO4 . 3Cu/OH/2). Sekerka podobná klínu se upevÀovala do topÛr-

ka z tvrdého, houÏevnatého dfieva. Dobfie poslouÏil slab‰í kmínek

mladého listnáãe (nebo vhodná vûtev) se silnûj‰ím kolmo ãi ‰ikmo

vyrostl˘m boãním v˘honkem. Ten se vertikálnû rozsekl (rozfiízl) a do

vzniklé ‰tûrbiny se vsadila kovová ãást. Potom se dfievo v˘honku se

vsazenou mûdûnou (kamennou) hlavou sekery pevnû stáhlo, nejãas-

tûji namotan˘m prouÏkem (namoãené?) kÛÏe, jindy stfiívkem, mo-

touzem nebo obdéln˘m kouskem kÛÏe. Nelze vylouãit ani pfiipojení

sekerky k toporu naplocho. Jindy se kovová hlava vsazovala pfiímo

do horní (ztlu‰tûné) ãásti topora. Tvarové odchylky asi neznaãí stáfií,

spí‰e individualitu v˘robce.

Ploché sekery z témûfi ãisté mûdi byly ve své dobû nikoli bûÏn˘m, ale

vysoce cenn˘m majetkem nikoli chudého vlastníka. V eneolitu se ob-

jevují téÏ mûdûné ‰perky, jen zfiídka nástroje z dfiíve poznan˘ch dra-

h˘ch kovÛ. Nejstar‰ím z nich bylo zlato, následovalo stfiíbro a vy-

skytoval se téÏ élektron, jak naz˘vali stafií ¤ekové pfiírodní slouãeni-

nu zlata a stfiíbra.

ArcheoloÏka Mgr. Pavlína Kalábová, Ph.D., z Filosofické fakulty UP

v Olomouci klade sekerku (2018) do star‰ího nebo stfiedního eneoli-

tu (3700–2600 pfi. Kr.) stejnû jako PhDr. Jifií Pavelãík (1979), kter˘

nalézá klínovité sekerky v prostfiedí kultur (slezské) jordanovské (ko-

nec 4. tisíciletí pfi. Kr.) i nálevkovit˘ch pohárÛ (4. tisíciletí pfi. Kr.),

jeÏ se vyvinula ze star‰í autochtonní moravské malované kultury

z mlad‰í doby kamenné. Podobné nástroje znala i ‰ÀÛrová kultura

(2600–2300 pfi. Kr.). Nelze v‰ak opominout, Ïe tvarovû i velikostí

stejné sekerky jako ondfiejovská jsou souãástí depotÛ (hromadn˘ch

nálezÛ) v Dfievohosticích u Pfierova a Budkovicích, místní ãásti

Ivanãic (Kollároviãová, 2016). Uveden˘ soubor nálezÛ se opírá pfie-

dev‰ím o typickou keramiku a datuje se s dal‰ími pfiedmûty do po-

slední etapy moravského eneolitu, do mlad‰í fáze kultury zvoncovi-

t˘ch pohárÛ (KZP 2300–2000/1900 pfi. Kr.). PhDr. Eduard Droberjar,

CSc., dokonce nevyluãuje její je‰tû mlad‰í v˘skyt v dobû bronzové.

Stanovit stáfií na‰í sekery je tedy obtíÏné a lze je velmi nepfiesnû klást

do období jednoho a pÛl tisíciletí, tj. do let 3400–1900 pfi. Kr., pokud

nebudeme laborovat s jejím doÏíváním na poãátku doby bronzové.

Vzhledem k tomu, Ïe se vyskytuje je‰tû v období kultury zvoncovi-

t˘ch pohárÛ, mÛÏeme fiíci, Ïe je stará 5400 aÏ 3900 let. 

PfiipomeÀme je‰tû, Ïe dosud není jednoty ani v oficiální dataci ani pe-

riodizaci pozdní doby kamenné, eneolitu (podle latinského aeneus, tj.

kov, bronz, mûì, v jiÏní Evropû se naz˘vá chalkolitem – dobou mû-

dûnou, chalkó = fiecky mûì). Upravená konvenãní (dohodnutá) data-

ce dûlí eneolit na ãasn˘ (4000–3400 pfi. Kr.), star‰í (3400–3200 pfi.

Kr.), stfiední (3100–2600 pfi. Kr.) a mlad‰í (2600–1900 pfi. Kr). Na

vratké dataci se navíc podílí pfiib˘vající nálezy zvlá‰tû z trasy nov˘ch

dálnic a nové zpfiesÀující metody na urãování stafií organick˘ch ma-

teriálÛ, jeÏ doplÀují dfiíve jedineãnou dendrochronologii ãi metody

radiokarbonovou, fluorizaãní apod. Novûji pfiibyl je‰tû termín pozd-

ní eneolit. Celé období eneolitu se nûkdy fiadí zhruba mezi roky

4000–2000, jindy mezi roky 3700–1900, 4000–2200 ãi 4200–2000,

ale jde v podstatû jen o jiné dûlení period ve zhruba stabilním ãaso-

vém intervalu. 

Vzácn˘ nález z pozdní doby kamenné

Z historie

Neolitická sekerka (katastr Ondfiejov 2018)

Profil stejné mûdûné neolitické sekerky 
Ukázky pfiipojení sekerky k toporu: a) do boãního v˘honku, b) pfiímo
do topora, c) naplocho na boãní v˘honek
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V̆ znam nálezu tkví nejen v dÛka-

zu, Ïe R˘mafiovsko nebylo zcela

pusté jiÏ nejménû pfied 6000–4000

lety, coÏ ostatnû potvrzuje téÏ py-

lová anal˘za vzorkÛ z chránûného

ra‰elini‰tû nedalekého PstruÏího

potoka (viz Botanick˘ ústav AV âR

roku 2017). Obsah plevelÛ a zrn

obilovin prokázal ãinnost ãlovûka

na R˘mafiovsku v období zmínû-

ného eneolitu (4000–2000 pfi. Kr.).

Dodejme, Ïe poslední eneolitická

kultura (KZP) je projevem koãov-

n˘ch skupin chovatelÛ dobytka

nebo zemûdûlcÛ s vyspûl˘m cho-

vatelstvím a podle pfiítomnosti py-

lu luãních rostlin ve zkoumaném

vzorku se nabízí odváÏná domnûn-

ka, Ïe pastevce mohly pfiilákat plochy kvalitní ‰Èavnaté pastvy kvût-

nat˘ch podhorsk˘ch luãin Nízkého Jeseníku, jeÏ se stfiídaly se star˘mi

listnat˘mi hvozdy. Bylo navíc tepleji neÏ dnes. PrÛmûrné roãní teplo-

ty pfievy‰ovaly dne‰ní o 2–3 °C. Dosud pfietrvávající názor, Ïe pravû-

k˘ ãlovûk o konãiny nad 350 m n. m. nejevil zájem a pfii tehdej‰í níz-

ké populaci si vystaãil s níÏe poloÏen˘mi a pfiedev‰ím úrodnûj‰ími

krajinami, v‰ak dostává jiÏ del‰í dobu znaãné trhliny. BohuÏel jsou

pravûké nálezy v na‰em regionu zatím natolik ojedinûlé, Ïe nedovolu-

jí pfiesnûj‰í poznání tehdej‰ího Ïivota.

Nezanedbatelné je téÏ umístûní lokality mezi dosud oddûlen˘mi vel-

k˘mi územními celky s eneolitick˘mi nálezy vãetnû KZP, z nichÏ jiÏ-

ní expanduje z Rakouska a stoupá podél fieky Moravy nad

Ludgéfiovice a Pfiedmostí u Pfierova a dal‰í zaãíná u Krnova a na 

opaãné stranû horstva klesá do polsk˘ch níÏin Dolního Slezska, a spo-

juje obû oblasti v jedinou. V neposlední fiadû je rovnûÏ dÛkazem, Ïe se

lidé pfiinejmen‰ím pfiesunovali i v prostorách vysoko nad izoklinálou

300–350 m n. m., tfiebaÏe nejfrekventovanûj‰í spojnicí do záhofií byla

pfiístupnûj‰í Moravská brána oddûlující Jeseníky od Karpat.

Existovaly pfiímûj‰í, byÈ klopotnûj‰í cesty strm˘mi jesenick˘mi údolí-

mi, jak ostatnû prokázal PhDr. Vladimír Go‰, CSc., uÏ pro období ne-

olitick˘ch zemûdûlcÛ kultur volutové a navazující vypíchané kerami-

ky (6000–4900 let pfi. Kr.) na trase rychlostní silnice u Postfielmova na

·umpersku. Vychází z nezpochybnitelné pfiítomnosti slezsk˘ch prvkÛ

ve zdej‰í keramice. O pravûk˘ch cestách v jesenickém neolitu a ene-

olitu informuje i doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., ze SU Opava.

Mgr. Jifií Karel, fota a repro: Mgr. Jifií Karel, Mgr. Tomá‰ La‰ák
(Kollároviãová, M.: Eneolitické mûdûné pfiedmûty na Moravû, FF
UHK, Hr. Králové 2016; TÛmová, ·.: Îivot ãlovûka zvoncovit˘ch po-
hárÛ. PF MU. Brno 2008; Turek, J.: Období zvoncovit˘ch pohárÛ
v Evropû, Archeol. ve stfiedních âechách, Praha 2006; Pavelãík, J.:
Depot mûdûn˘ch pfiedmûtÛ z Hlinska u Lipníku n. /Beã., Památky 
archeologické LXX/2, Praha 1979; Podborsk˘, Vladimír a kol.:
Pravûké dûjiny Moravy. Vlastivûda moravská, sv. 3, Brno 1993; Jílek,
L.: Historie hutnick˘ch technologií, Metall, abstrakt Hradec 
n. Moravicí 2003; Buchvaldek, M. a kol.: Dûjiny pravûku a starovû-
ku I/I, Praha 1979; Tomková, K.: Jantar a komunikace v ranû stfie-
dovûk˘ch âechách, Archaelogia historica 23/98, Praha 1998; Dobe‰,
M. – Fikerle, T. – FráÀa, J. – Koren˘, V.: Ranû eneolitická plochá mû-
dûná sekerka z Dublovic na Sedlãansku, Arch. v˘zk. v j. âechách, 
â. Budûjovice 2011 ad.)

Ukázka kamenné hlazené seker-
ky z neolitu (Postfielmov)

Analogie ondfiejovské klínové sekery tvofií souãást nesmírnû v˘-

znamného objevu, kter˘ vrhl nové svûtlo do Ïivota obyvatel stfiední

a jiÏní Evropy v pozdní dobû kamenné. Nûkdy na jafie mezi lety

3400–3100 pfi. Kr. se z nejasn˘ch dÛvodÛ vydal na svou poslední ce-

stu asi pûtaãtyfiicetilet˘ pastevec ãi lovec Ötzi, jak jej pojmenovali 

archeologové. Na marnou pouÈ Ötzalsk˘mi Alpami na nynûj‰í tyrol-

sko-italské hranici se ozbrojil mûdûnou sekerou zasazenou v toporu

z pevného tisového dfieva, jeÏ se od ondfiejovské nijak neli‰ila, a pa-

zourkov˘m noÏem s jasanovou rukojetí. V toulci ukr˘val 14 opefie-

n˘ch ‰ípÛ s pazourkov˘mi hroty ke svému nezvykle dlouhému luku

z tisu (185 cm). Pfies rameno si pfiehodil krosnu plnou duÏnat˘ch bo-

bulí a k jeho v˘bavû patfiil také válcovit˘ ko‰ík z bfiezové kÛry se su-

‰en˘mi choro‰i k rozdûlávání ohnû a zbytky materiálu, jenÏ asi byl

tûtivou. Nevelk˘ ‰lachovit˘, leã svalnat˘ chlapík (pfii v˘‰ce 165 cm

váÏil jen 50 kg) byl obleãen v kabátû a kalhotách se‰it˘ch zvífiecími

‰lachami z rÛzn˘ch kÛÏí domestikovan˘ch zvífiat (skot, koza). Pfied

chladem jej nejvíc chránil mohutn˘ plá‰È, hrubû utkan˘ z trávy.

Opasek pfiidrÏoval jak˘misi podvazky dvû oddûlené pfiiléhavé noha-

vice, ba nechybûla ani bederní rou‰ka z beránãiny. V opaskovém

pouzdru si Ötzi uschoval pazourkové ‰krabadlo, vrták, pazourkov˘ 

ú‰tûp (kfiesadlo?) s pyritov˘m kamínkem a kostûnou jehlicí (‰ídlo?).

Nohy udrÏovaly v teple ‰iroké koÏené boty (ãást snûÏnic?) vystlané

proti chladu senem. Hlavu pokryla ãepice z huÀaté medvûdiny pfiidr-

Ïovaná fiemínkem pod bradou. Nohy a bedra si nechal ozdobit dosud

nejstar‰ím znám˘m jednoduch˘m tetováním sazemi. Zda prchal ne-

bo se jen pokojnû vracel pfies hory do míst, kde se narodil, k teplému

jihu v okolí dne‰ního Bolzana v JiÏních Tyrolích, jak prozradil roz-

bor zubní skloviny, ãi volil jin˘ cíl, nevíme. Tragick˘ osud v‰ak ne-

dovolil ne‰Èastnému horalu Ötzimu dorazit do cíle. 

Ötziho provázela pfied 5 000 lety sekera podobná ondfiejovské

Ondfiejovská mûdûná sekerka
(3400–1900 pfi. Kr.)

Hypotetick˘ vzhled Ötziho (ãap-
ka z medvûdiny, plá‰È z trávy, ka-
bát a nohavice z kÛÏe, boty vy-
cpané senem, dlouhé luãi‰tû,
toulec se ‰ípy, sekerka, ko‰íky na
jídlo a choro‰e)

Rekonstrukce odûvÛ z kultury ‰ÀÛrové keramiky a nálevkovit˘ch po-
hárÛ na sklonku eneolitu (Dalibor Figel in Rouské – Dûjiny a sou-
ãasnost obce)
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Po ‰esti nebo pûti tisíciletích jej roku 1991 na‰li náhodní turisté 

uvûznûného v rozmrzajícím ledu ve v˘‰ce 3210 m n. m. na v˘chod-

ním svahu hfiebenu Fineilspitze. StûÏí fiíci, jak ode‰el ze Ïivota, nej-

spí‰e v‰ak vykrvácel. Pod lev˘m ramenem, v místech, kde probíhá

tepna poblíÏ plic, mu utkvûl silicitov˘ hrot ‰ípu. Na obou paÏích

i hrudi se otevíraly fiezné rány a jeho trup pokryly ãetné podlitiny.

Siln˘ úder tûÏce po‰kodil lebku i mozek. Existuje fiada hypotéz, co se

zde kdysi odehrálo, ale nemusí b˘t je‰tû vyãerpávající. Nûktefií bada-

telé soudí, Ïe zahynul násilnû v boji ãi byl dostiÏen na útûku, jiní ne-

vyluãují, Ïe se stal cílem neãekaného pfiepadení, nebo dokonce obûtí

hrÛzného rituálu. Patrnû se v‰ak nedal snadno a jeho nÛÏ i nûkteré

z ‰ípov˘ch hrotÛ nesou stopy krve nejménû ãtyfi lidí. Mohl ov‰em

skonat zranûn po celkovém vyãerpání, oslaben˘ umrzl ve vánici, ale

to je ménû pravdûpodobné. Hladem jistû nezemfiel, nejménû 8 hodin

pfied smrtí si pochutnal na kamziãím mase, k nûmuÏ pfiikusoval by-

linkovou placku (chléb), sytil se téÏ obiln˘m zrním (p‰enice, jeã-

men), jedl˘mi kofiínky a jídlo doplnil ovocem. 

Existuje i jiná, spí‰ ménû akceptovatelná teorie (A. Vanzetti ad.), kte-

rá vychází z pfiedpokladu, Ïe tání ledovce zpÛsobilo posun tûla dolÛ

po svahu a Ïe se pÛvodnû nacházelo na hfiebeni nad ním. Pro uvede-

né tvrzení se uÏívá nejednoznaãné (moÏná náhodné) seskupení ka-

menÛ, které nûktefií ital‰tí archeologové povaÏují za zbytek mohyly,

kde mohl b˘t Ötzi, jako v˘znamn˘ ãlen neznámé komunity po násil-

né (nebo rituální) smrti pohfiben. Paleoantropolog Peter Hawks do-

konce zjistil s pomocí anal˘zy DNA na vzorku 3 700 dárcÛ krve mu-

ÏÛ z Tyrol, Ïe 19 z nich má genetickou mutaci spoleãnou s Ötzim,

jsou tedy asi jeho nesmírnû vzdálen˘mi pfiíbuzn˘mi. 

DluÏno fiíci, Ïe Ötzi není jedin˘ ãlovûk, kter˘ vypovídá o minulosti

a jehoÏ tûlesná schránka se dochovala témûfi v úplnosti. Patfií k nim

hladce oholen˘ Tollundsk˘ muÏ ze stejnojmenného dánského slanis-

ka, asi rituální obûÈ oslav slunovratu ve star‰í dobû Ïelezné, svûtlo-

vlasá „Gunhilda” z Haraldskjaeru v Jutsku, jiná Ïena s kostkovanou

sukní z Huldremose, rusovláska z Borremose a dal‰í. Zachovala se

tûla pfiirozenû mumifikovan˘ch InkÛ s dal‰ími andsk˘mi indiány

v latinské Americe. Samozfiejmû lze ãekat i nové objevy.

Nebyli by to v‰ak povûrãiví lidé, aby jim Ötzi neposlouÏil k probou-

zení m˘tÛ. Mnozí jsou pfiesvûdãeni, Ïe existuje stra‰livé „Ötziho pro-

kletí”, jeÏ zpÛsobilo sedm pfiedãasn˘ch záhadn˘ch úmrtí tûch, ktefií

ru‰í nebo ru‰ili jeho klid. Zemfiel H. Simon i K. Spindler, rakou‰tí

vûdci, ktefií tûlo zkoumali roku 1991, a dal‰í ãtyfii se stali obûÈmi ne-

hod. Stovky dal‰ích badatelÛ, ktefií zkoumali alpsk˘ pfiípad, se v‰ak

pfies v‰echny „kletby“ dosud tû‰í skvûlému zdraví. 

V Ötziho dobû uÏ vládly v Egyptû (3000–2686 pfi. Kr.) první dynastie

faraonÛ a Meni sjednotil Dolní a Horní Egypt pod jedním Ïezlem,

v Gíze se tyãily pyramidy Staré fií‰e. V Mezopotámii vzniklo kolem

3300 pfi. Kr. klínové písmo a 3100 pfi. Kr. oÏila Ïiv˘m ruchem nád-

herná sumerská mûsta Uruk, Eridu, Ur, Ki‰ i Laga‰ s mohutn˘mi vû-

Ïovit˘mi chrámy (zikkuraty), sléval se zlatav˘ bronz. Ozvali se

Asyfiané. Teprve kolem roku 1900 pfi. Kr. proudili do Evropy Chetité,

první na‰i pfiíbuzní Indoevropané. V povodí Indu kvetly úÏasné me-

tropole Harappa i MohendÏodaro a v âínû vznikl první skvûle orga-

nizovan˘ stát dynastie Sia. Evropa zÛstávala svûtem star˘ch primi-

tivních kmenÛ lovcÛ, nomádÛ a zemûdûlcÛ. 

Mgr. Jifií Karel, fota a repro: Mgr. Jifií Karel, Mgr. Tomá‰ La‰ák
(Buchvaldek, M. a kol.: Dûjiny pravûku a starovûku I/I, Praha 1979;
Glob, P. V.: Lidé z baÏin, Praha 1972; https//cs.wikipedia.org/wi-
ki/Ötzi; Spindler, K.: MuÏ z ledovce, Praha 1998; Flekingerová, A. –

Steiner, H.: ªUomo Venuto dal Ghiaccio, Bolzano 2000 ad.) 

(Pozn. redakce: 4. ãást R˘mafiovsk˘ch umûleckohistorick˘ch pfiedmû-
tÛ v cizích muzeích a sbírkách autora Petra Balcárka, Ph.D., bude 
uvefiejnûna v dal‰ím vydání RH 05/2019)

Tollundského muÏe (390–350 pfi. Kr.; in Archeologie na dosah NM)

Celkem 25 pedagogÛ pÛ-
sobících v Moravskoslez-
ském kraji pfievzalo oce-
nûní a podûkování za svou
mimofiádnou profesionali-
tu i lidsk˘ pfiístup. Ceny byly udûleny u pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ uÏ poosmnácté. 
V leto‰ním roce bylo na ocenûní nominováno 106 pedagogÛ matefi-

sk˘ch, základních, stfiedních a základních umûleck˘ch ‰kol z regio-

nu. „Kritéria, která odborná komise posuzovala, byla samozfiejmû
obsáhlá. AÈ uÏ ‰lo o mimofiádnou odbornou ãinnost, zapojení do me-
zinárodních programÛ, v˘raznou prezentaci ‰koly na vefiejnosti, ale
také samotnou práci uãitele s Ïáky. AÈ uÏ s mimofiádnû nadan˘mi ne-
bo naopak s tûmi se speciálními vzdûlávacími potfiebami. Posuzovalo
se také projektové vyuãování, experimentální ovûfiování vzdûlávacích
a v˘chovn˘ch postupÛ a metod nebo naopak mimo‰kolní ãinnost,“
vysvûtlil námûstek hejtmana kraje pro ‰kolství a sport Stanislav

Folwarczny, kter˘ pedagogÛm ocenûní osobnû pfiedal. Dodal, Ïe dÛ-

leÏit˘ je také pfiístup uãitelÛ k ÏákÛm. „Pedagogové ke své práci po-
tfiebují hodnû trpûlivosti, pochopení a nadhledu. Bez tohoto lidského
pfiístupu nemají uãitelé ‰anci dûti zaujmout a nûco jim pfiedat.“
Podûkování spolu s pamûtním listem a odmûnou ve v˘‰i 10 tisíc ko-

run pfievzalo v Kulturním domû Radost v Havífiovû celkem 25 peda-

Nejlep‰í uãitelé kraje pfievzali ocenûní za svou v˘jimeãnost 

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Ocenûná fieditelka Z· a M· Stará Ves RNDr. Eva StaÀková, CSc. –
uprostfied

-04-2019  3.4.2019 16:15  Stránka 40



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2019

41

gogÛ, a to ve dvou kategoriích: V˘razná pedagogická osobnost roku

a Ocenûní za dlouhodobou tvÛrãí pedagogickou ãinnost. Ve druhé

zmiÀované kategorii byla ocenûna fieditelka Základní a Matefiské

‰koly ve Staré Vsi RNDr. Eva StaÀková, CSc. Slavnostního pfiedá-

vání ocenûní se za zfiizovatele Z· a M· Stará Ves zúãastnili i zastu-

pitelé obce – místostarostka Martina Îáková a Bronislav Pavlík

s podûkováním obãanÛ za její osobní pfiínos pro ‰kolu a obec.

„B˘t uãitelem je bezesporu poslání. To se o kantofiinû ãasto fiíkává,

ov‰em nûkdy jen automaticky. Není od vûci si pravidelnû pfiipomínat,
Ïe uãitelé mají zásadní vliv nejen na dûti, ale i na spoleãnost a její
smûfiování. Jsem proto rád, Ïe mÛÏeme kaÏd˘m rokem v˘jimeãn˘m pe-
dagogÛm podûkovat a upozornit na jejich nároãnou práci,“ uzavfiel

námûstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí 
odbor kanceláfi hejtmana kraje

JiKo

Pfiichází jaro a po celé republice se postupnû otevírají hrady
a zámky. Nejinak tomu je i u objektÛ ve správû Muzea v Brun-
tále. Co vás tedy v nejbliÏ‰ích dnech ãeká? 
V úter˘ 2. dubna se otevfiely vefiejnosti brány hradu

Sovince a Kosárny v Karlovicích. Komentované pro-

hlídky budou probíhat dennû (mimo pondûlky) od 9:00

do 16:00 vÏdy v hodinov˘ch intervalech. „Zámek
v Bruntále má otevfieno celoroãnû, takÏe od dubna budou
v‰echny na‰e objekty opût plnû pfiístupné,“ sdûlila fiedi-

telka Muzea v Bruntále Jitka Ko‰ãáková. 

Na první velkou leto‰ní akci s pfiíznaãn˘m názvem

„První salva“ zveme pfiímo na hrad Sovinec. O víkendu

6. a 7. dubna bude pro náv‰tûvníky pfiipraven bohat˘ do-

provodn˘ program sestávající z fiady mu‰ket˘rsk˘ch

a ‰ermífisk˘ch vystoupení ãi prezentace dûlostfielecké

gardy. Chybût nebude ani oblíben˘ sokolník. V rámci

první akce probûhne taktéÏ slavnostní zahájení v˘stavy

plastik Michala Ptáãka. 

„Ve dnech 19. aÏ 22. dubna probûhnou Velikonoce na
Sovinci, kdy budou opûtovnû pfiipraveni rytífii i dobové
taneãnice,“ nastínila nejbliÏ‰í program Jitka Ko‰ãáková. 

Muzeum v Bruntále si pro novou náv‰tûvnickou sezónu

pfiipravilo nûkolik novinek, které se t˘kají hlavnû rodin

s dûtmi. Jednou z nich jsou tzv. prohlídky pro práãata,

které budou pravidelnû probíhat na hradû Sovinci.

„V‰echny objekty Muzea v Bruntále získaly pro leto‰ní
rok Baby Friendly certifikaci. Je to dÛkaz, Ïe se snaÏíme
neustále zlep‰ovat sluÏby pro rodiny s dûtmi. Je m˘m 
osobním pfiáním, aby se nádvofií hradÛ a zámkÛ, ale ta-
ké v˘stavní sínû v celém kraji více plnily tûmi nejmen‰í-
mi. Pokud si dûti uÏ v raném vûku vytvofií vztah k na‰e-
mu regionu, jeho kultufie a historii, je vût‰í ‰ance, Ïe
v Moravskoslezském kraji zapustí kofieny,“ zmínil ná-

mûstek hejtmana Moravskoslezského kraje Luká‰

Curylo. Dal‰í „Baby Friendly“ aktivity pfiipravuje brun-

tálské muzeum na v‰ech tfiech spravovan˘ch objektech

v prÛbûhu celého roku. Ing. Ema Havelková, MBA

Muzeum v Bruntále zahájí
náv‰tûvnickou sezónu 

na hradû Sovinci

Akce hradu Sovince

Otázka dostupné pravidelné vefiejné pfiepravy byla a stále je pro ob-

ãany R˘mafiova a místních ãástí dojíÏdûjící nejen za prací mimo své

trvalé bydli‰tû nadmíru citlivou otázkou. Jako reakce na dal‰í nega-

tivní zmûny v jízdním fiádu autobusov˘ch linek od 9. 12. 2018 byla

s konkrétními podnûty k nápravû pfiímo z fiad obãanÛ R˘mafiova ãi

blízkého okolí oslovena Mgr. Jaroslava Jurãová, zastupitelka za hnu-

tí ANO 2011 v obecním zastupitelstvu mûsta R˘mafiova.

Na poãátku února 2019 byla z iniciativy hnutí ANO 2011

v R˘mafiovû a jeho zastupitelky Mgr. Jaroslavy Jurãové zaslána Ïá-

dost na spoleãnost Koordinátor ODIS, s. r. o., (spoleãnost má za úkol

správu Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje

ODIS) se zcela jednoznaãnû specifikovan˘mi návrhy na realizaci

zmûn v jízdním fiádu, které by zajistily zv˘‰ení dostupnosti vefiejné

dopravní obsluÏnosti pro pracující obãany a seniory pfii cestách do

zamûstnání a za lékafiskou péãí mimo R˘mafiov. Cel˘ text s uveden˘-

mi námitkami a návrhy na zlep‰ení souãasného neutû‰eného stavu

Hnutí ANO 2011 R˘mafiov
Návrhy na zmûny v organizaci autobusov˘ch linek 2019
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nov˘ch jízdních fiádÛ linek integrovaného dopravního systému

Moravskoslezského kraje ODIS vám pfiiná‰íme níÏe.

Pevnû vûfiíme, Ïe se takto vznesen˘mi námitkami budou odpovûdné

osoby spoleãnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., váÏnû zab˘vat a od plá-

nované aktualizace jízdního fiádu (ãerven 2019) se doãkáme prvních

pozitivních zmûn.

KOORDINÁTOR ODIS, s. r. o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava

Vûc: Námitka proti zru‰ení autobusov˘ch linek Ostrava – ·umperk

a ·umperk – Ostrava a proti zmûnám v odjezdu z R˘mafiova, auto-

busová linka Ostrava – ·umperk.

Dobr˘ den, jmenuji se Jaroslava Jurãová a jsem zastupitelka mûsta

R˘mafiova. Reagujeme s obãany na zmûnu jízdního fiádu z 9. 12. 2018.

Jeden spoj byl zru‰en jiÏ pfied dvûma roky.

Jedná se o tyto spoje:

1. Po – Pá odjezd ze ·umperka 12:30

pfiíjezd do R˘mafiova 13:20 – pokraãoval

do Ostravy (spoj byl zru‰en)

2. Po – Pá odjezd z R˘mafiova 7:50

pfiíjezd do ·umperku 9:50 (spoj byl zru‰en)

3. So, Ne odjezd z Janovic u R˘mafiova 7:20

pfiíjezd do Ostravy 9:20 (spoj byl zru‰en)

4. Po – Pá odjezd z R˘mafiova 18:35

pfiíjezd do ·umperku 19:25

(spoj byl zru‰en jiÏ pfied dvûma roky)

5. Po – Pá odjezd z R˘mafiova pfied 2 roky v 16:40,

pfiíjezd do ·umperku v 17:30

V souãasnosti jede tento autobus z R˘mafiova v 16:25 s pfi í j ez -
dem do ·umperku v 17:20.

Problém u odjezdu z R˘mafiova v 16:25 je ten, Ïe tento autobus
je poslední, kter˘ jede do Staré Vsi a Janovic. Obãané, ktefií pra-
cují do 16:30 a pozdûji, se nemohou dostat z R˘mafiova domÛ.
Musí jezdit dennû autem za kaÏdého poãasí nebo chodit pû‰ky
dva, tfii a více kilometrÛ. Byla sice zfiízena místní linka, která jez-
dí pfied 20:00, ale kdo by ãekal tfii hodiny?
Prosím proto za nás pracující, posuÀte urãitû odjezd z R˘mafiova
z 16:20 na 16:50 nebo lépe na 17:10. Moc by nám to pomohlo. V zi-

mû, která zde nyní panuje, je velmi obtíÏné udrÏovat doma pfiíjezdo-

vé cesty nezasnûÏené tak, abychom mohli ráno vyjet autem do práce.

Je‰tû obtíÏnûj‰í je jezdit po státní silnici a místních komunikacích,

které technické sluÏby a soukromé firmy udrÏují s vypûtím v‰ech sil.

Ostatní spoje posuìte sami. Z R˘mafiova chybí ve v‰ední den do

·umperku autobus, kter˘ jezdil ráno v 7:50 a pak zpût ze ·umperku

v 12:30. Tento autobus byl vyuÏíván star‰ími lidmi – pacienty, ktefií

jezdí do ‰umperské nemocnice na oãní oddûlení a na ortopedii. Tento

spoj byl zru‰en.

Po zru‰ení dvou spojÛ do Ostravy máme opût minimální moÏnost do-

pravit se pfiímo do Ostravy.

Jeden spoj jezdil ve v‰ední den a druh˘ v So a v Ne, viz v˘‰e body 

1. a 3.

VáÏení, dûkuji za posouzení na‰í námitky a vûfiím, Ïe k na‰im potfie-

bám budete pfiistupovat s maximálním pochopením.

S pozdravem

zastupitelka R˘mafiova Mgr. Jaroslava Jurãová

V Janovicích u R˘mafiova, 3. 2. 2019

JUDr. Jan Cuták
zastupitel hnutí ANO 2011

K bûÏeckému lyÏování jsem ãichnul v roce 1997, ani uÏ nevím, co

bylo tím bezprostfiedním impulzem, Ïe se tak stalo. Postupnû jsem

objel v‰echny tzv. „laufy“ série Worldloppet v Evropû a mûl jsem tak

a mám stále moÏnost srovnávat. Nyní uÏ po laufech nejezdím, cesto-

vání do místa jejich konání mnû uÏ nepfiitahuje, byÈ samotn˘ závod

je‰tû ano. Nyní uÏ jezdím bûÏkovat jen na BoÏí Dar, to kdyÏ jedu do

lázní v Jáchymovû, a kdyÏ jedu s vnouãaty do Jánsk˘ch Lázní, tak

bûÏkuji na v˘bornû upraven˘ch stopách v Krkono‰ích okolo âerné

a Svûtlé hory, ale to je málo. 

TakÏe zbylo uÏ jen lyÏování v Jeseníkách. BohuÏel ãasy, kdy jsem

nasadil lyÏe za domem v Bruntále a vyrazil do stopy, jsou nenávrat-

nû pryã. R˘mafiov je na tom co se t˘ãe snûhov˘ch sráÏek mnohem lé-

pe neÏ Bruntál. Aby mûl ãlovûk ten správn˘ záÏitek z bûÏeckého ly-

Ïování, musí b˘t dostatek snûhu a dobfie upravená stopa, a to jste v le-

to‰ní zimû v R˘mafiovû mûli. Kromû potfiebného snûhu v‰ak mají

v R˘mafiovû i Franti‰ka Kovafiíka a Flemmichovu zahradu.

Tratû upravené v Kru‰n˘ch horách i v Krkono‰ích jsou srovnatelné

s tûmi, které upravuje Franta Kovafiík kolem Kamenné hory a v za-

hradnû, a ty jsou podstatnû blíÏ. 

PS: Je jen ‰koda, Ïe pfiíroda letos nedovolila, aby se jela R˘mafiovská

30 kolem Kamenné hory. 

Franto, dûkujeme! JUDr. Vilém Urbi‰, bûÏkafi z Bruntálu

Co závidím R˘mafiovákÛm?

S ohledem na fakt, Ïe komunální volby pfiinesly nové vedení mûsta

a obnovení zastupitelského sboru, chtûl bych jim i obãanÛm

R˘mafiova pfiedloÏit k pfiem˘‰lení a diskusi nûkolik návrhÛ, o nichÏ

jsem pfiesvûdãen, Ïe by pfiispûly ke zlep‰ení kvality Ïivota v na‰em

mûstû a jeho okolí. Pfiipojuji je níÏe.

1. Pro roz‰ífiení a podporu turistického ruchu postavit na Stráni roz-

hlednu. Jako souãást této rozhledny zfiídit v pfiízemí muzeum turisti-

ky a lyÏování, které má na R˘mafiovsku 130letou tradici.

2. Po vzoru vesniãky Rusava zrealizovat projekt solární energií vy-

hfiívaného koupali‰tû pro obãany R˘mafiova.

3. Obnovit zahradnictví se zamûfiením na v˘uku pfiedmûtu dfiíve zva-

ného pozemky na základních ‰kolách.

4. VyuÏití kompostárny v obnoveném zahradnictví. Dle moÏností na-

pojit skleník na odpadní teplo z teplárny.

5. Jako ãlen dozorãí rady Tepla, jako zástupce OSBD Bruntál jsem 

opakovanû navrhoval pfiedehfiívání teplé uÏitkové vody pomocí so-

lárních kolektorÛ; a pro sníÏení nákladÛ na elektrickou energii posta-

vení sluneãní elektrárny pro obãany R˘mafiova.

6. Smysluplné vyuÏití zámku Janovice. Domov pro seniory a souãas-

nû stfiedisko ekologické v˘chovy pro mládeÏ.

7. ZváÏit návrat na‰eho regionu pod Olomouck˘ kraj, kam vÏdy his-

toricky patfiil.

8. Usilovat o vytvofiení Národního parku Jeseníky pro záchranu jedi-

neãného pfiírodního bohatství.

9. Postupné zavádûní biopotravin do pfied‰kolních a ‰kolních stravo-

vacích zafiízení jako souãást primární prevence zdravotního stavu na-

‰ich dûtí.

10. Realizovat v na‰em regionu dlouhodobé ozdravné pobyty pro dû-

ti z ostravské aglomerace postiÏené alergiemi a astmatem v dÛsledku

zhor‰ení Ïivotního prostfiedí. V R˘mafiovû dne 22. bfiezna 2019
Ing. Josef ·véda, angaÏovan˘ obãan R˘mafiova

Deset návrhÛ pro zlep‰ení úrovnû Ïivota v na‰em regionu
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Kromû toho, Ïe se hotel Slunce mÛÏe pochlubit restaurací, aquacentrem
i bowlingem, od leto‰ního jara bude vafiit i vlastní pivo! Do pivovarnického
fiemesla se nechal zasvûtit sládek Karel Poli‰ensk˘, kter˘ toho sice moc ne-
namluví, ale kdyÏ se do nûãeho pustí, odvede skvûlou práci. Proto po nûm po-
jmenovali pivovar i pivo Morous! PÛsobí uzavfienû, ale pro nás si chvilku 
udûlal a o chystané novince se rozpovídal. 
Proã jste se pustili zrovna do vafiení piva? 
Vzhledem k na‰im aktivitám v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu to

byl pfiirozen˘ krok k dal‰ímu roz‰ífiení na‰ich sluÏeb nejen pro hotelové

hosty, náv‰tûvníky regionu a samozfiejmû i místní obyvatele. Navázali

jsme tak na pivovarskou tradici mûsta R˘mafiova, na kterou se odkazu-

jeme i v na‰em designu, kde uÏíváme motiv z mûstského znaku. Svou

nabídkou doplÀujeme ãtyfilístek pivovarÛ v okrese Bruntál. 

Co tedy bude na ãepu? 
Vafiíme tradiãní spodnû kva‰en˘ ãesk˘ leÏák. Ve stálé nabídce bude-

me mít svûtlou jedenáctku a polotmavou tfiináctku. Speciály jin˘ch

pivních stylÛ plánujeme vafiit cca ãtyfiikrát roãnû, jak nám dovolí ka-

pacita a provoz pivovaru. Myslíme i na fiidiãe a dûti, kter˘m nabízí-

me toãenou mladinovou limonádu Morousovu pivoÀku. 

Kdy jste uvafiili první pivo a jak bylo sloÏité zaãít? 
Po v‰ech peripetiích s úfiednick˘m ‰imlem jsme první várku leÏáku

svûtlého jedenáctistupÀového uvafiili 24. ledna a o tfii dny pozdûji po-

lotmavou tfiináctku. Na‰eho Morouse pfiedstavíme vefiejnosti o veli-

konoãním víkendu v sobotu 20. dubna od 11:00 v rámci akce

„Morous na ãepu“, kdy zájemcÛm nabídneme komentované prohlíd-

ky pivovaru s ochutnávkou piv, grilovan˘ch specialit a chuÈovek k pi-

vu. Musím fiíct, Ïe nejsloÏitûj‰í z celého procesu pfiíprav bylo vybû-

hat v‰echny papíry a povolení.

Kde v‰ude budou moci pfiíznivci pivního moku Morouse ochutnat?
Vzhledem ke kapacitû pivovaru budeme ãepovat pivo prioritnû u nás

v hotelu Slunce a na rÛzn˘ch akcích v na‰em stánku. Plánujeme také

plnûní do skla, PET lahví vãetnû dárkového balení piv i dal‰ích su-

ven˘rÛ v podstatû ve formû sbûratelsk˘ch kouskÛ, jako jsou pivní

podtácky, pivní etikety a sklo. A samozfiejmû budeme zájemcÛm na-

bízet i moÏnost plnûní do vlastních sudÛ se zapÛjãením v˘ãepního za-

fiízení na rÛzné soukromé akce. 

Opravdu pivovar pojmenovali po vás? 
Diskutovali jsme s agenturou Little Greta a hledali jsme vhodn˘ ná-

zev, nûco, co by nás nadchlo na první dobrou. Ve hfie byl Ryval s od-

kazem na R˘mafiov a jméno majitelÛ Valov˘ch, pak Rezek, Ry‰ák

v návaznosti na Slunce. Ve vztahu k regionu zaznûl i název Brokát,

odkaz na textilní historii na R˘mafiovsku, ale pofiád to nebylo ono. AÏ

má Ïena fiekla, ve spojitosti s mou uzavfieností – kdyÏ ten ná‰ sládek

je takov˘ MOROUS, a bylo vymalováno. Morous splÀoval v‰echno,

co jsme v názvu chtûli mít. Název a následnû i design pivovaru od-

kazuje svou syrovostí na historii Sudet a odráÏí povahu JeseníkÛ ja-

ko drsného kraje. Morous pÛsobí tvrdû, neústupnû, ale uvnitfi má dob-

ré srdce. V na‰em designu máme zakomponován i motiv z mûstské-

ho znaku, ãímÏ chceme sdûlit sounáleÏitost s R˘mafiovem a jeho pi-

vovarskou historií. 

Plánujete i jiné aktivity spojené s pivem?
Samozfiejmû se na na‰em jídelním lístku postupnû objeví pivní specia-

lity i tradiãní chuÈovky k pivu. Plánujeme komentované prohlídky pi-

vovaru s degustací, prodej dárkového balení piv i dal‰ích suven˘rÛ. 

Máme se tedy na co tû‰it. Dûkuji za rozhovor a pfieji: Dej BÛh ‰tûstí. 
Dûkuji a zvu vás na Morouse nebo Morousovu pivoÀku. JiKo

Nov˘ r˘mafiovsk˘ pivovar Morous pfiedstaví svá piva 
i Morousovu pivoÀku

Prostor pro firmy a podnikatele
placená inzerce

„Hlavní kresba sládka je jeho vûrn˘m portrétem. ZdÛrazÀuje jeho
klíãovou roli v pivovaru. Dal‰ím doplÀkov˘m symbolem je vlk, kter˘
odkazuje na mûsto R˘mafiov a jeho erb,” fiíká Mateusz Slowakiewicz

z Little Greta, hlavní designér návrhu.

Pivní podtácek

Îeleznice v Jeseníkách nebyla jen dopravním prostfiedkem pro turis-

ty. Pro mnoho obyvatel znamenala v˘razné zlep‰ení Ïivota díky lep-

‰ímu odbytu zdej‰ích v˘robkÛ a surovin, které hory poskytovaly.

K nim bezesporu patfiilo dfievo z rozsáhl˘ch horsk˘ch lesÛ.

Povolání lesníkÛ a lesních dûlníkÛ bylo jedním z nejbûÏnûj‰ích

v Jeseníkách dávno pfiedtím, neÏ „Ïelezn˘ ofi“ poprvé pfiisupûl, jenÏe

s dopravou byl problém. Úzké silniãky a koÀské potahy neumoÏÀo-

valy dopravu dfieva ve velkém. To tak bylo vût‰inou zpracováno 

v okolí. Pálilo se zde dfievûné uhlí, sklárny ãi hamry, které dfievem to-

pily, se stavûly co nejblíÏe lesÛm, aby se po vytûÏení dfieva v okolí

zase uzavfiely a pfiestûhovaly dál. Pozdûji zaãaly dfievo zpracovávat

i papírny. Nikoli ty nejstar‰í, které je‰tû vyrábûly papír ze star˘ch

hadrÛ. Teprve v roce 1769 bylo k v˘robû papíru poprvé pouÏito dfie-

vo. AÏ v polovinû 19. století se v˘roba papíru z dfievité ka‰e dostává

do povûdomí ‰ir‰í vefiejnosti. V té dobû vzniká u nûkdej‰ího ml˘na na

fiece Branné v katastru Pust˘ch Îibfiidovic nová papírna. Kolem ní

pozdûji vyrostla osada Jindfiichov. Dfievo se sem dopravovalo pláv-

kou po fiece Branné, ale tento zpÛsob byl znaãnû nespolehliv˘.

Plavení dfieva na men‰ích tocích bylo podmínûno stavbou naddrÏo-

vacích pfiehrad na horních tocích, které po nahromadûní vody umoÏ-

nily jednotlivé klády splavit do údolí, kde byly zpracovány. I této pa-

pírnû stejnû jako dal‰ím odbûratelÛm na slezské i moravské stranû

monarchie pfii‰la nová Ïeleznice vhod. JenÏe se ani jejím postavením

nevyfie‰il dal‰í problém. Jak dostat velké mnoÏství vytûÏeného dfieva

Îeleznice, které sváÏely dfievo

Kam na v˘let
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z horsk˘ch oblastí na skládku, kde by je bylo moÏné naloÏit na va-

gony a odvézt, kam je potfieba?

¤e‰ení se brzy na‰lo a bylo rovnûÏ spojeno s dráhou. Na poãátku 

20. století se v okolí Branné zaãaly budovat první lesní Ïeleznice.

Jedna z nich se rozvinula po horách od zmínûné hájovny Banjaluka.

Ta dostala jméno po lesních dûlnících, ktefií sem jezdili za prací z da-

leké Bosny. Nedaleko hájovny dodnes stojí kamenn˘ svûdek této drá-

hy – propustek vedle cesty, kter˘ pfiivádûl Ïeleznici k nádraÏí. U há-

jovny najdeme pfiekládací rampu, která slouÏila k pfieloÏení z úzko-

rozchodné Ïeleznice na normálnû rozchodnou vleãku. Pak uÏ stoupá-

me po zelené ve smûru k nûkdej‰í Dammbaude, tedy Hrázové boudû.

Ta uÏ nestojí, jméno v‰ak dostala právû podle hráze, která stávala na

fiece pro plavení dfiíví. Po cestû ale mineme dal‰í nûkdej‰í hájovnu

„U splavu“ spolu s ml˘nem âerÈákem. Pak uÏ Ïeleznice vstoupila do

lesa. Podle potfieby mûnila prav˘ bfieh fiíãky za lev˘ a náspy jsou zde

ãásteãnû stále znatelné. Kousek pod Hrázovou boudou se traÈ vûtvi-

la. Jeden smûr vedl k boudû, druh˘ do kopcÛ pod vrch âerÀava.

Stopy jsou jen málo znatelné. KdyÏ se v‰ak zadíváte po krajinû, musí-

te se podivit nad umem na‰ich pfiedkÛ. V‰e bylo budováno tak, aby prá-

ce se dfievem byla co nejjednodu‰‰í. Prázdné vozíky se nahoru vytaho-

valy koÀskou silou, dolÛ pak jezdily díky gravitaci, brzdûny dÛmysl-

nou ruãní brzdou. Rozchod dráhy 700 mm umoÏÀoval bezpeãnou do-

pravu, a pfiitom udrÏel náklady na stavbu v pomûrnû pfiízniv˘ch rela-

cích. Navíc zbyl po stranû dráÏního tûlesa prostor pro dopravu potahy.

O to vût‰í ‰koda je, Ïe se dráha do dne‰ních dnÛ nedochovala.

Hospodáfiská krize spoleãnû s nesmysln˘mi sazbami za dopravu dfie-

va na krátké vzdálenosti tehdej‰ích âSD zpÛsobily, Ïe tratû byly po-

stupnû opou‰tûny a v roce 1935 byly koleje sneseny nadobro. âást

vybavení ale v lesích zÛstala a obãas je mÛÏeme pfii procházkách pod

Keprníkem najít.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Branná - mostek po b˘valé lesní Ïeleznici pod hájovnou Banjaluka,
foto: www.ceskehory.cz

Z Rázové boudy se do dne‰ních dnÛ dochovaly pouze základy
Foto: Michal Boãek

Mapka lesní dráhy v Branné, Badber – Blog.cz

Zaãínáme tedy jaterníkem podlé‰kou (Hepatica nobilis). ¤íká se jí

také jaterník trojlaloãn˘ (Hepatica triloba) podle laloãnat˘ch listÛ,

nebo dokonce sasanka jaterník (Anemone hepatica). Ale to uÏ je za-

vádûjící. Podlé‰ka sice patfií do ãeledi pryskyfiníkovit˘ch, kam se fia-

dí i sasanky, ale podlé‰ku bude sotvakdo naz˘vat sasankou.

Podlé‰ka kvete uÏ ãasnû zjara, nûkdy od konce bfiezna, a její první

kvûty pfiedcházejí kvûty prvosenek, které jsou povaÏovány za první

(Primula). TakÏe zatímco na horách panuje je‰tû zima a mÛÏeme se

tam prohánût na lyÏích, pod Sovincem uÏ kvete podlé‰ka a brzy nato

se objeví dal‰í kvûty. Údolí Oslavy, kde se právû nacházíme, je totiÏ

otevfiené k jihu, v dolní ãásti má nadmofiskou v˘‰ku 300–350 m a ne-

vysoká pokr˘vka snûhu brzy odtaje. To jsou faktory, které zpÛsobují,

Ïe jaro tady zaãíná mnohem dfiív neÏ v R˘mafiovû, o horách nemlu-

vû. KdyÏ se na zaãátku dubna koneãnû doãkáme devûtsilu, blatouchu

a podbûlu, v údolí Oslavy uÏ kvete asi patnáct druhÛ bylin a je zde

také asi o 5 °C tepleji. To nastartuje aktivitu nejen rostlin, ale i hmy-

zu a mot˘lÛ, tedy opylovaãÛ. Nastala doba, která se oznaãuje jako

ãasn˘ jarní aspekt (ãasné jaro), tedy doba pfied olistûním stromÛ.

Slunce tak snadno proniká na lesní pÛdu, zahfiívá ji a podporuje rÛst

a vykvétání bylin typick˘ch pro toto období. Je krátké (2–3 t˘dny),

av‰ak vût‰inû rostlin to k dozrání staãí a mohou pak uvolnit místo

dal‰ím kvûtinám, které ãekají na svÛj ãas.

Jaké kvûty ãasného jara mÛÏeme spatfiit? Kromû zmínûné podlé‰ky to

jsou sasanka hajní a pryskyfiníkovitá, prvosenka vy‰‰í, kfiivatec Ïlut˘,

dymnivka dutá a plná, kopytník evropsk˘, podbílek ‰upinat˘, kyãel-

nice devítilistá, plicník lékafisk˘, mokr˘‰ stfiídavolist˘, orsej jarní

a dal‰í. Do v˘ãtu musíme je‰tû zafiadit rostlinu s neobvykl˘m názvem

zapalice ÏluÈuchovitá, která je zajímav˘m prvkem hercynsko-sudet-

ské i karpatské kvûteny. V mnoh˘ch atlasech v‰ak není uvádûna; zmi-

Àuji se o ní proto, Ïe si ji mnozí pletou se sasankou hajní. Ani bota-

nik amatér nespoléhá na první dojem, n˘brÏ si ji prohlédne podrob-

nûji. Zapalice je na rozdíl od sasanky subtilnûj‰í, má rozdílné listy, je-

jí kvûty jsou men‰í a na jedné rostlinû je jich aÏ deset, kdeÏto sasan-

ka má pouze jeden.

Také dymnivku dutou a plnou mnozí nerozeznávají. Dymnivka plná

má v horní ãásti mezi kvûty palístky dûlené témûfi prstovitû, kdeÏto

u dymnivky duté jsou palístky uÏ‰í, celokrajné a do ‰piãky. Laici ma-

jí problém i s prvosenkami, které u nás rostou ve dvou druzích.

Od podlé‰ky k zvonku vousatému
I. ãást – Pfiírodní park Sovinecko

Zajímavosti z pfiírody
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Prvosenka vy‰‰í vykvétá dfiíve, má bledû Ïluté kvûty, roste na vlhãích

stanovi‰tích a z níÏin stoupá vysoko do hor, aÏ na horní hranici lesa.

Prvosenka jarní má kvûty sytûji Ïluté, kalich mírnû nafoukl˘, má rá-

da su‰‰í pÛdy a v˘‰kovû zasahuje tak do 700 m. Najdeme ji napfi.

u silnice severnû od Sovince aÏ nad Jifiíkov, a to v druhé polovinû

dubna a v kvûtnu.

Typickou jarní bylinou je také ãesnek medvûdí (Alium ursinum), kte-

r˘ indikuje vlhká aÏ mokrá místa, prameni‰tû nebo provází vodní to-

ky a najdeme ho jak v údolí, tak ve svûtl˘ch lesích. Z niÏ‰ích poloh

vystupuje aÏ do horského stupnû, pravdûpodobnû ne v˘‰ neÏ 1000 m.

Vykvétá sice pozdûji (dle nadmofiské v˘‰ky, v Sovinecku od konce

dubna), ale jeho léãivou naÈ lze sbírat uÏ od konce bfiezna, kdy oÏi-

vuje dosud holé lesy prvními oázami zelenû. ListÛ není dobré sbírat

moc, protoÏe brzy vadnou. Není rovnûÏ správné a ‰etrné vytrhat na

jednom místû v‰e, navzdory hojnosti této byliny.

Pfii procházkách jarním lesem se stává, Ïe ucítíme v˘raznou pfiíjem-

nou vÛni. PÛjdeme-li za jejím zdrojem, objevíme nevysok˘ kefiík ob-

sypan˘ bledû fialov˘mi kvûty. Jejich vÛnû je aÏ omamná. Je to l˘ko-

vec jedovat˘, jedna z nejãasnûji kvetoucích rostlin. Setkáme se s ním

v níÏinách i horách, kde ov‰em kvete pozdûji. V nízk˘ch polohách se

z jeho kvûtÛ mÛÏeme tû‰it uÏ v bfieznu. L˘kovec je krásn˘ kefi, ale po-

zor – patfií mezi nejjedovatûj‰í rostliny stfiední Evropy.

Jaterník podlé‰ku mnozí právem povaÏují za jeden z nejkrásnûj‰ích
jarních kvûtÛ, ale málokdo ví, Ïe doba kvûtu je u nûj pouh˘ch osm
dní; údolí Oslavy (320 m), 9. 4. 2018

Sasanka pryskyfiníkovitá je ozdobou jarní pfiírody v podhorsk˘ch
i horsk˘ch lesích, na rozdíl od své pfiíbuzné sasanky hajní kvete Ïlu-
tû; údolí Oslavy (450 m), 14. 4. 2018

Kfiivatec Ïlut˘ kvete nejen v luÏních lesích, hájích, v podhÛfií a ho-
rách, ale najdete ho také na trávnících v R˘mafiovû; údolí Oslavy
(450 m), 14. 4. 2018

Kyãelnice devítilistá je prÛvodcem buãin a smí‰en˘ch listnat˘ch lesÛ;
Sovinecko, 11. 4. 2018

Zapalice ÏluÈuchovitá je ãasto zamûÀována za sasanku hajní, s níÏ
ãasto roste pospolitû; údolí Oslavy (450 m), 14. 4. 2018

L˘kovec jedovat˘ je ozdobn˘ kefi kvetoucí od bfiezna do kvûtna, roste
roztrou‰enû témûfi ve v‰ech typech lesÛ, obsahuje jed mezerin;
Sovinecko, 11. 4. 2018
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Neuplyne dlouhá doba a v lesích Sovinecka se objeví dal‰í jarní rost-

liny: kyãelnice cibulkatá, ‰Èavel kysel˘, hrachor jarní, ãesnáãek lé-

kafisk˘, violka lesní a Rivinova, hluchavka skvrnitá, nachová a Ïlutá,

svízel vonn˘, vraní oko ãtyfilisté, pstroãek dvoulist˘ a prvosenka jar-

ní, kterou najdeme spí‰e na loukách, v kfiovinách a hájích na v˘hfiev-

nûj‰ích místech. Zatímco vraní oko je jedovaté, pár lístkÛ ‰Èavele je

vítan˘m zpestfiením na‰ich toulek. Má pfiíjemnûj‰í chuÈ neÏ známûj‰í

‰Èovík. ChuÈovû podobné je i mladé modfiínové jehliãí, s nímÏ kon-

zumujeme také silice a vitamíny.

Svízel vonn˘ (Galium odoratum) byl dfiíve naz˘ván mafiinkou von-

nou (Asperula odorata) a ãasto pospolitû pokr˘vá tu men‰í, tu vût‰í

polostinné lesní plochy. Vadnoucí rostliny pfiíjemnû voní – zpÛsobu-

je to látka zvaná kumarin, která se pfii tomto procesu uvolÀuje.

Zmínûné violky jsou si znaãnû podobné, v rozli‰ení nám pomohou je-

jich ostruhy – u lesní je fialová, u Rivinovy bûlavá a krat‰í.

Zatímco ãasné rostliny odkvetly, objevují se jiné. Vzhled lesa se zmû-

nil – do‰lo k olistûní stromÛ, coÏ vyhovuje rostlinám stínomiln˘m ne-

bo polov˘slunn˘m. Také se oteplilo. Zaãal kvést ãesnek a mnohé je-

ho listy jsou flekaté. Také ztratily kfiehkost; sbûr skonãil. Les posléze

vypadá úplnû jinak neÏ v dubnu, aÏ nakonec jarní aspekt ustoupí to-

mu letnímu. Není to náhl˘ pfiechod, v‰e probíhá pozvolna: kvûtena

ãasného jara s fiadou efemérních druhÛ se prolíná s kvûtenou, která

nastupuje ve druhé polovinû dubna a zaãátkem kvûtna, ta se prolne

s kvûtenou pozdního jara a ta zase s kvûtenou letní. V pfiírodû je to

dobfie zafiízeno: nespûchá se, ani neotálí.

Stínomilné jsou napfi. net˘kavky nedÛtklivá a malokvûtá. U tûchto

rostlin se vyvinul dÛmysln˘ zpÛsob roz‰ifiování: plod obsahuje znaã-

nû napjaté pletivo centrálního sloupku. KdyÏ je plod zral˘, staãí sla-

b˘ dotek nebo otfies, jeho chlopnû se oddûlí, prudce spirálnû stoãí

a tím vymr‰tí semena na vzdálenost aÏ nûkolika metrÛ.

Na vlhãích místech nebo u vody a ãasto u lesních cest najdeme dal‰í

dvû pfiíbuzné rostliny: ãarovník alpsk˘ a mnohem vy‰‰í ãarovník pa-

fiíÏsk˘. âarovnou moc ov‰em nemají, tu lidé mnoh˘m rostlinám jen

pfiisuzují. Mohou nám v‰ak uãarovat esteticky. Optimum v˘skytu ãa-

rovníku pafiíÏského jsou niÏ‰í a stfiední polohy, ãarovník alpsk˘ se vy-

skytuje roztrou‰enû od pahorkatin aÏ po styk niÏ‰ího a vy‰‰ího hor-

ského stupnû, tj. 1100 m a moÏná i v˘‰e. V PP Sovinecko, kde se stá-

le zdrÏujeme, jej najdete v lesích po obou stranách údolí Oslavy

a u Re‰ovsk˘ch vodopádÛ. NejbliÏ‰í lokalita ãarovníku pafiíÏského se

nachází v závûru údolí Stráleckého potoka a na jeho levém pfiítoku.

Ve zdej‰ích lesích se mÛÏeme vzácnû setkat s rulíkem zlomocn˘m. Je

to léãivka, ale obsahuje silnû jedovaté alkaloidy (atropin), a tak s ní

sami radûji neexperimentujte.

Opakem stínomiln˘ch jsou rostliny v˘slunné a teplomilné. Takové

najdeme napfi. na Hutovû severnû od Jifiíkova, kde se kdysi tûÏila

bfiidlice. Setkáme se tu s krásnû modr˘m hadincem obecn˘m, se Ïlu-

t˘m rmenem barvífisk˘m, úroãníkem bolhojem a diviznou velkokvû-

tou, se zajímavû vybarven˘m ãern˘‰em hajním a také s vonnou a ob-

líbenou léãivkou matefiídou‰kou obecnou. To je souborn˘ název pro

v‰echny domácí druhy matefiídou‰ek, které jsou znaãnû promûnlivé

a navzájem se kfiíÏí. Nebudeme se proto po tak jemném rozli‰ování

pídit. V atlasech je matefiídou‰ka uvádûna pod rÛzn˘mi názvy (ãasná,

úzkolistá, vejãitá, polejovitá), prakticky to pro nás ale nemá v˘znam.

Jeden druh v‰ak pfiece jen budeme muset odli‰it, to ale aÏ se dosta-

neme do hor.

Budete-li projíÏdût údolím Oslavy na konci léta, moÏná si na louã-

kách u silnice pov‰imnete fialov˘ch kvûtÛ bez listÛ. Nûkdy jsou jich

tam desítky, jindy stovky. Je to ocún jesenní. Na R˘mafiovsku je

vzácn˘ a roste jen na nûkolika málo místech. Etika správného pfiístu-

pu ãlovûka k pfiírodû praví, Ïe takové rostliny, tj. nehojné, nesbíráme

ani nevyr˘páváme, n˘brÏ ponecháme tam, kde jsou. 

Fota a text: Milo‰ Zatloukal

NeÏ pfiijde opravdové jaro, poãasí b˘vá nestálé, aprílové. Letos nám

takov˘ ãas nastal jiÏ zaãátkem bfiezna a myslím, Ïe bude pokraãovat

i cel˘ duben. JenÏe duben je právû tím mûsícem, kdy na to poãasí má

právo. Potkat nûkde zvûfi pfies den, aby se dala dobfie fotit, je problém,

lze se jí spolehlivû doãkat na místech, kde se pravidelnû pfiikrmuje.

Ov‰em pro fotografa to zas není tak vzru‰ující a zajímavé, i kdyÏ mu-

sím pfiiznat, kdyÏ není jiné volby, vezme za vdûk i takovou pfiíleÏi-

tostí. VyuÏívám toho ãasu k fotografování rÛzného druhu ptactva, ve

sbírce mi chybí krkavec velk˘. Je to v˘zva a zároveÀ tûÏká, pfiitom

velice napínavá zábava, plná neãekan˘ch záÏitkÛ. 

Postaven˘ fotokryt nemám a újedi‰tû pro dravce také ne, musím si

vystaãit s fotostanem a újedi‰tû narychlo zaloÏit. K zaloÏení újedi mi

postaãí zakoupit kufiecí korpusy. Hledání vhodné lokality je vÏdycky

problém, ale jak uÏ to obyãejnû b˘vá, co ãlovûk hledá, má pfiímo pfied

nosem. Já mám vhodné místo hned za chalupou. Zhruba tfiicetilet˘

smrkov˘ les, spí‰e lesík, smí‰en˘ s nûkolika modfiíny a za ním obec-

ní les, kter˘ skladbou stromÛ vyhovuje ke hnízdûní nejen krkavcÛm,

ale i dal‰ím druhÛm ptactva. OkamÏitû jdu na prÛzkum. V ãásti, kde

mlad˘ hájek konãí a zaãíná les obecní, se mi nabízí vhodné místo

k zaloÏení újedi‰tû a zároveÀ v˘borné místo pro postavení fotostanu.

Nachystám je‰tû odsedací vûtev pro drobné ptactvo. Po návratu do-

mÛ okamÏitû objíÏdím na‰e obchody, bohuÏel kufiecí skelety ani jiné

u nás nevedou, je pondûlí a masna má zavírací den. Volám kamará-

dovi Martinovi a ten mi bez váhání dováÏí krÛtí korpus. Je‰tû tent˘Ï

den odpoledne ho pfiedkládám na újeì. Druh˘ den mi má drahá Ïe-

nu‰ka donesla z masny dal‰í kufiecí korpusy, nechal jsem si je v mra-

záku aÏ na dny volna. Pracovní dny utekly jako voda a já v pátek rá-

no, je‰tû za tmy, s kufiecím skeletem, fotoaparátem a fotostanem vy-

ráÏím cel˘ nedoãkav˘ zasednout k újedi‰ti.

Po dlouh˘ch dnech ‰patného poãasí je koneãnû obloha plná hvûzd.

Siln˘ vítr od jihozápadu mám v zádech a pûknû mne do kopce Ïene,

abych byl na místû je‰tû za tmy. Mám to zhruba patnáct minut chÛze.

Zvûdavost, co se za tfii dny, co jsem tu nebyl, zmûnilo, mi zrychluje

krok. Vûfite, zmûnilo. Korpus z krÛty byl pryã, zrovna tak granule

i sluneãnice poházená jen tak pro drobné ptactvo. Kroutím nad tím

nevûfiícnû hlavou, co mohlo tak velkou návnadu odnést. Jasnû, toula-

Jak jsem ke krkavci a kánûti pfii‰el

Kánû lesní Krkavec velk˘
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ví psi, fiíkám si, anebo li‰ka, anebo v˘r, nevím. V̆ ra jsem v dané lo-

kalitû nevidûl ani nesly‰el léta. Îe by takov˘ tûÏk˘ korpus odnesl dra-

vec, tomu se mi vûfiit vÛbec nechce. Fotopast by mi mohla pomoci

objasnit takové záhady u vnadi‰tû, jenÏe ji nemám a hned tak mít ne-

budu, mám jiné priority. No nic, rychle zakrmím znovu, pohodím ku-

fiecí skelet, nasypu sluneãnici s granulemi, postavím fotostan, na-

chystám fotoaparát a ãekám, co se bude dít. 

Tûsnû pfied v˘chodem slunce na nachystanou vûtev sedla sojka. Je br-

zo, ISO aÏ pfies tfii tisíce a ãas kolem desetiny, fotit se nedá. Chvilku

pozorovala mÛj stan a naráz s kfiiknutím odlétla pryã, aniÏ by coko-

liv sebrala z prostfieného stolu. Ta uÏ nepfiiletí, fotostan se jí nelíbí, asi

jsem ji zradil. Zaãínám mít skeptické my‰lenky. Tihle ptáci jsou ve-

lice citliví na zmûny v teritoriu, natoÏ dravci nebo krkavci, a mÛj fo-

tostan, i kdyÏ za‰it˘ mezi stromy, takovou zmûnou je. Naliji si hork˘

ãaj, popíjím, pfiem˘‰lím o situaci. Z my‰lenek mne vytrhne ‰ustûní

letek, zpozornûl jsem. Na staré, pohozené kládû sedí krkavec!

Koukám, nevûfiím sv˘m oãím, tep se mi zrychluje a zároveÀ mám 

obavu ze zrazení ãerného opefience. Zasedl hodnû blízko. Pfiesto za-

ãínám pomalinku natáãet teleobjektiv, opravdu milimetr po milimet-

ru, uÏ mu vidím v hledáãku r˘dovací pera, uÏ více jak pÛlku tûla, je‰-

tû malinko, je‰tû chvilinku a mám ho! A – to bylo protentokrát v‰ech-

no! Krkavec vzlétl, v momentû byl pryã. Má reakce v my‰lenkách na

sebe nedala dlouho ãekat: „Ty se‰ takovej vÛl! … takovej osel, v‰ak

on by pfiece k návnadû pfii‰el!“ Prostû jsem nevydrÏel a pohybem te-

leobjektivu ho zradil! Tak a mÛÏu balit vûci. Dnes jsem vyhnal, co

jsem mohl, a navíc jsem je urãitû upozornil, Ïe kdyÏ tady bude stát

fotostan, nebude zde bezpeãno.

Jsem na sebe na‰tvan˘. Naliji si znovu ãaj, vítr zesiluje, sluchem se

nedá orientovat, musím spoléhat jen na zrak pfies malé prÛzory ve fo-

tostanu. Je to dost omezen˘ v˘hled, musí mi postaãit, v‰ak uÏ stejnû

nic nepfiiletí, fiíkám si. Dávám si ãas ãekané jen do devíti hodin a pfii-

tom pfiem˘‰lím, jak a co vylep‰it pro pfiípadn˘ úspûch. Jasnû, posta-

vím kolem fotostanu zá‰titu. Co tak v duchu buduji, lev˘m koutkem

oka postfiehnu ãernou siluetu, jak zasedla na zem k jednomu z kefiÛ.

Neh˘bám se, tentokrát tû, ãernej hochu, nechám dojít aÏ k návnadû.

Mám pfiedostfieno do míst s návnadou, ãekám! Vtefiiny se neskuteãnû

vleãou, krkavec má ãasu dost a mnû po chvilce dfievûní nohy z nepo-

hodlné pozice. Po pár nekoneãnû dlouh˘ch minutách lehce vzlétne,

hned pfiikládám oko k hledáãku, ale co to?! AniÏ by se zemû dotknul,

bere korpus do klovce a odlétá pryã! Nevûfiícnû hledím: to není moÏ-

n˘, zase se mnou vyk˘val! K mému ‰tûstí mu návnada padá z klov-

ce, natáãím tím smûrem sklo, témûfi bych i stan musel otoãit, ale i tak

se dafií, mám návnadu v hledáãku a za chvilku i krkavce, kter˘ se pro

ni vrátil. Koneãnû fotím, svûtla moc není, ãas mizern˘ 1/160s – clo-

na 7,1 – ISO 2000 – ohnisko 600 mm, pfiesto se snímek za snímkem

ukládá na kartu, vyuÏívám kaÏdé pfiíleÏitosti. I kdyÏ nemám „ãer-

noknûÏníka“ na pfiedem nachystaném místû, radost mi prostupuje ce-

l˘m tûlem. Znovu se snaÏí vychytral˘ ãern˘ majestát odlétnout se

skeletem pryã, to uÏ pfiilétá druh˘ krkavec, sedají na zem, za kefi.

Fotit se pfies kefi nedá, nevadí mi to, jsem opojen blahem a ‰tûstím.

Pozoruji okem oba krkavce, zfiejmû párek, jak se zbytkem korpusu

odlétají nûkam za horizont. 

Nûkolikrát dokola s radostí prohlíÏím fotografie a moc se tû‰ím, aÏ se

budu moct podívat na fotografie doma na monitoru. Balím vûci, s po-

dûkováním odcházím a je mi jasné, Ïe druh˘ den ráno zde budu zno-

vu a korpusy do zemû pfiipevním!

Druh˘ den ráno poãasí nedovolilo opakovat ãekanou ve fotostanu,

jen zakrmit a rychle se vrátit domÛ. Siln˘ vítr a dé‰È se snûhem mi

v‰echny plány na nûkolik dní zhatil. Z nedûle na pondûlí se pfies na-

‰e území pfiehnala vichfiice, sráÏela elektrické vedení, stfiechy a sa-

mozfiejmû i stromy. Budete se divit, ale to mi paradoxnû hodnû po-

mohlo. Zrovna jeden smrk vítr urazil zhruba v jedné tfietinû, takÏe

spadl pfiímo vedle stanovi‰tû, kde stavím fotostan. VyuÏil jsem toho

okamÏitû, pár vûtví osekal a pouÏil k zamaskování fotostanu. Jak se

pozdûji ukázalo, byl to správn˘ tah. 

Stfieda ráno, pfiijdu z noãní smûny, venku stále panuje nevlídné poãa-

sí, znovu siln˘ vítr, snûÏí a nadûje na svûtlo nikde. S pfiemáháním se

nutím jít ven, tak jak jsem se tû‰il, najednou mé odhodlání ochabuje.

Pfiemlouvám se a fiíkám si, v‰ak kaÏdé poãasí má své kouzlo, vyspí‰

se odpoledne. Vafiím tedy kávu, chystám ãaj do termosky, chystám vû-

ci a za hodinku jdu z domu. Na místû jsem nûco málo po osmé.

Postavím fotostan, zakrmím, pak jako odcházím loukou domÛ. Lstivá

finta na dravce, aby si mysleli, Ïe jsem nadobro ode‰el. V polovinû

cesty vcházím do lesa a sviÏnûj‰ím krokem maÏu do fotostanu. Jen co

nachystám fotoaparát, uÏ jsou na vnadi‰ti sojky, pûnkavy, kosáci, ko-

sice, s˘korky, stehlíci a dal‰í opefienci. Proti minul˘m dnÛm neuvûfii-

telnû Ïivo. Baví mû to, zkou‰ím fotit sojky na ruãní ostfiení, pofiizuji

tfii fotografie sojek, ale spokojen˘ nejsem, jsou na zemi, a to se mi ne-

líbí. âekám dál, naliji si ãaj, sním oplatek, naráz se podívám pfied se-

be, zamrazí mû! Kousek od návnady sedí krkavec. Promarnil jsem ho.

Natáãel jsem teleobjektiv, nevydrÏel jsem tak dlouhou dobu ãekat, aÏ

se pohne k návnadû, samozfiejmû jsem ho zradil. Dalo se to vlastnû ãe-

kat, vÏdycky kdyÏ pfiiletí, okamÏitû kontroluje místo s fotostanem

a pohyb teleobjektivu jeho zraku neunikne. Znovu, jiÏ ponûkolikáté si

to vyãítám. SvÛj zrak a mysl uklidÀuji opûtovn˘m pozorováním drob-

ného ptactva. Najednou, jako kdyÏ do nich stfielí, jsou pryã, s velik˘m

varovn˘m kfiikem sojky, ty se mohly zbláznit. To není jen tak, fiíkám

si, nûkde kolem musí krouÏit dravec. Opravdu, jen co my‰lenky pro-

jdou hlavou, sedí u újedi kánû. Nádhera! Troufám si na ni bez otálení

zamûfiit, vÛbec o mém stanovi‰ti neví a já, i kdyÏ roztfiesen vzru‰ují-

cím záÏitkem, fotím. Neskuteãn˘ záÏitek, kter˘ jsem vÛbec neãekal.

Kánû do sebe v klidu souká sousta z kufiecího korpusu, klidnû si trouf-

nu i pfietoãit sklo a dát pár sérií po sojkách koneãnû sedících na na-

chystané vûtvi, která se mnû líbí. Pak znovu smûfiuji sklo ke kánûti,

natáãím krátké video, po nûm je‰tû nûkolik fotek.

Po odletu kánûte z újedi‰tû balím neskuteãnû spokojen vûci a tû‰ím

se na pfiíjezd kamaráda Martina. Zaãerstva se chci podûlit u kávy

o neskuteãn˘ záÏitek z fotostanu. Znovu dûkuji paní Pfiírodû a hlav-

nû kánûti za dne‰ní film a zároveÀ se tû‰ím na dal‰í díl, leto‰ní jaro

s dravci zfiejmû poslední.

Dlouho jsem to nevydrÏel, poslední vycházka za dravci to nebyla. Je

úter˘, vstávám brzo, abych byl pfii rozednívání na místû. Beru foto-

vybavení, ãaj mi nesmí chybût, korpus mám v pytlíku schovan˘ od

minula u zá‰tity. Po pfiíchodu na místo nejdfiíve zkontroluji vnadi‰tû,

Sojka obecná Stehlík
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je prázdné, pohodím korpus a jdu se nachystat. Za posledního svitu

zapadajícího mûsíce stavím fotostan, nachystám fotoaparát, to uÏ se

mûsíc z oblohy vytratil nadobro, od v˘chodu pfiichází svûtlo a po del-

‰í dobû je skoro bezvûtfií. Ptáci snad v‰eho druhu i s hfiivnáãi jsou sly-

‰et ze v‰ech stran. Na fotografování je stále tma. V klidu odpoãívám,

v duchu vzpomínám na jezevce, Ïe jsme je fotili i v takové „tmû“. No

jo, jenÏe jezevec není pták a nemá pefií, má tvrdou srst a ta je na fot-

ce i pfii ‰patn˘ch podmínkách slu‰nû vykreslená. Co tak rozjímám,

najednou „buch“, mrknu pfies malé okénko, u újedi sedí kánû. Radost

z jejího pfiíletu mne okamÏitû opou‰tí, v‰ak je je‰tû na fotografování

tma. Je nûco málo po pÛl ‰esté, ta do svûtla nevydrÏí. Pozoruji drav-

ce, vyãítám si, Ïe jsem udûlal chybu, mûl jsem jít z domu aÏ na v˘-

chod sluníãka. Kánû se bez jak˘chkoliv obav z nebezpeãí pou‰tí do

snídanû. Schválnû si stopnu, jak dlouho na újedi vydrÏí. Zkou‰ím vi-

deo, jde to, jenÏe doma ho maÏu, nelíbily se mi v nûm zvuky z pfie-

ostfiování fotoaparátu, moje chyba. Zhruba po dvaceti minutách drav-

ãího hodování zkou‰ím fotit. Je to ‰patné, ohnisko 600 mm; clona 

6,3 – 7,1; ISO 2500 a ãas 1/10 – 1/13, to je moc zlé. Mám obavy, Ïe

kaÏdou chvilku vzlétne a bude pro dne‰ní ráno pryã. Zpûv okolního

ptactva skoro nevnímám, jen sojky mne vyru‰í, kdyÏ pfiilétnou pro

nûjak˘ pamlsek. Znovu zkou‰ím zaostfiit, to uÏ je kánû evidentnû ne-

klidná, je vidût, Ïe dlouho tady nepobude. Zniãehonic sedí na kládû,

ãistí si klovec, já znovu zkou‰ím ostfiit, podexponovávám, tím dostá-

vám ãas na 1/60, fotím. Nûkolik sérií po tfiech fotkách, snad aspoÀ

jedna fotka na dokument bude. Kánû odlétá, vydrÏela na vnadi‰ti pÛl

hodiny. ProhlíÏím, promazávám snímky, vypadá to nadûjnû, dvû, tfii

fotky zfiejmû budou.

NeÏ opustím újedi‰tû, cvaknu si stehlíka, dlouho jsem tu pfiíleÏitost

nemûl, a pak uÏ definitivnû pro dne‰ek a zfiejmû aÏ do podzimu ko-

nec. Nedoãkav˘, hodnû zvûdav˘ doma usedám k poãítaãi, prohlíÏím

snímky. Po zhlédnutí fotografií se vrací dobrá nálada, nejen ze skvû-

lého záÏitku, ale samozfiejmû i z nich. Fota a text: Václav Va‰íãek

Sport

V sobotu 2. bfiezna se v tûlocviãnû Gymnázia

a SO· R˘mafiov naplno rozbûhl druh˘ roãník

badmintonové Ryo ligy dûtí v singlech.

Celkem se prvního kola zúãastnilo 30 dûtí

z R˘mafiova, Bfiidliãné a Bruntálu. Dûti byly

rozdûleny do tfií kategorií dle v˘konnosti.

Hrálo se ·v˘carsk˘m systémem na ‰est kol,

na dva sety do 11 bodÛ.

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích:

U 10:
1. Radim Pfiecechtûl – 29 b.

2. Michaela Bartozelová – 20 b.

3. Tereza Hnilová – 18 b.

4. Silvie Jablonãíková – 14 b.

5. Valent˘na Waleczková – 7 b.

6. Klára ·rubafiová – 2 b.

Dívky U 12:
1. AlÏbûta Benková

Ho‰i U 12:
1. Martin Valá‰ek – 23 b.

2. Jakub Ludvar – 20 b.

3. Marek Bocián – 19 b.

4. Jan Vinohradník – 18 b.

5. Tomá‰ Vychodil – 14 b.

Dívky U 15+:
1. Petra Motalová – 24 b.

2. Lucie Kalábová – 21 b.

3. Tereza Tatou‰ková – 19 b.

4. Adéla Adámková – 18 b.

5. Natálie Pinìáková – 17 b.

6. Anna Chlachulová – 16 b.

7. Krist˘na Tatou‰ková – 15 b.

8. Hana Koniarzová – 15 b.

9. Pavlína Motalová – 14 b.

10. Katefiina Bartozelová – 10 b.

Ho‰i U 15+:
1. Jan Bátla – 29 b.

2. Jan Hanu‰ – 29 b.

3. Tadeá‰ Procházka – 26 b.

4. Luká‰ Bátla – 24 b.

5. Ondfiej Kreãmer – 19 b.

6. Andrej Kreãmer – 19 b.

7. Jan Berãík – 13 b.

8. Sedrik Nykl – 0 b.

Badmintonová liga je pofiádána badmintono-

v˘m klubem SK Badec Ryo za podpory mûs-

ta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû

Amin, spol. s r. o.

Foto a text: Michal Kaláb

1. kolo badmintonové Ryo ligy dûtí 2019 v singlech

V sobotu 2. bfiezna se po skonãení dûtské Ryo ligy odehrálo rovnûÏ prv-

ní kolo Ryo ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie. Zúãastnilo se 13 párÛ z R˘mafiova,

Bruntálu, Opavy a Olomouce. Hrálo se ·v˘carsk˘m systémem na osm

kol, na dva sety do 15 bodÛ s následn˘m celkov˘m umístûním:

1. Jan Hnilo, Radek ·a‰inka 40 b.

8. Martin Valá‰ek, Petr Valá‰ek 21 b.

2. Ladislav Leke‰, Tomá‰ Novák 40 b.

9. Jan Vinohradník, Ch. Chaãík 20 b.

1. kolo badmintonové Ryo ligy dospûl˘ch 2019 ve ãtyfihfie
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3. Ladislava Knapková, Kamil Knapek 26 b.

10. Daniel Dydowicz, Robert Piro‰ka 20 b.

4. Jarmila ·ustrová, Michal Kaláb 26 b.

11. Katefiina Havelková, Daniel La‰ák 19 b.

5. Radovan KoÀafiík, Stanislav Veãefia 24 b.

12. Lubomír Mlãák, Milan Vopafiil 19 b.

6. Libor Hyn‰t, Jifií Krpec 23 b.

13. Petr Ftáãek, Zdenûk Slovák 12 b.

7. Jakub Dûkan, Petr Gregofiica 22 b.

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova. 

Foto a text: Michal Kaláb

R˘mafiovsk˘ bûÏec na lyÏích Václav Sedláãek (Silvini Madshus Team) se opût
prosadil v domácí i zahraniãní konkurenci. Celou sezónu smûfioval k legen-
dárnímu Vasovu bûhu, kter˘ sám oznaãuje za „závod závodÛ“. Vrcholu sezó-
ny pfiedcházela trojice laufÛ na domácím snûhu.
Tradiãní Jizerská 50 pfiinesla rozporuplné pocity: na jedné stranû vel-

mi kvalitní v˘sledek v podobû 32. místa a vysokého bodového pfiídû-

lu do svûtového Ïebfiíãku Visma Ski Classics, na druhé stranû zkla-

mání z v˘konu ovlivnûného doznívající nemocí: „BohuÏel t˘den pfied
Jizerkou jsem mûl stfievní virózu a aÏ do závodu jsem se dával do po-
fiádku. I tak jsem se drÏel s v˘born˘mi závodníky kolem dvacátého
místa, ale na pûtatfiicátém kilometru zaãalo hustû snûÏit a lyÏe mi v˘-
raznû zpomalily. Pak mi zaãaly hodnû docházet síly, moÏná i kvÛli té
viróze, posledních 15 kilometrÛ jsem se protrápil jako uÏ dlouho ne,“
hodnotil Sedláãek své vystoupení v Jizersk˘ch horách.

ChuÈ si spravil o t˘den pozdûji na padesátikilometrové trati ve

Velk˘ch Karlovicích, kde bral v tûsném fini‰i 2. místo za Stanislavem

¤ezáãem. „Ten závod byl fakt skvûl˘, podmínky super, v‰em to jelo
stejnû, takÏe to bylo takové poctivé a mohli jsme si to s klukama roz-
dat. VydrÏeli jsme spolu do posledních kilometrÛ, takÏe bylo jasné, Ïe
se bude rozhodovat ve fini‰i. V cíli mi chybûl kousíãek, ‰piãka lyÏe.
MoÏná kdyby ta rovinka byla o kousek del‰í, tak kdo ví, jak by to do-
padlo. Ale i tak se mi tam zadafiilo, mám to tam opravdu rád.“
Stfiíbrná pozice znamenala posun vzhÛru v prÛbûÏném pofiadí ãeské

Ski Tour. O celkovém pofiadí se rozhodovalo ve finálovém

Jesenickém lyÏafiském maratonu na Paprsku. V boji o stupnû vítûzÛ

v závodû i seriálu si to na trati rozdali Jifií Roãárek a R˘mafiováci

Pavel Ondrá‰ek a Václav Sedláãek. „Asi nemám úplnû ‰Èastn˘ rok.
V jednom sjezdu jsem to trochu víc pustil a skonãilo to pádem a zlo-
menou holí, takÏe mi kluci ujeli. Na‰tûstí jsem pak pfied v˘jezdem do-
stal od jednoho pána druhou hÛlku, ten mû zachránil. Zaãal jsem stí-
hací jízdu, nakonec se mi podafiilo je dojet, zvládl jsem pokr˘t i nû-
jaké nástupy, ale ve fini‰i mi uÏ chybûly síly a dojel jsem tûsnû tfietí,“
popsal Va‰ek prÛbûh závodu. V celkovém úãtování Ski Tour to zna-

menalo také 3. místo, které Sedláãek pfiidal ke dvûma vítûzn˘m se-

zónám. ·ampiónem seriálu se stal Jifií Roãárek pfied Pavlem

Ondrá‰kem (oba Vltava Fund Ski Team).

Vrchol sezóny, devadesátikilometrov˘ VasÛv bûh ze ‰védského

Sälenu do Mory, pfiipravil v‰em 16 tisícÛm úãastníkÛ doslova brutál-

ní podmínky. V noci pfied startem na rychl˘ zmrzl˘ sníh napadla vel-

ká vrstva ãerstvého a pomalého pra‰anu. „Na Vasák jsem se moc tû-
‰il. Ne nadarmo se fiíká, Ïe je to závod závodÛ. Letos to ale kvÛli pod-
mínkám platilo dvojnásobnû. Foukal siln˘ protivítr, v tom mûkkém
ãerstvém snûhu nebyla Ïádná stopa a mazání bylo kvÛli té zmûnû po-
ãasí stra‰nû sloÏité. V‰ak to byl ãasovû nejdel‰í Vasaloppet za po-
sledních 20 let. Nakonec jsem vybojoval 55. místo, coÏ je podle mû
hodnû dobr˘ v˘sledek. Jsem spokojen˘, protoÏe jsem se chtûl vejít do
první stovky a tohle umístûní jsem neãekal. Navíc mû to pfiesvûdãilo,
Ïe stojí za pokus je‰tû se na Vasák vrátit. Za rok bych chtûl b˘t do 
50. místa,“ zakonãil hodnocení vrcholu v‰ech laufafiÛ r˘mafiovsk˘

záchranáfi. ·tûpán Sedláãek, Miloslav Janãík (iDnes.cz)

Václav Sedláãek bodoval na „závodû závodÛ“, medaile bral i ve Ski Tour

Karlovská 50 VasÛv bûh
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Badmintonisté r˘mafiovského klubu Badec Ryo se 14. bfiezna zúãast-

nili badmintonového turnaje v Pfierovû, kter˘ byl pofiádán HZS

Olomouckého kraje. ·lo o 9. roãník tohoto turnaje ve ãtyfihrách.

Hrálo se ‰est kol ·v˘carsk˘m systémem na dva sety do 15 bodÛ.

Celkem se turnaje zúãastnilo 16 párÛ. První místo obsadil ãlen SK

Badec Ryo Radek ·a‰inka spolu s olomouck˘m Tomá‰em Novákem.

Tfietí místo získala r˘mafiovská dvojice Michal Kaláb s Jifiím

Zahradníkem. Foto a text: Michal Kaláb

9. roãník badmintonového turnaje
HZS Olomouckého kraje v Pfierovû

V sobotu 16. bfiezna se r˘mafiov‰tí badmintonisté z SK Badec Ryo

zúãastnili turnaje v badmintonu pro dûti „O Pohár fieditelky SVâ“,

kter˘ pofiádalo SVâ Bruntál. V kategorii chlapcÛ na‰i svûfienci obsa-

dili v‰echny medailové pozice, kdyÏ na 1. místû skonãil Jan Hanu‰,

na 2. místû Luká‰ Bátla a na 3. místû Jan Bátla. V kategorií dívek se

na 2. pfiíãce umístila Tereza Tatou‰ková. Foto a text: Michal Kaláb

Turnaj v badmintonu pro dûti
v Bruntále
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Luká‰ a Jan Bátlovi
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 3. 5. 2019

Uzávûrka pro vydání

je v pátek 26. 4. 2019 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

5/2019

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE JEN ZA 10 Kâ!

Reklama
v R˘mafiovském
horizontu
S K V ù L Á  I N V E S T I C E

Omluva redakce
Redakce se omlouvá za chybnû uveden˘ údaj v oznámení „Jak vy-

jde“ ve vydání RH 03/2019, kter˘ vznikl technick˘m nedopatfiením.

Místo 29. bfiezna mûlo b˘t správnû uvedeno 5. dubna.

Dûkujeme za pochopení. Redakce RH
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