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Dobrovolníci vyrábûli textilní rou‰ky
a rozdávali je zájemcÛm

PodnikatelÛm v nouzi pomÛÏe kraj
a Evropská unie

Zápisy do prvních roãníkÛ Z· budou,
ale bez dûtí

V jazzclubu SVâ zaznûla relaxaãní 
hudba

Na‰i stfielci sbírali medaile a tvofiili 
rekordy na MâR v R˘mafiovû

ročník XXII .
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Mûsto ocenilo úspû‰né reprezentanty

1 Kamila Panochová – orientální tanec, 2 TS Neila ·ehrezádky – orientální tanec, 3 Anna Cimbotová – orientální tanec, 4 TS Neila Annidia

– orientální tanec, 5 Ski klub RD – bûh na lyÏích, kolobûh, 6 T˘na Baslarová – taneãní obor ZU·, 7 Ivana Nûmcová – taneãní obor ZU·, 

8 Juniorky TO ZU· R˘mafiov, 9 Barbora Hfiívová – taneãní obor ZU·, 10 Natálie Pohanûlová – taneãní obor ZU·, 11 Tereza âloveãková 

– sportovní aerobik, 12 Jakub Mihál, Ale‰ Havelka a trenérka Lydie Mihálová – sportovní aerobik, 13 Luká‰ Obruãník – karting, 14 Vendula

Gerhardová – sportovní stfielba, 15 ·tûpán Filip – jezdectví, parkur, 16 Adam Nikolov – horolezectví, 17 Pavel Ondrá‰ek – bûh na lyÏích, 

18 Václav Sedláãek – bûh na lyÏích

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
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Aktuálnû z mûsta

KvÛli sniÏování rizika nákazy koronavirem je

s úãinností od 16. bfiezna 2020 aÏ do odvo-
lání omezen provoz mûstského úfiadu. Vedení

mûsta rozhodlo v co nejvût‰í mífie eliminovat

riziko pfienosu nákazy a omezuje osobní kon-

takt úfiedníkÛ s obãany. Z tohoto dÛvodu je

budova mûstského úfiadu uzavfiena.

Zamûstnanci jsou pfiipraveni vyfiizovat Va‰e

záleÏitosti prostfiednictvím telefonick˘ch 

a e-mailov˘ch kontaktÛ uveden˘ch na webov˘ch

stránkách mûsta www.rymarov.cz. Telefonní

kontakty na pracovníky úfiadu lze zjistit také na

telefonním ãísle podatelny úfiadu 554 254 100.

Mûsto R˘mafiov v období do 23. bfiezna 2020 pfiistoupilo k realizaci ce-
lé fiady opatfiení, kter˘mi naplÀovalo nafiízení vlády âeské republiky,
tak jak byla postupnû schvalována. V rámci vlastních pravomocí pfiija-
lo vedení mûsta, resp. rada mûsta, také nûkolik opatfiení, která pomo-
hou obãanÛm lépe sná‰et nastalou situaci a umoÏní naplnûní jejich po-
tfieb v maximální moÏné mífie. Cílem vedení mûsta je ochránit v‰echny
obãany a zamezit ‰ífiení koronaviru.
Vláda âeské republiky vyhlásila pro území âeské republiky z dÛvodu

ohroÏení zdraví a v souvislosti s prokázáním v˘skytu koronaviru SARS

CoV-2 od ãtvrtka 12. bfiezna 2020 od 14:00 nouzov˘ stav na dobu 30 dnÛ.

Na základû toho byly okamÏitû uzavfieny:

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1, okres Bruntál, vãetnû druÏiny

a ‰kolní jídelny

Základní ‰kola, R˘mafiov, ·kolní námûstí 1, p. o. (zfiizovatel

Moravskoslezsk˘ kraj)

Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov, p. o., vãetnû ‰kolní jí-

delny a domovÛ mládeÏe (zfiizovatel Moravskoslezsk˘ kraj)

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, okres Bruntál

Od pátku 13. bfiezna 2020 byla uzavfiena také Základní umûlecká

‰kola R˘mafiov, âapkova 6, pfiíspûvková organizace (zfiizovatel

Moravskoslezsk˘ kraj). 

Souãasnû vláda od pátku 13. bfiezna 2020 zakázala divadelní, hudební,

filmová a dal‰í umûlecká pfiedstavení; sportovní, kulturní, náboÏenské,

spolkové, taneãní, tradiãní a jim podobné akce a jiná shromáÏdûní; v˘-

stavy, slavnosti, poutû, pfiehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy; vzdûlá-

vací akce, a to jak vefiejné, tak soukromé, s úãastí pfiesahující ve stejn˘

ãas 30 osob. Na základû toho byly uzavfieny pfiíspûvkové organizace

Mûstská knihovna R˘mafiov a Mûstské muzeum R˘mafiov. Od pátku

13. bfiezna od 20:00 je zakázána pfiítomnost vefiejnosti v ãase mezi

20:00 aÏ 06:00 v provozovnách stravovacích sluÏeb.

Od soboty 14. bfiezna pak byl zakázán maloobchodní prodej a prodej

sluÏeb v nûkter˘ch provozovnách. Souãasnû byla zakázána pfiítom-

nost vefiejnosti v provozovnách stravovacích sluÏeb kromû závodní-

ho stravování a prodeje jídla s sebou. Zakázán byl rovnûÏ provoz he-

ren a kasin. DodrÏování uveden˘ch opatfiení kontrolovali stráÏníci

Mûstské policie R˘mafiov.

V nedûli jednalo vedení mûsta s praktick˘mi lékafii, ktefií oznámili, Ïe

z epidemiologick˘ch dÛvodÛ a s ohledem na vysoké riziko nákazy

koronavirem pfii nedostatku ochrann˘ch prostfiedkÛ budou od pondû-

lí provozovat své ordinace v omezeném reÏimu. 

Kroky mûsta v souvislosti 
s ‰ífiením nákazy koronavirem
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V pondûlí 16. bfiezna probûhla mimofiádná porada vedení Mûstského

úfiadu R˘mafiov k zabezpeãení chodu úfiadu a rovnûÏ porada vedení

mûsta s fiediteli a jednateli organizací mûsta o zabezpeãení provozu

mûsta v nouzovém stavu. Jednatelka spoleãnosti Mûstské sluÏby

R˘mafiov, s. r. o., potvrdila, Ïe odvoz komunálního odpadu je zaji‰-

tûn. Úklid mûsta je doãasnû redukován na úklid ãisticími mechanis-

my. Pro vefiejnost je uzavfien provoz odpadového centra i recyklaãní-

ho dvora. K náv‰tûvû je nutno se objednat telefonicky. Vzhledem

k tomu, Ïe nelze odhadnout dal‰í v˘voj událostí, bylo rozhodnuto

o zru‰ení mobilního svozu objemného odpadu, plánovaného na ter-

míny 9., 18. a 25. dubna 2020. Byterm R˘mafiov zaji‰Èuje jen odstra-

Àování váÏn˘ch havárií na bytovém fondu v nezbytném rozsahu.

V pondûlí 16. bfiezna probûhlo jednání rady mûsta, která rozhodla

s okamÏitou platností o uzavfiení Matefiské ‰koly R˘mafiov,

Jelínkova 3, p. o., a schválila omezení provozu Mûstského úfiadu

R˘mafiov tak, Ïe s úãinností od 16. bfiezna 2020 aÏ do odvolání bu-

dou budovy mûstského úfiadu uzavfieny a zamûstnanci úfiadu budou

pfiíslu‰nou agendu vyfiizovat elektronicky, prostfiednictvím telefonu

nebo provozovatele po‰tovních sluÏeb. Rada mûsta dále zfiídila

sluÏbu zaji‰Èující zásobování osob, kter˘m byla nafiízena karanténa

a zároveÀ jsou odkázány samy na sebe a pomoc druh˘ch, a to v roz-

sahu dvou nákupÛ potravin a hygienick˘ch potfieb t˘dnû do ãástky

500 Kã/nákup, pfiiãemÏ cena nákupu bude objednateli sluÏby úãto-

vána po ukonãení karantény.

Rada mûsta také schválila v˘jimku z podmínek poskytování sluÏeb

SeniorTAXI tak, Ïe ji budou moci vyuÏívat i seniofii nezaregistrova-

ní do této sluÏby. Taxikáfii staãí pfiedloÏit obãansk˘ prÛkaz ke zkon-

trolování vûku a trvalého pobytu seniora. 

Ve stejn˘ den probûhlo jednání bezpeãnostní rady mûsta a krizového

‰tábu mûsta (pfiítomni mimo jiné plk. Ing. Jifií Patrovsk˘ – zástupce 

územního odboru Hasiãského záchranného sboru Bruntál, Bc. Michal

Kaláb – zástupce obvodního oddûlení Policie âR, Lumír Sedláãek 

– vrchní stráÏník Mûstské policie R˘mafiov a Vítûzslav Skoupil – ve-

litel jednotky Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘mafiov). âlenové bezpeã-

ností rady, ktefií jsou souãasnû ãleny bezpeãnostních rad okolních

ORP, konstatovali, Ïe opatfiení mûsta jsou dostateãná, a nenavrhli Ïád-

né dal‰í kroky k ochranû obyvatel. Opatfiení mûsta R˘mafiova odpoví-

dají opatfiením pfiijat˘m okolními ORP (Bruntál, Krnov).

Ve stfiedu 18. bfiezna vláda doporuãila seniorÛm star‰ím 70 let nevy-

cházet mimo své obydlí, s v˘jimkou náv‰tûvy zdravotnického zafiíze-

ní. Tuto informaci spolu s dal‰ími pokyny obãanÛm, jak se bûhem nu-

cené karantény chovat, mûsto vysílalo v místním rozhlase. SeniorÛm

byly prostfiednictvím prodejen potravin distribuovány informaãní le-

táky a nákup potravin, nezbytn˘ch potfieb a lékÛ zaji‰Èovalo mûsto.

Od ãtvrtka 19. bfiezna bylo podle nafiízení vlády zakázáno vycházet

na vefiejnost bez zakrytí úst a nosu – v‰ichni tedy jsou povinni nosit

rou‰ky, ‰átky nebo ‰ály. Textilní rou‰ky zaãali ‰ít dobrovolníci i míst-

ní firmy.

Rada mûsta na své mimofiádné schÛzi v pátek 20. bfiezna rozhodla

o posunutí termínu splatnosti nájemného a záloh na sluÏby nûkter˘ch

podnikatelÛ do 30. ãervna 2020.

Po celou dobu probíhaly intenzivní porady vedení Mûstského úfiadu

R˘mafiov k zabezpeãení chodu úfiadu a organizací mûsta a Ïivota

mûsta jako takového. 

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

Vláda usnesením ã. 262 ze dne 19. bfiezna 2020 schválila finanãní pfiíspûvek
pro osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné (dále jen OSVâ) – o‰etfiovné.
Toto o‰etfiovné bude ãinit 424 korun za den (12 720 ãi 13 144 korun

za mûsíc). Bude to pro v‰echny OSVâ, jejichÏ potomci jsou ve vûku

6 aÏ 13 let. Dal‰í podmínkou bude, Ïe manÏel ãi manÏelka OSVâ ne-

ãerpají o‰etfiovné v klasickém zamûstnaneckém vztahu. Jediné, co
bude muset Ïivnostník udûlat, je, Ïe doruãí jednoduch˘ formuláfi,
kde potvrdí své základní údaje a podmínky, na Ïivnostensk˘ 
úfiad.

K provedení tohoto usnesení bude vydán zákon, kter˘ ve stavu legis-

lativní nouze projednal parlament v úter˘ 24. bfiezna. Obsah Ïádosti

o o‰etfiovné a zpÛsob jejího podání bude znám teprve po vydání to-

hoto zákona. Îivnostensk˘ úfiad v této chvíli nemá bliÏ‰í informace

a vyãkává na instrukce nadfiízen˘ch orgánÛ.

BliÏ‰í informace na stránkách Ministerstva prÛmyslu a obchodu a na

stránkách Ministerstva práce a sociálních vûcí.

Mgr. Monika Krykorková
vedoucí odboru Ïivnostensk˘ úfiad MûÚ R˘mafiov

Vláda schválila o‰etfiovné i pro OSVâ

Pohyb a pobyt mimo bydli‰tû (vãetnû práce) je moÏn˘ jen s ochrann˘-

mi prostfiedky k zakrytí d˘chacích cest – rou‰kou, respirátorem, ústen-

kou, ‰átkem, ‰álou ãi jin˘mi prostfiedky, které brání ‰ífiení kapének. 

âasto a dÛkladnû si myjte ruce m˘dlem ãi dezinfekãním gelem.

Pravidelnû otírejte dezinfekãními ubrousky také vlastní pfiedmûty

(napfi. mobilní telefon, tablet, notebook, klávesnici, my‰).

Ka‰lete a k˘chejte do kapesníku ãi rukávu nebo ‰ály.

PouÏívejte jednorázové kapesníky a po pouÏití je vyhoìte.

Vyh˘bejte se velkému uskupení osob a udrÏujte si bezpeãn˘ odstup

(cca 2 metry).

Eliminujte kontakt s nemocn˘mi lidmi.

Pokud se necítíte dobfie, zÛstaÀte doma.

¤iìte se doporuãením pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ a vlády âR.

Sledujte aktuální informace na ovûfien˘ch webech – napfiíklad na we-

bov˘ch stránkách mûsta R˘mafiova, na stránkách Ministerstva zdra-

votnictví âR, na stránkách vlády âR.

Buìte prosím zodpovûdní k sobû i ke svému okolí.

Doporuãení âeské lékárnické komory 
Nechoìte do lékárny, pokud ka‰lete, máte vy‰‰í teplotu ãi dal‰í pfiíznaky

nachlazení, po‰lete za sebe zdravého rodinného pfiíslu‰níka. Respektujte

pokyny lékárníka a opatfiení lékárny. Choìte do lékárny pouze pro léky

a nákup zubního kartáãku, kosmetiky aj. nechte na dobu po pandemii.

Lékárník vám rád pomÛÏe s v˘bûrem lékÛ dle va‰eho akutního stavu.

Nepofiizujte si zbyteãné zásoby lékÛ, lékárník vá‰ poÏadavek mÛÏe

v zájmu ostatních pacientÛ omezit.

Dezinfekãní roztoky jsou nedostatkové. Lékárníci se snaÏí vykr˘t po-

tfiebu i vlastní pfiípravou. Jejich odbûr pacientem mohou regulovat.

Pro ochranu sebe i va‰eho lékárníka preferujte bezkontaktní pfiedání

eReceptu. V pfiípadû SMS eReceptu od vás lékárník nebude pfiebírat

vá‰ telefon. Pacienti si mohou SMS eRecept zdarma pfievést pomocí

aplikace Lékárny v âR na ãárov˘ kód, kter˘ umoÏÀuje lékárníkovi

bezkontaktní naãtení z vût‰í dálky ãteãkou ãárov˘ch kódÛ.

DodrÏujte odstup od ostatních 2 metry. Pfii kontaktu s lékárníkem se

nedot˘kejte v˘dejního pultu v lékárnû, nenah˘bejte se nad nûj.

Jak se chovat pro sníÏení rizika nákazy?

Ve snaze zmírnit negativní dopad zákazu maloobchodního prodeje

a poskytování vybran˘ch sluÏeb na podnikatele, nájemníky nebyto-

v˘ch prostor ve vlastnictví mûsta R˘mafiova (usnesení vlády âeské

republiky ã. 211 ze 14. bfiezna 2020, ve znûní dal‰ích pfiedpisÛ) roz-

hodla rada mûsta na mimofiádném jednání 20. bfiezna o odloÏení

splatnosti pfiedpisu nájemného a záloh na sluÏby za mûsíce bfiezen

a duben 2020 na nov˘ termín 30. ãervna 2020. O pfiípadném pfiizná-

ní slevy bude rozhodnuto po skonãení mimofiádn˘ch opatfiení dle je-

jich skuteãné délky a dopadu na konkrétní podnikatelské aktivity.

Zdroj: web mûsta

Mûsto R˘mafiov odloÏilo splatnost nájemného 
podnikatelÛm, na které dopadl zákaz ãinnosti
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Zamûstnanci Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., kaÏdodennû odváÏejí komu-
nální odpad, zaji‰Èují funkãnost kanalizace, vyváÏejí jímky a septiky a prová-
dûjí spoustu dal‰ích nezbytn˘ch ãinností. Prosíme proto obãany, aby v této
sloÏité dobû mûli o to víc na pamûti, jak zacházet s odpady a pfiedcházet ‰í-
fiení jak˘chkoliv infekãních nemocí, tím spí‰e nového typu koronaviru.
Pokud pouÏíváte jednorázové rou‰ky nebo kapesníky, je tfieba s nimi

zacházet, jako by to byl infekãní odpad, mûly by skonãit v uzavfieném

plastovém sáãku a odhozené by mûly b˘t v domácnostech v nádobû

– kbelíku na komunální odpad. Pokud pouÏíváte plastov˘ obal, je

nutno jej fiádnû zavázat a vyná‰et do ãern˘ch/stfiíbrn˘ch kontejnerÛ

nebo popelnic na komunální odpad! Tento odpad v Ïádném pfiípadû

nesmí konãit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném
kontejneru na separovan˘ odpad! 
Pokud se i na‰i zamûstnanci nakazí jak˘mkoliv infekãním onemoc-

nûním a budou nuceni zÛstat v izolaci nebo v karanténû, nebude, kdo

by vá‰ odpad odvezl k likvidaci. Dûkujeme, Ïe jste zodpovûdní jak

k sobû, tak k ostatním a Ïe k tomuto problému pfiistoupíte aktivnû.

Ing. Irena Orságová, Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Jak nakládat s pouÏit˘mi rou‰kami a jednorázov˘mi kapesníky

V pondûlí 16. bfiezna probûhla mimofiádná porada vedení r˘mafiovské-
ho stfiediska Diakonie âCE pro zavedení preventivních opatfiení v po-
skytovan˘ch sociálních sluÏbách.
¤editelka stfiediska rozhodla o uzavfiení sluÏby sociálnû terapeutické

dílny Bufiinka v dobû od úter˘ 17. bfiezna do pátku 27. bfiezna. Souãasnû

byla uzavfiena Kavárna – obãerstvení Bufiinka na Sokolovské ulici.

¤editelka dále rozhodla o uzavfiení dûtské skupiny zfiízené v budovû

na Revoluãní ulici, a to rovnûÏ v dobû od úter˘ 17. bfiezna do pátku

27. bfiezna.

Budova Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici byla pro ve-

fiejnost uzavfiena, náv‰tûvy nejsou povoleny. Pracovníci dodrÏují ve‰-

keré hygienické normy (dezinfekci, vyuÏití rou‰ek, omezení dotyku

oãí, nosu, úst nemyt˘ma rukama ad.) vãetnû nutnosti pouÏívat rou‰-

ky i ve vnitfiním prostoru.

AÏ do odvolání byly zru‰eny v‰echny sluÏby pro klienty – dovoz kli-

entÛ na nákupy, ke kadefiníkovi, k vy‰etfiení apod., ru‰í se také úkli-

dy u klientÛ, kontrola klientÛ na ulici Revoluãní 30, plánované pre-

ventivní odbûry u pacientÛ (pracovníci domova jsou v kontaktu 

s o‰etfiujícími lékafii), zru‰eny byly také masáÏe ve stfiedisku i ve

vlastním prostfiedí, rovnûÏ tak pedikúra, kavárniãka pro seniory, cvi-

ãení ve stfiedisku.

O‰etfiovatelská péãe jako forma zdravotní péãe poskytovaná kliento-

vi v domácím prostfiedí v akutním stádiu onemocnûní probíhala bez

omezení. Stejnû tak peãovatelská sluÏba v rozsahu pomoci pfii zvlá-

dání bûÏn˘ch úkonÛ péãe o vlastní osobu, pfii osobní hygienû nebo

zaji‰tûní stravy.

Mgr. Marcela StaÀková, DiS.
fieditelka Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû pfiijalo preventivní opatfiení 

Ochrann˘ch pomÛcek, zejména respiraãních rou‰ek ãi tzv. ústenek, je

v celé zemi nedostatek, proto nûkteré firmy, ‰icí dílny a fiada dobrovol-

níkÛ pfiistoupily k vlastní v˘robû tohoto nedostatkového a potfiebného

sortimentu. Mezi nû patfiila také fiada ochotn˘ch lidí z na‰eho mûsta, kte-

fií se zapojili do ‰ití. Rou‰ky od dobrovolníkÛ obdrÏeli napfiíklad nûkteré

místní potravináfiské obchody, dûtsk˘ domov Janovice, mûstská policie

i Policie âR, jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ nebo zamûstnanci

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov ãi mûstského úfiadu. I místní textilní firmy

dokázaly pruÏnû zareagovat na krizovou situaci a zmûnily v˘robní pro-

gram – Hedva âesk˘ brokát, Gala Prostûjov, a. s. a Prádelna ·opík.

âeská po‰ta aÏ do odvolání pfiepravuje zásilky s rou‰kami zdarma, tedy

bez nutnosti platit po‰tovné. Podmínkou je, Ïe odesilatel bude rou‰ky

posílat zdarma bez poÏadavku o zaplacení adresátem a nebude chtít po

adresátovi za dodané zboÏí Ïádné peníze, ani ve formû dobírky. JiKo

Dobrovolníci vyrábûli textilní rou‰ky

Platbu provádûjte, pokud moÏno, bezkontaktnû. Chráníte tím zdraví

sebe i lékárníka.

V lékárnû se zdrÏujte co nejkrat‰í dobu.

DodrÏujte pravidla pro vstup do lékárny a zpÛsob v˘deje lékÛ, která

nastavila lékárna, v níÏ si léky vyzvedáváte.

Buìte ohleduplní k ostatním pacientÛm i lékárníkÛm. Onemocnûní

lékárníka ãi karanténa mÛÏe znamenat uzavfiení lékárny. Lékárníci

nemají respirátory ani pro sebe a pfiitom stojí v první linii.

Mgr. Ale‰ Krebs, Ph.D.
prezident âeské lékárnické komory

Rou‰ky ‰ila celá fiada dobrovolníkÛ, mezi nimi napfiíklad i dvanáctiletá dcera paní Katefiiny Îédkové, Viktorie Kofiínková, která se nápadit˘-
mi rou‰kami nejen pro dospûlé, ale i pro dûti, pochlubila na facebooku; ‰ili také zamûstnanci mûstského úfiadu spoleãnû s nûkter˘mi dobro-
volníky, fota: K. Îédková a JiKo 

„Rou‰kovník nám nevyrostl, zato balíãky s rou‰kami ano, snad se nû-
komu hodí,“ pí‰e na facebooku Zuzana Hladká, která rou‰ky nabíze-

la zdarma na plotû u domu na rohu Sadovy a Bartákovy ulice.

Foto: Z. Hladká
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Mobilní svoz odpadu se ru‰í
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují, 

Ïe z dÛvodu pfiijat˘ch hygienick˘ch opatfiení v rámci nouzového stavu vyhlá‰eného vládou 
nebude v plánovan˘ch termínech 9., 18. a 25. dubna 2020

provádûn jarní mobilní svoz objemného odpadu. 

V poslední dobû se na zdej‰í úfiad obracejí obãané, vlastníci jímek na

vyváÏení u rodinn˘ch domÛ, s dotazem, kam vyváÏet obsah jímek.

Dotazy k likvidaci obsahu jímek zjevnû souvisí s novelou zákona 

ã. 254/2001 Sb., o vodách, která ve‰la v platnost 1. 1. 2019.

MûÚ R˘mafiov, odbor Ïivotního prostfiedí, jako vûcnû a místnû pfií-

slu‰n˘ vodoprávní úfiad k uvedenému sdûluje, Ïe dle ustanovení § 38

odst. 8 vodního zákona je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bez-

odtokové jímce, povinen zaji‰Èovat jejich zne‰kodÀování odvozem na

ãistírnu odpadních vod a na v˘zvu vodoprávního úfiadu nebo âeské

inspekce Ïivotního prostfiedí pfiedloÏit doklady o odvozu odpadních

vod za období posledních dvou kalendáfiních let. Odvoz mÛÏe prová-

dût pouze provozovatel ãistírny odpadních vod nebo osoba oprávnû-

ná podle Ïivnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen

tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat do-

klad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vo-

dy v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, mnoÏství odvezen˘ch od-

padních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu od-

vezla, a název ãistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody

zne‰kodnûny. 

V R˘mafiovû je obsah jímek na vyváÏení nutno likvidovat pouze na

mûstské ãistírnû odpadních vod, a to prostfiednictvím oprávnûné oso-

by – Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., pfiípadnû prostfiednictvím ji-

né osoby, která má oprávnûní dle Ïivnostenského zákona. Jiné zpÛ-

soby likvidace odpadních vod zákon neumoÏÀuje. ZpÛsoby „likvida-

ce“ odpadních vod z jímek, které byly v minulosti tolerovány (napfi.

hnojení zahrádky, vyváÏení na pole apod.), jiÏ zákon neumoÏÀuje,

a naopak nesprávn˘ zpÛsob likvidace odpadních vod je moÏno po-

stihnout sankcí dle zákona.

K prokázání likvidace obsahu jímek v souladu se zákonem je povin-

ností jejich vlastníkÛ po dobu nejménû dvou let archivovat doklady

o v˘vozu jímek. Obecnû se doporuãuje vlastníkÛm zejména star‰ích

jímek, u nichÏ je pochybnost o tûsnosti jímky, nechat provést zkou‰-

ku tûsnosti, v ideálním pfiípadû (je-li to technicky moÏné) se napojit

na vefiejnou kanalizaci. To i z dÛvodu narÛstajícího poãtu stíÏností

(napfi. kvÛli zápachu nebo podmáãení pozemkÛ) nejen sousedÛ, ale

i jin˘ch v‰ímav˘ch obãanÛ, které vodoprávní úfiad musí fie‰it zejmé-

na v okamÏiku, kdy vlastník jímky doloÏí napfi. pouze jeden nebo dva

doklady o v˘vozu jímky za rok v objemech neodpovídajících kapa-

citû jímky a poãtu jejích uÏivatelÛ. V takov˘ch pfiípadech je zfiejmé,

Ïe jímka je netûsná a odpadní vody vsakují do vod podzemních, coÏ

je v rozporu se zákonem. Pro potvrzení moÏn˘ch únikÛ odpadních

vod z jímky je posléze poÏádán o souãinnost stavební úfiad, kter˘ mÛ-

Ïe nafiídit provést zkou‰ku tûsnosti jímky. Ve v‰ech doposud takto fie-

‰en˘ch pfiípadech se potvrdila netûsnost kontrolovan˘ch jímek, z ãe-

hoÏ následnû vyplynula dal‰í opatfiení stavebního úfiadu (napfi. uloÏe-

ná povinnost pfietûsnit jímku nebo vybudovat novou) a pfiípadné

sankce.

V pfiípadû dotazÛ k tomuto tématu se mÛÏete obrátit telefonicky na

pracovníky odboru Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu R˘mafiov,

tel. 554 254 312, 554 254 314.

Ing. EvÏen Va‰tík, Milan Rozsíval
odbor ÎP MûÚ R˘mafiov 

Kam s obsahem jímek na vyváÏení?

Na 15. jednání Zastupitelstva

Moravskoslezského kraje 5. bfiez-

na bylo projednáno sto pût ma-

teriálÛ. Hejtman Ivo Vondrák 

v úvodu jednání seznámil zastupi-

tele s rozhodnutím a preventivní-

mi opatfieními ke koronaviru

v na‰em kraji. Aktuální informace

jsou zvefiejÀovány na webu MSK.

Zastupitelé byli dále informováni

o ãinnosti rady kraje od 14. zase-

dání zastupitelstva kraje.

Námûstek hejtmana Jaroslav KaÀa

informoval o úpravách rozpoãtu

MSK na rok 2020. Zastupitelstvo

vzalo úpravy rozpoãtu kraje na rok 2020 k 10. 2. 2020 na vûdomí.

Zastupitelstvo rozhodlo zahájit pfiípravu projektu Poskytování bez-

platné stravy dûtem ohroÏen˘m chudobou ve ‰kolách z prostfiedkÛ

OP PMP v Moravskoslezském kraji IV, kter˘ je financován

z Operaãního programu potravinové a materiální pomoci – Obûdy do

‰kol. Pfiedpokládané náklady projektu ãiní 35 mil. korun.

Schváleny byly dotace z programu Podpora informaãních center

v MSK v roce 2020. Vyãlenûny byly 2 mil. korun. Pfiijato bylo 26 Ïá-

dostí. Mûstské muzeum R˘mafiov obdrÏí dotaci ve v˘‰i 119 900 ko-

run na zkvalitnûní turistického informaãního centra.

V dopravû zastupitelé rozhodli zahájit pfiípravu oprav silnic v celkové

v˘‰i 765 mil. korun. V R˘mafiovû pÛjde o rekonstrukci silnic II/445

a II/370 vãetnû mostu pfies Podolsk˘ potok za cca 52 mil. korun.

V dotaãním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Moravskoslezského kraje 2020 z na‰í oblasti uspûly SdruÏení obcí

R˘mafiovska (Podpora mikroregionu R˘mafiovska, dotace 122 500 ko-

run), obec Dolní Moravice (Rekonstrukce hasiãské zbrojnice, dotace

257 400 korun), obec RyÏovi‰tû (obnova místní komunikace pfies ná-

mûstí, dotace 400 000 korun) a v náhradních projektech skonãily ob-

ce Tvrdkov, Velká ·táhle a Stará Ves. V rámci dotaãního titulu

Podpora technick˘ch a pfiírodovûdn˘ch aktivit byla schválena dotace

Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov na projekt Rozvoj technick˘ch

krouÏkÛ SVâ ve v˘‰i 40 000 korun.

V oblasti obnovy kulturních památek a památkovû chránûn˘ch ob-

jektÛ na rok 2020 byla úspû‰ná Ïádost Petra Pechy z Malé Morávky

na podporu projektu Záchrana vily Malá Morávka, dotace ãiní

106 000 korun.

V rámci Programu na podporu poskytování sociálních sluÏeb pro rok

2020 byl stanoven optimální návrh dotace v celkové ãástce

2 464 488 000 korun. Zastupitelstvo schválilo podporu celkem 

583 sociálních sluÏeb. Na R˘mafiovsku se to t˘ká Diakonie âCE 

– stfiediska v R˘mafiovû, které obdrÏí dotaci na osobní asistenci

(959 000 korun), peãovatelskou sluÏbu (2 445 000 korun), t˘denní

stacionáfie (1 153 000 korun), domovy pro seniory (3 165 000 korun)

a domovy se zvlá‰tním reÏimem (1 690 000 korun).

Zastupitelstvo schválilo Dodatek ke zfiizovací listinû Dûtského do-

mova Janovice u R˘mafiova, p. o. V této organizaci jiÏ nebude po-

skytována pobytová zdravotní sluÏba pro dûti do 3 let. V provozu bu-

de pouze zafiízení pro dûti, které vyÏadují okamÏitou pomoc.

Organizace bude i nadále fungovat na stejné adrese. Zmûna umoÏÀu-

je zfiizovateli roz‰ífiit sluÏby a ãinnosti, které budou potfiebné a budou

v souladu s potfiebami rodin s dûtmi v regionu Bruntálska.

Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel (âSSD)

Slovo krajského zastupitele
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Lékárna Avion R˘mafiov zavedla rezervaãní systém eReceptÛ na tel.

ãísle 725 717 765. Staãí pfieposlat eRecepty formou SMS na uvedené

mobilní telefonní ãíslo. Léky pfiipravíme v lékárnû a budeme vás in-

formovat o termínu vyzvednutí zprávou na vá‰ mobil. Pokud budete

potfiebovat léky dovézt, pi‰te nebo volejte. Mgr. Jaroslava Jurãová
Lékárna Avion R˘mafiov

Rezervaãní systém eReceptÛ

Nouzová péãe pro obãany je zaji‰tûna kaÏd˘ pracovní den, v pfiípadû

akutní nemoci kontaktujte telefonicky svého praktického lékafie, kte-

r˘ Vám zajistí objednání a vy‰etfiení u aktuálnû slouÏícího lékafie. Na

vy‰etfiení se prosím objednávejte pouze s nejváÏnûj‰ími zdravotními

potíÏemi, v‰e ostatní nyní fie‰íme telefonicky nebo e-mailem.

Kolektiv praktick˘ch lékafiÛ, R˘mafiov

Oznámení o provozu ordinací 
praktick˘ch lékafiÛ v R˘mafiovû

Vzhledem k aktuální krizové situaci sdûluje Zdravotnická záchranná sluÏba
Moravskoslezského kraje následující informace a vyz˘vá:
TísÀovou linku 155 kontaktujte jen v pfiípadû závaÏného zdravotního

stavu, nikoliv pro získání informací o virové nákaze ãi s jin˘mi dota-

zy. Linka tísÀového volání stále slouÏí pfiedev‰ím k fie‰ení Ïivot ohro-

Ïujících stavÛ a situací.

V˘zva pro obãany: Potfiebujete-li informace v souvislosti s aktuální

epidemií, vyuÏijte pro volání linku Ministerstva zdravotnictví: 1212.
Pokud hovofiíte s operátorem linky 155, pfiípadnû s posádkou ZZS po

jejím pfiíjezdu k vám, spolupracujte s nimi. BohuÏel se mnoÏí pfiípa-

dy, kdy obãané nesdûlí pravdivé informace. Záchranáfie tak vystavu-

jí riziku pfienosu infekce a nutnosti karantény, coÏ mÛÏe vést k ohro-

Ïení schopnosti ZZS zajistit pomoc pacientÛm v ohroÏení Ïivota.

V˘zva pro obãany: Sdûlte PRAVDIVÉ informace o svém zdravot-

ním stavu a pfiípadn˘ch pfiíznacích. I v pfiípadû, Ïe se u vás rozvinou

známky moÏného onemocnûní COVID-19, budete plnohodnotnû 

o‰etfieni posádkou ZZS i zdravotníky v nemocnici.

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

V˘zva záchranáfiÛ

Zdravotnictví

VáÏení rodiãe,

v souvislosti s mimofiádn˘mi opatfie-

ními Ministerstva zdravotnictví âR

a vlády âR k ochranû obyvatelstva

pfied roz‰ífiením onemocnûní CO-

VID-19 vydalo Ministerstvo ‰kol-

ství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR 

opatfiení k organizaci zápisu pro

‰kolní rok 2020/2021.

Zápis do Základní ‰koly R˘mafiov,

Jelínkova 1, bude probíhat bez pfií-

tomnosti dûtí od 7. 4. do 24. 4. 2020.
Zákonní zástupci podají fiádnû vypl-

nûnou pfiihlá‰ku k zápisu bez osobní

pfiítomnosti ve ‰kole buì do datové

schránky ‰koly, e-mailem s elektro-

nick˘m podpisem, po‰tou nebo 

osobnû do po‰tovní schránky ‰koly

na budovû Z· Jelínkova 1, R˘mafiov.

Rodiãe, ktefií budou Ïádat o odklad

‰kolní docházky, ve stejném období

a stejnou formou doruãí vyplnûné

formuláfie k odkladu, tj. Ïádost
o odklad ‰kolní docházky, vyjá-
dfiení ‰kolského poradenského za-
fiízení (PPP, SPC) a vyjádfiení dût-
ského lékafie.
Pokud poradenské zafiízení z ãaso-

v˘ch dÛvodÛ vyjádfiení nevydá,

správní fiízení o zápisu se v tûchto

pfiípadech pfieru‰í do doby vydání

doporuãení ‰kolského poradenského

zafiízení.

Formuláfie si mohou rodiãe stáhnout

na webov˘ch stránkách ‰koly

www.zsrymarov.cz – Zápis do 
1. roãníku.

Vedení Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1
Zápis dûtí do 1. roã. pro ‰kolní rok

2020/2021

·kolství
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Na sklonku leto‰ního února uspofiádala Z· a M· Karlovice ve spolupráci
s âesk˘m svazem lyÏafiÛ dal‰í roãník lyÏafiské a snowboardové soutûÏe 
urãené základním ‰kolám a niÏ‰ím gymnáziím. Závodilo se v jednokolovém ob-
fiím slalomu na sjezdovce My‰ák ve skiareálu Karlov pod Pradûdem. Akce se
zúãastnilo více neÏ sto dûtí z devíti ‰kol.
Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, reprezentovali Ïáci prvního i druhého stup-

nû. Ve sv˘ch kategoriích se do desátého místa umístili lyÏafii Viktor

a Radek Strnadelovi, Robert Casciani, ·tûpán PeÀáz, Roland Wenzel,

Marcel Mihál, David Mlãák, Vladislav Litvik, Vivian Pospí‰ilová,

Veronika ·vehlová, Anna Vincourková a snowboardistka Ema

Îáková. Medailová umístûní získali na lyÏích Michelle Kappelová

(3.) a Patrik Kreãmer (2.). Brian ·koda získal stfiíbro jako lyÏafi a zla-

tou medaili vybojoval na snowboardu, druh˘m místem ho mezi

snowboardisty následoval Eathan Pospí‰il. V‰ichni si soutûÏ uÏili

o to víc, Ïe leto‰ní kolísavá zima jiné tradiãní lyÏafiské akce neumoÏ-

nila. V‰em lyÏafiÛm i snowboardistÛm dûkujeme. 

Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
Fota: Michaela Ludvarová a Miroslav ·koda

V Karlovû pod Pradûdem se jely lyÏafiské a snowboardové závody 

V rámci projektu Orientujeme se v zemi sv˘ch pfiátel nás na konci února na-
v‰tívily dûti ze základní ‰koly v polském Ozimku. Je to jiÏ nûkolikáté setkání
zástupcÛ partnersk˘ch mûst spojené s programem na cel˘ víkend. 
Tentokrát bylo náplní pobytu vzájemné seznamování, náv‰tûva akva-

parku, deskové hry a hlavnû v˘cvik bûÏeckého lyÏování a ukázka

práce s buzolami a elektronick˘m vybavením pro orientaãní bûh od

firmy Sport Ident. âtyfiicet ãesk˘ch a polsk˘ch dûtí si vyjelo na bû-

Ïeck˘ stadion v Nové Vsi a spoleãnû si uÏívalo je‰tû bájeãné snûho-

vé podmínky i pûkné poãasí a v˘hledy. Nacviãovaly se základy kla-

sické lyÏafiské techniky a pohyb v neznámém terénu, byl uspofiádán

bûÏkafisk˘ závod a nûktefií si zkusili cviãnou lesní orientaãní soutûÏ

hlídek. Následovalo veãerní ocenûní v‰ech závodníkÛ a závûreãn˘

turnaj v deskov˘ch hrách. Je‰tû pfied odjezdem si úãastníci projektu

vyzkou‰eli nûkolik pátracích her v areálu na‰í ‰koly a rozlouãili se

notnû znavení, ale spokojení a plní nov˘ch záÏitkÛ.

Dal‰í kola vzájemné spolupráce nás teprve ãekají a bude se na co tû‰it.

Fota a text: Karel Toman
Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Náv‰tûva pfiátel z polského Ozimku

Na zaãátku bfiezna se ve sportovní hale Z· Janáãkova v Krnovû odehrály dva
turnaje v ‰estkovém volejbalu star‰ích ÏákyÀ a ÏákÛ. Zapojila se i r˘mafiov-
ská Z· Jelínkova 1 spolu s dal‰ími ‰esti ‰kolami.
Star‰í dívky nastoupily v sestavû Ema Îáková, Natálie ·tefani‰inová,

Simona Gorãíková, Karolína Knapková, Klára Mrvcová a Natálie

Tichá. Odvezly si sice ‰esté místo, ale zahrály nadmíru vyrovnané

a kvalitní zápasy a chuÈ do volejbalu neztratily. Lépe se dafiilo star-

‰ím hochÛm. Bronzové medaile od pofiadatelÛ obdrÏeli Kry‰tof

Kovafiík, Ondfiej Kfienek, Petr Pátík, Jifií Henych, Franti‰ek Sázel

a Milan Kfiepelka.

Jako leto‰ní deváÈáci a deváÈaãky si spolu soutûÏnû zahráli naposle-

dy a bez ohledu na umístûní je tfieba ocenit jejich nároãnou pfiípravu

a prima kolektivní pfiístup.

Foto a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Okresní finále základních ‰kol ve volejbalu 2020

Brian ·koda vítûz v kategorii 7.–8. tfiíd
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V prvním bfieznovém t˘dnu zavítali do R˘mafiova Ïáci a uãitelé z partner-
sk˘ch ‰kol ZU· R˘mafiov ze ·védska, Nûmecka a Irska. Pfiijeli v rámci pro-
jektu Creativity Takes Courage: Discovering Europe through Arts, kter˘ je
financován z programu Erasmus+. 

Projekt zahrnuje ãtyfii setkání ÏákÛ a uãitelÛ z partnersk˘ch ‰kol.

Poprvé se úãastníci setkali v lednu leto‰ního roku v Dublinu, druhé

setkání je ãekalo v R˘mafiovû. Pracovníci ZU· R˘mafiov pro nû pfii-

chystali dramatick˘, hudební, v˘tvarn˘ a taneãní workshop. Nejen

pro zahraniãní hosty odehrál ‰kolní soubor Zu‰kaband v úter˘ 

3. bfiezna Koncert pro na‰ince i cizince. 

Ve ãtvrtek 5. bfiezna pak na závûreãné pfiehlídce v‰ichni úãastníci

pfiedstavili v˘tvarné prezentace sv˘ch zemí, zahráli spoleãnû skladby

na bubny nebo zazpívali ãeskou lidovou píseÀ Bejvávalo dobfie.

Nechybûla ani dal‰í hudební a taneãní vystoupení. 

„Jsme moc spokojení. R˘mafiov je krásné místo a uãitelé i Ïáci jsou
velmi pfiátel‰tí. UÏ se tû‰íme, aÏ budeme v‰echny hostit u nás ve
·védsku. Projdeme se po mûstû, budeme zpívat a také hodnû tanãit,“
fiekla ‰védská uãitelka Ann Kristen Olsson.

Projekt pokraãuje v pfií‰tím ‰kolním roce, kdy se úãastníci opût set-

kají ve ‰védském Karlstadu a nûmeckém Gützkowu. ZU· R˘mafiov

dûkuje v‰em sv˘m pracovníkÛm, ÏákÛm a uãitelÛm za organizaci r˘-

mafiovského setkání. Foto a text: Jana Krajãová

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov hostila partnerské ‰koly

V pátek 21. února se v Krnovû konalo okresní kolo soutûÏí v sólové hfie na
klavír a ãtyfiruãní hfie. SoutûÏe se konají kaÏdé tfii roky a vyhla‰ovatelem
je Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âeské republiky.
Îáci musí splnit stanovené podmínky pro úãast v soutûÏi – pfiede-

psanou minutáÏ, skladby rÛzn˘ch slohov˘ch období nebo zahrát

zpamûti. 

Ze Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov se klavírní soutûÏe úãastnily

Veronika Horová, Klára Urbánková a Barbora Peterková, které zís-

kaly 2. místo, Barbora Plchová se umístila na 3. místû.

Blahopfiejeme! Foto a text: Eva Hradilová, ZU· R˘mafiov

Klavíristé ZU· R˘mafiov zabodovali
v okresní soutûÏi

K tragické nehodû do‰lo mezi R˘mafiovem
a Dolní Moravicí

Krátce pfied patnáctou hodinou 25. února se stala váÏná nehoda mezi

R˘mafiovem a Dolní Moravicí. 36letá Ïena za volantem toyoty dostala

v zatáãce smyk, vyjela ze silnice a narazila do stromu. ¤idiãka byla tûÏ-

ce zranûna a musela b˘t letecky transportována do Fakultní nemocnice

s poliklinikou v Olomouci. VáÏná zranûní utrpûly i dûti, které s ní cesto-

valy. Tfiíletá dívka a desetilet˘ chlapec byli pfiepraveni leteckou záchran-

nou sluÏbou do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravû-Porubû,

nejváÏnûj‰í zranûní v‰ak utrpûl dal‰í, osmilet˘ hoch. Pfies ve‰kerou sna-

hu záchranáfiÛ na místû nehody podlehl mnohoãetn˘m poranûním.

Hmotná ‰koda byla vyãíslena na 40 tisíc korun. Nehodu provûfiují

bruntál‰tí policisté a kriminalisté, ktefií mimo jiné zji‰Èují zpÛsob jíz-

dy fiidiãky, usazení cestujících v automobilu a pouÏití záchrann˘ch

zádrÏn˘ch systémÛ.

Nehoda se zranûními u Staré Vsi
V pátek 21. února havaroval u Staré Vsi 39let˘ fiidiã audi

z R˘mafiova. V zatáãce dostal na rozbfiedlém snûhu smyk a pfiejel do

protismûru, kde se stfietl s protijedoucí toyotou. Pfii nehodû byl zra-

nûn 3let˘ chlapec v toyotû, kter˘ byl transportován leteckou záchran-

nou sluÏbou do Fakultní nemocnice v Ostravû. K lékafiskému o‰etfie-

ní byl pfiepraven i 38let˘ fiidiã toyoty. Lehãí zranûní utrpûl i 39let˘ fii-

diã audi a jeho 9let˘ spolucestující, oba byli pfievezeni do krnovské

nemocnice. Celková ‰koda byla vyãíslena na 130 tisíc korun. 

Foto a text: PhDr. Luká‰ Humpl
Tiskov˘ mluvãí ZZS MSK, por. Bc. René âernohorsk˘

Krajské fieditelství policie MSK, oddûlení tisku

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov a kino R˘mafiov

Ve‰keré volnoãasové aktivity Stfiediska volného ãasu R˘mafiov pro dûti i dospûlé, 
pravidelné i pfiíleÏitostné, vãetnû filmov˘ch pfiedstavení 

se po dobu mimofiádného opatfiení ru‰í.
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Jazzclub Stfiediska volného ãasu pfiipravil na nedûli 8. bfiezna koncert rela-
xaãní hudby, na kterém se pfiedstavil Ivo Batou‰ek se sv˘m hostem Pavlem
TÛmou.
Ivo Batou‰ek je mediálnû znám˘ ze sv˘ch bubenick˘ch show, na kte-

r˘ch vystupuje se skupinou Jumping Drums. Kdo by v‰ak oãekával

pfii nedûlním koncertû ohlu‰ující podívanou, velice by se m˘lil.

Dvojice Batou‰ek a TÛma si pro posluchaãe pfiipravili meditaãní kon-

cert na ménû známé nástroje. 

Pavel TÛma se vûnuje cel˘ Ïivot hudbû a posledních pût let i hfie na

tibetské mísy. Tento tradiãní nepálsk˘ nástroj, jehoÏ vznik se datuje

nûkdy do 3. tisíciletí pfi. n. l., je dnes znám˘ i u nás. Vyhledávají ho

léãitelé, terapeuti ãi hudebníci. Na tibetskou mísu se hraje dfievûnou

paliãkou, kterou se krouÏí okolo okraje mísy, nebo se na ni mÛÏe

jemnû poklepávat. Tím vzniká vibraãní zvuk, kter˘ na lidsk˘ orga-

nismus pÛsobí velice harmonicky. Hrou na tento nástroj se usmûr-

Àuje tok energie v tûle, coÏ má blahodárn˘ vliv nejen na centrální

nervovou soustavu, ale celkovû na harmonizaci organismu.

Posluchaãi se ponofií do jedineãné vibraãní láznû, která potû‰í nejen

du‰i, ale i tûlo. 

Pavel TÛma je ve svém oboru jeden z nejlep‰ích v âeské republice.

Vystupoval na pódiích s Tomá‰em Klusem nebo Jaroslavem Du‰kem.

Pfii koncertû s Ivo Batou‰kem se oba hudebníci doplÀovali. Ivo

Batou‰ek podpofiil svého kolegu hrou na handpan, kovov˘ melodic-

k˘ nástroj rozeznívan˘ rukama, znám˘ téÏ jako pantam nebo hang

drum. Jeho kofieny sahají do oblasti Trinidadu a Indonésie na pfielo-

mu 19. a 20. století, kdy vznikaly první melodické nástroje z kovo-

v˘ch barelÛ ãi nádob, pozdûji známé jako steeldrum. Dne‰ní hang

drum se objevil kolem roku 2000 ve ·v˘carsku (hang = ve ‰v˘car-

ském dialektu ruka). DokáÏe posluchaãe vtáhnout do svûta jemn˘ch

tónÛ, rytmÛ, harmonií a improvizace.

Ezoterická hudba, kterou oba protagonisté hráli s velk˘m procítûním,

zanechala v poãetném publiku hlubok˘ záÏitek. Fota a text: JiKo

V jazzclubu zaznûla relaxaãní hudba

Jazzclub

-03-2020  25.3.2020 15:02  Stránka 12



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2020

13

Rozlouãili jsme se
Jifiina Va‰iãková – Horní Mûsto................................................ 1954 

Jaromír Pek – Stfiíbrné Hory ..................................................... 1958 

ZdeÀka Knoflíãková – R˘mafiov............................................... 1938 

BoÏena Pode‰vová – Harrachov ............................................... 1944 

Miroslav RÛÏiãka – R˘mafiov ................................................... 1941 

Hedvika Vaculová – R˘mafiov .................................................. 1927 

Franti‰ek Pohanka – R˘mafiov .................................................. 1933

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Josef Nahodil – R˘mafiov ...................................................... 80 let 

Lenka RÛÏiãková – R˘mafiov ................................................ 80 let 

Mária Buãková – Ondfiejov ................................................... 80 let 

Kvûtoslava Sicová – R˘mafiov............................................... 80 let

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

Eva Marková – R˘mafiov....................................................... 81 let 

Oldfiich Obruãník – R˘mafiov ................................................ 81 let 

Jifiina Ko‰uliãová – R˘mafiov ................................................ 81 let 

Jifiinka Kroutilová – R˘mafiov ............................................... 82 let 

Josef ·uba – R˘mafiov ........................................................... 82 let 

Anna Brenkusová – Janovice ................................................ 83 let 

Ludmila Urbanová – Edrovice .............................................. 83 let 

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

Milan Prá‰il – R˘mafiov......................................................... 83 let 

Marie Tylová – R˘mafiov ....................................................... 84 let

Vlasta Bahulíková – R˘mafiov............................................... 84 let 

Josefa Pochylá – R˘mafiov..................................................... 84 let 

Stanislava Pavlíková – R˘mafiov ........................................... 84 let 

Zdenka Buãková – R˘mafiov ................................................. 84 let 

Vojtûch Pospí‰il – R˘mafiov................................................... 85 let 

NadûÏda Chroustová – R˘mafiov ........................................... 85 let 

Franti‰ka Bielská – R˘mafiov................................................. 86 let 

Helena âíÏková – R˘mafiov................................................... 87 let 

Emilie Tylová – R˘mafiov...................................................... 87 let 

Bohumila Teislerová – R˘mafiov ........................................... 88 let 

Margita Dorotková – R˘mafiov.............................................. 88 let 

Katefiina Bakiová – R˘mafiov ................................................ 91 let 

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

Marie Mílková – R˘mafiov .................................................... 91 let 

NadûÏda DoleÏelová – R˘mafiov ........................................... 92 let 

Pavel Bednár – Janovice........................................................ 94 let 

MoÏná byl ãas jiÏ odejít,
snad to tak bylo v osudu psáno…

Zbyly jen sny, jeÏ mohly se je‰tû snít…
V pÛjãovnû ãasu v‰ak mûli jiÏ vyprodáno.

Dne 18. bfiezna 2020 uplynul rok od

chvíle, co nás navÏdy opustil po dlouhé,

tûÏké nemoci

pan Franti‰ek Sabo.
S bolestí v srdci vzpomíná 

manÏelka Vûra s dûtmi, rodina a pfiátelé.

Rok za rokem ubíhá,
ãas pr˘ rány hojí,

vzpomínky na tebe v‰ak stále stejnû bolí.

Dne 27. bfiezna 2020
uplynulo 20 let od chvíle, 

kdy nás navÏdy opustila

paní Anna Barto‰ová.
S láskou v srdcích stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou
manÏel Ladislav, dcera Vûra 

a ostatní rodina.

Blahopfiání
Dne 17. 3. 2020 oslavila Ïivotní jubileum

paní Kvûtoslava Sicová.
Milá Kvûtko, my, Tví dobfií pfiátelé, Ti pfiejeme k Tvému v˘znamnému jubileu 4x 20 let pevné zdraví, ‰tûstí, lásku

a optimismus. âas nezastaví‰. Chceme podûkovat a pfiipomenout si. Narodila ses v Olomouci, ale místem Tvého

srdce byl a je R˘mafiov. CeloÏivotnû. âe‰tináfika, uãitelka, zástupkynû fieditele, která má dodnes svoje Ïáky ráda.

Tvou láskou bylo po dlouhá léta divadlo Mahen. Úãinkovala jsi ve tfiinácti hrách pro dûti, byla jsi ãlenkou zastu-

pitelstva mûsta a tfii volební období i ãlenkou rady mûsta. Pracovala jsi v redakãní radû R˘mafiovského horizontu

a psala jsi pro nûj ãlánky. Pomáhala jsi pfii spoleãensk˘ch akcích (vítáních dûtí, svatbách, blahopfiáních seniorÛm,

posledních rozlouãeních) i pfii akcích pofiádan˘ch osadním v˘borem v Ondfiejovû (letních podveãerech, zpívání u vánoãního stromu).

Bylo to srdeãné. VÏdycky jsi usmûvavá, pohodová, optimistka. A co dál? Dál! 

Sama fiíká‰: Byl to takov˘ obyãejn˘ Ïivot, a tfieba nebyl tak úplnû obyãejn˘... Z celého srdce Ti v‰e dobré pfiejí v‰ichni dobfií pfiátelé.

V‰echny kulturní a spoleãenské akce jsou 

po dobu mimofiádného opatfiení zru‰eny, 
nûkteré budou pfiípadnû pfiesunuty na jin˘ termín.

Pfiehled kulturních akcí – duben 2020
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V leto‰ním roce probûhnou tfii v˘stavy dlouho opomíjené v˘tvarnice Olgy
Karlíkové: v únoru byla zahájena v˘stava v brnûnské Fait Gallery, v sobotu
7. bfiezna v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea a na ãerven je naplánová-
na velká retrospektivní v˘stava autorky v Muzeu Kampa Medy Mládkové
v Praze. Díky úspû‰né spolupráci muzea se Spolkem Octopus se tak R˘mafiov
kvalitní v˘stavní ãinností a vzácn˘m tématem opût pfiiblíÏil k úrovni velk˘ch
mûst. VernisáÏ si nenechali ujít milovníci umûní i osobnosti kultury, jak˘mi
jsou fotograf Jindfiich ·treit, v˘tvarník Jifií Krtiãka, historiãka umûní AneÏka
·imková nebo fieditel Vlastivûdného muzea v Olomouci Bfietislav Holásek.
„Vzácnû skromná paní Olga patfiila k bytostem pfiirozen˘m jako ran-
ní zpûvy ptákÛ, […] ponofiena do svûtla, do prÛzraãné vody, do vyso-
kého nebe, promûnûna v tûkav˘ let mu‰ky, v ostré staccato Ïab, ve ve-
lebn˘ zpûv velryb v mofii i v jeho vlny.“ V této vûtû, kterou zaãal v˘-

tvarník a kurátor ‰umperské Galerie Jifiího Jílka Miroslav Koval své

úvodní slovo, shrnul hlavní a do jisté míry celoÏivotní témata Olgy

Karlíkové (1923–2004). Autorky, jejíÏ podpis Charty 77 vymazal je-

jí jméno a dílo z vefiejného Ïivota; autorky, která v‰ak i po roce 1989

byla spí‰e opomíjenou. Pfiitom sv˘m dílem náleÏí ke klíãov˘m osob-

nostem ãeského v˘tvarného umûní druhé poloviny 20. století. 

Olga Karlíková patfií k silné generaci ãesk˘ch umûlcÛ, z nichÏ jme-

nujme alespoÀ Adrienu ·imotovou, âestmíra Kafku, Vladimíra

Boudníka, Dalibora Chatrného, Karla Malicha, Olbrama Zoubka,

Vûru Janou‰kovou, Jifiího Johna, Jitku a Kvûtu Válovy nebo Mikulá‰e

Medka. Jako studentka UmûleckoprÛmyslové ‰koly v Praze

(1942–1944) a následnû absolventka textilního v˘tvarnictví u prof.

Antonína Kybala na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové

(1945–1948) se s fiadou jmenovan˘ch znala a s nûkolika i intenzivnû

st˘kala.

V roce 1949 nastoupila do Ústavu bytové a odûvní kultury, kde se vû-

novala navrhování tapisérií, dekorativních textilií, vzorÛ látek, ‰átkÛ

a dama‰kov˘ch ubrusÛ. Patfiila do skupiny umûlcÛ, ktefií se podíleli

na v˘stavû EXPO’58 v Bruselu, pro niÏ navrhla vzory závûsÛ, roz-

mûrn˘ ubrus pro 50 osob, jejÏ poté zakoupila Jacquelina

Kennedyová, a ruãnû vázan˘ koberec pro generálního fieditele ãeské-

ho pavilonu. Za zmínku stojí, Ïe designérka Karlíková osobnû zajíÏ-

dûla do vybran˘ch textilních závodÛ konzultovat návrhy a prÛbûh v˘-

roby látek, pfiiãemÏ nûkolikrát zavítala i do r˘mafiovské Hedvy.

Vedle textilní tvorby uÏitého charakteru se také intenzivnû zab˘vala

volnou tvorbou, která po jejím odchodu do penze v roce 1976 úplnû

pfievládla. Autorka se cyklicky a do hloubky zab˘vala tématy, která

vykrystalizovala z jejího citlivého pozorování pfiírody – té si váÏila

nejvíce. Po strukturálních, informálních malbách v zemit˘ch tónech

(Kameny, Ikaros, Krajina) totiÏ pfii‰el iniciaãní záÏitek: „Pfii‰lo to sa-
mo od sebe jednou v Chotkov˘ch sadech (nedaleko odtud jsem se na-
rodila a Ïila víc neÏ ãtyfiicet let). Sly‰ela jsem zpívat drozda a uvûdo-
mila jsem si, Ïe ty opakované krátké strofy vidím. Udûlala jsem si pra-
covní poznámky do kapesního kalendáfie a pfiíli‰ jsem tomu nevûnova-
la pozornost. Ale zpûv ptákÛ mne od té doby ãím dál víc vzru‰oval.“
Vedle zpûvu ptákÛ, kter˘ ji na jafie a v létû vábil ke studiu i v pÛlnoã-

ních hodinách, stejnû propadla zpûvu Ïab a velryb. Vybrané Ïivoãichy

zkoumala vûdecky: ãetla o nich v odborné literatufie, jednotlivé otáz-

ky konzultovala s odborníky a shánûla a vytváfiela nahrávky. Chodila

do pfiírody, pozorovala a poslouchala. âasto o sv˘ch postfiezích psala

pÛsobivé texty. V prÛbûhu toho se snaÏila nalézt co nejpfiesnûj‰í v˘-

tvarn˘ jazyk pro jejich vizuální zpodobení. Zvlá‰tû si oblíbila zpûv

skfiivana, kosa, drozda a lindu‰ky, let ãápa (KrouÏení) ãi kormorána. 

Zatímco v malém sále Galerie Octopus zaujímají místo obrazy s pta-

ãí tematikou, aÈ malífiské (Pták, Mrtv˘ pták) nebo postavené na kres-

bû (Ptaãí zpûv, Zpûv ptákÛ), ve velkém sále visí plátna s námûty ze-

mû (Kameny, Krajina) a vody, aÈ v podobû mofie a jeho vln ãi shluku

Ïabích vajíãek pod hladinou (Perlení). Sama se z lásky k tomuto Ïiv-

lu vyznala: „Ptáci zpívají, kytky kvetou, stromy se ko‰atí, tráva,
vzduch, voda – voda. Ta mi pfiiná‰í mnoho radosti ve v‰ech sv˘ch for-
mách. Mám ráda de‰tû, teplé de‰tivé poãasí. Plocha vody, hladina zr-
cadlící oblohu a oblaka ve mû vzbuzují nev˘slovnou radost a potû-
chu. O mofii pak radûji ani nemluvím. Absolutno.“
Unikátní soubor maleb na plátnû a sololitu Olgy Karlíkové, kter˘ 

ochotnû zapÛjãila dcera Olga Jefiábková ve spolupráci s Markétou

My‰kovou, mûli náv‰tûvníci moÏnost zhlédnout v prÛbûhu pouh˘ch

‰esti dnÛ. Z dÛvodu pandemie koronaviru a nafiízení vlády âR muse-

ly b˘t v‰echny kulturní instituce zavfieny. Pokusíme se proto vyjed-

nat prodlouÏení a znovuotevfiení v˘stavy, co nejdfiíve to bude moÏné. 

Michal Vyhlídal
Fota: Zdenka Pfiikrylová

Zpûvy ptákÛ a velryb Olgy Karlíkové v Galerii Octopus

V sobotu 7. bfiezna by se r˘mafiovsk˘ v˘tvarník a uãitel Tomá‰ Matera
(* 7. bfiezna 1933, Vy‰ní Lhoty – † 8. prosince 2019, Bruntál) doÏil 87. na-
rozenin. Pfiipomenula jej proto v˘stava, jejíÏ vernisáÏ probûhla právû v ten-
to den. 
Osobnost malífie, kreslífie, grafika a uãitele v˘tvarné v˘chovy na r˘-

mafiovsk˘ch základních ‰kolách a Lidové ‰kole umûní po jeho skonu

8. prosince 2019 pfiipomenul ãlánek v minulém ãísle R˘mafiovského
horizontu (2/2020). Na ten navázala v˘zva k vlastníkÛm dûl Tomá‰e

Matery, aby je zapÛjãili mûstskému muzeu pro uskuteãnûní v˘stavy

v komorním prostoru galerie Pran˘fi. Shánûní obrazÛ a komunikace

s rodinou a pfiáteli se aktivnû zhostily také paní Jana Materová s dce-

rou Andreou. Díky nim a mnoha ochotn˘m zapÛjãitelÛm se podafiilo

v muzeu shromáÏdit neãekanû velké mnoÏství dûl, která opustila pro-

stor domovÛ, aby se pfiedstavila ‰iroké vefiejnosti a rekonstruovala

v˘tvarnou cestu Tomá‰e Matery. Pro velké mnoÏství obrazÛ muselo

b˘t pfiistoupeno k obmûnû v˘stavy po mûsíci, v‰e navíc zkompliko-

V‰estrann˘ v˘tvarník a uãitel Tomá‰ Matera v galerii Pran˘fi

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Miroslav Koval (vpravo) zahajuje v˘stavu
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Díky finanãní podpofie mûsta získalo v bfiez-

nu Mûstské muzeum R˘mafiov do sv˘ch sbí-

rek v˘znamn˘ pfiírÛstek, slavnostní prapor,

korouhev z roku 1809. Rozmûry plátna jsou

100 cm x 73 cm. Podobné korouhve se nosi-

ly pfii slavnostních pfiíleÏitostech jako církev-

ních a mûstsk˘ch svátcích, v prÛvodech nebo

obecních shromáÏdûních. Malba na lnûném

plátnû je provedena kvalitním pigmentem

v barokních tóninách. Praporec pfiedstavuje

v˘znamn˘ doklad místních dûjin, pfiedev‰ím

díky dedikaãnímu nápisu vztahujícímu se

k r˘mafiovskému kostelu sv. archandûla

Michaela.

Na lícní stranû praporce je kvalitní pozdnû ba-

rokní malba archandûla Michaela ve zlatém

rámu zdobeném kruhy. Archandûl Michael je

zobrazen v konzervativním zpracování, v tra-

diãní fiímské zbroji, na ‰títû s vepsan˘m mo-

nogramem IHS (JeÏí‰), ãasto uÏívan˘m jezui-

ty (JeÏí‰ov˘m bratrstvem), a s bleskem probo-

dávajícím draka. Kvalita malby pfiekraãuje

místní produkci malífiÛ terãÛ a v˘vûsních ‰tí-

tÛ, tudíÏ dal‰ím úkolem bude pfiifiãení autor-

ství nûkterému z cechovních mistrÛ vût‰ích

mûst, jako je ·umperk, Olomouc nebo Opava.

Na rubu je zobrazena habsburská rakouská

dvouhlavá fií‰ská orlice s meãem a Ïezlem, na

prsou nesoucí neznám˘ ‰tít, cel˘ ‰tít je lemo-

ván ¤ádem Zlatého rouna. Pod dvojhlav˘m

orlem na ‰títech je harrachovsk˘ a neznám˘

erb. Nápis: „An Der Hoch Reichsgräfs Har-
rachischen freyen Bergstadt-Hangenstein ge-
horig. Anno 1653. Joseph Stänzel Bergmei-
ster Joseph R… und Emmanuel Bittner de-
mals Bergamts geschiborit … Anno 1809.“
(Voln˘ pfieklad: „Vzne‰ené fií‰ské hrabûcí
harrachovské svobodné mûsto Horní Mûsto-
Skály od roku 1653, /vûnovali/ báÀsk˘ staros-
ta Joseph Stänzel, Joseph R… a vrchní báÀ-
ského úfiadu Emmanuel Bittner v roce
1809.“) Jde o v˘znamn˘ doklad pozdního ba- 

roka, stvrzující, Ïe prapor byl vûnován r˘ma-

fiovskému kostelu sv. archandûla Michaela

PfiírÛstek do sbírek
Bfiezen: Pamûtní prapor k v˘roãí Horního Mûsta

(Bergstadtu-Hangensteinu)

val stav nouze a zavfiení v‰ech organizací kvÛli pandemii koronaviru.

(O zmûnû ve v˘stavním plánu pro leto‰ní rok bude vefiejnost prÛbûÏ-

nû informována na webov˘ch stránkách muzea, jakoÏ i na stránkách

r˘mafiovského mûsíãníku.) 

Od hojnû nav‰tívené vernisáÏe v sobotu 7. bfiezna aÏ do ãtvrtka ná-

sledujícího t˘dne si mohli náv‰tûvníci prohlédnout ranou sérii realis-

tiãtûji a impresivnû pojat˘ch maleb znázorÀujících venkovskou zá-

stavbu autorov˘ch rodn˘ch Beskyd (Skalice, 1968) ãi pohledy na

R˘mafiov ze Stránû (R˘mafiov, 1969) a blízké okolí (Îìársk˘ Potok,

1970; Mezi R˘mafiovem a Nov˘m Polem, zaã. 70. let 20. stol.). Na ty

navazuje expresivnû uvolnûn˘ a hutn˘mi nánosy barev ‰pachtlí vy-

tvofien˘ obraz sloupu Nejsvûtûj‰í trojice v Olomouci (1969) a dále do

geometrick˘ch faset se rozpadající Les a Kytice (oba 2003).

Zastoupen je také autorÛv experiment se surrealismem (Bez názvu,

2012) a abstrakcí v rozmûrné variaci na Franti‰ka Folt˘na (Variace
v modrém, 2006). Za zmínku také stojí Materovy ilustraãní kresby ãi

ze dfieva vyfiezané plastiky (Dívka, Koãka) z konce 60. let 20. stol.,

stylovû ãerpající z dobového bruselského stylu. V̆ stavu doplÀují fo-

tografie z rodinného archivu, zachycující Tomá‰e Materu jako stu-

denta gymnázia v Lipníku, vá‰nivého motoristu nebo s budoucí man-

Ïelkou Janou Rosmanovou. Vystaven je také jeho jedin˘ autoportrét

z roku 1959. 

Mûstské muzeum R˘mafiov dûkuje zapÛjãitelÛm první vystavené sé-

rie: rodinû Tomá‰e Matery, manÏelce Janû Materové, dcefii Andree

a synu Tomá‰ovi, Rudolfu Glaterovi, paní Háneãkové, manÏelÛm

Klesnilov˘m, Jarmile Nesrstové, Marii Novotné, Jaromíru Pruckovi,

Petru Strouhalovi, Vlastû VáÀové, Pavle Veãefiové, Radce Vepfiekové

a Luká‰i Vlãkovi. Michal Vyhlídal
Fota: Zdenka Pfiikrylová

Andrea Materová 

Jana Materová
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Josephem Stänzlem, báÀsk˘m starostou

Horního Mûsta, spoleãnû s báÀsk˘mi 

úfiedníky z Horního Mûsta v roce 1809.

Zda obû malby byly provedeny stejnou

rukou, není jasné, archandûl mÛÏe b˘t

star‰í neÏ dedikace praporu; navíc jsou

patrné pfiemalby a neumûlé retu‰e.

Autorství jak dedikaãního nápisu, tak

obrazu sv. Michaela nelze snadno urãit,

jelikoÏ na severní Moravû a R˘ma-

fiovsku pÛsobila celá fiada cechovních

malífiÛ zamûfiujících se na církevní te-

matiku. Pokud pomineme janovického

rodáka a olomouckého mistra Jana

Kry‰tofa Handkeho, na Uniãovsku pÛ-

sobili napfi. Juda Tadeá‰ Supper, Josef

Pilz, Josef Sadler, Ignác Raab nebo

Ignác Oderlick˘. Mohlo v‰ak jít i o ces-

tující malífie pÛsobící ve Slezsku, jako

napfi. Johanna Bergla, M. J. Kremser-

schmidta, Josefa Wickarta. NiÏ‰í kvali-

ty dosahovali Franz Helwig, Josef

Felix, Baltazar Weintritt, Carolus Gott-

wald Johann Axmann ad.

V Horním Mûstû, odkud praporec pochází,

pÛsobili morav‰tí malífii sjednaní snad arci-

biskupstvím, napfi. malífi empor Baltazar

Weintritt, pÛsobící na poãátku 18. století v Moraviãanech nebo Mohelnici.

Podobnû uniãovsk˘ malífi Ignác Oderlick˘, autor v˘malby boãní kaple

svaté Anny pfii kostelu sv. Mafií Magdaleny

v Horním Mûstû. Zdá se, Ïe urãení autor-

ství nebude snadné, jelikoÏ praporec, ale

i empory nebo kupole kostela byly pozdû-

ji retu‰ovány a pfiemalovány.

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

(Bibliografie: Indra, Bohumír: Malífii
a sochafii v Bruntále od poloviny 17. do
poloviny 19. století, Opava 1985; Indra,
Bohumír: Opav‰tí malífii od poloviny 16.
století do druhé tfietiny 19. století, Opava
1981; Filipová, Milena – Gronychová,
Marie: Církevní umûní baroka a rokoka
na ·umpersku, ZábfieÏsku a Mohelnicku,
·umperk 2006; Krsek, Ivo: Náãrt dûjin
moravského malífiství 18. století, in:
Sborník prací filosofické fakulty brnûn-
ské univerzity (F), ã. 13, Brno 1969, 
s. 81–95; Krsek, Ivo: V̆ zkum moravské-
ho rokokového malífiství, in: Sborník
prací filosofické fakulty brnûnské univer-
zity VI. (F), ã. 1, Brno 1957, s. 106–107;
Schenková, Marie – Ol‰ovsk˘, Jaromír:
Barokní malífiství a sochafiství v západní
ãásti ãeského Slezska, Opava 2001;
Schenková, Marie – Ol‰ovsk˘, Jaromír:

Barokní malífiství a sochafiství ve v˘chodní ãásti ãeského Slezska,
Opava 2004.)

Jde o nejvût‰í prezentaci a podporu cestovního ruchu u nás i v zahraniãí.
Veletrh v Brnû se uskuteãnil ve dnech 16.–19. ledna na brnûnském v˘sta-
vi‰ti, veletrh cestovního ruchu v Praze probûhl ve dnech 13.–16. února na
v˘stavi‰ti PVA EXPO LetÀany a ostravsk˘ veletrh ve dnech 28.–29. února na
v˘stavi‰ti âerná Louka.
Na veletrzích v Brnû a Praze se nejen mûsto R˘mafiov, ale i okolní ob-

ce pfiedstavily ve stánku Moravskoslezského kraje, v Ostravû v rám-

ci projektu R˘mafiovska, o. p. s., a Krajiny dinosaurÛ z Ozimku Za
záÏitky na‰ich regionÛ, financovaného z fondu mikroprojektÛ

Euroregionu Pradûd. Náv‰tûvníkÛm jsme nabídli spoustu zajímav˘ch

turistick˘ch cílÛ a památek prostfiednictvím nov˘ch propagaãních

materiálÛ a pfiedmûtÛ, které vznikly právû díky tûmto mikroprojek-

tÛm. Seznámili jsme náv‰tûvníky s kulturními akcemi a samozfiejmû

nechybûla ochutnávka r˘mafiovského piva Morous z minipivovaru

Hotelu Slunce. Velk˘ zájem úãastníci veletrhu projevili o expozici

Dûjiny textilnictví na R˘mafiovsku. Na leto‰ní rok jsou pfiipraveny

mimofiádné komentované a kost˘mované prohlídky expozice s pfií-

m˘m vstupem do provozu tkalcovny. 

Na‰i prezentaci doprovázela v Ostravû Vladimíra Kfienková s chov-

n˘mi ovcemi z Nedûlní ‰koly fiemesel ve Stránském. Sv˘mi v˘robky

z ovãího rouna vala‰ek obohatila ná‰ stánek a pfiedvedla i stfiíhání 

oveãek, coÏ byla podívaná nejen pro dûti. Pol‰tí kolegové nabízeli li-

dem originální pfiírodní produkty – bylinkové ãaje a také v˘let do

Dinoparku v Krasiejówû.

Na veletrhu v Ostravû probûhlo rovnûÏ vyhlá‰ení Cen cestovního ru-

chu Moravskoslezského kraje 2019, v nichÏ se externí expozice mûst-

ského muzea v Hedvû âesk˘ brokát umístila na krásném druhém mís-

tû za nejlep‰í poãin. První cenu za nejlep‰í místo pro rodiny s dûtmi zís-

kal areál Kopfiivná v Malé Morávce. Jitka ·a‰inková, Iva Kyjáková
Informaãní centrum pfii Mûstském muzeu R˘mafiov

Mûsto R˘mafiov se prezentovalo 
na veletrzích cestovního ruchu v Brnû, Praze a Ostravû

Veletrh v Brnû ...a v Ostravû Fota: archiv Informaãního centra a J. Krajãová
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Pokud jste osamûlí, kdyÏ jste sami, jste ve ‰patné spoleãnosti. Jean-Paul Sartre

(Nejen) literární v˘roãí
1. 4. Mezinárodní den ptactva – slaví se od roku 1906 
2. 4. Mezinárodní den dûtské knihy – v˘roãí narození

Hanse Christiana Andersena v roce 1805
2. 4. 1840 nar. Émile Zola, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

29. 9. 1902) – 180. v˘roãí narození 

3. 4. 1940 nar. Pavel ·rut, spisovatel (zemfi. 20. 4. 2018) – 80. v˘-

roãí narození

5. 4. 1920 nar. Arthur Hailey, britsko-kanadsk˘ spisovatel (zemfi.

24. 11. 2004) – 100. v˘roãí narození 

5. 4. 1970 zemfi. Jan Slavíãek, malífi (nar. 22. 1. 1900) – 50. v˘ro-

ãí úmrtí

6. 4. 1520 zemfi. Raffael, vl. jm. Raffaello Santi, italsk˘ malífi (nar.

6. 4. 1483) – 500. v˘roãí úmrtí 

10. 4. 1945 zemfi. Josef âapek, v˘tvarník a spisovatel (nar. 23. 3. 1887)

– 75. v˘roãí úmrtí 

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

8. 4. Mezinárodní den RomÛ – v âR se slaví od roku 2001 
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – v˘roãí

prvního letu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví se
od roku 1969

12. 4. 1870 nar. Josef Pekafi, historik (zemfi. 23. 1. 1937) – 150. v˘-

roãí narození 

12. 4. 1945 zemfi. Vilém Mathesius, jazykovûdec a literární histo-

rik (nar. 3. 8. 1882) – 75. v˘roãí úmrtí 

14. 4. 1930 zemfi. Vladimir Majakovskij, rusk˘ spisovatel (nar.

19. 7. 1893) – 90. v˘roãí úmrtí 

15. 4. 1980 zemfi. Jean-Paul Sartre, francouzsk˘ spisovatel a filo-

sof (nar. 21. 6. 1905) – 40. v˘roãí úmrtí

17. 4. 1790 zemfi. Benjamin Franklin, americk˘ vynálezce, pfiíro-

dovûdec a politik (nar. 17. 1. 1706) – 230. v˘roãí úmrtí

21. 4. 1910 zemfi. Mark Twain, vl. jm. Samuel Langhorne

Clemens, americk˘ spisovatel (nar. 30. 11. 1835) – 110.

v˘roãí úmrtí 

22. 4. Den Zemû – slaví se od roku 1970
22. 4. 1840 nar. Odilon Redon, vl. jm. Bertrand-Jean R., francouz-

sk˘ v˘tvarník (zemfi. 6. 7. 1916) – 180. v˘roãí narození 

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva – vyhlá‰en 
UNESCO v roce 1995

23. 4. 2010 zemfi. Jan Balabán, spisovatel (nar. 29. 1. 1961) 

– 10. v˘roãí úmrtí 

24. 4. 1980 zemfi. Alejo Carpentier, kubánsk˘ spisovatel a muzi-

kolog (nar. 26. 12. 1904) – 40. v˘roãí úmrtí 

26. 4. 1900 nar. Alén Divi‰, malífi (zemfi. 15. 11. 1956) – 120. v˘r. nar.

26. 4. 1910 zemfi. Björnstjerne Björnson, norsk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 8. 12. 1832) – 110. v˘roãí úmrtí 

27. 4. 1820 nar. Herbert Spencer, anglick˘ filosof, zakladatel soci-

ologie (zemfi. 8. 12. 1903) – 200. v˘roãí narození

29. 4. 1980 zemfi. sir Alfred Hitchcock, americk˘ reÏisér a spiso-

vatel (nar. 13. 8. 1899) – 40. v˘roãí úmrtí 

30. 4. 1870 nar. Franz Lehár, rakousk˘ skladatel (zemfi. 24. 10. 1948)

– 150. v˘roãí narození 

30. 4. 1930 nar. Ljuba ·típlová, spisovatelka (zemfi. 24. 9. 2009) 

– 90. v˘roãí narození

Citát:
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R˘mafiovská knihovna se pfiipojila ke âtenáfiské v˘zvû, kterou vyhla-

‰uje web Databazeknih.cz. Jejím cílem je objevovat nové knihy hrou.

Staãí pfieãíst dvacet kniÏních titulÛ, které vyhovují dvaceti pokynÛm.

Ty najdete na webu Databazeknih.cz, na na‰em facebooku a webo-

v˘ch stránkách knihovnarymarov.cz. Pfiipravili jsme i âtenáfiskou v˘-

zvu pro dûti na ‰kolní rok 2019/2020. Obsahuje patnáct kritérií, ale

pro její splnûní staãí vybrat si jich deset. 

ZN

âtenáfiská v˘zva

I kdyÏ jsou v‰echny knihovny zavfiené, máme i v tûchto ãasech stále co na-
bídnout. V reakci na obrovskou poptávku po elektronick˘ch zdrojích dostup-
n˘ch na dálku byl spu‰tûn webov˘ prÛvodce #KnihovnyPROTIviru, kter˘ li-
dem usnadní hledání i v˘bûr.
Na své si pfiijdou ti, kdo hledají zdroje pro dopsání diplomky, rodiãe,

jejichÏ dûti se doma uÏ nudí, nebo v‰ichni ostatní ãtenáfii, ktefií nyní

pfii‰li o pfiístup ke klasick˘m knihám. Na pfiípravû se podíleli pracov-

níci Knihovny.cz, Digitalniknihovny.cz, za v˘razné podpory PR od-

dûlení a dal‰ích pracovníkÛ MZK, která tuto ãinnost zastfie‰uje.

Studenti V· zde najdou i odkaz na doãasnû zpfiístupnûné digitalizo-

vané fondy Národní knihovny âR a Moravské zemské knihovny, kte-

ré aÏ dosud byly dostupné jen ze studoven. V̆ vojáfii MZK i NK âR

na tom intenzivnû spolupracovali nûkolik dní i nocí.

Mûstská knihovna R˘mafiov, zdroj: MZK Brno

Kde sehnat knihy, kdyÏ je knihovna zavfiená?

Robert Brynza: Kanibal z Nine Elms

Beth O’Leary: Spolubydlící

George Orwell: 1984

Patrik Hartl: Nejlep‰í víkend

Samuel Bjork: V lese visí andûl

Patrik Hartl: Mal˘ praÏsk˘ erotikon

Heather Morris: Cilãina cesta

Samuel Bjork: Clona

Daniel Cole: Hadrov˘ panák

Robert Brynza: Chladnokrevnû

Kristin Hannah: Slavík

Radka Tfie‰tíková: Veselí

Dal‰í tipy na knihy, jejichÏ název je na obálce ãervenou barvou:

Nynûj‰í stav nouze, kdy platí zákaz volného pohybu lidí a doporuãu-

je se trávit vût‰inu ãasu doma, má i svoje pfiíjemné stránky, poskytu-

je napfiíklad ãas na ãtení. S kníÏkou se navíc lépe ãelí ponorkové ne-

moci a pocitu izolace. Pokud jste letos je‰tû nezaãali, mÛÏete se ny-

ní, „za ãasÛ korony“, pustit do âtenáfiské v˘zvy, tfieba s kníÏkou

splÀující jednoduché formální kritérium: název na obálce proveden˘

ãervenou barvou.

âervená barva je v˘razná, ba v˘straÏná, evokuje krev, a proto se

zhusta pouÏívá na obálkách thrillerÛ a detektivek, ale je to zároveÀ

barva veselá, takÏe zdobí i odlehãené humoristické prózy.

Nejpfiiléhavûji je pouÏita na obálce slavného románu Orhana Pamuka

Jmenuji se âervená, kter˘ lze doporuãit pfiíznivcÛm mnohovrstevna-

tého vyprávûní v duchu postmoderny.

Mnû se do ruky dostala próza Milana Valenty Cevakrk neboli
Krkavec, která uvedenému kritériu také vyhovuje, a pfiitom nepatfií

ani mezi thrillery a detektivky, ani mezi veselé oddechovky, ba ani

mezi postmodernistická díla, aãkoliv i ona má své vtipné momenty

a zajímavou kompozici. Odehrává se ve dvou paralelních ãasov˘ch

rovinách a souãasnû putuje v kruhu. DluÏno fiíci, Ïe základní my‰-

lenka není úplnû originální; motiv návratu v ãase ãi zámûny tûl mezi

starou a mladou du‰í uÏ byl v literatufie zpracován víckrát, stejnû ja-

ko rÛzné varianty setkání postavy s jejím mlad‰ím já a podobnû. Jen

z kniÏní produkce posledních let se objevuje tfieba v prvotinû Anny

Cimy Probudím se na ·ibuji, v MoÏnostech milostného románu Jana

Nûmce nebo v próze Petera Stamma Jemná lhostejnost svûta. 

Milan Valenta v‰ak princip „dvojího vstupu do téÏe fieky“ dovádí do

krajnosti. Jeho (anti)hrdina Milou‰ Mrlínek dostane ‰anci svÛj Ïivot

zopakovat s vûdomím v‰ech pozdûj‰ích událostí, a jako typick˘ ães-

k˘ ãlovûk ji vyuÏije pfiedev‰ím k pomstû za ve‰keré kfiivdy. Souãasnû

s tím, jak jeho stará du‰e obydlí jeho studentské tûlo, v‰ak mladá

Milou‰ova du‰e, nezku‰ená a navíc zakotvená v normalizaãní realitû

80. let, nucenû putuje do opotfiebovaného tûla v nepfiedstavitelné po-

revoluãní budoucnosti:

…zazvonil u dvefií panelákového bytu. Otevfiela mu tlustá Ïena v Ïu-
panu s tváfií namalovanou nakrásno. Jako by ji odnûkud znal, ale
vzpomenout si nemohl, hlavu mûl k prasknutí narvanou událostmi po-
slední doby, kter˘m ne a ne pfiijít na kloub.
„Dobr˘ den, nebydlím tu náhodou?“
Na‰minkovaná ústa se zkfiivila do ú‰klebku, ale mohl to b˘t také úsmûv:
„Fórky, fórky… pfiijet mûls uÏ vãera! Si nûkde zas nasával, co?“
Uhnula mu z cesty. Vstoupil do cizího bytu, kter˘ byl nejspí‰ jeho,
a zorientoval se v nûm jen díky tomu, Ïe socialistické paneláky byly
lepeny podle stejné ‰ablony. 
(…)
„Veãefie!“ ozvalo se odvedle.
VplíÏil se do kuchynû: „T˘ brìo, játra, kdes je sehnala?“ vyklouzlo
mu mimodûk, neboÈ játra byla jeho oblíbená delikatesa.
„Co je?“ znejistûla. „Kde bych je asi tak shánûla? Dole v Lídlu jich
mají mraky…“

(VALENTA, Milan. Cevakrk neboli Krkavec. 1. vyd. Brumovice:

Carpe diem, 2019, s. 51–52.)

Milan Valenta napsal pfied Cevakrkem uÏ fiadu knih, pfiedev‰ím od-

born˘ch publikací s pedagogickou tematikou, ale i nûkolik dûl be-

letristick˘ch, mimo jiné oceÀovanou pohádku pro dûti Mufiinoh
a Krchomilka, kterou skvûle ilustroval Petr Válek. Novinku si autor 

ilustroval sám a do pfiíbûhu zakomponoval i vlastní záÏitky, napfi. ze

studií na univerzitû v Olomouci nebo z uãitelského pÛsobení na

zvlá‰tní ‰kole. Hlavní slovo v Krkavci v‰ak dostává rozbujelá fanta-

zie, hravost, básnivá líãení, smysl pro drsn˘ humor i projevy chla-

páctví, které rozhodnû nevyvolají touhu se s hlavní postavou ztotoÏ-

nit. ProtoÏe „srdce lidské se nemûní“, ani kdyÏ dostane druhou ‰anci,

a tak i stará Milou‰ova du‰e nutnû dojde poznání, Ïe „není v jeho mo-
ci zvrátit osud a zabránit tomu, aby nebyl ve ‰patnou dobu na ‰pat-
ném místû“. Zdenka Pfiikrylová

Kniha, jejíÏ název je na obálce ãervenou barvou
Milan Valenta: Cevakrk neboli Krkavec

Mûstská knihovna R˘mafiov
má na pokyn zfiizovatele do odvolání zavfieno a ru‰í v‰echny akce pro ‰koly i vefiejnost.

V‰echny v˘pÛjãky jsou automaticky prolongovány.
Pro aktuální informace sledujte ná‰ facebook a web

www.knihovnarymarov.cz.
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Aãkoli bychom díky velkému mnoÏství kamnov˘ch souborÛ mohli

pfiedpokládat i ãetné typy korunních kachlÛ, byly ve v˘kopu u jano-

vického zámku ojedinûlé (6 zlomkÛ stejného typu). DÛvodem jistû je,

Ïe se podafiilo vyzvednout zlomky kachlÛ jen ze skromné ãásti mno-

hokrát vût‰í plochy. Nevíme téÏ, ke kterému typu kamen patfií.

Vnûj‰í stûnu pokryla vysoce kvalitní svûtle zelená glazura. Zlomky

korunní ãásti dovolily praktickou i kresebnou rekonstrukci horní

ãásti renesanãních kamen. Kachle nemají komory, jde jen o deko-

rativní keramické destiãky (16,2 cm x 22,8 cm). Tvofií je oblouãek

(akroterium – ozdoba stfiechy antického chrámu) a dva poloviãní.

Na líci je zdobí stylizovan˘ reliéfní akant s podlouhlou edikulou 

uprostfied. Pod prvním a druh˘m i druh˘m a tfietím listem akanto-

vého vûjífie jsou vÏdy na obou polovinách umístûny ãtvrtkruhy.

Nahofie se na dvou siln˘ch stopkách pfiipojují reliéfní koule pfietnu-

té ve stfiedu tfiemi vodorovn˘mi r˘Ïkami. Pod oblouãky následují

dvû masivní fiímsy pÛlkruhového profilu stfiídané linií perlovce.

Kruhové perly bûÏí v pfiesn˘ch intervalech a pod nimi dal‰í dvû

fiímsy. Na obou koncích je kachel vertikálnû okosen˘, aby mohl

s dal‰ím vytvofiit roh koruny kamen. 

¤ímsové kachle z janovického zámku tvofií skupiny glazovanou

a reÏnou. První varianta 1. typu (35 zlom.) je opatfiena hlub‰í komo-

rou a mnoÏství zlomkÛ dovolilo úplnou kresebnou rekonstrukci

(22,1 cm x 16,6 cm). Nijak se hmotou a zpracováním neli‰í od 

ostatního zboÏí. Nûkteré kachle mají reÏn˘ povrch korigovan˘ bílou

engobou (spí‰ jde o opadanou polevu). Jiné kryje kvalitní lesklá ze-

lená glazura. Nahofie je v˘razná fiímsa okosená a následuje pás rene-

sanãního listovce (trojité a zaoblené lístky hroty nahoru). Základním

motivem je vût‰í andílãí hlaviãka s krátk˘mi kuãerami a rozpjat˘mi

kfiídly. Je umístûna v hlub‰í stupÀovité nice (8,7 cm x 20 cm, hlubo-

ké 1,1 cm). KaÏdou peruÈ tvofií tfii vrstvy brkÛ. Dole bûÏí opût linie

listovce stfiídajícího ostré a oblé trojlaloãné lístky ukonãené nezdo-

ben˘m okrajem.

Druhá, men‰í varianta (reÏná) je v nálezu zastoupena jen sporadicky

(2 zlom.). ReÏné kachle jsou jednodu‰‰í obdobou pfiedcházejících.

Jsou pálené do svûtlej‰í hnûdi, hmota obsahuje hrubé ostfiivo s pfií-

mûsí muskovitu a úlomkÛ bfiidlice (místní v˘robek?). Fragmenty 

umoÏnily rekonstrukci stfiední ãásti s jednodu‰‰í v˘zdobou. Nahofie

bûÏí li‰ta s nízk˘m obl˘m profilem, následují dva úzké stupnû 

a ohraniãují v˘klenek vyplnûn˘ andílãí hlaviãkou s del‰ími vlasy

a rozepjat˘mi perutûmi se tfiemi vrstvami per.

Typ 2 má tfii varianty. První varianta s vejcovcem a rostlinn˘mi mo-

tivy je vypálena z drolivé hmoty s hrub˘m ostfiivem, pfiímûsí mus-

kovitu a zrny bfiidlice (místní?). Chybí mûfiitelné údaje kromû ‰ífie

v˘zdobn˘ch pásÛ. Pod úzk˘m okrajem bûÏí linie velkého dokonale

provedeného vejcovce o ‰ífii 1,6 cm, kachel pak ustupuje ‰ikmo do-

lÛ a následuje pás listovce s hrotit˘mi trojlaloãn˘mi lístky stfiídající-

mi oblé jednolaloãné. Druhá varianta s vejcovcem je vypálena z dro-

livé hmoty stejné jako pfiedchozí. Povrch ãelní vyhfiívací stûny

(âVS) je zelenû glazován. Je stylovû pfiíbuzn˘ s pfiedchozím a jedi-

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe 
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

9. ¤ímsové, vrchlíkové a soklové kachle

Z historie

Rekonstrukce korunního kachle

Rekonstrukce fiímsového kachle s andílãí hlaviãkou

Originál korunního kachle

Originál kachle obr. 3
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n˘m dochovan˘m prvkem je vejcovec v zahloubené linii (‰. 2,2 cm),

jde o linii dosud nejvût‰ího vejcovce v souboru. Tfietí varianta s li-

stovcem má stejné parametry jako pfiedchozí a pokr˘vá ji téÏ kvalit-

ní zelená poleva. Ani zde nedává fragment úplnou pfiedstavu kachle

ani dal‰í údaje. Podlouhl˘ zlomek fiímsového kachle je stylem i tech-

nick˘mi prvky pfiíbuzn˘ pfiedchozímu. Pod horní li‰tou probíhá pás

pravidelného listovce v mírném zahloubení s naznaãen˘mi schodky

(‰. 1,8 cm).

Soklové kachle jsou problematické. Mohou b˘t pouÏity v patû kamen

jako keramick˘ sokl usazen˘ na zdûném podloÏním stupni, ale stejnû

by se mohly pouÏít jako horní fiímsy, podklad pod kachle korunní, viz

rekonstrukci kamen (Pajer, 1982). Oproti ostatním jsou masivnûj‰í.

Typ I pfiedstavuje prost˘ komorov˘ kachel (1 ks). Je vypálen do ãer-

vena z drolivé hmoty s hrub˘m ostfiivem, muskovitem a ãern˘mi ne-

rostn˘mi zrnky. âVS pokr˘vá nekvalitní rozesklená zelená glazura.

V prÛfiezu probíhá povrch vlnitû od rovné horní hrany. Spodní ãást je

zaoblená a oddûlená od pfiedchozí ãásti schodkem. Typ II zastupuje

komorov˘ kachel s jednoduch˘m vegetabilním dekorem (2 zlom.). Je

pálen do oranÏe z hrubû ostfiené hmoty s pfiímûsí muskovitu a úlom-

kÛ bfiidlice. âVS kryje nekvalitní zelená glazura ve stavu rozesklívá-

ní. Povrch kachle je mírnû prohnut˘ a zdoben pásem velk˘ch, ponû-

kud ‰ikmo postaven˘ch, zaoblen˘ch a mírnû proÏlaben˘ch listÛ. 

Zvlá‰tní postavení mají a pomûr-

nû neobvyklé jsou vrchlíkové ná-

stavce (6 zlom.). Jsou tvofieny na

rychloobrátkovém hrnãífiském

kruhu a patfií dvûma exempláfiÛm,

které tvofiily dominantu kamen.

Mají vzhled velkého keramického

síta (kotlíku ãi bufiinky) obrácené-

ho dnem vzhÛru. Vût‰í je vypálen

do ãervena z drolivé hmoty s ob-

sahem hrub‰ího ostfiiva, pfiímûsí

muskovitu a úlomkÛ bfiidlice

(místní provenience?). Povrch

kryje zelená glazura s pfiíznaky

slepnutí, uvnitfi je ponechán reÏn˘

povrch. Kotlíkovité tûlo konãí

vnû vyklonûn˘m okrajem a v pûti

pravideln˘ch liniích je provrtáno

mnoÏství pravidelnû rozmístû-

n˘ch otvorÛ profilu 0,35 cm. Dno

(horní ãást) je vypuklé. Nahofie 

obíhají kachel soustfiedné kruho-

vé (modelaãní?) r˘hy. Men‰í ze

dvou vrchlíkÛ je neglazovan˘

(hmota s pfiímûsí muskovitu). 

Mgr. Jifií Karel

(Go‰, V. – Karel, J. Renesanãní kachle ze zámku Janovice
u R˘mafiova. In sbor. Quod bene notandum. R˘mafiov, 2012; Pajer, J.
Hromadn˘ nález ze zaãátku 17. století ve StráÏnici. StráÏnice, 1982;
Chovanec, J. Kachlice z rodného ka‰tieºa Franti‰ka II. Rákócziho
v Bor‰i. In Archeologia historica, sv. 26. Brno, 2003; SkruÏn˘, L.
Keramické d˘mníky zvané „kochy“, „kozuby“, „krba“, „krbeãky“
a „sopouchy“ v ikonografickém materiálu Chodského muzea a ve
sbírkov˘ch fondech ãesk˘ch a moravsk˘ch muzeí. In Archaeologia
historica, sv. 16. Brno, 1991; Janál, J. Komorové kachle ve sbírkách
hole‰ovského muzea. In Archeologie Moravy a Slezska. Havífiov,
2001; Polla, B. – Slivka, M. – Valla‰ek, A. K problematike v˘skumu
hrádkov a hradov na Slovensku. In Archaeologia historica, sv. 6.
Brno – Ko‰ice, 1981 ad.)

Soklové kachle

Men‰í fiímsov˘ kachel s andílãí hlaviãkou

Nákres kamen z medailonov˘ch
kachlí se soklov˘mi na podstavû
i korunû (podle J. Pajera)

¤ímsové kachle s vejcovcem

Vrchlíkov˘ kachel
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Místní akãní skupina (MAS) R˘mafiovsko se podí-
lela s matefisk˘mi a základními ‰kolami R˘ma-
fiovska na organizování vzdûlávacího koncertu
zlínské cimbálové muziky Réva. Koncert se uskuteãnil v rámci Místního akã-
ního plánování 25. února a 6. bfiezna v sále Stfiediska volného ãasu. 
âtyfii hudci pfiiblíÏili dûtem z matefisk˘ch a základních ‰kol zábavnou

formou tradice ãeské lidové muziky a seznámili je se sv˘mi nástroji. 

„Pokud by si nûkdo z vás myslel, Ïe umíme na cimbál zahrát jen li-
dové písniãky, tak by se m˘lil. Pfiesvûdãíme vás o opaku a zahrajeme
tfieba jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písniãky, dokon-
ce i rock, ‚ovocnou‘ písniãku nebo tfieba i skladbu hororovou,“ pfii-

blíÏil repertoár kontrabasista Radek Hala. Spoleãnû s ním zahráli pri-

má‰ kapely Pavel Brunclík na housle, Radek Hanaãík na klarinet

a Jifií Holub na cimbál.

Díky pestrosti programu se Réva bûhem 27 let své existence prosa-

dila nejen doma, ale i v zahraniãí. Dodnes vystupuje v rozhlase

a v ãesk˘ch i slovensk˘ch televizních pofiadech.

Z únorového a bfieznového koncertu si dûti odná‰ely nejen velk˘ zá-

Ïitek, ale pfiedev‰ím fiadu poznatkÛ o lidové hudbû a tradiãních hu-

debních nástrojích. Fota a text: JiKo 

Réva zaujala nejmlad‰í posluchaãe

Organizace a spolky

Charita Krnov vyhla‰uje od 1. bfiezna 2020 vefiejnou sbírku na pomoc osifie-
l˘m dûtem.
Jedenáctilet˘ Luká‰ a dvanáctilet˘ Jakub zÛstali bez maminky. Paní

Ivana Stuchlíková zemfiela 4. února 2020 ve vûku 35 let pfii autone-

hodû spolu se sv˘m tfiímûsíãním synem Mikulá‰em. Po sobû zane-

chala partnera Martina Koláãka (otce Mikulá‰e) a z pfiedchozího

vztahu dva syny, jejichÏ otec pfied nûkolika lety zemfiel v dÛsledku

nemoci. Matka s partnerem vychovávali v‰echny dûti spoleãnû

a Martin Koláãek má i nadále zájem v péãi o oba chlapce pokraão-

vat. Maminka byla fieditelkou M· v Bruntále, na rodinû jí velmi zá-

leÏelo a dûti pro ni byly v‰ím.

Pojìme spoleãnû podpofiit sbírkou tyto dûti, kter˘m uÏ nikdo rodiãe

nevrátí. Sbírka jim mÛÏe pomoci trávit smysluplnû voln˘ ãas, umoÏ-

nit studium a pfiipravit se na budoucí Ïivot.

Nebuìme lhostejní k ne‰tûstí a otevfieme svá srdce pfiipojením se do

sbírky:

– pfievodem finanãní ãástky na sbírkov˘ úãet Charity Krnov,

– sloÏením hotovosti pfiímo do pokladny Charity Krnov.

Vefiejnou sbírku vyhla‰uje Charita Krnov v souladu s ustanovením

zákona ã. 117/2001 Sb., o vefiejn˘ch sbírkách. Sbírka byla zaháje-
na 1. bfiezna 2020.
âíslo úãtu: 123-1390210277/0100
JiÏ nyní v‰em dûkujeme za projevenou solidaritu a podporu.

Bc. Monika Dudová, fieditelka Charity Krnov

Vyhla‰ujeme vefiejnou sbírku na pomoc osifiel˘m dûtem

Ná‰ euroregion je název fotosoutûÏe, kterou vyhlásil Euroregion

Pradûd. AÏ do 15. fiíjna 2020 mohou zájemci zasílat své snímky,

které vznikly na území ãesk˘ch a polsk˘ch obcí a mûst, jeÏ tento eu-

roregion tvofií. SoutûÏí se ve dvou kategoriích, a to se snímky, na 

nichÏ je zachyceno jaro a léto v Jeseníkách. Druhou kategorii pak

tvofií fotografie tematicky zamûfiené na podzim a zimu. Do kaÏdé ka-

tegorie je moÏné zaslat jen dva snímky ve formátu JPG na e-mail 

fotosoutez@europraded.cz. Je tfieba také pfiidat jméno, adresu a mís-

to, kde byl snímek pofiízen. Do finále soutûÏe bude porotou

Euroregionu Pradûd vybráno sto fotografií z kaÏdé kategorie.

Zvefiejnûní vybran˘ch fotografií a hlasování bude probíhat na face-

bookové stránce www.facebook.com/EuroPraded od 20. fiíjna do 30.

listopadu. V kaÏdé kategorii bude ohodnoceno deset fotografií, kte-

ré získají v hlasování nejvíce „lajkÛ“. V pfiípadû shodného poãtu

„lajkÛ“ u více snímkÛ rozhodne porota Euroregionu Pradûd.

Podrobné informace o fotosoutûÏi najdete na adrese www.europra-

ded.cz. 
Sekretariát Euroregionu Pradûd

Euroregion Pradûd vyhlásil fotosoutûÏ

Z okolních obcí a mûst

Omluva redakce
PfiestoÏe aktualizované jízdní fiády, které vy‰ly v RH 02/2020, zpracovávali ãlenové redakce a provedli nûkolikerou kontrolu, na‰im pozor-

n˘m ãtenáfiÛm neunikla chyba v odjezdech z Karlovy Studánky a Malé Morávky, zastávky, do R˘mafiova u linky 950 904.

Správn˘ odjezd z Karlovy Studánky je 17:02 místo 17:12 a z Malé Morávky, zastávky, odjíÏdí spoj 17:13 místo 17:23.

Tímto se za chybu ãtenáfiÛm omlouváme a zároveÀ dûkujeme nejmenované ãtenáfice za to, Ïe nás na chybn˘ údaj upozornila. Redakce RH

-03-2020  25.3.2020 15:02  Stránka 21



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT3/2020

22

První roãník soutûÏe Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019
má své vítûze. V pûti kategoriích se o titul ucházely atraktivity i osobnosti
z oblasti cestovního ruchu. Slavnostní vyhlá‰ení se uskuteãnilo v pátek 
28. února v Trojhalí Karolina.
„Tû‰í mû, Ïe jsou vítûzné atraktivity rozprostfiené po celém kraji, od
JeseníkÛ pfies Ostravu aÏ po Beskydy. Je skvûlé, Ïe v soutûÏi nezao-
stávají ani ménû známá zafiízení. Ta se totiÏ ãasto objevují na druh˘ch
a tfietích místech za vítûzn˘mi turistick˘mi tahouny. To je z hlediska
udrÏitelného cestovního ruchu pozitivní zpráva. Na‰ím cílem je totiÏ
náv‰tûvníky nalákat i do ménû exponovan˘ch míst,“ uvedl námûstek

hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní

ruch Jan Krko‰ka, kter˘ nad soutûÏí pfievzal zá‰titu.

O osobnosti a poãinu rozhodli odborníci z oblasti cestovního ruchu.

DrÏitelem titulu Osobnost cestovního ruchu se stal Lumír Plac, dlou-

holet˘ fieditel Hornického muzea Landek Park.

„V dal‰ích tfiech kategoriích rozhodovala vefiejnost. Chtûli jsme, aby
v˘letníci volili srdcem a vítûze urãili podle sv˘ch osobních zku‰enos-

tí a pocitÛ. A tak se nejromantiãtûj‰ím místem stal poutní vrch Cvilín
v Krnovû, v kategorii nejmilej‰í zafiízení pro rodiny s dûtmi zvítûzil
Resort Kopfiivná v Malé Morávce a Dolní Vítkovice zabodovaly jako
nejoblíbenûj‰í atraktivita v Moravskoslezském kraji roku 2019,“ vy-

jmenoval námûstek Krko‰ka.

O v˘jimeãn˘ch projektech cestovního ruchu a osobnostech, které tu-

rismus v kraji rozvíjejí, se rozhodovalo od 13. ledna do 13. února

2020 prostfiednictvím internetového hlasování. SoutûÏ bude pokraão-

vat i v následujících letech. „Vyhlá‰ení soutûÏe vzbudilo znaãn˘ zá-
jem. Lidé se zkrátka o turisticky atraktivní místa zajímají, vûdí, kde
k turistÛm pfiistupují vstfiícnû a s respektem. Na‰í snahou je, aby sou-
tûÏ nejen zviditelnila dobfie fungující projekty, ale byla také motivací
pro dal‰í subjekty v cestovním ruchu zatraktivnit turistickou nabídku.
Dnes sice v soutûÏi nefigurují, ale v dal‰ím roãníku mohou b˘t díky
modernizaci svého zafiízení ãi sluÏeb nominováni,“ doplnil David

Karãmáfi, fieditel Moravian-Silesian Tourism, která Ceny cestovního

ruchu Moravskoslezského kraje 2019 pofiádala. 

Druhé místo za Nejlep‰í poãin cestovního ruchu získala 
expozice Hedvy âesk˘ brokát R˘mafiov

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Kategorie I – Osobnost cestovního ruchu Moravskoslezského
kraje 2019
1. místo: Lumír Plac, fieditel Hornického muzea Landek Park

2. místo: Jifií Nakládal, pfiedseda Spolku Bílá v Beskydech a majitel 

NA BÍLÉ | BESKYDY

3. místo: Markéta Koufiilová, kastelánka státního zámku RaduÀ

Kategorie II – Nejlep‰í poãin cestovního ruchu roku 2019
v Moravskoslezském kraji
1. místo: Stezka Vala‰ka, Pustevny

2. místo: Expozice textilní v˘roby Hedva âesk˘ brokát, R˘mafiov

3. místo: Rozhledna ·ibenice, Stûbofiice

Kategorie III – Nejromantiãtûj‰í místo v Moravskoslezském kraji
1. místo: Poutní vrch Cvilín, Krnov

2. místo: Obora Hukvaldy, Hukvaldy

3. místo: Uhlífisk˘ vrch, Bruntál

Kategorie IV – Nejmilej‰í zafiízení pro rodiny s dûtmi
v Moravskoslezském kraji
1. místo: Resort Kopfiivná, Malá Morávka

2. místo: Jaro‰Ûv statek, Studénka

3. místo: Skalka family park, Vfiesina

Kategorie V – Nejoblíbenûj‰í atraktivita v Moravskoslezském
kraji
1. místo: Dolní Vítkovice, Ostrava

2. místo: Zoo Ostrava, Ostrava

3. místo: OsoblaÏská úzkokolejka, Osoblaha

Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí

odbor kanceláfie hejtmana kraje

Vítûzové Cen cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019

Kromû  za j i ‰ Èován í
ochrann˘ch pomÛcek se
Moravskoslezsk˘ kraj
stará o to, jak pomoci
podnikatelÛm, ktefií se 
ocitli nebo je‰tû ocitnou ve finanãní tísni v souvislosti s pandemií koronaviru. 
„Rozpoãet kraje není schopen vyfie‰it tíÏivou situaci podnikatelÛ bez

zapojení evropsk˘ch a národních zdrojÛ. Aktuálnû mapujeme dostup-
nou pomoc z Evropy i od státu a bavíme se s na‰imi partnery o nej-
lep‰í moÏné variantû pomoci, jak z krátkodobého, tak dlouhodobého
hlediska,“ fiekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Upfiesnil, Ïe v Moravskoslezském kraji je evidováno pfies 255 tisíc

podnikatelsk˘ch subjektÛ, z toho 182 tisíc ÏivnostníkÛ. 

„Více neÏ polovina osloven˘ch firem deklaruje problémy s poklesem
trÏeb a upozorÀuje na zhor‰ení situace v dal‰ích t˘dnech ãi mûsících.
Opatfiení zavedená kvÛli ochranû obyvatelstva v souvislosti s korona-
virem se podle pfiedbûÏn˘ch prÛzkumÛ nejvíce dotknou drobn˘ch
podnikatelÛ, zejména v oblasti sluÏeb, kde je zamûstnáno nejvíce lidí.
Podpora by mûla b˘t smûfiována právû jim,“ fiekl pfiedseda pfiedsta-

venstva Krajské hospodáfiské komory Moravskoslezského kraje Jan

Bfiezina. 

Evropská unie pfiislíbila âeské republice 25,5 miliardy na pomoc

s následky pandemie koronaviru, dal‰í peníze alokovalo Ministerstvo

prÛmyslu a obchodu v programu COVID. Kromû této finanãní po-

moci stát prostfiednictvím Ministerstva práce a sociálních vûcí

a Ministerstva financí pfiipravuje pro podnikatele dal‰í kompenzaãní

a liberaãní mechanismy. 

Moravskoslezsk˘ kraj mÛÏe hrát dÛleÏitou úlohu v pomoci podnika-

telÛm, kromû zdrojÛ ze svého rozpoãtu je schopn˘ zajistit pfierozdû-

lování prostfiedkÛ z evropské i národní úrovnû. Ve spolupráci

s Krajskou hospodáfiskou komorou a Moravskoslezsk˘m inovaãním

centrem Ostrava mÛÏe zacílit prostfiedky a pomoc na konkrétní pro-

blémy firem a zapojit také obce, které se mohou na pomoci podnika-

telÛm na jejich území rovnûÏ podílet. 

„Osvûdãila se nám zku‰enost s modelem poskytování tzv. kotlíkov˘ch
dotací, kde jiÏ dnes dochází ke sdruÏování prostfiedkÛ z evropsk˘ch
fondÛ, státních zdrojÛ, krajsk˘ch a obecních rozpoãtÛ. Proto v rámci
na‰ich pfiíprav uvaÏujeme o tom, Ïe by ze startu mohla smûfiovat po-
moc ÏivnostníkÛm a mal˘m podnikÛm obdobn˘m zpÛsobem. Nedílnou
souãástí krajské pomoci by také bylo poradenství pro firmy,“ fiekl ná-

mûstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krko‰ka.

Upozornil, Ïe dÛleÏité je zejména stanovit kritéria pro v˘bûr podni-

kÛ, které budou moci zaji‰tûné zdroje za urãit˘ch podmínek ãerpat.

Pfii definování tûchto parametrÛ a nastavení dlouhodobé podpory pro

podniky bude kraj úzce spolupracovat jak s centrální úrovní, tak

s partnery v kraji. První opatfiení by kraj mohl schválit na ãervnovém

zastupitelstvu. Nûkteré podpÛrné aktivity vãetnû poradenství firmám

spustí je‰tû dfiíve.

Podnikatelé v nouzi mají nadûji na pomoc
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Pomáháme si navzájem v Moravskoslezském kraji – Spolu to dáme. To je pod-
titul webové stránky, kterou zfiídil Moravskoslezsk˘ kraj. Lidé tu mohou na-
bízet a vyuÏívat dobrovolnickou pomoc. 
„Doba je napjatá. Lidé se obávají o své zdraví a zdraví sv˘ch blíz-
k˘ch. Nevíme, kdy se na‰e Ïivoty vrátí do normálu. O to dÛleÏitûj‰í je
drÏet spolu a respektovat nastavená pravidla. Dûkuji proto v‰em li-
dem, ktefií jsou ohleduplní ke svému okolí, nemyslí jen na sebe, ale ta-
ké na ostatní, sousedy, kolegy v práci, babiãku odvedle,“ uvedl mo-

ravskoslezsk˘ hejtman Ivo Vondrák.

Dodal, Ïe dobrovolnickou pomoc mohou na tomto portálu nabízet

jednotlivci i organizace. V domácnostech, pobytov˘ch sociálních

sluÏbách, v‰ude tam, kde je kvÛli koronaviru potfieba pomoci. „Je to
jakási ‚burza práce‘ – pohlídám dûti, nakoupím, uklidím, u‰iju rou‰-
ku. Prostû lidé budou jejím prostfiednictvím nabízet a vyuÏívat po-
tfiebnou pomoc,“ upfiesnil Ivo Vondrák.

Na adrese spolu.msk.cz se dobrovolníci zaregistrují, uvedou svoje

kontaktní údaje a pak podle typu nabízené pomoci budou aplikací ve-

deni k dal‰ímu postupu. Kromû obsahu nabízené ãinnosti je moÏné

zadat i místo, kde má b˘t pomoc realizována. Potom uÏ budou dob-

rovolníci kontaktováni samotn˘mi Ïadateli o pomoc, ktefií se rozhod-

nou nabídku vyuÏít.

„Na stránkách je samozfiejmû moÏné konkrétní pomoc vyhledávat.
Dobrovolníci mohou prostfiednictvím aplikace svoji nabídku také
spravovat; pokud budou uÏ vytíÏení nebo se rozhodnou ãinnost ukon-
ãit, tak mohou svoji nabídku deaktivovat,“ fiekl námûstek hejtmana

pro sociální oblast Jifií Navrátil s tím, Ïe pro zaji‰tûní ochrany osob-

ních údajÛ nejsou kontaktní údaje dobrovolníka zvefiejnûny. Kontakt

mezi dobrovolníkem a zájemcem o pomoc se uskuteãní zasláním

kontaktních údajÛ zájemce o pomoc na e-mail dobrovolníka.

„Ukazuje se, Ïe fiada lidí v na‰em kraji je ochotná i v této sloÏité dobû
nabídnout své moÏnosti a pomáhat ostatním. Jsem za to velmi rád a dû-
kuji. Právû v tûchto ãasech je klíãová vzájemná pomoc a solidarita, a to
nejen ve smyslu distribuce materiální pomoci, ale tfieba i v moÏnosti pod-
pofiit se navzájem prostfiednictvím hlídání dûtí nebo úklidu v domácnos-
ti. Pevnû vûfiím, Ïe spoleãnû to opravdu dáme,“ ubezpeãuje Jifií Navrátil.

Vzhledem k tomu, Ïe tato aplikace nabízí mnohem více moÏnos-
tí a také, aby krajská pomoc byla centralizována na jednom mís-
tû, ru‰íme kontakt podpora@msk.cz. 

PhDr. Miroslava Chlebounová
PR specialista

oddûlení komunikace a strategického marketingu
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Spolu to dáme, to je nov˘ portál kraje

R˘mafiov se pfiipojil k Baterko-

mánii. O co jde? Tento projekt

kombinuje sbûr baterií a charitu.

âím více se od bfiezna do srpna v zapojen˘ch mûstech v Moravsko-

slezském kraji vybere baterií, tím více finanãních prostfiedkÛ bude vûno-

váno na charitativní nebo obecnû prospû‰né projekty. Sbûrnou nádobu na

baterie oznaãenou logem projektu najdete v pfiízemí radnice a v dal‰ích

dvou budovách mûstského úfiadu. Neváhejte a noste na místa urãení pou-

Ïité baterie! 

KaÏdá baterka, která skonãí na recyklaci, se poãítá a ty odevzdané v rám-

ci Baterkománie hned dvakrát. Za prvé tfiídûním baterií chráníte pfiírodu, za

druhé podpofiíte dobrou vûc. 

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje a nezisková spoleãnost 

ECOBAT vûnují za kaÏd˘ kilogram baterií vytfiídûn˘ch bûhem projektu 10

korun na charitativní a obecnû prospû‰né projekty v kraji, a to aÏ do v˘‰e

100 tisíc korun.

A jaké projekty budou podpofieny? Baterkománie je spojená se soutûÏí

mûst. Cílová finanãní ãástka bude rozdûlena mezi tfii projekty, které na-

vrhly tfii ve sbûru nejúspû‰nûj‰í mûstské ãi obecní úfiady. Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov navrhuje ãástku vûnovat na pofiízení pomÛcek a vybavení pro

handicapované Ïáky Základní ‰koly na ·kolním námûstí.

Mûstské úfiedníky mohou ve sbûru baterií podpofiit i obãané. Do 
31. srpna 2020 mohou nosit pouÏité baterky na sbûrná místa ve v‰ech

tfiech budovách mûstského úfiadu. V tuto chvíli jsou v dÛsledku nouzové-

ho stavu budovy uzavfieny, ale baterie mÛÏete shromaÏìovat doma a pfii-

nést je, aÏ to bude moÏné.

Konkurence je velká. Vyhrává ten, kdo shromáÏdí nejvíce baterií.
Proto neme‰kejte a prohledejte doma ãi v práci v‰echny ‰uplíky a jiné

skr˘‰e a pfiineste do sbûrn˘ch nádob na Mûstském úfiadû R˘mafiov co nej-

více pouÏit˘ch baterií. 

Sledujte web projektu baterkomanie.ecobat.cz a facebookov˘ profil BA-

TERKOMÁNIE. Najdete zde pfiehled zapojen˘ch mûst, nominované pro-

jekty a dal‰í informace.

Eva Gallatová, manaÏerka marketingu, redakce RH

Sbíráme baterie pro dobrou vûc

DÛleÏité odkazy pro podnikatele: 
- BusinessInfo.cz – Informaãní server pro podnikatele a nejãastûj‰í

otázky a odpovûdi podnikatelÛ a ÏivnostníkÛ: https://bit.ly/3a2PWzb 

- Ministerstvo prÛmyslu a obchodu – rozcestník dÛleÏit˘ch odkazÛ

vãetnû kontaktÛ: https://bit.ly/2TZgmw1 

- Hospodáfiská komora – aktuální informace ke koronaviru:

https://bit.ly/3a42571 

- âeskomoravská záruãní a rozvojová banka – úvûr COVID:

https://bit.ly/3a4k1OD 

- Ministerstvo práce a sociálních vûcí – pfiehled podpory:

https://bit.ly/3aevjzS 

- Ministerstvo financí – liberalizaãní balíãek: https://bit.ly/2Qt0lfT

- Statutární mûsto Ostrava – podpora pro drobné podnikatele:

https://bit.ly/2JaENRb 

- Moravskoslezsk˘ kraj – informace o koronaviru v kraji:

https://bit.ly/3a4ky35 

PhDr. Miroslava Chlebounová, PR specialista
oddûlení komunikace a strategického marketingu

odbor kanceláfi hejtmana kraje
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Moravskoslez‰tí vãelafii si rozdûlí 2 miliony korun z krajského rozpoãtu na
obnovu vãelích úlÛ, pofiízení vãelafiského zafiízení nebo na podporu vzdûlává-
ní, v˘chovy a osvûty.
Leto‰ní dotaãní program kraje je zamûfien na podporu stávajících

vãelafiÛ, stabilizaci a zv˘‰ení stavÛ kvalitních vãelstev i na opatfiení

zlep‰ující zdravotní stav vãel a rozvoj odborného vzdûlávání vãelafiÛ.

Îádosti je moÏné podávat elektronicky od 16. bfiezna do vyãerpání 

alokace, nejpozdûji v‰ak do 9. dubna. O dotaci mohou poÏádat stá-

vající vãelafii a vãelafiské spolky. „Letos není dotace urãena pro za-
ãínající vãelafie. Nastavení dotaãního programu zohledÀuje aktuální
potfieby vãelafiÛ v kraji tak, jak je prezentovali jejich zástupci v dis-
kuzi nad v˘sledky dosaÏen˘mi krajskou podporou vãelafiství v minu-
l˘ch letech,“ vysvûtila námûstkynû hejtmana Jarmila Uvírová.

Foto a text: Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Kraj pomÛÏe vãelafiÛm 

Habr obecn˘ (Carpinus betulus) je v˘znamn˘m prÛvodcem dubu, ze-

jména zimního, proto se jejich areály znaãnû pfiekr˘vají ãi shodují;

zabírají témûfi celou Evropu. PfiestoÏe vyznaãení areálÛ v atlasech b˘-

vají celoplo‰ná, neznamená to, Ïe danou dfievinu najdeme kdekoli –

musíme pfiihlíÏet k jejímu nároku na svûtlo, teplo, vlhkost a typ pÛ-

dy, coÏ také souvisí s nadmofiskou v˘‰kou. Habr je dfievina níÏin a pa-

horkatin, zasahuje je‰tû do podhorského stupnû; v˘‰e uÏ se vyskytu-

je jen ojedinûle. VyÏaduje také polostín aÏ stín. Jak habr poznáme?

Habr je stfiednû vysok˘ strom, obvykle se jeho v˘‰ka pohybuje v roz-

mezí 10–20 m a nepfie-

sáhne 25 m. Kmen má

i ve stáfií hladkou kÛ-

ru, která je „zdobena“

tmav‰ími síÈovitû pro-

bíhajícími pásy. Kmen

nezfiídka b˘vá kfiiv˘

a svalcovit˘ (lesníci

pouÏívají v˘raz nápon-

ãit˘). Listy jsou asi 

8 cm x 4 cm velké, na

konci za‰piãatûlé, po 

okraji 2x pilovité. Roz-

poznávacím znakem je

také plod – ofií‰ek o ve-

likosti asi 7 mm uloÏe-

n˘ v trojcípém listenci,

kter˘ umoÏÀuje rozlet

do okolí stromu. Na

koncích vûtví je tûchto

plodenství cel˘ svazek.

Habr obecn˘ si lze

splést s habrem v˘-

chodním (C. orientalis),

kter˘ má podobné listy

a plodenství, pfiípadnû

téÏ s habrovcem habro-

list˘m (Ostrya carpini-

folia).

V R˘mafiovû najdeme

dva zajímavû tvarované,

bohatû vûtvené habry

v horní ãásti Pivovarské

ulice pfied vyústûním na

Hornomûstskou, tfietí

pak o nûco níÏe, dal‰í

napfiíklad v areálu jano-

vického zámku. V le-

sích pod Stráleckou mys-

livnou narazíme i na

habrové buãiny. Habr se také pouÏívá na vytváfiení Ïivého plotu.

Mnohé listnaté dfieviny kdysi u nás tvofiily rozlehlé lesy, jiné se pak

v˘raznû uplatÀovaly v rostlinn˘ch spoleãenstvech nûkter˘ch klima-

tick˘ch nebo pÛdnû vyhranûn˘ch stanovi‰È. Ty v‰ak byly v kulturních

lesích hercynské a sudetské oblasti neuváÏenû decimovány, a tak uÏ

jen na minimu míst najdeme spoleãenstva sloÏená z dubÛ, habru, bu-

ku, javorÛ, jilmÛ, jasanu a jin˘ch listnat˘ch dfievin. Buìme rádi, Ïe na

taková mÛÏeme narazit i na R˘mafiovsku – jak v Pfiírodním parku

Sovinecko, tak v CHKO Jeseníky. Fota a text: Milo‰ Zatloukal

Vyprávûní o stromech
Habr – Carpinus

Zajímavosti z pfiírody

Poslední roky není zima, jaká b˘vala za mého dûtství. V ‰edesát˘ch

a zaãátkem sedmdesát˘ch let b˘valo snûhu po kolena, mrazy malo-

valy do oken nádherné obrazce, jaké ani malífi neumí, rampouchy vi-

sely ze stfiech a okapÛ a v noci se meluzína prohánûla komínem tak,

Ïe nedopfiávala klidného spánku. Z kachlov˘ch kamen sálalo teplo do

svûtnice, na stropû pfies dvífika kamen poskakovaly plamínky a dûde-

ãek mi po veãerech vyprávûl pfiíbûhy z pfiírody, o zvûfii, myslivcích,

lidech Ïijících v horách a na venkovû. Dovedl poutavû vyprávût

i o ãesk˘ch povûstech. Brzo ráno, neÏ ode‰el táta do práce, musel

sníh k cestû odházet, aby aspoÀ po‰tmistr mohl projít k na‰emu do-

mu anebo babiãka do obchodu. Dûdeãek ãasnû zrána odhazoval na

dvorku snûhem zaváté cestiãky ke králíkárnû a k odchovnû, kde jsme

komorovali pfies zimu koroptviãky. Já jako mal˘ kluk jsem se kaÏd˘

rok tû‰il na tyto nádherné zimy. Ráno jsem z pÛdy shazoval seno za-

jícÛm, ktefií se v noci pokou‰eli dostat do zahrad k jabloním a okou-

sat jejich vûtve, koroptviãkám drtinek ze sena nasypat, na dvofie ho-

lubÛm pfiilep‰it a stihnout odchod do ‰koly! To jsem stíhal taktak,

a kdyÏ li‰ky kaÀkovaly, to jsem do ‰koly nepfii‰el vÛbec.

Dne‰ní doba je jiná. Venkov není venkovem, zima není zimou, klima

i lidé, pfiiznejme si, se mûní. Nebojím se fiíci, jak ãlovûk zasel, tak sk-

lízí. Jaro se mûní v léto, podzim je prapodivn˘ a zima má té pravé

pramálo. 

To jsem se takhle v lednu toulal lesem, sníh témûfi Ïádn˘, jen zamrz-

lé kaluÏe vody ve star˘ch lesních cestách pfiipomínaly, Ïe je tu zima.

Obãas jsem si na pfiíhodn˘ pafiez sedl k odpoãinku, napil se ãaje a po-

kraãoval dál v obchÛzce krmelcÛ. Kde nebylo, dosypal jsem, máme

Co mi vyprávûl star˘ krmelec
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zásoby nachystané v sudech u krmelcÛ, nemusím krmení tahat na zá-

dech jako dfiív, místo krmiva a flinty mi na ramenou visí fotoaparát

s teleobjektivem. Jako naschvál mi ten den flinta chybûla. 

Pfiicházím ke starému krmelci, byl jsem jako kluk u jeho zrodu, kdyÏ

ho táta, mÛj strejda a jejich kolegové myslivci stavûli. Tenkrát okolo

vzrÛstaly smrkové mlaziny, dnes kolem krmelce statné, na vûtve bo-

haté smrky vytváfiejí tajupln˘ les. Dosypal jsem do kor˘tek, podíval se

kolem, jestli nûkter˘ ze srncÛ nezanechal shoz na jednom z mnoha 

ochozÛ. Nûkolikrát v minulosti se mi podafiilo, anebo mému vûrnému

pejskovi, najít v blízkosti srnãí parÛÏek, dnes nic. Usedám kousek od

krmelce na pafiez, odpoãívám v potemnûlém lese, rozjímám, vzpomí-

nám na chvíle tady proÏité, kdyÏ vtom postfiehnu pohyb v protûj‰í lin-

ce. Zvednu dalekohled – li‰ák! Velik˘ li‰ák si to maÏe pfiímo proti

mnû. Zaklekávám, mûním pomalu dalekohled za fotoaparát, to uÏ se

kmotr pfiiblíÏil na slu‰nou vzdálenost. Mám ho v hledáãku, ostfiím,

chvûji se vzru‰ením, které vzápûtí opadá, li‰ák má pra‰ivinu. Bere mi

to radost a zároveÀ ve mnû vzrÛstá zloba, Ïe nemám dnes maloráÏku.

Udûlám jen dokumentaãní fotku, li‰ák zachází a já cestou domÛ plá-

nuji zítfiej‰í vycházku ke starému krmelci, tentokrát s flintou.

V nedûli ráno jdu se synem, kter˘ rád, kdyÏ má moÏnost, chodí se

mnou. Syn s maloráÏkou a já s fotoaparátem, s cílem li‰áka ulovit.

Pochod za tmy táhl˘m kopcem, pak lesními cestami nebyl nijak nud-

n˘. Obãas na nás beklo zrazené srnãí, skolení li‰ek se v dálce neslo

krajinou a pfii vstupu do lesních temnot nás provázelo houkání v˘ra,

právû probíhá jejich tok. Pfii rozednûní nás jako vÏdycky prozrazova-

li kosi a sojky. To uÏ pfiicházíme k místu vãerej‰ího ãekání. Já use-

dám na pafiez, synovi se líbí místo u nábûhu statného smrku, je to po-

hodln˘ post k lovu.

Dlouhé ãekání nám krátí datel na jednom z bukÛ, pak s˘korky a nád-

hernû zbarvené kfiivky. Hnízdí témûfi po cel˘ rok, ale nejvíce od pro-

since do kvûtna, a mnû to pfiipadá, Ïe jsme zrovna narazili na párek,

kter˘ se snaÏí o nové hnízdû-

ní. Sameãek se ãep˘fií, napa-

ruje, jejich trylky, praskavé

a vrzavé hlasy v lesním tichu

nelze pfieslechnout. Samiãka

dûlá, jako by sameãka ani ne-

vidûla, vylupuje semínka ze

smrkov˘ch ‰i‰ek. Sameãek

poletuje z vûtve na vûtev, jde

se uzpívat, koneãnû mi ve své

náruÏivosti pfiilétl tak, Ïe

jsem ho mohl zvûãnit. Nád-

hern˘ záÏitek, zároveÀ foto-

grafie do alba, která mi chy-

bûla. 

To uÏ se sluníãko prodíralo

do lesních pasek, li‰ák stále

nikde, ãas ubíhá pfii pozoro-

vání lesních obyvatel velice

rychle. Koukneme se synem

na sebe, krãíme rameny, dáváme si vûdût, Ïe poãkáme je‰tû pÛl hodi-

ny a pÛjdeme domÛ. Jen co se ti‰e domluvíme, na prÛsek vyhopká

vûtevnice, zmrazilo nás to oba! Nevûfiícnû koukám, vûtevnice se roz-

hlíÏí a my jsme odzbrojeni od jakéhokoli pohybu. âekám, co se bu-

de dít, potfiebuji se dostat pomalu k fotoaparátu, kter˘ mám pfied se-

bou na stativu. Syn upfienû pozoruje chování kuny. Já se snaÏím o fo-

tografii, ve spáncích mi duní, pomal˘m pohybem, abych kunu nezra-

dil, se snaÏím dostat k fotoaparátu, je to neskuteãn˘ problém.

·elmiãka provûfiuje v‰echna zajímavá místa a já koneãnû ostfiím, zá-

vûrka cvaká. Radost, která mi dala zapomenout na li‰áka s nemocí,

mi prochází cel˘m tûlem. Syn se ani nepohnul, po odbûhnutí nádher-

ného stvofiení si vzájemnû vymûÀujeme pocity. Sice nemáme ulove-

ného li‰áka s pra‰ivinou, ale máme nev‰ední záÏitky s kfiivkami a ku-

nou lesní. Pfii odchodu dûkujeme pfiírodû, zvlá‰tû starému krmelci, za

úÏasnou podívanou, kterou nám, obdivovatelÛm nezkrocené pfiírody,

nachystal. Fota a text: Václav Va‰íãek

Li‰ák napaden˘ pra‰ivinou

Kuna lesní Les

Kfiivka obecná – sameãek

Star˘ krmelec
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Ve dnech 28. února – 1. bfiezna se v R˘mafiovû usku-
teãnilo Halové mistrovství âR 2020 ve sportovní
stfielbû vzduchov˘ch národních disciplín. Tûlocviãna
Gymnázia a SO· R˘mafiov se opût promûnila ve stfiel-
nici se 16 stavy.
JiÏ potfietí se podafiilo získat pofiádání MâR do

R˘mafiova. Pofiadatelem byly Sportovnû stfielec-

k˘ klub Bfiidliãná a Gymnázium a SO·

R˘mafiov. Tyto dvû organizace opût spojily síly a pustily se do tech-

nicky nároãné akce. Jde o dlouholetou spolupráci, neboÈ v‰ichni mla-

dí stfielci SSK Bfiidliãná trénují pod vedením ·tefana Jano‰Èáka v pro-

stfiedí gymnázia. Studenti i zamûstnanci ‰koly nezi‰tnû pomáhali pfii

stavbû ãi bourání stfielnice i pfii provozu bûhem samotné soutûÏe, za

to jim patfií velké podûkování. Bez jejich pomoci by se na‰emu

skromnému organizaãnímu t˘mu nepovedlo soutûÏ vÛbec uskuteãnit.

JiÏ tradiãnû jsme prostory vybavili velk˘m mnoÏstvím techniky tak,

aby soutûÏ byla atraktivní pro diváky. Opût tedy byly dûní v hale

i kaÏd˘ zásah do terãe pfiená‰eny na velkoplo‰né monitory v tûloc-

viãnû, ale také online streamem na www.mmcrshooting.cz. Na této

stránce byly také prÛbûÏné v˘sledky, bylo tedy moÏno soutûÏ sledo-

vat i z domova, coÏ udûlalo jistû radost fanou‰kÛm ãi rodiãÛm stfiel-

cÛ ze vzdálenûj‰ích lokalit âR. Úrovní zobrazování prÛbûhu soutûÏe

vysoce pfiekraãujeme bûÏn˘ standard v âR, coÏ je oceÀováno samot-

n˘mi stfielci i âesk˘m stfieleck˘m svazem. 

Na soutûÏ se sjela ãeská stfielecká ‰piãka vãetnû mistrÛ Evropy, âR

i SR, olympionikÛ a medailistÛ z MS. Pro úãast je nutná nominace sva-

zu, kter˘ vybírá z pfiihlá‰en˘ch ty nejlep‰í do kapacity stfielnice.

Zúãastnilo se 70 stfielcÛ z 22 klubÛ âR. Nejdel‰í cestu mûli stfielci

z Karlov˘ch VarÛ, Chomutova, Liberce ãi Plznû. Ve ãtyfiech disciplí-

nách bylo 163 startÛ. Bylo rozdûle-

no dvacet sad medailí pro jednot-

livce a osm sad pro druÏstva a bylo

vytvofieno dvanáct rekordÛ âR.

Tradiãnû úspû‰ní byli stfielci z okresu Bruntál. Patnáct stfielcÛ

z R˘mafiova, Bruntálu a Horního Bene‰ova získalo sedm titulÛ mistra âR,

celkem patnáct medailí a devût rekordÛ âR. I bez na‰ich tradiãních opor

je to velmi hezk˘ v˘sledek. Matûj Rampula jiÏ soutûÏí za Duklu PlzeÀ

a sestry JeÏkovy se nezúãastnily kvÛli pobytu v zahraniãí. DruÏstvo do-

rostenek z R˘mafiova Barbora Holubová, Vendula Gerhardová a Vendula

Sochorová vytvofiilo ãtyfii rekordy âR. Ve dvou disciplínách Standardní

vzduchová pistole 40 a 3x 20 vytvofiily dorosteneck˘ i juniorsk˘ rekord.

K tomu Holubová pfiidala titul dorosteneckého mistra âR a dvû druhá

místa v kategorii Ïen, Gerhardová pfiidala tfietí místo v kategorii doroste-

nek a Sochorová v kategorii Ïen. V druÏstvech pak získaly dvû druhá mís-

ta. Na tfii mladá dûvãata je to velmi slu‰n˘ v˘sledek.

K tûmto medailím mÛÏeme pfiipoãítat i úspûchy R˘mafiovákÛ startu-

jících za jin˘ klub. Jsou to dvû tfietí místa Magdy Îváãkové a jeden

titul mistra âR Matûje Rampuly. Od Matûje se ãekalo více medailí,

ale je tfieba si uvûdomit, Ïe v Dukle se klade dÛraz na olympijské dis-

ciplíny a národní se vÛbec netrénují. Budeme se tedy tû‰it na dobré

v˘kony v nadcházející kulové sezónû. Podrobné v˘sledky si mÛÏete

prohlédnout na www.mcrshooting.cz.

Akce byla spolufinancována Moravskoslezsk˘m krajem, mûstem

R˘mafiovem a mûstem Bfiidliãnou. Sponzory akce byli firma Lenia, 

s. r. o., Indus, s. r. o., Katr, s. r. o, a MUDr. Hana Jurajdová.

Dûkujeme institucím i sponzorÛm za podporu, bez níÏ by akce ne-

mohla probûhnout. Michal Rampula
Fota: Michal Rampula a Miroslav ·koda

MâR 2020 ve sportovní stfielbû ze vzduchové pistole

Sport

Barbora Holubová

Pfiíprava pfied stfielbou Pohled do areálu tûlocviãny gymnázia

Matûj Rampula
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Atletická halová sezóna 2020 je za námi a s ní spous-
ta záÏitkÛ, zku‰eností a úspûchÛ. Pfiiná‰ím pár infor-
mací a pfiehled závodÛ, kter˘ch jsme se letos v lednu
a únoru zúãastnili.
âeská republika disponuje nûkolika atletick˘mi

halami, z nichÏ ta ostravská je skuteãnû na ‰piã-

kové úrovni. Mûli jsme nûkolik moÏností zde

trénovat a závodit. Závody v atletick˘ch halách

se pofiádají pro vûkové skupiny Ïactva, dorostu

aÏ po dospûlé a jsou i divácky oblíbené.

JiÏ z prvních tréninkÛ bylo patrné, Ïe na‰e atlet-

ky znaãn˘m zpÛsobem ovlivní pfiední pfiíãky

v˘sledkov˘ch listin a hned po prvních závodech

v Otrokovicích se to potvrdilo. Veronika

·vehlová za star‰í Ïákynû obsadila stfiíbrné pfiíã-

ky ve skoku vysokém a skoku dalekém. Na‰e

závodní ‰ÀÛra pokraãovala do Olomouce, kde

Katefiina Zimáková za mlad‰í Ïákynû vybojova-

la 2. místo ve skoku vysokém a 1. místo ve dru-

hém finálovém bûhu na 60 m. Z krajského pfie-

boru si Amálie Vinohradníková odvezla 2. mís-

to v bûhu na 800 m a 3. místo v bûhu na 300 m.

Na mistrovství Moravy a Slezska v Ostravû se

pfies konkurencí nabitou kvalifikaci dostalo ‰est

atletek z na‰eho klubu. I dal‰í závody v halách

v Olomouci a Brnû pfiinesly v˘borné v˘sledky

a pfiedev‰ím pfiekonání osobních rekordÛ pro

dal‰í atletky, kter˘mi jsou Vivian Pospí‰ilová,

Rozálie Cicková, Tereza Kreãmerová, Vendula

AmbroÏová, Dominika Grussová, Vladimíra

âernínová a Anna Vincourková. Veronika

·vehlová mûla se sv˘m osobním rekordem 

153 cm ve skoku vysokém ‰anci na úãast na

mistrovství âR Ïactva v hale, kam se kaÏdoroã-

nû probojuje pouze 18 zá-

vodnic. Konkurence v‰ak

byla obrovská a nepoved-

lo se. Pfiesto gratulujeme ke

skvûlému umístûní na 

27. místû z celé âR.

V závûru sezóny se k nám

pfiidala Andrea Kon‰tacká

a Ivan Holub. Budu velice

ráda, kdyÏ od jarní sezóny

pfiivítáme nové sportovce

roãníkÛ narození 2003–2008

a také 2009–2011. Kromû

kvalitnû stráveného ãasu na

trénincích a závodech ná‰

klub mÛÏe nabídnout skvûlé

pomÛcky na trénink a kvali-

fikované trenéry. Hned po

tom, co se znovu rozjede

závodní sezóna, ãekají zá-

vody i na dûti z pfiípravky

a ‰koliãky. Také pfiipravuje-

me druh˘ roãník loni hojnû

nav‰tívené akce Atletika

pro celou rodinu. Sledujte

nás na Facebooku nebo na

www.atletikarymarov.cz.

Pfieji v‰em ãtenáfiÛm hlavnû

zdraví a optimismus. Tû‰ím

se na vidûnou v lep‰ích ãa-

sech. Fota a text:
Jana Strnadelová

pfiedsedkynû klubu 
ATLETIKA R˘mafiov

Atletika R˘mafiov bilancuje

V pondûlí 24. února

uspofiádal badmin-

tonov˘ klub tradiã-

ní turnaj dûtí s rodi-

ãi, na kterém si

mohli rodiãe a dal‰í

rodinní pfiíslu‰níci vyzkou‰et, jak správnû hrát badmin-

ton na kurtu a provûfiit badmintonové umûní sv˘ch dû-

tí. Na tfiech kurtech se utkaly smí‰ené t˘my turnajov˘m

systémem „Hopman cup“. Hrálo se bez vyhla‰ování

celkov˘ch v˘sledkÛ, jen tak pro zábavu.

Turnaj byl pofiádán badmintonov˘m klubem SK Badec

Ryo za podpory mûsta R˘mafiova.

Foto a text: Michal Kaláb

Badmintonov˘ turnaj dûtí s rodiãi

V sobotu 22. února se uskuteãnil ve

sportovní hale v Budi‰ovû nad Budi-

‰ovkou turnaj dvojic, kterého se zú-

ãastnilo celkem 14 muÏsk˘ch párÛ.

Hrálo se na dvû skupiny po sedmi pá-

rech, ‰v˘carsk˘m systémem do 15 bo-

dÛ na dva sety. Vítûzn˘m párem se sta-

la dvojice reprezentující SK Badec Ryo

Michal Kaláb s Jifiím Zahradníkem.

Na‰i borci vyhráli svoji základní skupi-

nu a poté pro‰li bez ztráty setu i pfies

ãtvrtfinále a semifinále. RovnûÏ ve fi-

nále nemûli konkurenci a stali se cel-

kov˘mi vítûzi turnaje. Toho se zúãast-

nili i dal‰í hráãi SK Badec Ryo

Lubomír Mlãák, Radoslav Musil

a Zdenûk ·emet, ti po postupu ze zá-

kladních skupin vypadli ve ãtvrtfinále.

Foto a text: Michal Kaláb

Vítûzství na badmin-
tonovém turnaji 

dvojic v Budi‰ovû
nad Budi‰ovkou

Michal Kaláb a Jifií Zahradník na tur-
naji v Budi‰ovû n. B.

Turnaj dûtí s rodiãi
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Zelená znaãka pokraãuje po horské silniãce aÏ ke Kamziãí skále. Je to

vlastnû dvojvrchol vytvofien˘ krystalick˘mi bfiidlicemi. Horní ostroh se

tyãí vysoko nad cestou, ten dolní je z ní dobfie pfiístupn˘ a nabízí jeden

z nejkrásnûj‰ích v˘hledÛ do zdej‰ího kraje. Jelení kameny naproti zdobí

pfiekrásné skály, stejnû jako nedaleké Karliny kameny. Napravo se tyãí

lesnat˘ masiv âerného vrchu. Pfies údolí Opavy pak je vidût hfibet

Îárového vrchu, Lyry a kousek odsud i Pradûd.

Od Kamziãích skal se cesta dostane aÏ k jednomu z pramenÛ Bílého po-

toka. Od nûj bychom mohli vystoupit pfies Medvûdí louku do sedla mezi

dvûma nejvy‰‰ími vrcholy této oblasti. Jak Orlík na severu, tak i Medvûdí

vrch na jihu nejsou pfiístupné po znaãen˘ch stezkách. Pfiímá cesta sem ve-

de aÏ od Kristova louãení, coÏ je rozcestí na Ïluté znaãce kousek dál, ale

pfii tro‰e orientaãního smyslu se i odsud dá nalézt Hefimanovická chata. Ta

stojí kousek nad sedlem a svou ãervenou stfiechou pfiipomíná, Ïe i sem do-

sáhla lidská ãinnost. Kromû toho najdeme v sedle náznak vrchovi‰tû, na

kterém se vyskytují mnohé chránûné rostliny. Chata stojí u prÛseku, kte-

r˘ umoÏÀuje vystoupit na oba vrcholy. Medvûdí vrch s v˘‰kou 1216 met-

rÛ má jako nejvy‰‰í hora zdej‰ího kraje samozfiejmû pfiednost. Zatímco na

jeho úboãí najdeme nûkolik krásn˘ch skalisek, vrchol je ponûkud fádní.

Snad jen kamenná mohyla pfiipomíná, Ïe jsme na stfie‰e celé Medvûdské

hornatiny. PfiestoÏe les na vrcholu není nijak vysok˘, jsou odsud rozhledy

omezené. Podobné to je i na Orlíku, kter˘ se tyãí do v˘‰ky 1204 metrÛ

a je tfietím nejvy‰‰ím vrcholem zdej‰í oblasti. Tím druh˘m jsou jen o me-

tr vy‰‰í Jelení louãky, které se tyãí na jihozápad od Orlíka.

Podle staré legendy se Medvûdí vrch a celé hory kolem jmenují podle

místního huÀáãe, kter˘ se od ostatních odli‰oval bílou skvrnou na noze.

I proto se mu fiíkalo Bíl˘. Pr˘ zde nûkde zimoval, ale kdyÏ se vydal do 

údolí, páchal tam neplechu. Proto místní kníÏe rozhlásil, Ïe ten, kdo

Bílého zabije a donese jeho kÛÏi, dostane 10 zlat˘ch dukátÛ.

Tak se i jeden vrbensk˘ ‰vec, kter˘ mûl moc rád pivo v místních hospo-

dách, vydal medvûda hledat. Nakonec si ale Bíl˘ na‰el jeho. Vydû‰eného

‰evce vzal do zubÛ a vláãel jej k Medvûdímu vrchu. Snad byl pfieÏran˘

a chtûl si jej nechat na pozdûji. ·vec se nûkolikrát vysmekl a snaÏil se 

utéci, ale medvûd jej snadno dohonil a opût jej vlekl do hor. V poslední

chvíli neboÏák nahmatal v botû ‰evcovsk˘ knejp. Ostr˘ nÛÏ nepozorova-

nû vytáhl a vrazil jej medvûdovi pfiímo do srdce. Bíl˘ byl na místû mrtv˘.

Zázrakem zachránûn˘ ‰vec uÏ se tû‰il na dukáty, které prolije hrdlem,

a tak stáhl huÀáãe z kÛÏe a s ní se vydal na zámek. KníÏe se sice zarado-

val nad smrtí obávané ‰elmy, na druhou stranu si ale fiekl, Ïe není dÛstoj-

né, aby v‰echnu slávu shrábl obyãejn˘ ‰vec. Dal mu tedy nejen slíbené

dukáty, ale i deset ran holí pro v˘strahu, aby jej ani nenapadlo nûkde vy-

kládat, jak zabil medvûda. Nutno fiíci, Ïe si to ‰vec asi pamatoval, neboÈ

kromû zmínûné legendy se o tomto povedeném lovu nikde jinde nepí‰e.

Pravdou je, Ïe medvûda zde mÛÏeme zahlédnout opravdu jen v˘jimeãnû,

pokud se sem zatoulá ze sousedního Polska ãi z Beskyd. Kupodivu se

Medvûdské hornatinû medvûdi spí‰e vyh˘bají. NejblíÏe byl medvûd spat-

fien v 90. letech nedaleko sedla Vidly.

Z Orlíka se dá sestoupit nejlépe ke Kristovu louãení. Dnes zde stojí malá

útulna a u ní z hrub˘ch bfieven sbit˘ kfiíÏ. Pfiipomíná legendu, podle níÏ se

tady pfied první svûtovou válkou pravidelnû jednou mûsíãnû scházeli tfii

pfiátelé. NeÏ ode‰li do pole, dohodli se, Ïe po válce si dají sraz právû zde.

Vrátil se v‰ak pr˘ jen jeden, a to je‰tû bez nohy, o kterou ve váleãné vfia-

vû pfii‰el. Byl to namáhav˘ v˘stup, pfiesto se sem muÏ dobelhal a ãekal,

zda se kamarádi objeví. Byla jiÏ noc, kdyÏ pochopil, Ïe leÏí nûkde na bi-

tevním poli. Rozhodl se tedy zemfiít také. Z posledních sil svázal z ulo-

men˘ch vûtví prost˘ kfiíÏ, pak si lehl do snûhu a mráz z nûj za pár hodin

vyrval poslední jiskfiiãku Ïivota. AÏ o pár dní pozdûji jej na‰li lesní dûlní-

ci a na jeho památku napevno usadili svázan˘ kfiíÏ. Od té doby se místu

fiíká Kristovo louãení.

Právû toto místo je pomysln˘m stfiedem hornatiny. Rozcestí znaãen˘ch

cest s názvem Pásmo Orlíka je ov‰em o nûco jiÏnûji. Právû odsud pokra-

ãuje zelená znaãka do údolí ·umného potoka, které pak sleduje aÏ do

Bûlé pod Pradûdem. Îlutá znaãka vede naopak k jihu, podél vrcholu

Jeleních louãek aÏ k Videlskému kfiíÏi.

Dal‰í rozcestník najdeme severnû od Kristova louãení. Jmenuje se podle

blízké lovecké boudy Opavská chata. Nachází se kousek od pramene

âerné Opavy. Pod rozcestím najdeme dal‰í památné místo – Rusk˘ hfibi-

tov. Je pozÛstatkem zajateckého tábora z druhé svûtové války. Jeho po-

ãátky ale sahají je‰tû do doby pfiedváleãné. ¤editelství opevÀovacích pra-

cí, které mûlo na starosti v˘stavbu pohraniãního opevnûní, tehdy pláno-

valo vybudovat na v˘chodních svazích Orlíka dûlostfieleckou tvrz a nû-

kolik dal‰ích objektÛ. Pozdûji byl plán zmûnûn na v˘stavbu dvou dûlo-

stfieleck˘ch srubÛ, ale stavba nebyla zahájena. Jedním z dÛvodÛ bylo to,

Ïe orgány státu dlouho vyjednávaly s vratislavsk˘m biskupstvím o odku-

pu pozemkÛ. Do obsazení Sudet se nepodafiilo dosáhnout dohody, a tak

v‰e zÛstalo jen na papífie.

Na konci 30. let byly, podle vzpomínek tehdej‰ích vojákÛ StráÏe 

obrany státu, vybudovány nedaleko Opavské chaty dva baráky, které mû-

ly slouÏit k ubytování vojska a dûlníkÛ, ktefií mûli budovat opevnûní. V ro-

ce 1940 byly ubytovny pfiestavûny a roz‰ífieny na tábor pro zajatce, ktefií

mûli pracovat ve zdej‰ích lesích. Prvními zajatci byli Poláci, které ná-

slednû vystfiídali pfiíslu‰níci Rudé armády zajatí pfii postupu NûmcÛ na v -̆

chodû. Zajatci byli ve ‰patném stavu. Nedostatek jídla a tûÏká práce v drs-

né jesenické krajinû je dovedla na pokraj vysílení. K tomu vypukl v tábo-

fie tyfus. Podle dostupn˘ch údajÛ zde zahynulo 24 zajatcÛ. Jejich ostatky

Do kraje medvûda Bílého

Kam na v˘let

Jelení kameny nad osadou Bíl˘ Potok, foto: Franti‰ek Lysáãek,
www.turistika.cz

Hefimanovická chata, Medvûdí hornatina, v pozadí Medvûdí vrch, fo-
to: Petr Pavlíãek, rychlebyjeseniky.cz

Îárov˘ vrch (1093 m n. m.) se zvedá jihozápadním smûrem od Vrbna
pod Pradûdem, zdroj: navstivtejeseniky.cz
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Ve spotfiebitelské poradnû dTestu se od poãátku zavedení opat-
fiení proti ‰ífiení nákazy nov˘m koronavirem mnoÏí dotazy t˘ka-
jící se vrácení penûz za zru‰ené kulturní a sportovní akce,
krouÏky a studijní ãi vzdûlávací kurzy. Kdy máte právo na vrá-
cení vstupného ãi kurzovného? Musíte akceptovat uskuteãnûní
akce v náhradním termínu? A v jak˘ch pfiípadech by pofiadatel
za neuskuteãnûnou akci nemusel vracet peníze?
V dÛsledku souãasné mimofiádné situace spojené s pan-

demií virové choroby Covid-19 do‰lo ze strany státu ke

zru‰ení v‰ech vefiejn˘ch akcí, zákazu poskytování fiady

sluÏeb, omezení pohybu osob a v neposlední fiadû ke zru-

‰ení velkého mnoÏství nejrÛznûj‰ích kulturních, sportovních a jin˘ch 

událostí. S tím jsou spojeny i otázky, kdy mÛÏe spotfiebitel poÏadovat

vrácení vstupného ãi kurzovného. „Obecnû podle zákona platí, Ïe spo-
tfiebitel má vÏdy právo Ïádat o vrácení penûz, kdyÏ se akce ãi kurz neu-
skuteãní, protoÏe jinak by ‰lo o bezdÛvodné obohacení na stranû pofia-
datele. Spotfiebitel by dokonce mohl chtít i zaplacení úrokÛ z prodlení,
jestliÏe podnikatel s vrácením penûz otálí,“ uvádí Eduarda Hek‰ová, fie-

ditelka spotfiebitelské organizace dTest.

Vedle práva na vrácení penûz za neuskuteãnûnou akci uÏ ov‰em dal‰í

práva spotfiebiteli nevznikají. K neplnûní ze strany pofiadatele akce ne-

do‰lo z jeho vÛle ani kvÛli poru‰ení jeho povinností, n˘brÏ v dÛsledku

opatfiení souvisejících se souãasnou pandemií, kterou lze zahrnout pod

takzvanou vy‰‰í moc. To jsou mimofiádné a nepfiedvídatelné pfiekáÏky,

které vznikly nezávisle na vÛli pofiadatele akce. Spotfiebitel tak napfií-

klad nemÛÏe po pofiadateli poÏadovat náhradu ‰kody, která mu se zru-

‰enou akcí vznikla.

Pofiadatel akce mÛÏe spotfiebiteli navrhnout vedle finanãního narovnání

i náhradní plnûní. Napfiíklad za neuskuteãnûné kurzy cizího jazyka

v bfieznu a dubnu nabídne uskuteãnûní kurzÛ v jin˘ch mûsících v druhé

polovinû roku nebo mÛÏe b˘t semináfi zmûnûn na videokurz ãi online

semináfi v jiném blízkém termínu. V tomto pfiípadû je na spotfiebiteli,

zda nabídku pfiijme, nebo bude poÏadovat vrácení penûz za neposkyt-

nuté sluÏby. O dohodû o náhradním plnûní je vÏdy lep‰í si nechat vy-

stavit písemné potvrzení nebo si pofiídit jin˘ dÛkaz, kter˘m lze v bu-

doucnosti nárok prokázat.

Spotfiebitelská organizace dTest v této dobû apeluje na slu‰nost a féro-

vost spotfiebitelÛ i podnikatelÛ. „Obû strany mohou b˘t totiÏ postiÏeny
souãasnou mimofiádnou situací – jak spotfiebitel, tak podnikatel mohou
pociÈovat nedostatek penûz, kter˘ mÛÏe b˘t krajnû obtíÏn˘ ãi v nûkter˘ch
pfiípadech i likvidaãní. KaÏdá dohoda, která vyfie‰í obûma stranám je-
jich aktuální problematickou situaci, je v˘hodnûj‰í neÏ nekomunikace
nebo tvrdé hájení sv˘ch práv,“ uzavírá Eduarda Hek‰ová. 

Lucie Pfiinesdomová, dTest

byly pohfibeny nedaleko tábora.

V roce 1944 byli sovût‰tí zajatci pfiesunuti do Moravské Tfiebové a do

Opavského údolí zamífiili zajatí Angliãané. S tûmi se jiÏ zacházelo mno-

hem lépe. Po válce byl lesní hfibitÛvek nûkolikrát upravován. Je místem,

kde si ãlovûk musí pfiipomenout, jak tûÏké období proÏili lidé minulého

století v letech váleãn˘ch a kolik obûtí stály nesmyslné plány na ovládnutí

svûta. 

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Jak je to s náhradou za zru‰enou kulturní ãi sportovní akci nebo studijní kurz
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Pfiijmu
- absolventa stfiední ‰koly

technického smûru
- stolafie, moÏno i na ÎL

Ing. Karel Krajsa
Zahradní 491, Bfiidliãná

Tel.: 602 719 381
krajsakarel@seznam.cz

www.pilabridlicna.cz

Prodám
- Palivové dfievo 

– odkory 4 m za 300 Kã balík
Tel.: 604 718 677

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji

od 24. 4. 2020

Uzávûrka pro vydání

je v pátek 17. 4. 2020 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

4/2020
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R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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