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Mûsto rozdalo ochranné pomÛcky
a dezinfekci zástupcÛm okolních obcí
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Starosta Ludûk ·imko
pfiebírá darované rou‰ky

Lidé v ulicích dodrÏují no‰ení
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Firma Gala darovala rou‰ky obãanÛm On-line vzdûlávání ÏákÛ

Konference na úfiadû v souãasné dobû probíhají elektronickyRou‰ky pro vefiejnost v lékárnû Avion
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VáÏení spoluobãané, 

v tûchto nároãn˘ch dnech myslím na Vás v‰echny, ktefií se pot˘káte

s problémy souvisejícími s mimofiádn˘mi opatfieními. Na Vás v‰ech-

ny, ktefií jste omezeni ve volném pohybu, pot˘káte se s obavami a ne-

ustál˘mi zmûnami opatfiení kvÛli v˘skytu koronaviru. VyuÏijte toho

mála, co je nám dovoleno, k trávení ãasu v pfiírodû okolo na‰eho mûs-

ta, stolování s rodinou, úklidu spíÏí a garáÏí, ãtení nebo uãení se no-

v˘ch vûcí. Nyní je ãas navrátit se k pokofie a váÏit si více vûcí hmot-

n˘ch i nehmotn˘ch, které nám „normální“ doba pfiiná‰í. Stejnû jako

se velice pomalu probouzí jaro, musíme i my v tûchto dnech pomalu

a trpûlivû zvládat den po dni. I kdyÏ se zdá, Ïe dochází k rozvolnûní

bezpeãnostních opatfiení, je stále nutné dodrÏovat v‰e, co je nezbytné

pro úspû‰né zvládnutí pandemie. Jsem py‰n˘, Ïe Vás vidím dodrÏo-

vat no‰ení rou‰ek a povinné rozestupy ve frontách i procházet se po

loukách za mûstem. PfiipomeÀme si známé pfiísloví „Trpûlivost rÛÏe

pfiiná‰í“. To, co nyní proÏíváme, není trval˘ stav a ãekají nás lep‰í

dny. Ing. Ludûk ·imko, starosta

Slovo starosty mûsta

Rada mûsta pfii sv˘ch jednáních opakovanû fie‰í moÏnosti pomoci podnikate-
lÛm – nájemníkÛm nebytov˘ch prostor ve vlastnictví mûsta R˘mafiova v dobû
trvání zákazu maloobchodního prodeje a poskytování vybran˘ch sluÏeb v sou-
vislosti s onemocnûním COVID-19 a v období bezprostfiednû následujícím. 
Rada mûsta musí pfii poskytování podpory podnikatelÛm respektovat

zákonná omezení a pfiijímat opatfiení jen v rámci sv˘ch kompetencí.

Rada mûsta je oprávnûna doãasnû sníÏit nájemné podnikatelÛm jen

cestou schválení a uzavfiení dodatkÛ ke stávajícím nájemním smlou-

vám. Vzhledem k tomu, Ïe v tuto chvíli neznáme délku období, na

které by se sleva vztahovala, a navíc jde o administrativnû nároãn˘

krok, rozhodla se rada mûsta jít cestou dodateãné slevy nebo promi-

nutí nájemného. Takovéto rozhodnutí je ale v kompetenci zastupitel-

stva mûsta.

Rada mûsta R˘mafiova na svém zasedání 20. bfiezna rozhodla odloÏit

splatnost nájemného a záloh na sluÏby za mûsíce bfiezen a duben

2020 do 30. ãervna 2020. Rada mûsta odloÏí splatnost nájemného za

bfiezen a duben i opakovanû a je pfiipravena tak rozhodnout i o násle-

dujících mûsících roku. Splatnost nájemného byla odloÏena i podni-

katelÛm, kter˘ch se vládní omezení dotkla jen ãásteãnû nebo kter˘m

bylo provozování v prÛbûhu trvání nouzového stavu umoÏnûno ãi

naopak dodateãnû znemoÏnûno.

V letních mûsících pfiipraví rada mûsta pro zastupitelstvo návrh opat-

fiení o konkrétní formû pomoci nájemníkÛm nebytov˘ch prostor ve

vlastnictví mûsta R˘mafiova. Podle posledních informací se má uvol-

Àovat maloobchodní prodej a sluÏby postupnû, a to aÏ do kvûtna.

Pfiedpokládáme, Ïe alespoÀ ãásteãná stabilizace podnikatelského pro-

stfiedí bude trvat minimálnû do konce ãervence. Rada mûsta navrhne

poskytnutí slevy nebo prominutí nájemného dotãen˘m podnikatelÛm

za celé toto období v závislosti na omezení provozování konkrétní
Ïivnosti a také v závislosti na pfiípadné pomoci státu s placením
nájemného. 

Mûsto R˘mafiov pfiipravuje dal‰í 
kroky, jak pomoci podnikatelÛm

Aktuálnû z mûsta

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva mûsta, 

které se bude konat v mimofiádném termínu 

ve ãtvrtek 28. kvûtna od 17:00
ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov 

na OkruÏní ulici 10.

Organizace a prÛbûh zasedání budou pfiizpÛsobeny

aktuálnû nafiízen˘m bezpeãnostním opatfiením.

-04-2020  22.4.2020 13:52  Stránka 3



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2020

4

Je zfiejmé, Ïe navrÏená opatfiení budou mít negativní dopad na rozpo-

ãet pfiíspûvkové organizace Byterm R˘mafiov, která pro mûsto v˘bûr

nájemného z nebytov˘ch prostor zaji‰Èuje. Podle pfiedbûÏn˘ch odha-

dÛ bude v˘padek pfiíjmÛ z nájemného 1,5–2 mil. korun, pfiiãemÏ fie-

ditelce organizace bylo uloÏeno navrhnout úpravu plánu hospodafiení

organizace tak, aby tento v˘padek byla schopna pokr˘t bez poÏadav-

ku na rozpoãet mûsta.

I kdyÏ ekonomika nebytového hospodáfiství mûsta, po provedení nut-

n˘ch korekcí, neovlivní v saldu rozpoãet mûsta, dojde k v˘znamnému

v˘padku pfiíjmÛ do rozpoãtu mûsta, a to z dÛvodu oãekávaného sníÏení

daÀov˘ch odvodÛ právnick˘ch i fyzick˘ch osob (firem i zamûstnancÛ)

a daní z pfiidané hodnoty do státního rozpoãtu. Podíl na tûchto daÀov˘ch

pfiíjmech pro mûsto byl na rok 2020 naplánován ve v˘‰i 130 mil. korun.

Zatím jen odhadovan˘ v˘padek mÛÏe ãinit 15–20 % této ãástky, takÏe

aÏ 26 mil. korun. Pfiím˘m dopadÛm pandemie koranaviru na rozpoãet

mûsta se zastupitelstvo bude také velmi intenzivnû vûnovat.

O dal‰í formû pomoci napfiíklad nájemníkÛm bytÛ nebo ostatním r˘-

mafiovsk˘m podnikatelÛm, ktefií nejsou nájemníky nebytov˘ch pro-

stor ve vlastnictví mûsta, ale podnikají ve vlastní provozovnû, budou

zastupitelé v pfiípadû nutnosti jednat.

Pevnû vûfiíme, Ïe se nám spoleãn˘mi silami podafií stávající nepfiíz-

nivou situaci zvládnout a místní podnikatelé nebudou mít dÛvod 

uzavírat své provozovny. Zastupitelé povaÏují za svou prioritu, aby

stávající rozsah maloobchodní sítû a spektrum poskytovan˘ch sluÏeb

zÛstaly pro na‰e obãany v plné mífie zachovány.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Od poãátku nouzového stavu 12. bfiezna 2020 fie‰í vedení mûsta a kri-

zov˘ ‰táb zabezpeãení ochrann˘ch prostfiedkÛ (rou‰ek, respirátorÛ,

dezinfekce, rukavic, ‰títÛ, ochrann˘ch oblekÛ). Zejména povinnost

mít zakryté d˘chací cesty, která platí od 18. bfiezna, vyvolala masiv-

ní poptávku po rou‰kách. Zásobování ze strany Moravskoslezského

kraje bylo zpoãátku minimální. Na‰e poÏadavky nebyly pokryty vÛ-

bec nebo jen z malé ãásti. V této dobû byla obava, Ïe kvÛli nedosta-

teãné ochranû nebude napfiíklad nikdo, kdo by sváÏel odpad, reálná. 

Mûsto R˘mafiov bylo, tak jak v‰ichni obãané, odkázáno na nákupy

v maloobchodní síti (dezinfekce a rukavice) a na obûtavou pomoc

dobrovolníkÛ a místních firem, ktefií se ihned pustili do ‰ití rou‰ek.

AÏ na pfielomu bfiezna a dubna jsme obdrÏeli s nûkolikadenním od-

stupem dvû vût‰í dodávky ochrann˘ch prostfiedkÛ. Distribuce rou‰ek

obãanÛm star‰ím osmdesáti let (máme jich celkem 316) se ihned 

ujaly pracovnice odboru sociálních vûcí, stráÏníci mûstské policie

a pfiedsedové osadních v˘borÛ v Ondfiejovû a Stránském. âást rou‰ek

byla pfiedána pacientÛm Podhorské nemocnice, a. s., kter˘m konãí

pobyt ve zdravotnickém zafiízení lÛÏkové péãe a vracejí se domÛ, dá-

le R˘mafiovské pekárnû, pracovnicím prodejen s potravinami a r˘ma-

fiovsk˘m lékárnám. Mûsto R˘mafiov zprostfiedkovalo pfiedání rou‰ek

i obcím v rámci ORP R˘mafiov.

V druhé dodávce ochrann˘ch prostfiedkÛ bylo i 1 000 ks rou‰ek ne-

do‰it˘ch, resp. nezkompletovan˘ch (ústenky bez vázaãek, vázaãky).

Mûsto R˘mafiov nestálo dokonãení rou‰ek Ïádné finanãní prostfiedky,

protoÏe se k do‰ití nabídla místní firma Prádelna ·opík, a to za fi-

nanãní pomoci firmy Infini, a. s. Dokonãené rou‰ky mûsto rozdalo

seniorÛm nad 70 let. Obûma firmám srdeãnû dûkujeme.

Dûkujeme také firmû Gala Prostûjov, která v místní poboãce ‰ije

rou‰ky, a mûstu jich pfiedala zdarma uÏ nûkolik stovek kusÛ. Tyto

rou‰ky mûsto prostfiednictvím lékáren Benu a Avion distribuuje sv˘m

obãanÛm. Opût a rádi bychom chtûli vyzdvihnout práci v‰ech dobro-

volníkÛ, ktefií bez nároku na odmûnu ‰ijí rou‰ky pro své blízké a zná-

mé anebo je pfiedávají do lékárny Avion. Lékárna Avion se stala mís-

tem, kde je moÏné rou‰ky od dobrovolníkÛ nejen obdrÏet, ale také 

odevzdat materiál pro jejich v˘robu.

Dezinfekci dostává mûsto pouze ve velkoobjemov˘ch baleních po 

5 l. VyuÏívá ji mûstsk˘ úfiad a organizace mûsta k dezinfekci prosto-

rÛ a provozÛ a dále byla mimo jiné distribuována do R˘mafiovské pe-

kárny, ‰kolní jídelny Z· R˘mafiov a obcí v rámci ORP R˘mafiov.

Dodávka respirátorÛ ze strany MS kraje je velmi omezená. Pfievzaté

respirátory byly rozdûleny mezi jednotlivé odbory úfiadu, protoÏe za-

mûstnanci úfiadu jsou i za stávající situace v osobním kontaktu 

s klienty/obãany, ãást byla pfiedána spoleãnosti Mûstské sluÏby, stráÏ-

níkÛm mûstské policie a obcím v rámci ORP R˘mafiov. Dne 16. dub-

na obdrÏel starosta mûsta od Hasiãského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje 16 celoobliãejov˘ch masek a 80 filtrÛ pro

obsluhu ãistírny odpadních vod, které nahradí nedostatkové respirá-

tory tfiídy FFP3.

Ve vûci dodávky ‰títÛ jsme se do poloviny dubna museli spoléhat na

zamûstnance Stfiediska volného ãasu a Gymnázia a Stfiední odborné

‰koly R˘mafiov, ktefií nám na 3D tiskárnách vytiskli uÏ nûkolik desí-

tek ‰títÛ. V pfiípadû Stfiediska volného ãasu ‰lo o iniciativu Jakuba

Valy, kter˘ spolu s Ladislavem Baslarem zakoupil materiál pro v˘ro-

bu. ·títy byly vûnovány zpoãátku zejména na‰im lékafiÛm, jejichÏ

poÏadavky má pokr˘vat v˘hradnû Ministerstvo zdravotnictví, ale zá-

sobování ‰títy vázne. V druhé vlnû byly ‰títy pfiedány zamûstnancÛm

odborÛ mûstského úfiadu.

Zdá se, Ïe se nám spoleãnû podafiilo pfiekonat období, kdy byl akutní

nedostatek v‰ech ochrann˘ch prostfiedkÛ a zejména rou‰ek. A doufá-

me, Ïe období, kdy budou tyto prostfiedky potfieba, co nejdfiíve skonãí.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka
Fota: Jana Strnadelová

Situace s dodávkou ochrann˘ch prostfiedkÛ se pomalu stabilizuje

Ve ãtvrtek 7. kvûtna v 15:00 se uskuteãní pietní akt u památníku osvobození
v parku na ulici Julia Sedláka za úãasti zástupcÛ mûsta.
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Nové prostory pro stomatologickou péãi
Pro podporu pfiíchodu stomatologÛ do mûsta schválili zastupitelé pfie-

stavbu stávajícího nevyuÏitého objektu Bartákova ã. 602/21,

R˘mafiov pro jejich potfiebu. Stavební úpravy prvního nadzemního

podlaÏí spoãívaly zejména ve zmûnû dispozice tak, aby zde vznikly

prostory pro zfiízení ordinace zubního lékafie a dentální hygieny.

Novû bude v objektu umístûna i zubní laboratofi, ãímÏ bude vytvofie-

no uzavfiené pracovi‰tû pro poskytování kompletní dentální péãe.

Celkové náklady stavby, vãetnû její pfiípravy a technického dozoru

ãinily 5.141 tis. Kã.  V souãasné dobû je stavba dokonãena, probíhá

montáÏ nábytku a vnitfiního vybavení, které si jiÏ zaji‰Èují jednotliví

nájemníci. S ohledem na bezpeãnost pacientÛ se zahájení provozu

ordinace zubního lékafie a dentální hygieny pfiedpokládá po ukonãe-

ní nouzového stavu v âR. 

Mûsto má dva nové rybníky a ordinace zubního lékafie je v pfiípravû

Investiãní plány mûsta mohou v tomto roce doznat nûkolika zásadních zmûn.
·patn˘ ekonomick˘ v˘hled související s pandemií koronaviru a oãekávan˘
propad daÀov˘ch pfiíjmÛ do rozpoãtu mûsta nás zcela jistû donutí provést nû-
kolik ‰krtÛ na v˘dajové stranû rozpoãtu. Investice, na které má mûsto pfii-
slíbenu dotaci nebo které pfiispûjí ke zv˘‰ení bezpeãnosti obãanÛ, by ale mûs-
to rádo realizovalo beze zmûny v plném rozsahu. 
Rekonstrukce komunikace Pivovarská
Jde napfiíklad o rekonstrukci komunikace na Pivovarské ulici od

kfiiÏovatky u polikliniky po Hornomûstskou ulici vãetnû ãásti ulice 

1. máje – okruhu u základní ‰koly. Nevyhovující stav komunikace,

parkovacích stání a chodníkÛ rozhodl o tom, Ïe uÏ v roce 2018 pfii-

stoupilo mûsto k pfiípravû projektové dokumentace na rekonstruk-

ci této ulice. Do stavby bylo zahrnuto i vybudování samostatné de-

‰Èové kanalizace v dané lokalitû tak, aby stávající jednotná kanali-

zace plnila uÏ jen funkci kanalizace spla‰kové. Rozpoãtovaná ce-

na akce se proto vy‰plhala aÏ na ãástku 14 mil. korun s DPH.

Délka opravované komunikace na Pivovarské ulici je 397,03 m, na

ulici 1. máje pak 153,94 m. Celková plocha úprav komunikace po-

vrchem z asfaltobetonu je cca 3 270 m2, plocha parkovacích stání

ze zámkové dlaÏby bude cca 560 m2 a plocha chodníkÛ z mozai-

kové dlaÏby cca 220 m2. Vybudovány budou dva zv˘‰ené prahy

s povrchem ze Ïulov˘ch kostek. Nová de‰Èová kanalizace bude mít

délku hlavní vûtve cca 340 m a vedlej‰í cca 60 m. SoubûÏnû bude

spoleãnost VaK Bruntál, a. s., provádût v˘mûnu vodovodního po-

trubí.

Na tuto akci mûsto v kvûtnu 2019 Ïádalo Ministerstvo pro místní rozvoj

o dotaci, ale na‰e Ïádost skonãila kvÛli obrovskému pfievisu finan-

ãního objemu Ïádostí tzv. pod ãarou. Poskytovatel dotace na konci roku

2019 alokaci nav˘‰il a v druhém kole uÏ bylo mûsto úspû‰né a dotaci ve

v˘‰i 5 mil. korun získalo. V souãasné dobû probíhá v˘bûrové fiízení

na dodavatele. Zahájení

stavebních prací se pfied-

pokládá v prÛbûhu kvût-

na a lhÛta pro dokonãení

je 5 mûsícÛ od pfiedání

staveni‰tû.

Na OkruÏní ulici se zv˘-
‰í bezpeãnost chodcÛ 
Jako nezbytnou investici

pro zv˘‰ení bezpeãnosti

obãanÛ vnímá mûsto i vy-

budování chodníku podél

OkruÏní ulice od kfiiÏo-

vatky u polikliniky po

sídli‰tû Vûtrná. Chodník

o délce 380 m bude ve-

den nejprve v tûsném

soubûhu s komunikací,

v tûchto místech bude ‰i-

rok˘ 2 m. Po osmdesáti

metrech se trasa chodníku vzdálí od komunikace za koryto vodního

toku a souãasnû se zúÏí na 1,5 m. V místû kfiíÏení s pfiívodním kaná-

lem, ze kterého je napájen staronov˘ rybník, bude vybudována dfie-

vûná lávka. Poté bude chodník pokraãovat podél oplocení ‰kolního

sportovi‰tû aÏ k domu ã. p. 906 (Vûtrná 23). Chodník bude proveden

z vût‰í ãásti ze zámkové dlaÏby, ãást v kfiiÏovatce s Pivovarskou uli-

cí bude ze Ïulové mozaiky. 

Bûhem kvûtna budeme znát dodavatele stavebních prací, kter˘ vze-

jde z v˘bûrového fiízení. Zahájení pfiedpokládáme v prÛbûhu ãervna.

Z dÛvodu podmínek stanoven˘ch správcem komunikace OkruÏní 

ulice (Správou silnic MS kraje) bude realizace rozdûlena na dvû eta-

py – úsek podél komunikace v kfiiÏovatce s Pivovarskou mÛÏe zapo-

ãít aÏ v srpnu 2020. Datum ukonãení se pfiedpokládá v záfií 2020.

Realizace probûhne bez uzavírky stávající komunikace jen s ãásteã-

n˘m omezením provozu zúÏením vozovky.

Oprava lávek pfies Podolsk˘ potok pokraãuje 
Mûsto nechává prÛbûÏnû zpracovávat hlavní prohlídky mostÛ a lávek

a postupnû pracuje na odstraÀování zji‰tûn˘ch vad. Dal‰í z opraven˘ch

lávek bude ta u garáÏí mezi ulicemi Palackého a Podolskou. PÛvodní

lávka bude odstranûna a bude provedena zcela nová, z ocelové kon-

strukce se zábradlím o v˘‰ce 1,3 m nad podlahou lávky. Lávka o ‰ífice

2 m bude uloÏena na nové Ïelezobetonové opûry a Ïelezobetonové 

úloÏné prahy na loÏiska. Podlaha lávky bude provedena z podlahov˘ch

ro‰tÛ. Nová konstrukce lávky bude mít dle poÏadavku Povodí Odry, 

s. p., spodní hranu 500 mm nad hladinou Q100 (tj. stoleté vody), coÏ

znamená, Ïe lávka bude osazena v˘‰e neÏ stávající. Z tohoto dÛvodu

budou její souãástí i nové pfiístupové chodníky ze zámkové dlaÏby na

obou stranách. Na pravém bfiehu (ve smûru od garáÏí) bude umoÏnûn

nástup na lávku pomocí schodi‰tû a krátké rampy pro koãárky. 

Zahájení stavebních prací se pfiedpokládá v prÛbûhu ãervna s délkou 

realizace 90 dnÛ od pfiedání staveni‰tû. Po dobu realizace bude lávka 

uzavfiena, a obãané tak budou muset vyuÏít most na konci Jesenické 

ulice nebo u pekárny na Národní ulici. Ing. Ludûk ·imko, starosta
Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Fota: Jana Strnadelová

NejbliÏ‰í investiãní plány mûsta
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Dokonãené stavební práce na dvou rybních
Mûsto R˘mafiov dokonãilo stavební práce na dvou nov˘ch retenãních

nádrÏích. Jedná se o retenãní nádrÏ na levém bfiehu Podolského po-

toka (pod ãerpací stanicí smûr Janovice), která bude slouÏit pro zadr-

Ïení de‰Èové vody pfied jejím vypu‰tûním do Podolského potoka,

a souãasnû bude potok chránit pfied zahlcením sráÏkovou vodou z pfií-

valov˘ch de‰ÈÛ. Maximální plocha vodní hladiny bude 8.280 m2,

hloubka cca 2,1 m a délka hráze 200 m. Stavební práce provedla spo-

leãnost Rovina stavební a. s., Hulín. V souãasné dobû probíhají do-

konãovací práce a pfiedpoklad napu‰tûní je, s ohledem na mnoÏství

sráÏek, v prÛbûhu mûsíce kvûtna. Celkové náklady stavby, vãetnû pfií-

pravy zámûru, technického dozoru a dal‰í ãinily 5.924 tis. Kã. Nyní

probíhá administrace projektu pro ãerpání dotace v celkové v˘‰i cca

4 mil. Kã z programu Ministerstva zemûdûlství âR. 

Dal‰í jiÏ dokonãenou nádrÏí je nádrÏ na Mudlovém potoku, která se

nachází severnû od R˘mafiova, cca 2 km proti proudu od rybníka u lo-

mu. Retenãní nádrÏ byla vybudována na levém bfiehu koryta Mudlo-

vého potoka v pfiirozenû vytvofiené údolní nivû v zapojeném lesním

porostu. Retenãní nádrÏ plní funkci zpomalení odtoku vody z území

a zv˘‰í akumulaci vody v krajinû. Retenãní nádrÏ je fie‰ena jako ob-

toãná a nyní je jiÏ napu‰tûna. Celková plocha nádrÏe je 1760 m2,

hloubka vody cca 1,4 m. Stavební práce provedla spoleãnost Rovina

stavební a. s., Hulín. Celkové náklady stavby vãetnû pfiípravy zámûru,

technického dozoru a dal‰í ãinily 1.783 tis. Kã. Nyní dále probíhá 

administrace projektu pro ãerpání dotace v celkové v˘‰i cca 1.235 tis.

Kã z programu Ministerstva zemûdûlství âR.

Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Fota: Jana Strnadelová, Miroslav Sigmund

V loÀském roce byla v Moravskoslezském kraji zahájena 3. fáze kot-

líkov˘ch dotací na v˘mûnu kotlÛ na tuhá paliva, které nesplÀují min.

3. emisní tfiídu podle âSN EN 303-5. Îadateli je dotace proplacena

aÏ poté, co uhradí dodavateli kotle ve‰keré náklady. Vzhledem k to-

mu, Ïe vût‰ina ÏadatelÛ nedisponuje dostateãn˘mi vlastními zdroji

k financování v˘mûny, schválilo zastupitelstvo mûsta v prosinci 2019

Program mûsta R˘mafiov pro poskytování návratné finanãní v˘pomo-
ci k podpofie kotlíkov˘ch dotací v Moravskoslezském kraji – 3. v˘zva,

tzv. kotlíkové pÛjãky. Prostfiedky na tyto pÛjãky ve v˘‰i 5 530 tis. ko-

run získalo mûsto ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí. 

O kotlíkovou pÛjãku (v˘pomoc) mohou Ïádat pouze obãané

R˘mafiova a jeho místních ãástí, ktefií mají uzavfienou smlouvu

s Moravskoslezsk˘m krajem na kotlíkovou dotaci.V̆ pomoc bude Ïa-

datelÛm poskytnuta po splnûní v‰ech podmínek maximálnû do v˘‰e

200 000 korun v pfiípadû tepelného ãerpadla a kotle na biomasu nebo

do v˘‰e 150 000 korun v pfiípadû plynového kondenzaãního kotle.

V̆ pomoc je bezúroãná po celou dobu splácení, maximální doba splá-

cení je 4 roky pfii max. splátce 2 000 korun za mûsíc. Splátky od Ïa-

datelÛ o kotlíkovou pÛjãku nemusí mûsto R˘mafiov Státnímu fondu

Ïivotního prostfiedí vracet. MÛÏe je vyuÏít pro realizaci adaptaãních

projektÛ reagujících na zmûnu klimatu a projektÛ vedoucích ke sni-

Ïování emisí skleníkov˘ch plynÛ (napfi. sídelní zeleÀ, zv˘‰ení reten-

ãního potenciálu koryt tokÛ, hospodafiení se sráÏkov˘mi vodami). 

Aktuálnû eviduje mûsto 10 ÏadatelÛ, jejichÏ Ïádosti o pÛjãku budou

schváleny na nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstva. V R˘mafiovû a jeho

místních ãástech je celkem 28 úspû‰n˘ch ÏadatelÛ a dal‰ích 25 Ïadate-

lÛ je v „zásobníku“ – jejich Ïádost kvÛli nouzovému stavu stále ãeká

na schválení MSK. O bezúroãnou pÛjãku mohou obãané Ïádat na od-

boru regionálního rozvoje Mûstského úfiadu R˘mafiov do 31. 7. 2021.

BliÏ‰í informace k programu vãetnû pfiíslu‰n˘ch formuláfiÛ naleznete

na stránkách mûsta. Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Mûsto pÛjãí obãanÛm na v˘mûnu kotlÛ

Na území R˘mafiova se nachází nûkolik lokalit se star˘mi nevzhled-

n˘mi plechov˘mi garáÏemi. Jde o pozemek pod silnicí ã. 11 u pekár-

ny (pod hospodou Na RÛÏku), na Ml˘nské ulici u sídla záchranné

sluÏby a ve ‰pici za zimním stadionem na ÎiÏkovû ulici. Dále budou

kontrolovány i dal‰í takové samostatnû stojící plechové garáÏe.

V‰echny garáÏe ve zmínûn˘ch lokalitách jsou na pozemcích mûsta

a majitelÛm byly v minulosti dány v˘povûdi z nájmu pozemkÛ, tak-

Ïe stavby garáÏí jsou nelegální. Tato situace je nadále neúnosná,

a proto mûsto pfiistupuje k jejich definitivnímu odstranûní. 

V‰em znám˘m vlastníkÛm garáÏí budou zaslány v˘zvy k odstranûní

staveb, v pfiípadech, kdy je vlastník neznám˘, budou v˘zvy vylepeny

pfiímo na garáÏi. VlastníkÛm bude dána lhÛta pro odstranûní stavby.

Pokud nebude stavba v dané lhÛtû odstranûna, zahájí pfiíslu‰n˘ sta-

vební úfiad fiízení o odstranûní stavby a náklady s tím spojené budou

vymáhány po jejích vlastnících.

V lokalitû u pekárny mûsto poãítá s umoÏnûním v˘stavby nov˘ch fia-

dov˘ch zdûn˘ch garáÏí. Stejnû tak na Ml˘nské ulici bude moÏné po-

stavit zdûné garáÏe, které naváÏou na fiadu tfií zde stojících garáÏí.

Místo garáÏí ve ‰pici za zimním stadionem vznikne parkovi‰tû, které

zde zejména v zimních mûsících, kdy se na kluzi‰ti odehrávají zápa-

sy a turnaje, fiidiãÛm citelnû chybí. Ale i v této lokalitû plánujeme 

umoÏnit v˘stavbu zdûních fiadov˘ch garáÏí – jejich umístûní je plá-

nováno ve svahu pod domem NádraÏní 1. V‰echny pozemky pro no-

vé zdûné garáÏe budou prodávány ve vefiejném v˘bûrovém fiízení,

kde jedin˘m kritériem bude nejvy‰‰í nabídnutá cena.

Pevnû vûfiíme, Ïe v˘‰e uvedené kroky povedou ke zvelebení mûsta

a obãané je ocení.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

R˘mafiov pfiistupuje k likvidaci plechov˘ch garáÏí

Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna je otevfieno pro vefiejnost ve standard-
ní otevírací dobû. Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici zÛstává uzavfien.
Otevírací doba odpadového centra na ulici 8. kvûtna je od pondûlí do
pátku v dobû 8:00–16:30 a v sobotu v dobû 8:00–13:00. Odpadové

centrum bude uzavfieno bûhem státních svátkÛ 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020.

NajíÏdût do odpadového centra je moÏné pouze za dodrÏení tûch-
to podmínek:
Maximální poãet vozidel je jedno vozidlo, které ãeká na nájezd na

váhu, a jedno vozidlo, které je obsluhováno. Zákazník musí b˘t vy-

baven ochrannou rou‰kou a ãeká ve vozidle, neÏ je vyzván obsluhou

odpadového centra k nájezdu na váhu. Zákazník odloÏí dovezen˘ od-

pad podle pokynÛ obsluhy. Teprve aÏ tento zákazník opustí odpadové

centrum, obsluha vyzve k nájezdu na váhu dal‰í vozidlo. V odpado-

vém centru se pohybuje vÏdy jen zákazník jednoho vozidla. Dal‰í zá-

kazníci ãekají ve vozidlech a nevystupují, ãekají na vyzvání obsluhy.

Dûkujeme za respektování tûchto bezpeãnostních opatfiení.

Ing. Irena Orságová
Mûstské sluÏby R˘mafiov

Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna je opût otevfieno
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V dubnu byla zahájena plánovaná oprava stfiechy na budovû knihovny
a Stfiediska volného ãasu na ulici Julia Sedláka 18. 
V rámci stavebních prací je mûnûna krytina nad cel˘m objektem

vãetnû v˘mûny po‰kozen˘ch tesafisk˘ch konstrukcí (krokví, bednûní)

v nezbytnû nutném rozsahu, je provádûno nové laÈování, klempífiské

v˘robky, které byly v loÀském roce vymûnûny (Ïlaby, odpadní roury,

nadokapní plech) budou ponechány a natfieny v barvû nové krytiny.

Stávající i nové dfievûné prvky budou opatfieny nástfiiky proti dfievo-

kazn˘m ‰kÛdcÛm, plísním a houbám. Na sedlovou stfiechu budovy je

pokládána plechová krytina Dachman. Stavební práce, provádûné fir-

mou Klempífiství Vojtûch Skoupil, by mûly b˘t dokonãeny v polovi-

nû kvûtna leto‰ního roku. Akce je financována z rozpoãtu Bytermu

R˘mafiov.

Fota a text: Jana Strnadelová

Byterm zahájil plánovanou opravu stfiechy na budovû knihovny a SVâ

Elektromobily se pomalu stávají bûÏnou souãástí silniãního provozu, ta-

ké Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., roz‰ífiily svÛj vozov˘ park o nov˘

mal˘ elektrick˘ nákladní automobil s dojezdem aÏ 100 km na jedno na-

bití. Tento typ vozidla jsme vyhodnotili jako velmi vhodn˘ pro na‰e za-

hradnice a jejich práci v rámci mûsta R˘mafiova a jeho místních ãástí.

PouÏití vozidla s elektrick˘m pohonem pfiispûje ke zv˘‰ení pracovní-

ho komfortu a v˘konnosti, a to s ohledem na Ïivotní prostfiedí. Novû

pofiízené vozidlo s elektropohonem bude v R˘mafiovû vyuÏíváno

k pfievozu náfiadí a pfiístrojÛ (sekaãek, kfiovinofiezÛ apod.), zeminy,

‰tûpkÛ ãi kvûtin a okrasn˘ch kefiÛ – vãetnû jejich údrÏby. Své vyuÏi-

tí vÛz najde i pfii údrÏbû a správû majetku mûsta nebo pfii úklidu mûs-

ta a pfievozu ve‰kerého náfiadí k tomu potfiebného. 

Dvoumístn˘ elektromobil splÀuje poÏadavek na potfiebnou a námi

poÏadovanou nosnost, vÛz uveze náklad okolo 600 kg, jeho maxi-

mální rychlost je do 60 km/hod. PfiejíÏdûní v rámci R˘mafiova tak bu-

de efektivnûj‰í s ohledem na rychlost vozidla a dodrÏování bezpeã-

nosti práce pfii pfiepravû zamûstnancÛ. VÛz bude nabíjen pfies noc 

v areálu dílen a vûfiím, Ïe se stane kaÏdodenním dobr˘m pomocní-

kem pfii práci na‰ich zahradnic.

K financování se nám podafiilo úspû‰nû vyfiídit Ïádost o podporu aÏ

do v˘‰e 200 000 korun ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR po-

dle podmínek národního programu Îivotní prostfiedí v rámci oblasti

Îivotní prostfiedí ve mûstech a obcích – UdrÏitelná mûstská doprava

a mobilita – Podpora alternativních zpÛsobÛ dopravy. Rozhodnutí

o pfiidûlení dotace jsme jiÏ obdrÏeli, finanãní prostfiedky by nám mû-

ly b˘t pfievedeny nejpozdûji do konce leto‰ního roku po doloÏení ne-

zbytn˘ch dokumentÛ a pokryjí aÏ 40 % pofiizovacích nákladÛ.

Ing. Irena Orságová, Mûstské sluÏby R˘mafiov
Foto: Jana Strnadelová

Mûstské sluÏby R˘mafiov pfievzaly uÏitkov˘ elektromobil

V souvislosti s uvolnûním mimofiádn˘ch opatfiení spojen˘ch s prevencí ‰í-
fiení koronaviru je opût volnû pfiístupné multifunkãní hfii‰tû u edrovického
rybníka.
Vzhledem k uzavfiení informaãního centra není moÏné zapÛjãovat

si zde klíãe. Zájemci, ktefií si hfii‰tû pfiedem rezervovali, mají pfied-

nost pfied tûmi, ktefií rezervaci nemají. Rozpis rezervací nalezne-

te na webov˘ch stránkách informaãního stfiediska www.inforyma-

rov.cz. Hfii‰tû je moÏno si rezervovat telefonicky v informaãním

Sportovci opût mohou vyuÏívat multifunkãní hfii‰tû 

Jarní mobilní svoz odpadu byl zru‰en
Jak uÏ jsme dfiíve informovali, jarní svoz objemného odpadu byl zru‰en z dÛvodu pfiijat˘ch bezpeãnostních a hy-

gienick˘ch opatfiení v rámci nouzového stavu.

Dal‰í svoz objemného odpadu je naplánován na fiíjen 2020.
Do té doby má kaÏd˘ moÏnost vyuÏít odpadové centrum na ulici 8. kvûtna a svÛj odpad si tam odvézt, nemusí te-

dy ãekat ani na mobilní svoz, ani tvofiit ãerné skládky. Tato sluÏba je pro obãany zdarma, pouze za suÈ se platí –

pokud je pfiekroãen limit 100 kg/mûsíc a osobu, je úãtována cena podle platného ceníku schváleného Radou

mûsta R˘mafiova. Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

-04-2020  22.4.2020 13:53  Stránka 7



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT4/2020

8

stfiedisku na tel. 554 212 381 od pondûlí do pátku v dobû od 7:00

do 14:00, o svátcích není informaãní stfiedisko v provozu. Na hfii‰-

tû je povolen vstup maximálnû ãtyfiem osobám.

Hfii‰tû na Dukelské ulici u zimního stadionu je volnû pfiístupné bez

nutnosti vyzvedávat klíãe v pivnici Na Kluzi‰ti.

UpozorÀujeme v‰echny sportovce, Ïe je nutno dbát podmínek sta-

noven˘ch mimofiádn˘m opatfiením Ministerstva zdravotnictví âR.

Jana Strandelová, zdroj: Informaãní centrum R˘mafiov

Máte pûkné fotografie R˘mafiova? Po‰lete je do fotosoutûÏe, která pro-
bíhá na facebookov˘ch stránkách mûsta. MoÏná právû va‰e fotografie
zvítûzí a bude zdobit kalendáfi mûsta na rok 2021.
Mûsto R˘mafiov vyhlásilo v lednu na sv˘ch facebookov˘ch strán-

kách Mûsto R˘mafiov – oficiální stránky soutûÏ o fotky do nástûn-

ného kalendáfie mûsta na rok 2021. FotosoutûÏ má 10 kol tematic-

ky zamûfien˘ch na dan˘ kalendáfiní mûsíc. Bûhem jednotliv˘ch kol

mÛÏe kaÏd˘ úãastník zaslat formou zpráv nebo komentáfiÛ tfii sou-

tûÏní fotografie R˘mafiova. Zástupci mûsta vyberou v kaÏdém ko-

le 3–4 fotografie do uÏ‰ího v˘bûru. O vítûzi pak rozhoduje sv˘m

hlasováním na facebookov˘ch stránkách mûsta vefiejnost. Autofii

jednotliv˘ch vítûzn˘ch fotografií obdrÏí nástûnn˘ kalendáfi na rok

2021 po jeho vydání.

Podrobná pravidla soutûÏe naleznete na webov˘ch stránkách

www.rymarov.cz/socialni-site. Jana Krajãová

FotosoutûÏ pro mûstsk˘ kalendáfi je v plném proudu

Foto: Luká‰ Ondrá‰ek

Foto: AlÏbûta Pytliková

Foto: Danu‰e Kotrlová

Zvy‰ující se poãet tepl˘ch dnÛ pfiinese také vy‰‰í mnoÏství alergenÛ ve
vzduchu. Problém je, Ïe alergie vyvolává ãásteãnû podobné problémy, ja-
ké mÛÏe mít nákaza COVID-19. Jak je rozeznat a kde pfiípadnû hledat po-
moc?
Rozli‰it od sebe pfiíznaky alergie, ãi nákazy COVID-19 není tak

úplnû jednoduché. Ucpan˘ nos, r˘ma, porucha ãichu, dráÏdiv˘ ka-

‰el aÏ du‰nost – to v‰echno jsou pfiíznaky doprovázející oba pro-

blémy. âím se li‰í? V pfiípadû alergie se u nemocn˘ch obvykle ne-

vyskytuje horeãka, ta ale neb˘vá nûkdy ani u nemocn˘ch 

COVID-19. Podobné je to také s bolestmi kloubÛ ãi únavou, kte-

rá je spí‰e typická u nákazy virem. Únava sice mÛÏe b˘t i prÛ-

vodním projevem alergie, ale pokud je alergik správnû léãen, ne-

ní zdaleka tak v˘razná.

Co by tedy mûlo alergika varovat, Ïe nejde jen o projevy alergie?

Zejména pokud má vy‰‰í teplotu a bolesti kloubÛ. Varováním by

mûlo b˘t i to, Ïe problémy se projevují trochu jinak neÏ v uplynu-

l˘ch letech. Zpozornûte i ve chvíli, kdy alergikovi nepomáhá léã-

ba, která mu normálnû uleví. To se sice dûje ãasto, protoÏe alergie

se rozvíjí, projevy se mohou meziroãnû mûnit, ale nemocn˘ by mûl

zbystfiit, Ïe moÏná není nûco v pofiádku. DÛleÏité kaÏdopádnû je,

aby alergici dodrÏovali v‰echna doporuãení lékafie, pak by mûly

problémy rychle ustoupit. Léãbu je tfieba zahájit vãas, ne aÏ ve

chvíli, kdy nastanou problémy. To platí zvlá‰tû pro astmatiky, kte-

r˘m jinak hrozí postiÏení plic. A postiÏené plíce jsou rozhodnû ri-

zikem nejen pfii pfiípadné nákaze COVID-19.

Alergie a imunita
Pokud jste alergik a správnû se léãíte, nemusíte se bát, Ïe by obra-

nyschopnost tûla byla nûjak v˘raznû sníÏena. JestliÏe není alergie

zcela pod kontrolou, pak je tfieba se na to zamûfiit. V tûle totiÏ ji-

nak hrozí zánût, kter˘ mÛÏe stav nakaÏeného v˘raznû zhor‰it. Pro

zv˘‰ení imunity staãí pár na první pohled banálních, ale dÛleÏit˘ch

vûcí. Jíst dostatek vitaminÛ a celkovû vyváÏenou stravu se v‰emi

potfiebn˘mi Ïivinami. Zkusit se ménû stresovat, protoÏe stres v˘-

raznû sniÏuje schopnost obrany proti infekcím. Zaãínají sluneãné

dny – i sluníãko mÛÏe pomoci. KdyÏ nemÛÏete ven, alespoÀ si dej-

te kávu na balkonû a také nezapomínejte na vûtrání.

První problémy
Alergie se mÛÏe vyskytnout v kaÏdém vûku, je tedy moÏné, Ïe se to

stane zrovna letos a vy ji budete povaÏovat za nákazu COVID-19.

Jak jiÏ bylo fieãeno v˘‰e, odli‰it ji není snadné. Zkuste se poradit

se sv˘m praktick˘m lékafiem, kter˘ vás zná a vût‰inu lékÛ na 

alergii mÛÏe i pfiedepisovat. âást lékÛ (antihistaminika) je také

moÏné koupit volnû bez lékafiského pfiedpisu. 

MUDr. Helena Posová, CSc.
primáfika klinické imunologie a alergologie 

V‰eobecná fakultní nemocnice v Praze

Jak rozli‰it nákazu COVID-19 a pfiicházející jarní alergie? 
Není to snadné!

Zdravotnictví
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Lékárna Avion R˘mafiov zavedla rezervaãní systém eReceptÛ na tel.

ãísle 725 717 765. Staãí pfieposlat eRecepty formou SMS na uvede-

né mobilní telefonní ãíslo. Léky pfiipravíme v lékárnû a budeme vás

informovat o termínu vyzvednutí zprávou na vá‰ mobil. Pokud bu-

dete potfiebovat léky dovézt, pi‰te nebo volejte.

Mgr. Jaroslava Jurãová
Lékárna Avion R˘mafiov

Rezervaãní systém eReceptÛ

Pod vlivem souãasn˘ch událostí bych se rád zmínil o pfiípravcích, které

bûÏnû známe a pouÏíváme, ne vÏdy v‰ak správnû naz˘váme. Aktuálním

tématem posledních t˘dnÛ je pro kaÏdého lékárníka nedostupnost anti-

bakteriálních, pfiesnûji fieãeno dezinfekãních a antiseptick˘ch pfiípravkÛ.

Základním rozdílem mezi dezinfekcí a antiseptikem je ve zpÛsobu po-

uÏití. Obojí se pouÏívá na usmrcení mikroorganismÛ, ov‰em dezinfekce

pouze v neÏivém prostfiení (na povrchy a nástroje) a antiseptika na sliz-

nice, kÛÏi a tkánû. Existuje celá fiada pfiípravkÛ s rÛzn˘m chemick˘m slo-

Ïením a omezen˘m spektrem úãinnosti, které závisí na koncentraci, do-

bû pÛsobení, event. dal‰ích faktorech.

V̆ robou dezinfekãních pfiípravkÛ pro úklid a sanitaci povrchÛ se zab˘-

vají specializované laboratofie a v˘robci chemikálií. V lékárnách tato pfií-

prava probíhá jen ve velmi omezené mífie, jelikoÏ mÛÏeme pouÏívat pou-

ze atestované suroviny. K v˘robû dezinfekce b˘vají pouÏívány chemic-

ké slouãeniny v jin˘ch koncentracích a nûkdy i s jin˘m sloÏením neÏ pro

antiseptika.

Nejãastûji poÏívané antiseptické pfiípravky b˘vají vût‰inou na bázi alko-

holu, jódu, peroxidu a kyselin. Poslední tfii zmínûné se hodí z praktick˘ch

dÛvodÛ spí‰e na o‰etfiení ran. Co se t˘ká bezoplachov˘ch pfiípravkÛ, b˘-

vá kvÛli rychlému vypafiení pouÏíván ethanol nebo izopropylalkohol.

Právû zde je dÛleÏitá koncentrace, aby byl zaji‰tûn dostateãn˘ antimik-

robní úãinek. Z tohoto dÛvodu jsem velmi skeptick˘ k domácí v˘robû

antiseptik podle receptu uvefiejnûného v médiích, protoÏe dosáhnout

správné koncentrace mÛÏe b˘t velmi obtíÏné. S nadsázkou bych to oko-

mentoval slovy „‰koda dobré pálenky“. KdyÏ tedy do‰lo k náhlému vy-

prodání v‰ech bezoplachov˘ch antiseptik na ruce, zaãali jsme v fiadách

lékárníkÛ fie‰it, jak tento v˘padek nahradit pfiípravou z dostupn˘ch suro-

vin. Podle rozpisu Svûtové zdravotnické organizace jsme v celkem krát-

ké dobû byli schopni zaãít pfiipravovat antiseptick˘ roztok na ruce s do-

stateãnou úãinností. 

V dobû epidemie je právû správná hygiena jeden z nejrozumnûj‰ích a lo-

gick˘ch krokÛ k zabránûní ‰ífiení infekce. Základem je samozfiejmû m˘d-

lo a teplá voda, ale v pfiípadû nemoÏnosti je pouÏít jsou koÏní antisepti-

ka ideálním pomocníkem oãisty rukou. Mgr. Marek Hampel, lékárník

Okénko lékárníka: 
Dezinfekce nebo antiseptika

Zavfiení ‰kol a vyhlá‰ení nouzového stavu zastihlo Ïáky na

R˘mafiovsku v dobû jarních prázdnin, takÏe se 16. bfiezna do ‰kolních

lavic nevrátili. Nastalá situace postavila ‰koly, rodiãe i dûti pfied no-

vou a nevyzkou‰enou vûc – vzdûlávání na dálku. ·koly mûly neleh-

k˘ úkol, a to vyfie‰it, jak pfiipravené uãivo ÏákÛm a studentÛm pfiedat

a zajistit, aby co nejménû práce záviselo na rodiãích. Pfiiná‰íme pfie-

hled toho, jak v krátké dobû po uzavfiení ‰kol v R˘mafiovû zareago-

valo jejich vedení a uãitelé na novou situaci. 

Vzdûlávání na r˘mafiovsk˘ch ‰kolách v dobû nouzového reÏimu

Základní ‰kola Jelínkova spustila vzdûlávání sv˘ch více neÏ 730 Ïá-

kÛ pfies internet. Na moderním a efektivním systému pomocí cloudo-

v˘ch technologií pracovali zamûstnanci ‰koly doslova ve dne v noci,

aby ho spustili co nejdfiíve. 

Pro kaÏdé dítû byl zfiízen e-mailov˘ úãet a zpfiístupnûn systém pro

pfiihlá‰ení do aplikace Google Hangouts. Pokyny pro instalaci a akti-

vaci byly zaslány rodiãÛm. Dítû se mÛÏe pfiihlásit z poãítaãe, tabletu

nebo chytrého telefonu pfiímo ze svého domova. „Zpoãátku to neby-

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1

·kolství
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lo jednoduché, ne v‰ichni s poãítaãem nebo tabletem a tûmito aplika-
cemi kamarádí. KaÏdopádnû tuto situaci pfiijala vût‰ina m˘ch kolegÛ
jako v˘zvu. A snaha a dobrá vÛle pedagogÛ i rodiãÛ uvedla tento
systém do chodu a dûti ho pouÏívají,“ uvedl Jan Jablonãík, fieditel Z·

Jelínkova.

Vedení ‰koly nefie‰ilo jen otázky technického charakteru, ale zab˘va-

lo se dal‰ími organizaãními náleÏitostmi, jako je nastavení délky jed-

notliv˘ch vyuãovacích blokÛ, umoÏnûní stfiídání dûtí nav‰tûvujících

první i druh˘ stupeÀ v rodinû u jednoho poãítaãe, na jaké pfiedmûty

se zamûfiit atd. „Vyuãovací hodinu nyní naz˘váme lekcí a trvá 25 mi-
nut. Soustfiedili jsme se hlavnû na zavedení hlavních pfiedmûtÛ, jako
je matematika, ãesk˘ jazyk, tedy pfiedmûty potfiebné k pfiijímacím
zkou‰kám na stfiední ‰koly, a cizí jazyk,“ fiekl Jan Jablonãík. 

Snahou vedení ‰koly bylo, aby dûti neprosedûly celé dopoledne u mo-

nitorÛ. Îáci 1. a 2. tfiíd tedy mají dvû lekce dennû, pro Ïáky 3.–5. tfiídy

jsou nastavené tfii lekce a pro Ïáky druhého stupnû, tj. 6.–9. tfiíd, jsou

pfiipraveny lekce ãtyfii. V̆ uka probíhá bûhem dopoledne. Rozvrh jed-

notliv˘ch lekcí je nastaven˘ tak, Ïe dítû prvního stupnû usedá k lekci

a po pÛl hodinû ho pfiípadnû vystfiídá star‰í sourozenec ze stupnû dru-

hého. Proto není nutné disponovat v domácnosti nûkolika zafiízeními

umoÏÀujícími studium pfies internet. Nicménû pokud se nûkteré dítû

není schopné pfiipojit na tento systém, tak mu jeho tfiídní uãitel posílá

po jeho zákonn˘ch zástupcích zadání úkolÛ pfies e-mail nebo po‰tou. 

„Mám informace, Ïe i men‰í dûti velice rychle systém pochopily a bû-
hem pár dní jsou schopné ho obsluhovat samy bez pomoci rodiãÛ.
Také je pozitivnû hodnoceno, Ïe dûtem byl díky tomuto systému 
umoÏnûn sociální kontakt se sv˘mi spoluÏáky pfied zaãátkem vyuão-
vací lekce,“ dodal fieditel Jablonãík.

Po skonãení nouzového reÏimu systém zÛstane zachován a bude uÏí-

ván pro sdílené kalendáfie pedagogÛ, vytvofiení stránek jednotliv˘ch

tfiíd nebo pro douãování, které mÛÏe skupina ÏákÛ se sv˘m uãitelem

absolvovat z pohodlí domova. 

Vedení Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov vzniklou situa-

ci vyfie‰ilo volbou distanãní v˘uky, na kterou mohlo pfiejít témûfi ze

dne na den, protoÏe jim to umoÏÀují jiÏ ãásteãnû vyuÏívané aplika-

ce MS Office 365 v maturitních oborech a systém Bakaláfii 

v oborech uãebních. V‰ichni Ïáci ‰koly mají k dispozici ‰kolní 

e-mailov˘ úãet. Tento úãet mÛÏe b˘t vyuÏíván uãiteli i Ïáky k zasí-

lání studijních materiálÛ, odkazÛ na videa, podcasty, vzdûlávací

portály, on-line testy atd. Dále ‰kola vyuÏívá aplikaci MS Teams, ve

které je moÏno pofiádat videokonference – tedy vést v˘ukovou ho-

dinu on-line, kdy napfi. uãitel pouÏívá videokameru a Ïáci jej sledu-

jí, kladou dotazy ústnû nebo písemnû pomocí chatu – vyuÏívají je

pro komunikaci v reálném ãase. Jejich pomocí jsou distribuovány

studijní materiály, zadávány úkoly, kvízy. 

„Touto formou jsou i nyní Ïáci podporováni, popfiípadû hodnoceni
za úsilí, pokrok a v˘sledky. Jsou skvûl˘m nástrojem pro tzv. forma-
tivní hodnocení, které je dnes M·MT âR doporuãováno. Uãitelé
ov‰em mohou vyuÏít jakékoliv dal‰í zdroje a platformy dle vlastní-
ho uváÏení,“ uvedla fieditelka ‰koly Zdena Kovafiíková.

Îáci mají nastaven˘ pevn˘ rozvrh on-line hodin, aby se zabránilo

kfiíÏení hodin a pfiípadnému pfietûÏování ÏákÛ. Pfiíprava na matu-

ritní zkou‰ky a závûreãné zkou‰ky probíhá v maximální moÏné

mífie, pfiíprava na pfiijímací zkou‰ky na vysoké ‰koly je souãástí

v˘uky pfiedev‰ím tfiídy oktávy. Nov˘m uchazeãÛm o vzdûlávací 

obory zatím distanãní pfiíprava na jednotné pfiijímací zkou‰ky ne-

byla nabízena.

„V‰e se podafiilo rozbûhnout díky vysokému pracovnímu nasazení
a zodpovûdnosti v‰ech pedagogick˘ch pracovníkÛ ‰koly, pochválit
ale musíme i Ïáky, rozhodnû nemají ‚koronavirové prázdniny‘, jak
tuto dobu nepfiíli‰ ‰Èastnû naz˘vají nûktefií publicisté, protoÏe stu-
denti pfiebírají vût‰í odpovûdnost za své vzdûlávání a vût‰ina se sna-
Ïí odvést co nejlep‰í práci. RodiãÛm velice dûkujeme za spolupráci,
a pokud jsou nûkde je‰tû nejasnosti, prosíme o komunikaci hlavnû
s tfiídními uãiteli,“ uzavfiela Zdena Kovafiíková.

Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov

Základní ‰kola praktická na ·kolním námûstí tento ‰kolní rok vzdû-

lává 40 dûtí. ·kola nemÛÏe poskytovat v˘uku formou on-line vzdûlá-

vání vzhledem ke sloÏení ÏákÛ, ktefií ve vût‰inû pfiípadÛ nedisponují

potfiebnou technikou nebo by vzhledem ke zdravotnímu postiÏení ne-

byli schopní tuto techniku obsluhovat. Av‰ak pedagogové ani dûti ne-

zahálejí. Uãitelé si pfiipravují zadání a kaÏdé pondûlí si tato zadání

vyzvedávají rodiãe ve ‰kole nebo je jim zasíláno po‰tou. Rodiãe pak

pfiedají uãitelÛm vypracované úkoly. ·kola se zamûfiuje pfiedev‰ím na

hlavní pfiedmûty, jako je matematika a ãesk˘ jazyk, obãas zahrnou

látku i z jin˘ch pfiedmûtÛ.

„Nechceme rodiãÛm ani dûtem naloÏit látku, kterou zvládáme bûÏnû
ve ‰kole. My si to doÏeneme, aÏ se nám dûti vrátí. Pro nás je teì dÛ-
leÏité, aby si dûti uvûdomily, Ïe i kdyÏ nejsou ve ‰kole, neznamená to,
Ïe mají prázdniny. Ceníme si hlavnû snahy, Ïe nûco dûlají,“ upfiesni-

la fieditelka Hana Mûráková.

Základní ‰kola R˘mafiov, ·kolní námûstí 1

Situace v souvislosti s ‰ífiením koronaviru mûla dopad i na základní

umûlecké ‰koly, které stejnû jako ostatní ‰koly a ‰kolská zafiízení mu-

sely zavfiít. ¤editel ZU· R˘mafiov Jifií Taufer proto inicioval u kole-

gÛ ve v‰ech oborech zpÛsob distanãního vzdûlávání prostfiednictvím

elektronické komunikace. Cílem bylo zkusit vytûÏit ze souãasné si-

tuace maximum pro ovûfiení v‰ech moÏností v˘uky „na dálku“ bez 

osobní pfiítomnosti Ïáka a uãitele a pfies v‰echny potíÏe upevnit ná-

vyky, které souvisejí s rozvojem ÏákÛ bûhem domácí pfiípravy.

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov
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Zápis k pfied‰kolnímu vzdûlávání probûhne v souladu s právními

pfiedpisy následovnû:

1. Zápis do M· probûhne bez pfiítomnosti dûtí a zákonn˘ch zástup-

cÛ. Termín uskuteãnûní zápisu je od 11. do 14. kvûtna 2020.

2. Zákonn˘ zástupce elektronicky nebo písemnû vyplní a odevzdá

Ïádost o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání, doloÏí kopie

oãkovacího prÛkazu a ãestné prohlá‰ení k oãkování (net˘ká se

zákonn˘ch zástupcÛ, jejichÏ dítû si bude k 1. 9. 2020 plnit povin-

né pfied‰kolní vzdûlávání). 

3. Poté bude e-mailem nebo SMS zákonn˘m zástupcÛm sdûleno re-

gistraãní ãíslo dítûte.

V̆ sledky pfiijímacího fiízení (seznamy s registraãními ãísly) budou

zvefiejnûny na webov˘ch stránkách matefiské ‰koly a v jednotliv˘ch

budovách matefisk˘ch ‰kol vÏdy u vstupu do budovy. Termín zvefiej-

nûní v˘sledkÛ pfiijímacího fiízení je stanoven na 12. ãervna 2020.

Zápis do Matefiské ‰koly R˘mafiov

Jifií Taufer vyzval své kolegy, aby nastalou situaci brali jako v˘-

zvu se nûco nového nauãit. „Domácí pfiíprava bûhem studia je
v kaÏdém pfiípadû branou k celoÏivotní cestû uãení se na zákla-
dû stanovování vlastních cílÛ a zpÛsobÛ jejich dosahování.
Pfiiná‰í schopnost sebereflexe, usmûrÀování vnitfiní motivace,
rozvoje vÛle a houÏevnatosti a v neposlední fiadû souvisí s ro-
dinn˘m zázemím a vztahy, které v na‰ich rodinách máme.
Pfiedem rodiãÛm i ÏákÛm dûkuji za spoleãné dílo a spolupráci,“
zdÛraznil fieditel. 

Nastaven˘ systém je v provozu a je aktivnû vyuÏíván. Základní

umûlecká ‰kola R˘mafiov na nastalou situaci reagovala velmi

rychle, a proto byla oslovena zástupci projektu Systém podpory

profesního rozvoje uãitelÛ a fieditelÛ, kter˘ za‰tiÈuje Národní

pedagogick˘ institut âR, aby poskytla internetov˘ semináfi

o v˘uce na dálku v ZU·. Fota a text: Jana Strnadelová

Zdroj: webové stránky M· R˘mafiov
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Îádost o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání je moÏné uãinit pí-

semnû a doruãit ji po‰tou, pfiípadnû vloÏením do po‰tovní schránky

M· nebo v elektronické podobû doruãením do datové schránky ‰ko-

ly (ID dat. schránky: f2actsw) ãi e-mailem s uznávan˘m elektronic-

k˘m podpisem (nelze jen poslat prost˘ e-mail!).

DoloÏení fiádného oãkování dítûte
Podmínkou pfiijetí dítûte do M· je podle § 50 zákona o ochranû ve-

fiejného zdraví splnûní povinnosti podrobit se stanoven˘m pravidel-

n˘m oãkováním, nebo mít doklad, Ïe je dítû proti nákaze imunní ne-

bo se nemÛÏe oãkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato po-

vinnost se net˘ká dítûte, které plní povinné pfied‰kolní vzdûlávání.

V souãasné situaci nenav‰tûvujte osobnû dûtského lékafie.
K oãkovací povinnosti zákonn˘ zástupce doloÏí: 

1. prohlá‰ení, Ïe je dítû fiádnû oãkované,

2. kopii oãkovacího prÛkazu. 

¤editelka matefiské ‰koly porovná oãkovací prÛkaz s oãkovacím ka-

lendáfiem, zda dítû bylo oãkováno v‰emi vakcínami, které v jeho vû-

ku má mít. V pfiípadû, Ïe dítû nebylo oãkováno podle oãkovacího ka-

lendáfie, musí zákonn˘ zástupce kontaktovat na dálku dûtského léka-

fie a vyÏádat si od nûj potvrzení, Ïe je dítû proti nákaze imunní nebo

se nemÛÏe oãkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Pfii doloÏení dokladu o oãkování nemusí zákonn˘ zástupce do-
kládat Ïádné jiné vyjádfiení nebo potvrzení lékafie.

Pokud bylo dítû vy‰etfieno ve ‰kolském poradenském zafiízení (peda-

gogicko-psychologické poradnû, speciálním pedagogickém centru),

zákonn˘ zástupce pfiikládá kopii doporuãení. Má-li fieditelka matefi-

ské ‰koly pochybnosti o pravosti doloÏen˘ch dokladÛ, mÛÏe si vyÏá-

dat po zákonn˘ch zástupcích jejich originál nebo ovûfienou kopii.

Povinnost plnit pfied‰kolní vzdûlávání mají dûti, které dosáhly do

31. 8. pûti let. Zákonn˘ zástupce mÛÏe místo povinného pfied‰kol-

ního vzdûlávání v M· zvolit individuální vzdûlávání. Dítû pak

vzdûlává doma sám (vzdûlávat ho mÛÏe i jiná osoba) nebo dítû

nav‰tûvuje jiné zafiízení, neÏ je matefiská ‰kola. Zákonn˘ zástupce

musí i pfiesto pfiihlásit dítû k zápisu k pfied‰kolnímu vzdûlávání.

V Ïádosti o pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání vyplní indivi-

duální vzdûlávání dítûte. Pfiedá v‰e fieditelce matefiské ‰koly v do-

bû konání zápisu nebo nejpozdûji 31. 5. 2020, tfii mûsíce pfied po-

ãátkem ‰kolního roku.

Kontaktní údaje: 
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, okres Bruntál
Jelínkova 3, 795 01 R˘mafiov
tel.: 732 786 713
e-mail: reditelstvi@msrymarov.cz
Webové stránky: www.msrymarov.cz

BoÏena Jaro‰ová, fieditelka M· R˘mafiov

Rozlouãili jsme se
Milan Îák – R˘mafiov ............................................................... 1950

Jifiina Rybková – R˘mafiov........................................................ 1927

Josef Hrabina – R˘mafiov.......................................................... 1927

Viliam Prá‰ek – R˘mafiov ......................................................... 1941

Evelína Resová – Horní Mûsto ................................................. 1938

Vlastimil Koke‰ – Janovice ...................................................... 1930

Jiljí Buãek – R˘mafiov............................................................... 1936

Marianna Hájková – Ruda ........................................................ 1937

Jaroslav Henc – R˘mafiov ......................................................... 1941

Miroslav ·indler – R˘mafiov..................................................... 1968

Herbert Schneider – R˘mafiov................................................... 1938

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

·tefan Furik – R˘mafiov......................................................... 81 let

Kvûtoslava BoÏková – R˘mafiov ........................................... 82 let

Jifií Hol˘ – R˘mafiov .............................................................. 82 let

Jifií Kalabis – R˘mafiov .......................................................... 82 let

Jozef StarchoÀ – R˘mafiov..................................................... 83 let

BoÏena Drlíková – R˘mafiov ................................................. 83 let

Elfrieda Heinischová – R˘mafiov........................................... 84 let

Lydie Voráãová – R˘mafiov ................................................... 84 let

Stanislav Smékal – R˘mafiov................................................. 85 let

Jifiina Citovská – R˘mafiov .................................................... 85 let

·arlota Kmentová – R˘mafiov................................................ 85 let

Blanka Rozsívalová – R˘mafiov ............................................ 85 let

Jarmila Kubelková – R˘mafiov .............................................. 86 let

Marie La‰áková – R˘mafiov................................................... 86 let

Libu‰a Veãefiová – R˘mafiov.................................................. 87 let

Franti‰ek Pochyl˘ – R˘mafiov................................................ 88 let

Marie Hrabinová – R˘mafiov ................................................. 88 let

V uvedeném období oslavilo dal‰ích osm obãanÛ mûsta 80 let a pat-

fiili by do této kroniky. V‰em jubilantÛm vÏdy osobnû blahopfiejí ãlen-

ky spolku pro obãanské záleÏitosti a pfii této pfiíleÏitosti oslavence Ïá-

dají o souhlas se zvefiejnûním jejich jmen v této rubrice. Vzhledem

k nouzovému stavu v‰ak nebyly u ãerstv˘ch osmdesátníkÛ vykonány

náv‰tûvy, není tedy moÏné je zafiadit do tohoto vydání. Jejich jubi-

leum bude pfiipomenuto v dal‰ím vydání.

BLAHOP¤ÁNÍ K V¯ROâÍ SVATBY

Dne 29. dubna 2020 slaví 

Drahoslava a Zdûnûk âermákovi 
70 let manÏelství.

Láska, jakou máte je víc neÏ vzácná, 
tak aÈ si udûláte i dal‰í léta krásná.
Srdeãnû Vám gratuluje celá rodina.

Ve ãtvrtek 12. bfiezna 2020 nás ve vûku 86 let opustil ãestn˘ obãan mûsta
a inspirativní ãlovûk, pan Franti‰ek Pohanka. Mnozí R˘mafiované jej znali ne-
jen jako dlouholetého funkcionáfie SK Jiskra R˘mafiov, místopfiedsedu regio-
nálního sdruÏení âeské unie sportu a pracovitého ãlovûka, ale i jako dobré-

ho kamaráda ãi kolegu. VzpomeÀme na jeho smyslupln˘ Ïivot zasvûcen˘ tûlo-
v˘chovû a sportu. 
Franti‰ek Pohanka se narodil 26. fiíjna 1933 v Îeravicích (okres

Pfierov) a do R˘mafiova pfii‰el jako patnáctilet˘ kluk v roce 1948.

Franti‰ek Pohanka zasvûtil cel˘ Ïivot tûlov˘chovû a sportu

Vzpomínka
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Zde absolvoval tkalcovskou

‰kolu a po jejím ukonãení pra-

coval jako mistr sefiizovaã

v Brokátu (pozdûj‰í Hedvû).

V této firmû pÛsobil i ve funkci

mistra odborného v˘cviku v uã-

Àovském stfiedisku a poté aÏ do

dÛchodu coby vedoucí odborné-

ho uãili‰tû. 

Jako dospívající mladík vyuÏíval

kaÏdé volné chvilky a prohánûl se

po hfii‰tích. Zaãínal závodnû s leh-

kou atletikou, jeho specializací by-

ly bûhy. SoubûÏnû hrál také fotbal,

kter˘ si postupnû zamiloval nejvíc.

Jak se dostal k fotbalu, prozradil

v rozhovoru u pfiíleÏitosti v˘roãí 70 let Jiskry R˘mafiov: „A stalo se to
tak, Ïe jednou potfiebovali fotbalisté m˘ch ‚sluÏeb‘, protoÏe ‰lo o postup
do vy‰‰í soutûÏe, a z obojÏivelníka mû pfiemluvili na fotbalistu. MÛj gól
znamenal postup, a tak uÏ to zÛstalo.“ To byla léta 1950–1953.

Zaãátkem 60. let ukonãil aktivní sportovní kariéru a zahájil ãinnost

dobrovolného funkcionáfie TJ Jiskra, nejprve jako tajemník hlavního

v˘boru a od roku 1967 jako pfiedseda. Dále byl místopfiedsedou regio-

nálního sdruÏení âeské unie sportu a sekretáfiem fotbalového svazu.

Stál tedy v poãátcích nyní jiÏ ãtyfiiasedmdesátileté historie Jiskry

R˘mafiov, která v prÛbûhu jeho pÛsobení vyrostla v jeden z nejv˘raz-

nûj‰ích spolkÛ v regionu, a to nejen poãtem ãlenÛ, ale také co do spor-

tovních úspûchÛ, práce s mládeÏí, organizace a fiízení. Rád vzpomínal

na fiadu sv˘ch obûtav˘ch kolegÛ, ktefií s ním proÏili pfies padesát let

„bafuÀáfiské“ spolupráce pfii rozvoji v‰ech oddílÛ, zejména fotbalové-

ho, kuÏelkáfiského, volejbalového, ‰achového a tenisového ãi asociace

Sport pro v‰echny. Nûkteré oddíly se postupem let rozvíjely, jiné jsou

v souãasné dobû jiÏ zaniklé a z dal‰ích se staly samostatné spolky.

Franti‰ek Pohanka se nedal odradit dílãími neúspûchy a zdolával pfie-

káÏky i v tûÏk˘ch dobách. Bezpochyby i jeho pfiiãinûním se podafiilo

zkvalitÀovat sportovi‰tû a vybavení pro sportování jednotliv˘ch oddí-

lÛ v na‰em mûstû. Lze napfiíklad vzpomenout rozsáhlé úpravy a mo-

dernizaci fotbalového hfii‰tû, vybudování kuÏelny, lyÏafisk˘ch tratí, 

udûlení statusu sportovní tfiídy Základní ‰kole R˘mafiov, Jelínkova 1

apod. Bezesporu i jeho zásluhou vyrostla v R˘mafiovû fiada sportov-

ních talentÛ reprezentujících jak mûsto, tak âeskou republiku.

Na mimofiádném zasedání zastupitelstva na konci roku 2002 tehdej‰í

starosta Pavel Koláfi slavnostnû pfiedal Franti‰ku Pohankovi Pamûtní

medaili mûsta R˘mafiova za dlouholetou zásluÏnou ãinnost v oblasti

sportu. Souãasnû je Franti‰ek Pohanka drÏitelem nejvy‰‰ího tûlov˘-

chovného vyznamenání – Medaile za v˘znamn˘ pfiínos pro rozvoj tûlo-

v˘chovy a sportu v âeské republice, kterou obdrÏel od v˘konného v˘-

boru âeské unie sportu Praha za svoji celoÏivotní práci. âestné uznání

mu bylo udûleno u pfiíleÏitosti osmdesát˘ch narozenin v roce 2013.

Franti‰ek Pohanka byl vzorem pro mnoho lidí a budoucnost Jiskry vi-

dûl pfiedev‰ím ve sportující mládeÏi a v obûtav˘ch funkcionáfiích

a trenérech, ktefií po nûm pfievezmou otûÏe ãasto nároãné práce s mlá-

deÏí. S úctou a podûkováním vzdejme ãest jeho památce. 

Jana Strnadelová
Zdroj: archiv RH 22/2016

Fota: archiv âeské unie sportu a SK Jiskry R˘mafiov
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Franti‰ek Pohanka byl nejstar‰ím aktivnû zapojen˘m ãlenem na‰eho

spolku. V SK Jiskra R˘mafiov plnil funkci revizora – dohlíÏel na fi-

nancování spolku. Patfiil k nejvûrnûj‰ím fanou‰kÛm klubu, a pokud

mu v tom nezabránila nemoc, nechybûl na Ïádném zápase vãetnû

mládeÏnick˘ch. Jezdil i na zápasy muÏÛ hrané na hfii‰tích soupefiÛ.

Nezapomenu na zápas ve Velkém Mezifiíãí, kde jsme neãekanû vy-

hráli, a Franti‰ek si vítûzství na dlouhé zpáteãní cestû neskuteãnû 

uÏíval. Ani velké vzdálenosti, kdy cesta trvala pfies tfii hodiny, ho ne-

odradily od úãasti na tom, co miloval. Myslím, Ïe pfiítomnost mezi

mlad˘mi lidmi mu dodávala energii do Ïivota, kterou dál rozdával.

Franti‰ek byl nesmírnû pracovit˘, vitální, energick˘ ãlovûk. Mûl pfii-

rozenou autoritu a charisma. Hráãi ho oslovovali „prezidente“.

Právem si toto oslovení zaslouÏil. Mohl si dovolit vstoupit do kabiny

i pfii rozdûlování taktick˘ch pokynÛ pfied zápasem. NejenÏe sám byl

pracovit˘ ãlovûk, ale umûl ocenit i práci druh˘ch. Jeho fieãnick˘ch

schopností jsme vyuÏívali jak pfii zápasech, tak pfii moderování mlá-

deÏnick˘ch turnajÛ. Franti‰ek se pohyboval mezi sportovci v‰ech vû-

kov˘ch kategorií, a proto ho také kaÏd˘ znal. Vzpomínám, jak jsme

jednou sedûli v klubovnû a Franti‰ek mi nabídl tykání. Spoleãnû jsme

si pfiipili, ale nikdy jsem se mu tykat neodváÏil. Franti‰ek byl velik˘

ãlovûk, srdcafi a kamarád. Takoví lidé si zaslouÏí na‰i doÏivotní úctu.

Mrzí nás, Ïe jsme se s ním nemohli dÛstojnû rozlouãit a vzdát ãest je-

ho památce. Jakmile opadnou opatfiení, která nám zmafiila rozlouãe-

ní v Olomouci, a Ïivot se vrátí do normálních kolejí i na sportovním

poli, pfiipomeneme si Franti‰kovu památku.

Dûkuji za v‰echny fotbalisty, za v‰echny sportovce v na‰em regionu

za TvÛj elán, energii a radost, kterou jsi rozdával. TvÛj nezapomenu-

teln˘ pokfiik „JISKRA DO TOHO!“ tu zÛstane s námi.

Milan Furik
pfiedseda SK Jiskra R˘mafiov

Jiskra R˘mafiov vzpomíná
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Z lesa odvezl 40 kubíkÛ dfieva
Mezi 20. a 23. bfieznem do‰lo ke krádeÏi dfieva ze skládky u lesní od-

boãky ve smûru na Hvûzdu. Zlodûj odvezl pfiibliÏnû 40 m3 vytûÏené-

ho smrkového dfieva uloÏeného v podobû dvoumetrov˘ch klád.

Soukromé spoleãnosti z Bruntálska tak vznikla ‰koda za 28 tisíc ko-

run. Pfiípad pro‰etfiuje obvodní oddûlení v R˘mafiovû. Informace, kte-

ré by vedly ke zji‰tûní pachatele ãi k nálezu odcizeného dfieva, lze

kdykoli i anonymnû sdûlit na tel. ãísle 974 731 751.

Hezké poãasí vylákalo na silnice motorkáfie
Na Velk˘ pátek odpoledne havaroval u Václavova 23let˘ motorkáfi

z Opavska. Pravdûpodobnû nepfiizpÛsobil rychlost jízdy, v zatáãce

pfied obcí vyjel do protismûru a narazil do svodidel. Pfii pádu na zem

utrpûl zranûní, která si vyÏádala jeho leteck˘ transport do Fakultní

nemocnice s poliklinikou v Ostravû-Porubû. ·koda na majetku byla

vyãíslena na 325 tisíc korun.

KrádeÏ nafty a náfiadí u Vajglova
Neznám˘ pachatel se o velikonoãním víkendu vloupal do pracovní-

ho stroje a osobního vozu Ford Tranzit zaparkovan˘ch na louce

u Vajglova. Z dodávky odcizil tfii záloÏní zdroje, motorovou pilu

a dal‰í náfiadí a také 300 litrÛ motorové nafty. Z nádrÏe harvestoru od-

ãerpal 150 litrÛ nafty a z kabiny odnesl dal‰í náfiadí. Celkovou ‰kodu

vyãíslila po‰kozená firma na více neÏ 315 tisíc korun. Informace, kte-

ré by vedly k dopadení pachatele ãi k nálezu odcizen˘ch vûcí, lze

sdûlit na r˘mafiovském policejním ãísle 974 731 751.

por. Bc. René âernohorsk˘
Krajské fieditelství policie MSK, oddûlení tisku

Muzea a galerie v tuzemsku i zahraniãí se musela z dÛvodu koronavi-

rové pandemie pfied sv˘mi náv‰tûvníky uzavfiít. O to víc se s nimi sna-

Ïí komunikovat po internetové síti prostfiednictvím webov˘ch stránek

a sociálních sítí. Na tûch vût‰inou informují, Ïe se Ïivot za muzejními

zdi nezastavil, naopak muzejníci a galeristé pokraãují v badatelsk˘ch

zámûrech a pfiípravách kulturních akcí, jejichÏ termíny konání se pfie-

sunou do druhé poloviny roku ãi do roku nového. K tomu se soustfie-

dí na ãinnosti, které se bûhem kulturnû nabitého roku vût‰inou odsou-

vají, jako napfiíklad sbírkotvorná ãinnost ãi péãe o muzejní knihovnu.

Právû tu Mûstské muzeum R˘mafiov v souãasné chvíli inventarizuje

a knihu po knize zaná‰í do internetového katalogu, kter˘ by se mûl

zpfiístupnit badatelÛm, studentÛm ãi zájemcÛm o historii. 

JiÏ v dobách zakládání vefiejn˘ch muzeí a galerií v 19. století se sta-

lo samozfiejmostí, Ïe souãástí i tûch nejmen‰ích je takzvaná pfiíruãní

knihovna, tematicky zamûfiená podle charakteru organizace. Mûstské

muzeum R˘mafiov je muzeem regionálním, pfiijímá proto prostfied-

nictvím darÛ a nákupÛ literaturu, která se primárnû zamûfiuje na mi-

kroregion R˘mafiovska, potaÏmo stfiední a severní Moravu, a témata

pro tento kraj typická (textilnictví, lesnictví, hornictví ad.). V̆ bûr li-

teratury, shromáÏdûn˘ na jednom místû, poté slouÏí studentÛm, ba-

datelÛm a milovníkÛm historie. Zcela nepostradatelná je v‰ak také

pro odborné zamûstnance muzea a jejich kolegy z jin˘ch organizací,

povût‰inou historiky, ktefií s ní pracují pfii svém bádání, publikování

v˘sledkÛ nebo pfiípravû v˘stavy na daná témata.

Muzejní knihovna byla v r˘mafiovském muzeu zaloÏena v podstatû

ihned po obnovení organizace Mgr. Jifiím Karlem v roce 1991. Od té

Práce na internetovém katalogu knih pokraãují

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Razítko J. W. Zuppingera, provozujícího ‰pulkárnu v Janovicích, ve
vzácnû dochovaném v˘tisku Horské kroniky Franze Brixela z roku 1895

Knihovna jako poãítaãová místnost s vefiejn˘m internetem (2012)

Ruãnû psaná dedikace básníka Josefa M. Sedláka v básnické sbírce
Domov, kterou vydal Julius Sedlák v R˘mafiovû v roce 1938

Razítko Jaroslava Nûmce na v˘tisku loutkové hry Král Îrout z roku
1948. J. Nûmec byl fieditelem stfiední ‰koly v R˘mafiovû a zaloÏil dût-
sk˘ krouÏek loutkového divadla.
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doby se v ní podafiilo shromáÏdit kolem ‰esti tisíc knihovních jedno-

tek, které jsou prÛbûÏnû inventarizovány, tfiídûny a v souãasné dobû

i zaná‰eny do elektronického katalogu. Knihovna obsahuje knihy za-

psané do muzejních sbírek – mají signaturu K a KA (staré tisky vût-

‰inou od 16. do 18. století) a jsou evidovány v Centrální databázi sbí-

rek Ministerstva kultury âR. Souãástí jsou ale také knihy spadající

do tzv. pfiíruãní knihovny – mají signaturu KK a pod pfiidûlen˘m evi-

denãním ãíslem jsou jako celek evidovány v Centrálním adresáfii kni-

hoven a informaãních institucí âR. V‰echny knihovní jednotky, dále

rozdûlené do tematick˘ch kategorií (napfi. regionální literatura, etno-

grafie, umûní, historie ad.), jsou deponovány na jednom místû –

v knihovnû, jeÏ zájemcÛm slouÏí také jako studovna se zázemím. 

Jaké knihy jsou k prostudování v r˘mafiovském muzeu, mohli bada-

telé zjistit prostfiednictvím e-mailu, telefonního rozhovoru ãi osobní

konzultace. Tento zpÛsob má v budoucnu nahradit katalog zvefiejnû-

n˘ na stránkách muzea, ve kterém si kaÏd˘ vyhledá v‰e, co potfiebu-

je, a vybrané poloÏky si ke studiu objedná. To ale bude je‰tû nûjakou

dobu trvat. Katalogizace fondu pfiedstavuje pomûrnû pomalou mra-

venãí práci, ke které ale souãasná situace pfiímo vybízí. ·est tisíc

svazkÛ knih musí totiÏ postupnû projít muzejníkov˘ma rukama.

KaÏdá kniha musí b˘t provûfiena, zda opravdu má b˘t souãástí tema-

tické knihovny, pokud ne, je odepsána, pokud ano, je jí vytvofiena ka-

talogová karta se základními informacemi (autor, název, vydavatel-

ství, rok a místo vydání ad.), souãástí jsou ale i takové údaje, zda ob-

sahuje nûjaké pfiílohy, vpisky, podpisy ãi razítka.

âasto lze v knihách, zvlá‰tû v tûch star˘ch, narazit na vloÏené dopi-

sy, pohledy, fotografie. Nachází se v nich podpisy autorÛ (napfi.

Jakuba Demla, Josefa M. Sedláka aj.) nebo razítka pÛvodních maji-

telÛ (napfi. Franze Harracha, J. W. Zuppingera, Jaroslava Nûmce, 

1. osmileté stfiední ‰koly, Jedenáctileté stfiední ‰koly v R˘mafiovû aj.).

Nemálo publikací je oznaãeno kulat˘m razítkem v padesát˘ch letech

minulého století zaloÏeného, av‰ak neotevfieného Okresního vlasti-

vûdného muzea v R˘mafiovû. Na stránkách jsou také vepsány nejrÛz-

nûj‰í dedikace, napfi. od starosty mûsta a zakladatele nûmeckého

mûstského muzea v R˘mafiovû Wilhelma Ludwiga, kter˘ 16. srpna

1909 vûnoval Geschichte der Stadt Römerstadt Karla Bergera do bib-

liotéky dívãí základní ‰koly. Stránky spousty knih nesou ruãnû psané

poznámky, v pfiípadû antické knihovny uãitele Libora Martinka v fieã-

tinû a latinû. Na pfiedsádkách nûkter˘ch knih jsou nalepeny drobné

grafiky, tzv. ex libris (doslova „z knih“ toho a toho majitele), které

jsou samy o sobû umûleck˘mi díly. To se t˘ká také knih ilustrova-

n˘ch, jelikoÏ obor ilustrace byl v 19. a v první polovinû 20. století na

vysoké úrovni. Velk˘m unikátem je pak ruãnû psaná a vázaná sbírka

r˘mafiovské malífiky a básnífiky Marie Kodovské Magdalény osud
z roku 1955, která pfiedstavuje její nejstar‰í dochované básnické dílo. 

Tyto v˘jimeãnosti, obohacující knihu o dal‰í vypovídací hodnoty,

mohou b˘t dÛvodem jejího „pov˘‰ení“ na sbírkov˘ pfiedmût a vysta-

vení na tematick˘ch v˘stavách. Proto muzejní knihovny uchovávají

jak odbornou recentní literaturu, tak knihy staré, na rozdíl od kniho-

ven mûstsk˘ch, jeÏ svÛj fond roz‰ifiují pfiedev‰ím o nové aktuální ti-

tuly. Díky tomu se souãástí muzejní knihovny stalo také oddûlení nû-

mecké literatury, která na R˘mafiovsku zÛstala uschována v domech

a na pÛdách po vysídleném nûmeckém obyvatelstvu. Fond v souãas-

né dobû ãítá pfies osm set svazkÛ a pfiedstavuje dÛleÏit˘ zdroj pozná-

ní kulturnosti pfiedváleãn˘ch obyvatel na‰eho mikroregionu, ktefií zde

Ïili od 13. století.

Své místo má také osobní knihovna majora Karla Otty, redaktora âs.

vojenského vysílání z Káhiry, ãítající necelou stovku pfieváÏnû prvo-

republikov˘ch publikací. Knihovna má v˘znam jako celek svou vaz-

bou na v˘znamnou osobnost.

Mimo knihy sbírá muzeum také periodické publikace – noviny, ãa-

sopisy, sborníky, které na R˘mafiovsku, potaÏmo Bruntálsku, vychá-

zely pod názvy Römerstadter Ländchen, Vpfied, Kulturní zpravodaj,
Ring, R˘mafiovské noviny, Radnice informuje, Echo a R˘mafiovsk˘
horizont, stejnû jako podnikové noviny Hedvy, Kovohutí Bfiidliãná ãi

RD R˘mafiov. V knihovnû lze také prostudovat odborné ãlánky ve

sbornících Stfiední Morava a Severní Morava. 

Pokud vás nouzov˘ stav donutil udûlat pofiádek v knihovnû a vyfiadi-

li jste knihy, noviny, ãasopisy vztahující se k R˘mafiovsku a jeho 

osobnostem, mÛÏete nám je vûnovat do muzea. Sledujte nás na we-

bov˘ch stránkách www.muzeumrymarov.cz a facebooku @muzeum-

rymarov; o dokonãení on-line katalogu muzejní knihovny vás bude-

me informovat.

A nezapomínejte na slova Julia Zeyera, Ïe „DÛm bez knih je jako tû-
lo bez du‰e“. Michal Vyhlídal

Fota: archiv muzea

Ruãnû psaná dedikace Wilhelma Ludwiga, starosty mûsta R˘mafiova
a zakladatele pÛvodního nûmeckého muzea, z roku 1909
v Bergerov˘ch Dûjinách mûsta R˘mafiova Magdalény osud – ruãnû psaná báseÀ Marie Kodovské z roku 1955

Koronavirová pandemie vût‰inu aktivit ukonãila, pozastavila ãi zpomalila, nû-
které v‰ak naopak uspí‰ila. Jako napfiíklad zhotovení virtuální prohlídky ex-
pozicemi Mûstského muzea R˘mafiov, jeÏ bylo v dlouhodobém plánu. Nyní pro
vefiejnost uzavfiená organizace tak v období nouzového stavu chce jít ná-
v‰tûvníkÛm vstfiíc alespoÀ touto cestou. 
Virtuální panoramatické a 3D vizuální prohlídky zaãala tuzemská

muzea, galerie, ale i hrady a zámky vyuÏívat zhruba pfied deseti le-

ty. Oãekávání, Ïe si náv‰tûvníci v‰e prohlédnou pfies internet a na

místo jiÏ nezavítají, se nenaplnilo. Ba naopak, v˘zkumy prokázaly,

Ïe se zájemci prostfiednictvím virtuální prohlídky seznámí se zá-

kladním rozvrÏením a koncepcí expozic a ve vût‰inû pfiípadÛ se po-

zitivnû motivováni vydají na osobní prohlídku. Náv‰tûvnost organi-

zací po zvefiejnûní „naskenovaného“ prostfiedí v˘raznû stoupla.

Spousta náv‰tûvníkÛ ocenila, Ïe se mohli pfiedem seznámit s délkou

a nároãností prohlídky, a ãasto se k té virtuální vrátili i po náv‰tûvû

daného místa.

V pátek 17. dubna zhotovila virtuální a panoramatickou prohlídku

expozicemi mûstského muzea brnûnská firma PANOPRO, jeÏ se tím-

Expozice Mûstského muzea R˘mafiov virtuálnû
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to fenoménem na trhu zab˘vá více neÏ deset let. Za tu dobu vytvofii-

la pfies tfii tisíce takov˘ch vizualizací v âeské republice (napfi.

Arcibiskupsk˘ palác v Praze, Strahovsk˘ klá‰ter, Letecké muzeum

Kunovice ad.) i v zahraniãí. Firma naskenovala v‰echny pfiístupné

expozice muzea a jeho galerijní prostory, zamífiila také na geologic-

kou expozici Hrádek a do prostor textilky Hedva âesk˘ brokát.

Virtuální prohlídka by se na stránkách muzea mûla objevit na zaãát-

ku kvûtna. Fota a text: Michal Vyhlídal

Mezi fiadou dokumentÛ, které darovala Mûstskému muzeu R˘mafiov paní
Jarmila Labounková, byla i na první pohled obyãejná, více neÏ padesát let
stará vstupenka, která je v‰ak jedním z nûm˘ch svûdkÛ dûjin 20. století. 
Lesnické a myslivecké dny mají v R˘mafiovû dlouhou tradici. Na rok

1968 pfiipravovali organizátofii bohat˘ program, kter˘ zahrnoval mj.

vefiejné stfielecké závody o Velkou cenu JeseníkÛ ãi pfiebor tfiíãlen-

n˘ch druÏstev v soutûÏi lesnictví a myslivosti. Dle mûstské kroniky

se akce konala od 3. do 8. záfií, ov‰em vstupenka darovaná do muzea

je datována na nedûli 1. záfií. RovnûÏ programy, které jsou ve sbír-

kách muzea, datují poãátek akce na poslední srpnov˘ víkend. 

Ve‰keré pfiípravy, které byly dle mûstského kronikáfie Franti‰ka

Vychodila znaãné, v‰ak vzaly za své. Pfiekazila je invaze vojsk Var‰av-

ské smlouvy pod vedením sovûtské armády v noci z 20. na 21. srp-

na 1968. Invaze se pfiímo dotkla i R˘mafiova. V brzk˘ch ranních ho-

dinách se pfies mûsto pfiesouvaly tanky polské lidové armády, které

smûfiovaly od Bruntálu pfies r˘mafiovské námûstí na Horní Mûsto.

V atmosféfie celonárodního vzteku a beznadûje nebylo moÏné, aby se

v R˘mafiovû konala velká myslivecká slavnost, a proto byla pofiada-

teli zru‰ena. Úsilí, které pofiadatelé pro uspofiádání lesnick˘ch a mys-

liveck˘ch dnÛ vynaloÏili, bylo pfiitom velké. V zahradû Hedvy byla

vybudována asfaltová silnice, hledi‰tû bylo vybaveno nov˘mi laviã-

kami, které mohly pojmout aÏ 700 divákÛ. V prostoru bylo rovnûÏ

vybudováno nové osvûtlení.

Dal‰í lesnické a myslivecké dny se konaly ve dnech 21. do 29. ãerv-

na 1969. Nûco ze zru‰eného roãníku 1968 se dalo vyuÏít i o rok po-

zdûji, coÏ dokládá napfiíklad vstupenka s pfiedti‰tûn˘m datem

„Nedûle 1. záfií 1968“. Datum bylo zaãervenûno a naraÏeno nové

„Nedûle 29. ãervna 1969“. ·lo o poslední den mysliveck˘ch slav-

ností, v rámci kterého byl mj. poloÏen základní stavební kámen RD

R˘mafiov. K této pfiíleÏitosti do R˘mafiova pfiijela fiada v˘znamn˘ch

ãinitelÛ KSâ, pfiiãemÏ nejvût‰í pozornosti se tû‰il Ing. Josef

Smrkovsk˘, tehdej‰í pfiedseda Snûmovny lidu a místopfiedseda

Federálního shromáÏdûní. Populární politik byl spolupracovníkem

Alexandra Dubãeka a jedním ze symbolÛ zmûn, které si lidé slibova-

li od reforem, jeÏ pfiiná‰elo PraÏské jaro. 

Krátce po invazi byl Smrkovsk˘ s dal‰ími pfiedstaviteli okupované

zemû odvleãen do Moskvy, kde byl donucen podepsat protokol, jímÏ

souhlasil s invazí. Je‰tû nûkolik mûsícÛ poté zastával politické funk-

ce, a to i koncem ãervna 1969, kdy nav‰tívil R˘mafiov. Mûsto mu pfii

té pfiíleÏitosti udûlilo ãestné obãanství.

Na zadní stranû vstupenky, kterou muzeu darovala paní Labounková,

je Smrkovského podpis. Jde tedy o cenn˘ dokument, kter˘ je propo-

jen s dûjinami zemû roku 1968 i s jedním z muÏÛ, kter˘ tyto dûjiny

utváfiel. Mûstské muzeum R˘mafiov za cenn˘ dar Jarmile Labounko-

vé velice dûkuje. Mgr. Tomá‰ La‰ák, Fota: archiv muzea

PfiírÛstek do sbírek
Duben: Vstupenka na Lesnické a myslivecké dny 1968/69

Pfiední a zadní strana vstupenky na lesnické a myslivecké dny s pod-
pisem Josefa Smrkovského Josef Smrkovsk˘ na lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnech v R˘mafiovû
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Hloupost je cosi neochvûjného. Kdokoli na ni zaútoãil, na ní ztroskotá. Gustave Flaubert

(Nejen) literární v˘roãí
1. 5. Svátek práce – slaví se od roku 1890 
1. 5. 1880 nar. Herbert Masaryk, malífi (zemfi. 15. 3. 1915) 

– 140. v˘roãí narození 

2. 5. 1660 nar. Alessandro Scarlatti, italsk˘ skladatel (zemfi. 

24. 10. 1725) – 360. v˘roãí narození 

2. 5. 1990 Federální shromáÏdûní âSFR zru‰ilo trest smrti
– 30. v˘roãí

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku – poprvé uspofiádán
roku 1991 

5. 5. V˘znamn˘ den âR – v˘roãí Kvûtnového povstání
praÏského lidu 1945 

7. 5. 1840 nar. Petr Iljiã âajkovskij, rusk˘ skladatel (zemfi. 

6. 11. 1893) – 180. v˘roãí narození 

8. 5. Státní svátek âR – Den vítûzství, v˘roãí kapitulace
Nûmecka v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den âerveného kfiíÏe
8. 5. 1880 zemfi. Gustave Flaubert, francouzsk˘ spisovatel (nar.

12. 12. 1821) – 140. v˘roãí úmrtí

9. 5. Den Evropy
10. 5. 1980 zemfi. Jan Pivec, herec (nar. 19. 5. 1907) – 40. v˘r. úm.

12. 5. 1820 nar. Josef Mánes, malífi (zemfi. 9. 12. 1871) – 200. v˘-

roãí narození 

13. 5. Svátek matek (druhá kvûtnová nedûle) – slaví se od
r. 1914

15. 5. V˘znamn˘ den âR – Mezinárodní den rodiny – sla-
ví se od roku 1993 

15. 5. 1880 nar. Jan ·tursa, sochafi (zemfi. 2. 5. 1925) – 140. v˘ro-

ãí narození 

16. 5. 1870 nar. Antonín Slavíãek, malífi (zemfi. 1. 2. 1910) 

– 150. v˘roãí narození 

17. 5. 1860 nar. Martin Kukuãín, vl. jm. Matej Bencúr, slovensk˘

spisovatel (zemfi. 21. 5. 1928) – 160. v˘roãí narození 

18. 5. den muzeí – slaví se od roku 1978
18. 5. 1920 nar. papeÏ Jan Pavel II., vl. jm. Karol Józef Wojtyla

(zemfi. 2. 4. 2005) – 100. v˘roãí narození 

19. 5. 1970 zemfi. Tadeusz Breza, polsk˘ spisovatel (nar. 31. 12. 1905)

– 50. v˘roãí úmrtí

24. 5. 1940 nar. Josif Brodskij, rusk˘ spisovatel, nositel Nobelovy

ceny (zemfi. 28. 1. 1996) – 80. v˘roãí narození 

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

– 120. v˘roãí narození 

26. 5. 1910 nar. Oldfiich Mikulá‰ek, spisovatel (zemfi. 13. 7. 1985)

– 110. v˘roãí narození 

27. 5. 1840 zemfi. Nicolo Paganini, italsk˘ houslista a skladatel

(nar. 27. 10. 1782) – 180. v˘roãí úmrtí 

30. 5. 1640 zemfi. Peter Paul Rubens, vlámsk˘ malífi (nar. 

28. 6. 1577) – 380. v˘roãí úmrtí 

30. 5. 1960 zemfi. Boris Pasternak, rusk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (nar. 10. 2. 1890) – 60. v˘roãí úmrtí 

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku – slaví se od roku 1987
31. 5. 1920 zemfi. Eduard Vojan, herec (nar. 5. 5. 1853) – 100. v˘-

roãí úmrtí

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 webov˘ch

stránkách knihovnarymarov.cz.

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, Digitálniknihovny.cz, za v˘razné podpory PR od-

dûlení a dal‰ích pracovníkÛ Moravské zemské knihovny v Brnû, kte-

rá tuto ãinnost zastfie‰uje. Studenti V· zde najdou i odkaz na doãasnû

zpfiístupnûné digitalizované fondy Národní knihovny âR a Moravské

zemské knihovny, které aÏ dosud byly dostupné jen ze studoven.

Mûstská knihovna R˘mafiov
zdroj: MZK Brno

Kde sehnat knihy, kdyÏ je knihovna zavfiená?

Knihkupectví a knihovny jsou dosud zavfiené, ale brzy by se to mûlo

zmûnit a zatím je moÏné nakupovat knihy po internetu. Knihy si 

v e-shopech R˘mafiované objednávají bûÏnû, neboÈ kamenné knihku-

pectví ve mûstû uÏ nûkolik let chybí. 

Knihovníci doufají, Ïe se co nejdfiíve, tfieba i v omezeném provozu,

knihovny ãtenáfiÛm znovu otevfiou. Do té doby mohou rodiãe vybírat

ãtení pro dûti alespoÀ virtuálnû, tfieba prostfiednictvím webu https://cte-

nidetem.knihovny.cz, kde najdou pfiehled tûch nejlep‰ích dûtsk˘ch

knih sefiazen˘ch podle vûkov˘ch kategorií a s krátk˘mi anotacemi.

Odkaz najdete také na na‰em Facebooku a webu knihovny. ZN

Tipy na dobré ãtení pro dûti

Anne Cathrine Bomannová: Agathe

Mads Peder Nordbo: Bez kÛÏe

Peter Hoeg: Dûti chovatelÛ slonÛ

Kaspar Colling Nielsen: Evropské jaro

Soren Sveistrup: Ka‰tánek

Jussi Adler-Olsen: Malé pikantní vraÏdy

Ida Jessenová: Nov˘ ãas

Ane Riel: Pryskyfiice

Steffen Jacobsen: Trofej

Anna Ekbergová: ·Èastnû aÏ do smrti

Lone Theilsová: Dívky z trajektu

Jesper Bugge Kold: Zimní muÏi

Dal‰í tipy na knihy dánsk˘ch autorÛ

Vûfiím, Ïe na souãasném nouzovém stavu lze nalézt i pozitiva, napfií-

klad ãtení se moÏná stane ãinností je‰tû oblíbenûj‰í a z obãasn˘ch ãte-

náfiÛ budou na konci anticovid opatfiení ãtenáfii vá‰niví. PrÛvodcem

jim mÛÏe b˘t i âtenáfiská v˘zva, v jejímÏ rámci tentokrát vyuÏívám

kritérium Kniha dánského autora. Skandinávskou literaturu si ãasto

spojujeme s temn˘mi, drsn˘mi a pfiímoãar˘mi detektivkami, které si

získaly spoustu ãtenáfiÛ.

Ráda bych ke ãtení doporuãila souãasnou dánskou autorku s pÛvab-

n˘m jménem Helle Helle. Do v˘zvy jsem pfieãetla dvû pomûrnû útlé

kníÏky s názvy Îeny bez muÏÛ a Na dnû. Jsou to knihy pro autorku

typické sv˘m minimalismem a málomluvností, ale zároveÀ iritující

a znepokojivé.

Hrdinkami románu Îeny bez muÏÛ jsou sestry Tina a Jana, obû pra-

cují v parfumerii na trajektu mezi Dánskem a Nûmeckem. Vychová-

vají spolu Tininu dceru Ditu, jejímÏ otcem je elektrikáfi, kter˘ jen pro-

jel mûstem. Ani Tina, stejnû jako matka i babiãka obou sester, není

stvofiena pro rodinn˘ Ïivot a nehodlá to mûnit. Stfiedem jejich Ïivota

je v‰ední den – nákupy, jídlo, práce, hektolitry kávy a hodnû, oprav-

du hodnû karbanátkÛ. Nudou ale rozhodnû trpût nebudete, to nejdÛ-

leÏitûj‰í se odehrává pod povrchem, z náznakÛ a drobn˘ch gest, z ne-

patrn˘ch v˘znamÛ lze vyãíst, co ten druh˘ cítí, co se mu odehrává

v hlavû, co od nûj mÛÏeme ãekat.

·la jsem do svého pokoje a posadila se na parapet. Byl odtud vidût
kostel a kousek ‰koly v Pfiístavní ulici i topoly za ní. KdyÏ vanul vítr
od mofie, zanesl ve v‰ední den ‰kolní zvonûní aÏ sem nahoru. V tom
zvonku zaznívalo nûco bezmocného. Jako by to vzdal uÏ pfiedem.
Pfiipadalo mi, Ïe tak neznûl, kdyÏ jsem sama chodila do ‰koly. Tehdy
mûl jinou sílu, nebo se mi to jenom zdálo. Tina si v deváté tfiídû kou-
pila ‰punty do u‰í a nosila je pod dlouh˘mi vlasy. ¤íkala, Ïe uÏ ty ke-
cy nemÛÏe poslouchat. V hodinách byla pohrouÏená do vlastních
my‰lenek, a kdyÏ se jí uãitelé z velké dálky na nûco zeptali, pfiimhou-
fiila oãi a usmála se. Jednu dobu kreslila do v‰ech sv˘ch se‰itÛ mu‰-
le. KdyÏ Ïáci museli k tabuli, aby tam poãítali pfiíklady nebo psali
chemické vzoreãky, Tina nikdy ne‰la. Usmála se, zavrtûla hlavou
a u toho zÛstalo.

(HELLE, Helle. Îeny bez muÏÛ. Pfiel. Helena Bfiezinová. 1. vyd.

Praha – Litomy‰l: Paseka, 2008, s. 54.)

Román Na dnû má v˘mluvn˘ název odkazující k existenciální krizi

úspû‰né spisovatelky, jeÏ ji zavede do zapadlé dánské vesniãky u mo-

fie. Potká tu dvojici mil˘ch lidí, u kter˘ch najde útoãi‰tû. Vidíme

v‰ední, mechanick˘ Ïivot postav, spaní, vafiení, stolování, venãení

psÛ. Není, ale pochyb o tom, co Ïivotu lidí na tomto odlehlém místû

dává smysl. Je to vzájemná pomoc, pospolitost a bytí pro druhého,

které hrdinka ve svém ambiciózním Ïivotû postrádala.

Venku fiãí. KdyÏ jsem s kufrem na koleãkách vystoupila z autobusu, 
udefiil mû poryv vûtru do obliãeje. Nebe nad mofiem je tmavomodré.
Po stezce u mofie ke mnû zprava s velkou námahou pfiijíÏdí muÏ
v montérkách. PokaÏdé kdyÏ se‰lápne pedál aÏ dolÛ, pfiikrãí se nad fií-
dítka. Takhle jezdím na kole i já, a proto na nûm nejezdím. Zastaví se
a sesedne. Oãima zapátrá po mofii, ruce si zaloÏí v bok. Dobfie ví, Ïe
tu sedím. Podívám se na svoje ruce v rukavicích z vepfiovice.
MuÏ znovu usedá na kolo a pokraãuje podél mofie. Je jen otázkou ãa-
su, kdy se otoãí, sjede ze stezky a dorazí k téhle boudiãce a ke mnû.
Poslední úsek kolo tlaãí. Vlasy má tmavé a fiídké. Zase tak star˘ ale
není, je o pár let mlad‰í neÏ já.
„Pûknû si tu hovíte,“ fiíká.
„Ano.“
„Tady to vypadá na dlouho.“
„To vidím,“ pronesu zpod ‰ály.
Oba se zadíváme smûrem k jízdnímu fiádu a pak na kufr na koleãkách.
„Tak si to tu uÏijte,“ fiekne a nasedne na kolo. RozjíÏdí se vsedû, dva
prsty zvedne na pozdrav, nahoru a dolÛ. Vítr má teì v zádech, rych-
le mizí.

(HELLE, Helle. Na dnû. Pfiel. Helena Bfiezinová. 1. vyd. Praha –

Litomy‰l: Paseka, 2012, s. 5–6.)

Texty Helle jsou nesentimentální, nepatetické, nepomáhá si efektní-

mi scénami, ale pod povrchem to tepe a vibruje. Petra Klimentová

Kniha od dánského autora
Helle Helle
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Leto‰ní jaro v‰ichni proÏíváme jinak. Co se ale nemûní, je péãe

o zvífiata. Na farmû Nedûlní ‰koly ve Stránském se opût rodí jehÀa-

ta – dosud se narodilo 18 beránkÛ a 8 jehniãek. A to je‰tû není ko-

nec.

K jarním akcím na R˘mafiovsku uÏ tradiãnû patfií Vítání mláìat, bû-

hem nûjÏ dûti pojmenují v‰e, co se na na‰í farmû narodilo, a pfiiví-

tají tu neposednou drobotinu do Ïivota. Dvû jména uÏ máme, pro-

toÏe si je jehÀata sama vyslouÏila. Jejich pfiíchod na svût byl dost

dramatick˘, ale zafungovala trocha intuice a hodnû ‰tûstí. Ovce

jménem Veãernice je zku‰ená matka a obvykle svá jehÀata porodí

bez asistence lidí. Vleze si nûkam do klidného koutku a pak nám

pfiijde ukázat ty své drobeãky, aÏ uÏ se sami udrÏí na noÏkách.

Tentokrát ov‰em Veãernice chodila kolem nás a byla neklidná. Po

chvíli bylo jasné, Ïe porod neprobíhá normálnû. JehÀata se tlaãila

na svût obû najednou, a je‰tû se propletla jedno do druhého.

Nahmatat dvû hlaviãky a tfii noÏiãky v jednom chumlu, to je noãní

mÛra kaÏdého chovatele. Na zoufalství ale nebyl ãas. Po mnoha po-

kusech se povedlo rozeznat, která noÏka patfií, ke které hlaviãce,

a tak se dostal na svût první z beránkÛ a vzápûtí i druh˘. Podafiilo

se nám oba vzkfiísit, nyní jsou v pofiádku a maminka Veãernice v‰e

také zvládla ve zdraví. Beránci bojovali o Ïivot jako hrdinové,

a proto dostal ãernû zbarven˘ beránek jméno Batman a flekat˘ se

jmenuje Flash.

Aã je nám to velmi líto, akci Vítání mláìat musíme pro leto‰ní rok

zru‰it. Farma zÛstává z nafiízení vlády vefiejnosti uzavfiena. BohuÏel

nemÛÏeme akci odloÏit, protoÏe oveãky spásají rÛzné lokality i ve

spolupráci s CHKO Jeseníky, a od kvûtna se tak rozdûlí na nûkolik

men‰ích stád a pasou se oddûlenû. Bylo by velmi sloÏité znovu 

ovce pfiesouvat na farmu atd. Neradi bychom zklamali dûti, které se

na Vítání mláìat kaÏdoroãnû tû‰í, a tak mohou vym˘‰let jména pro

jehÀátka doma a poslat nám své návrhy na e-mail krenkovavladi-

mira@seznam.cz. Jména pak jehÀatÛm rozdûlíme a prostfiednictvím

internetu vám tuto událost zprostfiedkujeme. Nejsme sice pfiíli‰

zdatní v práci s technikou, ale bereme to jako pfiíleÏitost nauãit se

nûco nového. Na farmû rozhodnû nezahálíme a chystáme pro vás

nûkolik novinek i vylep‰ení.

Tû‰íme se na setkání, vûfiíme, Ïe to bude brzy.

Vladimíra Kfienková, Obãanské sdruÏení Stránské
Fota: Jana Strnadelová

Vítání mláìat tak trochu jinak

·koly jsou uzavfiené, v zemi platí nouzov˘ stav, ale i v této nelehké

situaci zvládli pofiadatelé vyhodnotit jiÏ 12. roãník korespondenãní

zemûpisnû ekologické soutûÏe „Evropa kolem nás“. Zámûrem Aso-

ciace stfiedo‰kolsk˘ch klubÛ âeské republiky, která soutûÏ organizu-

je, je nenásilnou formou, fie‰ením kfiíÏovek a kvízÛ, pfiivést dûti k prá-

ci s informacemi.

V leto‰ním roce se do soutûÏe zapojilo 75 tfiíãlenn˘ch t˘mÛ z 23 zá-

kladních ‰kol a vícelet˘ch gymnázií z Moravskoslezského

a Olomouckého kraje. V kategorii I. (Ïáci 4. a 5. tfiíd) se druÏstvo Z·

Bfiidliãná umístilo na 3. místû, v kategorii II. (Ïáci 6. a 7. tfiíd) do-

konce na 2. místû.

V‰ichni soutûÏící si zaslouÏí velkou gratulaci. Podûkování v‰ak patfií

téÏ v‰em sponzorÛm akce vãetnû mûsta Bfiidliãná, které soutûÏ pod-

pofiilo jiÏ poãtvrté. Mgr. Kvûta Dûrdová, Základní ‰kola Bfiidliãná

Zemûpisnû ekologická soutûÏ „Evropa kolem nás“

Organizace a spolky

S ‰átkem pfies d˘chací cesty, v maximálním poãtu dvou osob a s dodrÏením dva-
cetimetrov˘ch  rozestupÛ mohli vyrazit rybáfii 16. dubna k potokÛm a fiekám
a zahájit tak pstruhovou sezónu. 
Tento den je kaÏdoroãní událostí témûfi pro kaÏdého rybáfie, protoÏe kon-

ãí hájení pstruhÛ potoãních, pstruhÛ duhov˘ch a také sivenÛ americk˘ch.

Od tohoto data se otevírají pstruhové revíry v‰ech územních svazÛ pro

v‰echny rybáfie s platnou pstruhovou povolenkou. V praxi to znamená,

Ïe 16. dubna u vody uvidíte více rybáfiÛ neÏ obvykle. Kdo z rybáfiÛ mÛ-

Ïe, bere si dovolenou a od brzk˘ch ranních hodin prochytává svá oblí-

bená místa. Zaãátek pstruhové sezóny je také dobrou pfiíleÏitostí nejen

pro malé rybáfie zopakovat si nejdÛleÏitûj‰í základní pravidla a omezení,

která se vztahují k pstruhov˘m revírÛm. Místní rybáfiské sdruÏení kaÏ-

doroãnû vysadí k této pfiíleÏitosti do sv˘ch revírÛ pstruhy duhové.

Na R˘mafiovsku i v celém bruntálském okrese máme spoustu krásn˘ch

fiek. Konkrétní místa rybáfii neprozrazují, ale krásné chytání je na Podol-

ském potoce i na fiekách Moravici a Opavû.

Foto a text: Jana Strnadelová

Zahájení pstruhové sezóny
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Masarykova univerzita v Br-

nû spoleãnû s âeskou geolo-

gickou sluÏbou a Karlovou

univerzitou v Praze pravi-

delnû vyhla‰ují geologickou 

olympiádu. Krajské kolo pro-

bûhlo vzhledem ke koronavi-

rové epidemii v náhradním

termínu 15. dubna distanãním

zpÛsobem. Elektronick˘ test

obsahoval 20 otázek z mine-

ralogie, petrologie, paleontologie, historické geo-

logie, loÏiskové geologie a regionální geologie.

Nûkteré otázky byly sloÏené a vyÏadovaly aÏ osm

odpovûdí.

Na‰i mladí geologové soutûÏili v kategorii A, kte-

rá je urãena základním ‰kolám a vícelet˘m gym-

náziím. Konkrétnû za na‰i ‰kolu bojovali Tereza

Krejãová, Petr Oli‰, Jan

RepáÀ a Miroslav Loukota.

A jak dopadli zástupci Z·

Bfiidliãná? Krajského kola se

zúãastnilo 15 soutûÏících ze

Z· a gymnázií. Nikdo z na-

‰ich se mezi nimi neztratil

a v‰ichni si zaslouÏí pochva-

lu. Velkou radost nám udûlal

pfiedev‰ím Petr Oli‰, kter˘

vybojoval 2. místo, a tak mu

jen o kousíãek utekl postup do republikového kola.

RovnûÏ Tereza Krejãová v˘raznû zasáhla do 

umístûní na pfiedních místech, obsadila pûkné 

5. místo. Gratulujeme!

Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí pfiírodovûdného krouÏku

SK ASK âR Bfiidliãná

Krajské kolo Geologické olympiády 2020

KdyÏ vy nemÛÏete do kina, tak kino pfiijde za vá-

mi. Nouzov˘ stav si Ïádá virtuální fie‰ení a kino

R˘mafiov se pfiesouvá do online prostfiedí. Asociace

provozovatelÛ kin pfii‰la s unikátním projektem na-

zvan˘m „Va‰e kino“, které sdruÏuje kina po celé

âeské republice a vytváfií jedno virtuální jednosá-

lové kino.

Jak na to? Program najdete na www.kinoryma-

rov.cz, prostfiednictvím on-line pfiedprodeje si za-

koupíte vstupenku, kterou lze zaplatit kartou a na

vá‰ e-mail pfiijde vstupenka s kódem. Cena jedné

vstupenky je 70,- Kã. Prodej konãí vÏdy hodinu

pfied projekcí (pfii promítání od 20.00 tedy

v 19.00). Filmy budou promítány na webové strán-

ce www.vasekino.cz. âíslo vstupenky “odemkne”

vá‰ pfiístup k filmu, kter˘ bude spu‰tûn vÏdy 20 mi-

nut pfied projekcí.

Podrobn˘ návod a program kina na kaÏd˘ t˘den

najdete na stránkách www.kinorymarov.cz

Jana Strnadelová

Stfiedisko volného ãasu provozuje virtuálního kino
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Nálezy renesanãního skla (80 zlom.) ze zámku Janovice dûlíme pod-

le místa v˘roby (domácí a importy), úãelu (stolní, technické), mate-

riálu („lesní“, kobaltové, ãiré ãi bílé), pouÏití (poháry, misky, lahvi-

ce, okenní puklice ad.) nebo dekoru (ryt˘, malovan˘ ad.). Jednodu‰‰í

pfiedmûty (pfi. okenní puklice) mohou pocházet také z janovické

sklárny rychtáfie Jana Glase na Raãím potoce (Krebsbach). Hovofií se

o ní je‰tû roku 1583, kdyÏ odpÛrci Ferdinanda Hoffmanna napadli

prodej královského rab‰tejnského panství. Její existenci potvrzuje

i pozdní relace J. Ch. Reichersdorfa (1669), Ïe stará skláfiská huÈ

(Alte Glass Hütte) zpÛsobila na lesních porostech ohromné ‰kody. 

Skupina nálezÛ domácího skla nedosáhla barvitosti importovaného,

ale také mezi nimi najdeme skvostné ukázky skláfiské v˘roby, tfieba-

Ïe Ïhavá draselno-vápenatá materie rychle chladne a neumoÏÀuje

sloÏitûj‰í kreace. Tvar tak byl jednodu‰í a zdoben nálepy, sklenûn˘-

mi nitûmi ãi malováním. Domácí v˘roba je pfiedev‰ím v˘vojov˘m

stadiem stfiedovûkého zelenavého „lesního skla“, jeÏ ãasem pokryla

bílá patina, u jin˘ch do‰lo k úplnému rozesklení do pÛvodní kfiemen-

né podstaty (ãeské poháry – Hrádek). Obdobné sklo se nacházelo

i pfii v˘zkumu r˘mafiovského námûstí ãi v oblázkov˘ch dlaÏbách

Radniãní ulice. Sklenûné zboÏí zaãalo b˘t od druhé poloviny 15. sto-

letí bûÏnûj‰í v˘bavou domácností mû‰Èanské spoleãnosti. Skláfisk˘

boom tak nutil skláfie k zvût‰ování v˘roby.

Znaãnou ãást souboru pfiedstavují fragmenty pohárÛ. Objevují se

spirálové patky (2 frag.) stoãené ze sklenûné tyãinky nevelkého prÛ-

mûru (5x5,4 cm). Nesly stopky a kupy (tûla) pohárÛ s jednoduch˘m

dekorem. Hmotu tvofií nepfiíli‰ kvalitní domácí materiál ve fázích ro-

zesklívání. Uvedené poháry se obvykle kladou do konce 16. století.

S nimi se objevovaly i prosté patky pohárÛ (4 frag.). Kruhová

a hladká podstava pohárÛ má oboustrannû zesílen˘ okraj. Na Hrádku

se objevovaly obdobné tvary od 1. pÛle 14. století. V na‰em pfiípadû

podle prÛmûru patky (O den 4–4,5 cm) nesoucí kupy ãesk˘ch ãí‰í ve

zmen‰ené variantû, tzv. gotické drobné nebo olomoucké ãí‰e, s kon-

venãní v˘zdobou nataven˘ch nití. Poháry se datují do 16. století.

Zlomek baÀaté kupy vût‰ího poháru je vyroben z ãistého prÛhled-

ného Ïlutozeleného skla domácí v˘roby. Síla stûny se pohybuje 

od 0,9 do 2 mm. 

Zajímavé jsou fragmenty kup malovan˘ch kobaltov˘ch pohárÛ 
(5 frag.) z prÛsvitného modrého skla. U dvou se objevuje téÏ malba

se zbytkem zlacení. Je otázkou, zda jde o heraldická znamení, souvi-

sející s hoffmannsk˘m erbem s pfievládající Ïlutí a ãervení. Obdobné

zboÏí se vyrábûlo jiÏ v 16. století v severních âechách.

Exkluzivním v˘robkem je ryté sklo dvou fragmentÛ baÀaté kupy po-

háru (?) z dokonale ãirého skla s dekorem gravírovan˘m diamanto-

v˘m rydlem. Vnûj‰í plochu stfiepÛ pokr˘vají stylizované listy, stonky,

rozviliny ãi kruhové kvûty (pupeny?) zv˘raznûné ‰ikm˘m ‰rafová-

ním ãi mfiíÏováním. V̆ skyt se datuje do první pÛle 17. století. 

Souãástí ãeského souboru jsou téÏ stfiepy nádobek z 16. a první tfie-

tiny 17. století. Jde o zbytky (13 ks) misek, pohárÛ, dÏbánkÛ ãi lah-

vic ze silnûj‰ího skla. Pût zlomkÛ lahvice (?) tvofií Ïlutozelené sklo

neobvyklé síly (2–4,2 mm) a s obsahem skupin bublinek a neãistoty.

U fragmentu lahvice pozorujeme plynul˘ nábûh podhrdlí k spodní

ãásti hrdla z domácího zelenavého skla vy‰‰í kvality (síly 1–1,5 mm).

Ze stejného materiálu jsou vyrobeny i ãtyfii dal‰í nezafiaditelné
zlomky.

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

10. Renesanãní sklo domácí provenience na janovickém zámku

Z historie

Zlomky modrého kobaltového skla s malováním

Spirálové patky pohárÛ Zlomky lahviãky

Zlomky ãirého rytého skla (silnû zvût‰eno)
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Technické sklo pfiedstavované okenními puklicemi (7 frag. a 2 ce-

lé trojúhelné tvary) patfií terãíkÛm z tenkostûnného zelenavého skla

(„lesního“), jednou namodralého. U vût‰iny je patrná nepravidelná

spirála ãi soustfiedné kruhy po pohybu pfii rovnání skla na podloÏce.

U dvou je patrné o‰típání puklice do trojúhelníkového tvaru k vypl-

nûní míst mezi kruhov˘mi puklicemi u okraje okenice. Osamûl˘ je

nápadn˘ stfiední pupík pÛvodnû kruhové destiãky. Sklo je nekvalitní

v rÛzn˘ch fázích rozesklívání. Jen vzácnû zÛstalo sklo vcelku prÛ-

hledné. Puklice a jejich trojúhelné vloÏky dosahují síly 1,2–3 mm.

PouÏívaly se od konce 14. století s prÛmûrem od 8 (na‰e v˘robky)

do 12 cm. Tabulové sklo (5 frag.) je prÛhledné Ïlutozelené s tma-

vohnûd˘mi skvrnami (síla 0,9–1,1 mm). Vyrábûlo se rozvinutím

sklenûného válce. Na‰e zlomky tabulek datujeme do konce 16. aÏ

pÛle 17. století. Mgr. Jifií Karel
(Karel, J.: Zámek Janovice u R˘mafiova, Stfiední Morava, sv. 28,
Olomouc 2009; T˘Ï: Janovick˘ zámek, harrachovsk˘ zámek
v R˘mafiovû, Mâ Janovice, nálezová zpráva 1989 a 1996, R˘mafiov

1997; T˘Ï: Stfiedovûké sklo na r˘mafiovském Hrádku, IZ, 1993, 
N. Jiãín 1993; T˘Ï: Kolekce fragmentÛ renesanãního skla ze zám-
ku Janovice u R˘mafiova, Stfi. Morava, sv. 44, Olomouc 2017;
·tûpán, V.: Sklárna na panství Janovice, Severní Morava 43,
·umperk 1982; Go‰, V. – Karel, J.: Mûstsk˘ hrad v R˘mafiovû ve
13.–15. století, Stfi. Morava, sv. 15, Olomouc 2002; Sedláãková,
H.: From Gotic Period to the Renaissance, Glass in Moravia
1450–cirka 1560, Brno 2007; Drobn˘, T. – Sedláãková, H.: Kachle
a sklo z odpadní jímky ze 16. století, Olomouc 1997; Bláha, J. –
Drobn˘, T. – Hlobil, I. – Michna, P. – Sedláãková, H.: Sklo, slav-
nostní keramika a kachle, katalog v˘stavy, Olomouc 1998; KiecoÀ,
M.: R˘mafiov Radniãní ulice, námûstí Míru – úprava vefiejn˘ch
prostor, Nálezová zpráva o archeologickém v˘zkumu, sv. I. – texto-
vá ãást, sv. II. Obrazové pfiílohy, sv. III, NPÚ Ostrava 2014; Karel,
J.– KiecoÀ, M.: Archeologick˘ v˘zkum námûstí Míru a Radniãní 
ulice v R˘mafiovû, âasopis Slezského zemského muzea, série B,
3/LXIV, Opava 2015 ad.)

Fragmenty okenních puklic se stopou vyrovnáváníZlomky okenních puklic a rohové ãásti 

Nejroz‰ífienûj‰í ãesk˘ symbol oslavil 30. bfiezna své kulaté narozeniny 
– 100 let. Vidíme jej vlát na budovách úfiadÛ, vyvû‰ujeme ho o svátcích na
budovách ‰kol a nechybí na dresech sportovcÛ na mezinárodních soutûÏích.
Vzbuzuje pocit vlastenectví a hrdosti a reprezentuje na‰i zemi. PfiipomeÀme
si, jak˘ je pfiíbûh na‰í vlajky.
Návrhy na její budoucí podobu posílaly osobnosti, jako byl malífi

svûtového formátu Franti‰ek Kupka, malífi Jaroslav Jare‰ nebo grafik

Vojtûch Preissig, ale také archiváfi ministerstva vnitra Jaroslav Kursa.

Ten pfiipravil pfies tfiicet návrhÛ, z nichÏ byl jeden velice podobn˘

souãasné vlajce, ‰lo o dva pruhy – horní bíl˘, spodní ãerven˘, se vsa-

zen˘m modr˘m klínem, kter˘ v jeho návrhu dosahoval jen do tfietiny

délky. Tento návrh získal nejvût‰í podporu, av‰ak musel b˘t pfiepra-

cován tak, aby klín zasahoval aÏ do poloviny délky. Vlajka bûhem

jednoho roku získala finální podobu a 30. bfiezna 1920 ji schválil ães-

koslovensk˘ parlament tehdej‰ího nového ãeskoslovenského státu.

âeská vlajka je podle svûtov˘ch odborníkÛ jedineãná a oznaãována

jako jedna z nejzdafiilej‰ích. Vexilologové, odborníci na vlajky,

upfiesÀují, Ïe barvy na vlajce nepfiedstavují krveprolití, ãistotu a ob-

lohu, jak se lidé ãasto mylnû domnívají. Bílá a ãervená pfiedstavují

barvy ãeského království a modrá je barvou Slovenska.

Jana Strnadelová
(zdroj: www.vexilologie.cz)

âeská vlajka oslavila 100 let

Stfiední prÛmyslová ‰kola a Obchodní akade-

mie Bruntál nabízí lékafiÛm, sestrám, proda-

vaãÛm, pracovníkÛm v sociálních sluÏbách,

záchranáfiÛm a dal‰ím profesím „v první li-

nii“ ochranné ‰títy zdarma.
Ochranné ‰títy ‰kola sama vyrábí, doruãila jiÏ

napfiíklad 150 ks do nemocnice v Krnovû ne-

bo 20 ks do bruntálského domova seniorÛ. Pro

‰kolu by bylo obtíÏné hledat kontakty a zji‰Èo-

vat skuteãnou potfiebu ‰títÛ, umístila proto na

sv˘ch webov˘ch  strán-kách www.spsoa.cz

formuláfi, kde je moÏno si ochranné ‰títy ob-

jednat, a Ïádá o pomoc s distribucí. Objednat

si mohou i ti, ktefií jiÏ od ‰koly ochrann˘ ‰tít

obdrÏeli. Zdroj: webové stránky mûsta
Fota: facebookov˘ profil ‰koly

Bruntálská prÛmyslovka nabízí ochranné ‰títy zdarma

Z okolních obcí a mûst
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Podnikáte v Moravskoslezském
kraji a museli jste kvÛli koronavi-
rové pandemii a mimofiádn˘m 
opatfiením vlády omezit své eko-
nomické aktivity? Hrozí vám krach a Ïivot bez pfiíjmÛ, na které jste byli zvy-
klí? Budete muset propou‰tût? ÎivnostníkÛm a dal‰ím podnikatelÛm, ktefií na
tyto otázky odpovûdí kladnû, nabízí pomoc nov˘ krajsk˘ web rychla-rada.cz. 
Na tomto webu odborníci z krajsk˘ch partnersk˘ch organizací zájem-

cÛm rychle, jednodu‰e a zdarma pomohou se zorientovat v aktuál-

nû nabízen˘ch regionálních, státních i evropsk˘ch programech.

Rychla-rada.cz také nasmûruje Ïivnostníky a majitele firem ke kon-

krétní podpofie a pomÛÏe s podáním Ïádosti.

„Uvûdomujeme si, Ïe koronavirová pandemie bude mít velk˘ dopad
na podnikatelské subjekty v regionu, kter˘m chceme v první fázi na-
bídnout bezplatnou a rychlou konzultaãní pomoc. PodpÛrná opatfie-
ní, která zavádí vláda, se kaÏd˘m dnem mûní. Nov˘ web by mûl pod-
nikatelÛm podporu zpfiehlednit a pfiiblíÏit,“ zdÛvodnil vznik portálu

hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Dodal, Ïe po zhruba

dvou t˘dnech fungování on-line poradny kraj vyhodnotí potfieby pod-

nikatelÛ a navrhne dal‰í podpÛrné aktivity.

T˘m odborníkÛ je sloÏen ze zástupcÛ oddûlení regionálního rozvoje

krajského úfiadu, ktefií budou v˘konnou jednotkou celého systému.

Budou odpovídat na pfiíchozí dotazy nebo je dále distribuovat odbor-

níkÛm z partnersk˘ch organizací: Krajské hospodáfiské komory

MSK, CzechInvestu, Moravskoslezského paktu zamûstnanosti, Mo-

ravskoslezského inovaãního centra Ostrava, spoleãnosti Moravian-

Silesian Tourism, BeePartner, Frank Bold Advokáti. 

Na dotazy k poskytnutí záruky na provozní úvûry od komerãních

bank prostfiednictvím programu COVID II odpoví podnikatelÛm od-

borníci z Krajské hospodáfiské komory. Ti poskytnou také informace

k pfieshraniãnímu exportu ãi zamûstnávání cizincÛ. 

Konzultaãní podpora bude fungovat ve v‰ední dny od 9:00 do
17:00.

PhDr. Miroslava Chlebounová, odbor kanceláfi hejtmana kraje

Nov˘ web poradí podnikatelÛm, jak pfieklenout pandemii

Zhruba 19 tisíc rychlotestÛ rozdûlil Moravskoslezsk˘ kraj mezi 98 poskyto-
vatelÛ sociálních pobytov˘ch sluÏeb v regionu. Ve 120 zafiízeních tak budou
moci otestovat na koronavirus nejen v‰echny zamûstnance, jak nafiídil mi-
nistr zdravotnictví, ale také klienty. K plo‰nému testování klientÛ se rozhodl
Moravskoslezsk˘ kraj jako první v republice.
Rychlotesty byly na krajsk˘ úfiad dovezeny z devíti odbûrov˘ch míst,

které v regionu odebírají vzorky. Poté mífiily do domovÛ pro seniory,

domovÛ se zvlá‰tním reÏimem a domovÛ pro osoby se zdravotním

postiÏením. Testování probûhlo i v pobytov˘ch sociálních zafiízeních

na R˘mafiovsku a za 14 dní se bude opakovat. RychlotestÛ je dosta-

tek a poãítá se s dal‰ími dodávkami.

„Plo‰nû testovat zamûstnance i klienty pobytov˘ch sociálních sluÏeb
v regionu jsme se rozhodli proto, Ïe tato skupina lidí patfií k nejohro-
Ïenûj‰ím nákazou koronavirem a její ‰ífiení v hromadn˘ch zafiízeních

je velmi rychlé a nebezpeãné. DÛleÏité je nejen otestovat zamûstnan-
ce, ktefií se o klienty starají, ale také seniory a zdravotnû postiÏené li-
di, ktefií v domovech Ïijí. Ti mohou b˘t totiÏ také bezpfiíznakov˘mi
pfiena‰eãi,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák. Upfiesnil, Ïe pomocí rychlo-

testÛ bude otestováno na pfiítomnost protilátek na koronavirus 

8 673 klientÛ pobytov˘ch sociálních sluÏeb a 9 711 zamûstnancÛ. 

„Pokud test ukáÏe pfiítomnost protilátek, zafiízení vûdí, jak mají dále
postupovat. To znamená, kontaktovat hygienickou stanici, která nafií-
dí klasick˘ velk˘ test. Ke klientovi vy‰le v˘jezdov˘ odbûrov˘ t˘m, kte-
rému uÏ zaãala pomáhat i armáda, zamûstnanci se budou moci do-
pravit na odbûrové místo vlastními auty,“ vysvûtlil námûstek hejtma-

na Jifií Navrátil.

PhDr. Miroslava Chlebounová
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Kraj testuje na koronavirus zamûstnance a klienty 
pobytov˘ch sociálních zafiízení

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
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Kousek od lesního hfibitova odboãuje zelenû znaãená turistická trasa

k 934 metry vysokému Zámeckému vrchu, na jehoÏ temeni ãní do

daleka zfiícenina mohutného hradu Kober‰tejna. Hrad vznikl pravdû-

podobnû koncem 13. století na ochranu zlat˘ch dolÛ kolem dne‰ních

Zlat˘ch Hor a také jako pomezní hrad pfii vstupu na území vratislav-

ského biskupství údolím âerné Opavy. Jeho jméno známe jen z lido-

v˘ch zkazek, listinné doklady o jeho názvu mlãí.

Podle odborníkÛ byl jeho stavitelem patrnû slezsk˘ kníÏe Bolek

Svídnick˘ z rodu PiastovcÛ. Kromû stfieÏení stezky vedoucí údolím

Opavy mûl b˘t protiváhou nedalekého moravského hradu Quinburg.

Jak hrad vypadal, se dnes uÏ nedá pfiíli‰ urãit. Víme, Ïe jej chránil pfií-

kop a mohutná vûÏ. Právû její zbytek se zachoval do dne‰ních dnÛ

a dává Kober‰tejnu pfii pohledu z dálky neopakovateln˘ vzhled. Hrad

zanikl nûkdy po roce 1400. Jediná historická zpráva z roku 1687 jej

uvádí jiÏ jako pust˘.

Jak b˘valo v tomto kraji zvykem, také o Kober‰tejnu se vyprávûlo

mnoÏství povûstí. Ta nejznámûj‰í hovofiila o pasáãcích, ktefií pásli

kravky na svahu pod hradem, kdyÏ je vyru‰ilo podivné dunûní.

Mysleli si, Ïe je to boufika, ale pak si v‰imli, Ïe pfiichází z hradu.

KdyÏ vystoupali ke zfiíceninû, uvidûli tfii trpaslíky, jak hrají kuÏelky.

Ale jaké! Koule byla z olova, kuÏelky ze stfiíbra, královna z ryzího

zlata a celá dráha ze vzácného le‰tûného mramoru. Trpaslíci pasáãky

Pod hradem Kober‰tejnem

Kam na v˘let

Ze ãtyfi evropsk˘ch druhÛ jasanÛ je daleko nejznámûj‰í jasan ztepil˘ 

(F. excelsior), jehoÏ areál pokr˘vá celou Evropu. Ostatní druhy jsou

sv˘mi nároky omezeny na jiÏní ãást Evropy, ale na sever zasahují aÏ na

jiÏní Slovensko. Jasan ztepil˘ je statn˘ strom, kter˘ za optimálních

podmínek mÛÏe dorÛst aÏ do v˘‰e 40 m, v prÛmûru dosáhnout ‰ífie aÏ

2 m a doÏít se 300 let. Takové jsou vzácností, ov‰em i normálnû vzrost-

l˘ jasan má ãím upoutat ná‰ zrak. Vytváfií pfiím˘, válcovit˘ kmen, ãas-

to probíhající aÏ do vrcholu, s ‰iroce vejãitou korunou, která mÛÏe b˘t

i bohatû vûtvená. Listy jsou lichozpefiené, se 4–7 jafimy ãili páry vstfiíc-

nû postaven˘ch lístkÛ. Lich˘ lístek sedí na vrcholu fiapíku. 

Jasan je polostinná dfievina nároãná na pÛdní vlhkost a její dobrou 

úrodnost a na pfiíznivé klimatické podmínky. ·kodí mu ãasné nebo

pozdní mrazy. U nás roste od

níÏin aÏ do v˘‰e 1000 m, a to

zejména na náplavech fiek, ve

stfiedních a vy‰‰ích polohách

kolem potokÛ a v úÏlabinách ãi

na kamenit˘ch sutích. B˘vá

v‰ak vysazován i do parkÛ,

stromofiadí nebo jako solitér.

Krásné, vzrostlé a letité jasany

lze obdivovat napfiíklad v oko-

lí janovického zámku. Nejmo-

hutnûj‰í z nich má obvod témûfi

5 m, jin˘ 4,5 m a nebylo by od

vûci vyhlásit je za památné.

Nûkteré jasany na R˘mafiovsku

za památné uÏ vyhlá‰eny byly:

v Horní Moravici, v Nové Vsi

a v Malé Morávce.

Jasan manov˘ (F. ornus), zva-

n˘ téÏ zimnáfi, je mal˘ strom,

zfiídka vy‰‰í neÏ 8–10 m, ãas-

to jen vy‰‰í kefi. Pro své

ozdobné a vonné kvûty sesku-

pené v latách b˘vá ve stfiední

Evropû pûstován v parcích. Je

to v‰ak dfievina v˘slunn˘ch,

such˘ch a tepl˘ch stanovi‰È,

napfi. lesostepí, kde tvofií spo-

leãenstva s dubem p˘fiit˘m.

Nafiíznutím kÛry se z nûj pro

lékafiské úãely získává droga

mana – odtud také druhov˘

název.

Jasan úzkolist˘ (F. angustifo-

lia) je strom rostoucí pfiede-

v‰ím ve Stfiedomofií. U nás se

vysazoval zejména v povod-

Àov˘ch oblastech, ale i jako

okrasná dfievina. Cení se v‰ak i jeho dfievo, které má podobné vlast-

nosti jako jasan ztepil˘.

RovnûÏ jasan ostroplod˘ (F. oxycarpa) je stfiedomofisk˘ strom, ne

vy‰‰í neÏ 10 m. Ve stfiední Evropû se s ním lze setkat nejspí‰ jen

v parcích a botanick˘ch zahradách. Fota a text: Milo‰ Zatloukal
(Literatura: Mráãek, Zdenûk. Les. Praha: Orbis, 1959; Pokorn˘,
Jaromír – Fér, Franti‰ek. Listnáãe lesÛ a parkÛ. Praha: SZN, 1964;
Krüssmann, Gerd. Evropské dfieviny. Praha: SZN, 1978; Pagan,
Josef – Randu‰ka, Du‰an. Atlas drevín I., II. Bratislava: Obzor, 1987,
1988.)

Vyprávûní o stromech
Jasan – Fraxinus

Zajímavosti z pfiírody

Jasan ztepil˘ nad Janovicemi

Nûkteré solitérnû rostoucí jasany
sv˘m habitem pfiipomínají duby

Kober‰tejn Kober‰tejn – v˘hled k Rejvízu
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neodehnali, ale naopak je poprosili, aby jim stavûli kuÏelky, Ïe jim

dobfie zaplatí. A skuteãnû, kdyÏ trpaslíci naveãer dohráli, mûli pasáã-

ci kapsy plné zlatek, které jim za trpûlivé stavûní kuÏelek skfiítkové

darovali. KdyÏ se ale na hrad po ãase vrátili, byla kuÏelkáfiská dráha

i trpaslíci ti tam.

Dal‰í povûst mluví o pozdûj‰ím obyvateli Kober‰tejna. Tím mûl b˘t

loupeÏiv˘ rytífi Waldemar, kter˘ se sem pr˘ nastûhoval poté, co po

nájezdech vojsk Matyá‰e Korvína poniãen˘ hrad zpustl. Na jedné

loupeÏné v˘pravû zjistil, Ïe jeho soused, velmi bohat˘ pán z Vrbna,

má krásnou dceru, kterou by mohl se sv˘mi kumpány unést a poÏa-

dovat v˘kupné. Tak se i stalo, ale vrbensk˘ pán odmítal zaplatit,

i kdyÏ Waldemar hrozil, Ïe jeho dceru zavraÏdí. Pak vyzval pána

z Vrbna na souboj. Ten se mûl konat na LoupeÏnick˘ch loukách

u Rejvízu, ale kdyÏ tam pán z Vrbna pfiijel, nikdo tam nebyl.

Rozmrzele se vydal na zpáteãní cestu na svÛj hrad, kdyÏ tu jej

Waldemar i s celou svou bandou pfiepadl ze zálohy. Na místû jej za-

bili a okradli. ZavraÏdit tak mocného pána v‰ak bylo pfiece jen pfiíli‰,

a tak se lapkové s lupem radûji vytratili. UÏ o nich nikdo nesly‰el,

stejnû jako o princeznû. Podle nûkter˘ch vyprávûní její du‰e poté, co

byla zavraÏdûna, stále bloudí v troskách Kober‰tejna.

Pokud bychom od lesního hfibitova radûji zamífiili po pohodlné cyk-

lotrase vedoucí lesní silniãkou do údolí Opavy, také nás ãeká pozo-

ruhodn˘ v˘let. ByÈ zde musíme zapojit mnoho pfiedstavivosti, aby-

chom vidûli, co zdej‰í kraj, dnes zcela zalesnûn˘, skr˘val. Jednou 

z onûch zajímavostí byla sklárna, která vlastnû stála u poãátkÛ osady

Rejvíz. Je‰tû pfied jejím zaloÏením byly na horském sedle pouze lou-

ky, kter˘m se fiíkalo skláfiské (Glasswiese). To potvrzují i historické

prameny, které uvádûjí, Ïe jiÏ v 18. století byla na âerné Opavû sklár-

na. Kde pfiesnû stála, se nicménû podafiilo objevit aÏ lesníkovi a míst-

nímu písmákovi Sotirisu Joanidisovi pomûrnû nedávno. Asi 150 met-

rÛ pod dne‰ním Rusk˘m hfibitovem, mezi asfaltovou cestou a poto-

kem, kde je kfiiÏovatka s tzv. âeskou cestou, která vede k Supí hofie,

objevil v lesní hrabance zbytky skláfiské pece. V historick˘ch prame-

nech se tomuto místu fiíkalo Filipovo údolí. Dnes v‰ak název budeme

v mapách hledat marnû, vytratil se s pÛvodními obyvateli Rejvízu.

VraÈme se k historii sklárny. Na podzim roku 1748 nov˘ majitel zla-

tohorského panství, vratislavsk˘ biskup Filip Gothard Schaffgotsch,

zaãal jednat o zfiízení nové sklárny, která mûla vyfie‰it nedostatek 

skla po zániku sklárny ve Vrbnû. Zvolil ke stavbû právû oblast

u âerné Opavy, kde byl dostatek dfieva i síla vody k pohonu skláfi-

sk˘ch stoup, které roztloukaly tvrd˘ kfiemen. Ten pr˘ sbíraly Ïeny

a dûti skláfiÛ na rejvízsk˘ch loukách. Spí‰e v‰ak byl dováÏen z hor

kolem osady Mnichov u Vrbna, kde je ho dostatek. Sklárna zanikla

po roce 1758, kdy jsou poslední zprávy o její existenci, které v‰ak

prozrazují, Ïe se pot˘kala s dluhy a problémy s odbytem.

Od sklárny je jen pár set metrÛ k mostu pfies Opavu vedoucímu ke

starému Rejvízu. Pro zapálené turisty je v‰ak lep‰í zvolit cestu mífií-

cí po Ïluté znaãce pfies Kazatelny. Tyto skalnaté útvary patfií k nejbi-

zarnûj‰ím, které se dají v tomto kraji najít. Skuteãnû pfiipomínají ka-

zatelnu, ãi dokonce skalní hfiib, a jsou krásnou ukázkou rozmanitosti

zdej‰í krajiny.

Od Kazatelen je to jen kousek k Bublavému prameni. Je to jeden

z nejsilnûj‰ích pramenÛ, které tvofií âernou Opavu. Své jméno nese

oprávnûnû. Staãí se k nûmu postavit a nelze pfiehlédnout bubliny, kte-

ré unikají ze dna. Pokud poskoãíte, je jich v˘raznû více. Pramen je

v mnoha smûrech netypick˘. Podle knihy Pracující potoky zmínûné-

ho Sotirise Joanidise pr˘ existuje podzemní spojení Bublavého pra-

mene a Orlického potoka. Ten se vlévá do âerné Opavy pod svahem

Orlíka. Oba toky od sebe oddûluje pomûrnû vysoká kupa hory Pfiední

Jestfiábí. Pokud je tedy spojení pravdivé, je to dÛkaz propustnosti

zdej‰ího horninového podloÏí. OsvûÏeni vodou se vydáme na sever,

po Ïluté turistické znaãce, do oblasti nejvût‰ího jesenického ra‰eli-

ni‰tû – na Rejvíz.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: Petr Fabian, www.hrady-zriceniny.cz

Kober‰tejn – pfiíkop

UÏiteãná informace

Souãasná situace spojená s pandemií nemoci 
COVID-19 hraje do karet takzvan˘m ‰mejdÛm. Ti vy-
uÏívají dÛvûfiivosti seniorÛ, aby jim vnutili ãasto
pfiedraÏené, nev˘hodné nebo nefunkãní zboÏí
a sluÏby. On-line seznamovací spoleãnosti pro zmû-
nu lákají seniory, aby s jejich pomocí zahnali samo-
tu. Pfiiná‰íme seznam pûti praktik, pfied kter˘mi
chceme varovat. 
Obchodníci seniorÛm nabízí „zázraãné“ po-

travinové doplÀky, u nichÏ deklarují léãebné

úãinky proti koronaviru. „DoplÀky stravy
jsou z hlediska právních pfiedpisÛ potravina-
mi, a proto jim nelze pfiipisovat léãebné nebo
preventivní úãinky,“ upozorÀuje Eduarda

Hek‰ová, fieditelka dTestu. Prodejci klamá-

ním poru‰ují zákon, protoÏe se dopou‰tí zaká-

zané nekalé obchodní praktiky.

Dále se rozmohl prodej zboÏí proti koronavi-

ru, napfi. speciálních amuletÛ nebo nejrÛznûj-

‰ích pfiípravkÛ. Ani zde nejsou Ïádné pozitivní úãinky prokázány.

V̆ jimkou není ani nabídka dezinfekãních gelÛ na ruce, místo kter˘ch

dorazila citronová voda. „Nemá-li zboÏí vlastnosti, které byly sjedná-
ny nebo které se dají od nûj oãekávat, je vadné. Spotfiebitel má nárok
na reklamaci. Není-li moÏné dodání nové vûci bez vad, má právo na
odstoupení od smlouvy a vrácení penûz,“ vysvûtluje Eduarda

Hek‰ová. Kromû toho pfii prodeji na dálku mÛÏe spotfiebitel vyuÏít

své právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnÛ bez uvedení dÛvodu. 

Seniofii by se mûli mít na pozoru také pfied takzvan˘mi energetick˘-

mi ‰mejdy. Vydávají se za zástupce velk˘ch dodavatelÛ, kontrolory ãi

zamûstnance radnice a nabízejí rou‰ky oproti podpisu. Ve skuteãnos-

ti ale seniofii podepisují smlouvu o dodávkách energií. Oãekávat lze

také zv˘‰ené mnoÏství telefonick˘ch nabídek, ve kter˘ch budou ob-

chodníci seniorÛm slibovat, Ïe u‰etfií na dodávkách energií. „Ve vût-
‰inû lákavû vypadajících nabídek je háãek. SpotfiebitelÛm proto do-
poruãujeme nefiíkat ano pod ãasov˘m nátlakem. NeÏ budou s ãímko-
liv souhlasit, mûli by si nejprve prostudovat smluvní dokumentaci
a zjistit reference,“ radí Eduarda Hek‰ová.

Apelujeme na seniory, aby sledovali informace, které se t˘kají 

ochrany pfied nákazou a co dûlat v pfiípadû nákazy, z ovûfien˘ch zdro-

jÛ. Tûmi jsou napfiíklad stránky ministerstva zdravotnictví, pfiípadnû

Státního zdravotního ústavu a dal‰ích resortÛ.

Lucie Pfiinesdomová, dTest

Obchodníci zneuÏívají dÛvûfiivosti seniorÛ. 
Na co si dát pozor?
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Îivnostníci a dal‰í osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné mohou Ïádat o jedno-
rázov˘ pfiíspûvek ve v˘‰i 25 000 korun jako kompenzaci dopadÛ krize souvi-
sející s vyhlá‰ením nouzového stavu. O jednorázov˘ pfiíspûvek je moÏno si po-
Ïádat aÏ do konce ãervna, proto Ïadatelé nemusí za v‰ech okolností s Ïádost-
mi spûchat. Na ãástku ve v˘‰i 25 000 korun bude mít nárok OSVâ, která o ni
poÏádá a prohlásí splnûní nûkolika základních poÏadavkÛ.
Jde o osobu samostatnû v˘dûleãnû ãinnou podle zákona upravujícího

dÛchodové poji‰tûní (typicky Ïivnostník, samostatn˘ zemûdûlec, 

autor nebo umûlec, znalec, tlumoãník, veterináfi, lékafi, poskytovatel

zdravotní péãe, architekt, daÀov˘ poradce a podobnû). Vykonávaná

ãinnost je ãinností hlavní. Vykonávaná ãinnost mÛÏe b˘t i ãinností

vedlej‰í, pokud OSVâ souãasnû nevykonává zamûstnání zakládající

úãast na nemocenském poji‰tûní – podnikající studenti do 26 let, 

osoby na matefiské nebo rodiãovské dovolené, peãující o zdravotnû

postiÏenou osobu, podnikající invalidní a starobní dÛchodci apod. 

OSVâ byla aktivní ke dni 12. bfiezna 2020 – pfiípadnû svou ãinnost

aktivovala pozdûji, za pfiedpokladu, Ïe její ãinnost byla pfieru‰ena kdy-

koliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání). OSVâ prohlásí, Ïe ne-

mohla tuto ãinnost zcela nebo zãásti vykonávat nad míru obvyklou,

a to v dÛsledku ohroÏení zdraví souvisejícího s v˘skytem koronaviru

nebo krizov˘ch opatfiení vlády (a to zejména z nûkterého z dÛvodÛ, ja-

ko je nutnost uzavfiít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa

OSVâ nebo jejího zamûstnance, péãe o dítû, omezení poptávky po

v˘robcích nebo sluÏbách poskytovan˘ch OSVâ ãi omezení nebo 

ukonãení dodávek nebo sluÏeb potfiebn˘ch pro v˘kon ãinnosti).

Splnûní tûchto skuteãností doloÏí Ïadatel ãestn˘m prohlá‰ením.

Pfiíspûvek nebude podléhat zdanûní. Vyplnûn˘ formuláfi Ïádosti se po-

dává finanãnímu úfiadu, u kterého OSVâ podává daÀové pfiiznání

k dani z pfiíjmÛ, a to ideálnû elektronicky (pfies Elektronická podání

pro Finanãní správu ãi datovou schránkou) nebo e-mailem na elektro-

nickou adresu zvefiejnûnou na formuláfii (li‰í se podle územního pra-

covi‰tû finanãního úfiadu). Îádost lze podat i v listinné podobû (zaslat

po‰tou nebo zanést na úfiad, kde jsou umístûny speciální sbûrné boxy).

Podrobnûj‰í informace o kompenzaãním bonusu najdete na webov˘ch

stránkách Ministerstva financí âR – www.mfcr.cz.

Zdroj: web mûsta

Vláda schválila jednorázov˘ pfiíspûvek pro OSVâ
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Ticho léãí. Pomáhá léãit. Tak to b˘valo napsané ve zdravotnick˘ch

zafiízeních. Tento lék je ov‰em stále vzácnûj‰í, vûdci ho hledají na

svazích hor, v dutinách stromÛ, v jeskyních. Ticho se stává velk˘m

tajemstvím, hluk nás v‰echny obtûÏuje. 

Ulice, dálnice, mûsto, dopravní zácpy, koledy dva mûsíce obtûÏují-

cí zákazníky a pokladní v supermarketu. Stále zapnuté rádio a tele-

vizor, vysoká hluãnost je v‰udypfiítomná. A stresov˘ úãinek hluku

je zfiejm˘: vysok˘ krevní tlak, hor‰í pamûÈ, pozornost, schopnost

rozumût mluvenému slovu, únava a stres.

Ticho je osobní proÏitek a mûní se s vûkem. Star‰í ztrácejí schop-

nost sly‰et vysoké tóny, proto si pr˘ studenti oblíbili mobilní zvo-

nûní s frekvencí komáfiího bzuãení. V pfiirozeném prostfiedí se tichu

nejvíc blíÏí zasnûÏená krajina v horách v bezvûtfií, sníh pohlcuje

zvukové vlny a zmlkla i zvífiata. Takov˘ch míst ub˘vá, uÏ známe

i pojem akustická ekologie a vyznavaãi ticha poeticky fiíkají „pot-

kat se sám se sebou“. Buddhisté tvrdí, Ïe skuteãn˘m tichem je svo-

boda na hluk nereagovat. Delikátním tématem je ticho ve spoleãen-

ské konverzaci.

Zemí, která se rozhodla vyuÏít zájmu o ticho v oblasti turistického

ruchu, je Finsko. Málo lidnatá zemû s mlãenliv˘mi obyvateli, zemû

plná hlubok˘ch lesÛ, pfiíroda zaãínající hned za dvefimi. V˘chovn˘

moment znûjící „moc nemluvit“, tfieba i v domovním v˘tahu. V roz-

hlase z nûjak˘ch pietních dÛvodÛ drÏeli minutu ticha, prostû pfie-

stali vysílat. Posluchaãi si ticho vysílané pfiím˘m pfienosem oblíbi-

li a Ïádali ticho zafiazené do rozhlasu, a také ho drÏeli.

Cel˘ svût se stává hluãnûj‰ím místem, trpí tím nejen lidé, ale i zví-

fiata. Stejnû jako svûteln˘m zneãi‰tûním. Dûti na vesnici vidí víc

hvûzd neÏ ve mûstech se svûteln˘m smogem.

Ticho, klid a pfiíroda nás uvádûjí do klidného stavu mysli – nic lep‰í-

ho neznáme. Pfiijde k nám teì ohlá‰ená náv‰tûva, posadím v‰echny

pohodlnû, to taky patfií ke klidu, a urãitû umlãím v‰echny ru‰itele ti-

cha. Si

Ticho – nejlep‰í hudba

Z kapsáfie tety Kvûty

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
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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

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji

od 29. 5. 2020
Uzávûrka pro vydání

je ve stfiedu 20. 5. 2020 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

5/2020

SOUKROMÁ
¤ÁDKOVÁ INZERCE

JEN ZA 10 Kâ!
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