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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ slaví 
150. v˘roãí

Hasiãi bojovali s rozsáhl˘mi poÏáryZámek Janovice zahajuje sezónu

Pfiedstavitelé mûsta uctili památku
padl˘ch osvoboditelÛ

Malí cyklisté závodili o perníkové medaile

ročník XXII .
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ slaví 150 let

Slavnostní nástup na námûstí Míru - 1900

Cviãení u radnice - 1920 Hasiãsk˘ vÛz ze 40. let

U zbrojnice 1950-1952 ¤íjen 1960

40. v˘roãí - 1910
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Cviãení na námûstí Míru - 2003 Pfiehlídka pfii oslavách 135. v˘roãí

Pfiedstavení vozu dûtem - 2008 Cviãení na zámku Janovice - 2018

Memoriál J. Suka - 2019 Zásah pfii poÏáru - 2020

Vozov˘ park Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘mafiov
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R˘mafiov bûhem historie zasáhl velk˘ poãet poÏárÛ ãi jin˘ch Ïivel-

ních pohrom. Kroniky zaznamenávají první velk˘ oheÀ, kter˘ zniãil

mûsto R˘mafiov, dne 24. dubna 1561. JiÏ v roce 1609 pfii‰la druhá ka-

tastrofa pfii slavnostech sv. Michaela. Dne 29. záfií vypukl poÏár v do-

mû pekafie v horní ãásti mûsta, poblíÏ dne‰ního hotelu Pradûd. Celé

mûsto, kostel, fara i ‰kola se staly obûtí tohoto Ïivlu. Následovalo ne-

sãetné mnoÏství poÏárÛ aÏ do 18. století, kdy byli obãané mûsta nu-

ceni pfiistoupit k úãinnûj‰ímu boji s touto hrozbou. Dne 24. ledna

1787 proto tehdej‰í starosta Anton Hönigschmid vydal první poÏární

fiád. Ten uvádûl pfiesné postupy, které mají obãané mûsta provádût pfii

rozeznûní zvonu, kter˘ ohla‰oval poÏární poplach. Nebyla v‰ak vy-

tvofiena poÏární jednotka, tudíÏ ha‰ení provádûli obãané vlastními si-

lami. V‰ichni se dle poÏárního fiádu dostavili k ha‰ení, urãení fieme-

slníci se stfiídali u stfiíkaãky pfii pumpování, dal‰í doplÀovali vodu, ji-

ní odbourávali hofiící trosky. Obãané, ktefií zÛstávali v ohroÏen˘ch

domech, mûli nosit v nádobách vodu do pÛdního prostoru a na stfie-

chy a na dlouhé tyãe uvázat ubrusy a jiné látky, aby mohli hasit ‰ífií-

cí se plameny. KaÏd˘, kdo by byl pfiistiÏen pfii krádeÏi, mûl b˘t oka-

mÏitû zadrÏen a potrestán. Lékafi chirurg se mûl dostavit k poÏáru

s pln˘m vybavením.

JelikoÏ v‰ak poÏáry neustávaly, zaloÏil v roce 1870 notáfi dr. Karl

Hesse s dal‰ími po vzoru jin˘ch mûst první dobrovolné hasiãské

druÏstvo. âinnost tehdej‰ího hasiãského sboru se zamûfiovala hlavnû

na to, aby byli ãlenové fiádnû vycviãeni a vy‰koleni. R˘mafiov byl jiÏ

tehdy rozdûlen na nûkolik obvodÛ, pfiiãemÏ kaÏd˘ obvod mûl své ha-

siãské druÏstvo. Toto opatfiení bylo velice úãinné, jelikoÏ druÏstva

Historie r˘mafiovsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ je jeden z nejdéle 
existujících spolkÛ v na‰em mûstû. ZaloÏen byl
jiÏ v roce 1870. V zaãátcích se py‰nil vlastnic-
tvím dvou hasiãsk˘ch stfiíkaãek a tfií velk˘ch
sudÛ na vodu. SdruÏoval hasiãe, ktefií s velk˘m
nasazením spûchali na pomoc pfii poÏárech, zá-
plavách i jin˘ch pfiírodních pohromách ve mûs-
tû i mimo nûj. 
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ je jednotka zfií-

zená obcí jako tzv. v˘jezdová jednotka. Má

za úkol vyjíÏdût jako podpora profesionál-

ních hasiãÛ. Hasiãi v této jednotce drÏí

24hodinové pohotovosti, coÏ znamená, Ïe

po dobu své pohotovosti neopou‰tûjí

R˘mafiov a jsou v pfiípadû vyhlá‰ení popla-

chu ihned schopni dorazit na zbrojnici a vy-

jet k zásahu. Místní jednotka zabezpeãuje

v˘jezd do 5 minut od vyhlá‰ení poplachu. 

Jednotka je dále vysílána k dopravním ne-

hodám, proto jsou její pfiíslu‰níci vy‰kole-

ni a prÛbûÏnû pro‰kolováni z první pomo-

ci a k provádûní zásahÛ této kategorie.

ZásahÛm u dopravních nehod je pfiizpÛso-

beno i vybavení vozu, které je témûfi identické s vozy profesionálních

hasiãÛ. V praxi to vypadá tak, Ïe jednotka profesionálních hasiãÛ

z R˘mafiova vyjede k události napfi. do Malé Morávky, ãímÏ zÛstane

zbylé území R˘mafiovska bez pokrytí poÏární jednotkou, a v pfiípadû

dal‰í události ve stejn˘ ãas by muselo ãekat na pfiíjezd hasiãÛ

z Bruntálu. Proto operaãní stfiedisko pfii v˘jezdu r˘mafiovské jednot-

ky automaticky svolá jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ do poho-

tovosti jako zálohu, pro pfiípad, Ïe dojde k dal‰í události. âas v˘jez-

du této záloÏní jednotky se poté zkracuje z pûti minut na dvû. 

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ od záfií 2019 uÏívá novou hasiãskou zbroj-

nici na Palackého ulici. Tato budova má

dvû stání pro hasiãskou techniku, v patfie

se nachází ‰kolicí a jednací místnost, soci-

ální pfiíslu‰enství, technické zázemí pro

velitele jednotky a kuchyÀka.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘mafiov tvofií

pfiibliÏnû ‰edesát ãlenÛ, ve v˘jezdové jed-

notce je patnáct ãlenÛ. Souãasn˘m staro-

stou je Otakar Meissel a jednotce velí

Vítûzslav Skoupil, kter˘ dfiíve pracoval

u profesionálních hasiãÛ. Do v˘jezdové

techniky patfií Tatra 815 CAS 24, pûtatfii-

cet let stará Tatra 815 CAS 32 s nádrÏí na

8000 litrÛ vody a k v˘jezdÛm slouÏící Fiat

Ducato. R˘mafiovská jednotka je pfiedur-

ãená k dopravním nehodám a práci ve v˘‰-

kách, ale je nasazována i v pfiípadû poÏárÛ.

Pfiípravu a péãi o mládeÏ a dorost sbor pfie-

ru‰il pfied 15 lety, ale v leto‰ním roce se do

této aktivity zase zapojí. Od záfií se ve spo-

lupráci se Stfiediskem volného ãasu otvírá

krouÏek Mladí hasiãi pod vedením Jakuba

Skoupila.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ chtûl slavit zaãátkem ãervna 150. v˘roãí

s vefiejností, pfii této pfiíleÏitosti bylo v plánu pozvat i zástupce part-

nersk˘ch mûst Ozimku, Krompach a Schottenu a uspofiádat velkole-

pou oslavu na r˘mafiovském námûstí Míru a v zahradû Hedvy.

Souãástí programu mûlo b˘t pfiedstavení hasiãské techniky, soutûÏe,

Ïivá hudba na nûkolika pódiích, atrakce pro dûti a ohÀová show.

BohuÏel v‰e zhatil nouzov˘ stav a bezpeãnostní opatfiení. Dobrou

zprávou je, Ïe akce bude pfiesunuta na pfií‰tí rok a organizátofii se ji

budou snaÏit udûlat ve stejném rozsahu a se stejn˘m programem, ja-

ko tomu mûlo b˘t letos. 

Hasiãi z R˘mafiova slaví 150 let

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pfii otevfiení nové zbrojnice v roce 2019 
Foto: Andrea MartínkováZbrojnice na ulici Palackého
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VáÏení spoluobãané,

celá krizová situace se vyvíjí dobfie a spousta se toho mûní k lep‰ímu.

Zaãátkem tohoto t˘dne nám nastoupila ãást dûtí na první stupeÀ zá-

kladní ‰koly, mÛÏeme chodit po ulici bez rou‰ek a taky kdykoliv na

nákup. âekají na Vás v knihovû, v muzeu, na zámku a dal‰ích mís-

tech znovu otevfien˘ch.

V minulém mûsíci jsme se pot˘kali s dvûma velk˘mi poÏáry, které

jste jistû zaznamenali – hofiel sbûrn˘ dvÛr na ulici 8. kvûtna a stfiecha

„hliníkárny“ na Opavské ulici. Jako by nám chtûly pfiipomenout, Ïe

k na‰emu mûstu neodmyslitelnû patfií i ãinnost sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ, ktefií tento rok slaví 150 let svojí existence. Jejich obûtavá

práce si zaslouÏí nemalé uznání. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pfiipravo-

val velkou akci pro nás v‰echny, bohuÏel tato událost byla stejnû ja-

ko mnoho dal‰ích zru‰ena. Vûnovali jsme hasiãÛm nûkolik stránek

v tomto vydání, abychom si jejich v˘roãí alespoÀ tímto zpÛsobem

pfiipomnûli. 

Dovolte mi, abych pfii této pfiíleÏitosti gratuloval ke 150. v˘roãí zalo-

Ïení sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v R˘mafiovû a podûkoval v‰em, kte-

fií se na jeho ãinnosti doposud podíleli a podílejí, a také tûm, ktefií ho

jakoukoliv formou podporovali a podporují. Pfieji v‰em ãlenÛm sbo-

ru, souãasn˘m i budoucím, hodnû ‰tûstí a piln˘ch rukou a dostatek

nad‰ení pro práci. Ing. Ludûk ·imko

Slovo starosty

Aktuálnû z mûsta

byla v pfiípadû poÏáru ihned na místû. V roce 1923 byla zakoupena

první motorová stfiíkaãka.

Z let 1930–1945 nejsou o sboru dochovány Ïádné informace, kromû

toho, Ïe byla vybudována hasiãská zbrojnice za kostelem. Po druhé

svûtové válce, 28. srpna 1945, byla svolána první schÛze tehdej‰ích

funkcionáfiÛ, na které byl ustanoven ãesk˘ dobrovoln˘ hasiãsk˘ sbor

v R˘mafiovû v ãele s Josefem Rozsívalem. Ve stodole závodu

Flemmich byla nalezena nepojízdná automobilová stfiíkaãka, kterou

ãlenové sboru opravili a uvedli do provozu. Je‰tû téhoÏ roku pfievza-

la hasiãská organizace do uÏívání budovu zbrojnice na ·kolním ná-

mûstí a v roce 1953 také budovu na námûstí Míru, tzv. „DÛm poÏár-

níkÛ“, kter˘ zemûdûlské druÏstvo vyuÏívalo na su‰ení obilí a lnu.

Budovu si ãlenové svépomocí opravili a vybudovali zde garáÏe, za-

sedací síÀ, spoleãensk˘ sál, kanceláfie a také bytové jednotky. 

S rozvojem poÏární techniky pfiestala zbrojnice vyhovovat, a proto

byla v roce 1956 zahájena v˘stavba nové budovy na Revoluãní ulici.

Nejprve vznikly garáÏe,v roce 1969 navázala pfiístavba zbrojnice.

Byl nav˘‰en stav hasiãského sboru a od roku 1970 se zaãalo slouÏit

na stanici 24 hodin dennû. Jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta

R˘mafiova vyuÏívala stanici spoleãnû s jednotkou profesionálních ha-

siãÛ aÏ do roku 2019, kdy se sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pfiestûhoval

do nové zbrojnice na ulici Palackého. JS
Zdroj: www.rymarov. cz, hasici.rymarov.cz

Fota: archiv RH, archiv Mûstského muzea R˘mafiov, 
archiv Muzea Bruntál
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bezpeãnostním opatfiením.
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Památku tûch, ktefií ve druhé svûtové válce bojovali proti nacistické

nadvládû a pfiispûli k osvobození na‰í vlasti, uctili zástupci mûsta

R˘mafiova v ãele se starostou Luìkem ·imko a místostarostkou

Lenkou Vavfiiãkovou poloÏením kvûtin a poklonou pfied pamûtní 

deskou pomníku padl˘ch osvoboditelÛ v parku na ulici Julia Sedláka.

Ke komorní události konané 7. kvûtna 2020 se pfiidal i Rostislav

Kubis, pfiedseda ZO KSâM, a nûkolik dal‰ích obãanÛ. Pamûtní des-

ka vûnovaná vojákÛm Rudé armády byla poprvé odhalena 7. kvûtna

1955 Svazem bojovníkÛ za svobodu. PÛvodnû byla umístûna na rad-

niãní vûÏi, pozdûji byla pfiemístûna do parku na ulici Julia Sedláka. 

V letech po druhé svûtové válce nebyl v tehdej‰ím âeskoslovensku

stanoven termín státního svátku k ukonãení 2. svûtové války, protoÏe

se pfiedstavitelé politick˘ch stran nemohli shodnout na datu. AÏ 2. li-

stopadu 1951 se politici usnesli a podle sovûtského vzoru schválili

zákon, kter˘m stanovili 9. kvûten jako Den osvobození âeskoslo-

venska Sovûtskou armádou. Po sametové revoluci roku 1989 byl zá-

kon o státních svátcích nûkolikrát zmûnûn. Dne 9. kvûtna 1990 byl

pfiijat zákon, podle kterého byl 9. kvûten stanoven jako Den osvobo-

zení od fa‰ismu, 15. kvûtna 1991 byl uzákonûn 8. kvûten jako Den 

osvobození od fa‰ismu, 29. ãervna 2000 byl 8. kvûten pfiejmenován

na Den osvobození a koneãnû 10. února 2004 byl pfiijat zatím po-

slední zákon, kter˘m se stanovil 8. kvûten jako Den vítûzství.

Zámûrem poslancÛ bylo, aby se název svátku pfiiblíÏil názvosloví

pouÏívanému v západních státech. Foto a text: JS 
Zdroj: www.fronta.cz/konec-valky-den-osvobozeni-den-vitezstvi

Pfiedstavitelé mûsta uctili památku padl˘ch osvoboditelÛ

V leto‰ním roce se ve spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., realizuje velká in-
vestiãní akce – instalace kogeneraãní v˘roby na centrální v˘topnû v areálu
spoleãnosti. Kogenerace obecnû znamená kombinovanou v˘robu elektfiiny
a tepla, jde o efektivní, a pfiedev‰ím ekologicky ‰etrn˘ zpÛsob v˘roby elek-
trické energie, pfii kterém dochází souãasnû k dodávce tepla. 
V roce 2019 bylo provedeno v˘bûrové fiízení – provozovatelem i in-

vestorem je spoleãnost âEZ Energo, s. r. o. Hlavními souãástmi roz-

sáhlé investice za cca 30 milionÛ korun

jsou kogeneraãní jednotka, trafostanice,

akumulaãní nádoba, spalinov˘ v˘mûník,

expanzní nádoba, olejové hospodáfiství,

komín s tlumiãem a rozvody vzducho-

techniky.

Provozovatel bude vyrábût a prodávat 

elektrickou energii, vyrábût tepelnou 

energii a prodávat ji spoleãnosti Teplo

R˘mafiov, s. r. o. Produkce tepla z koge-

neraãní jednotky bude tvofiit asi 40 %

potfieby centrální v˘topny, zbytek zajis-

tí stávající plynová kotelna.

Pfiínosy pro spoleãnost Teplo R˘mafiov

i pro mûsto jsou tyto: nájemné za vyuÏí-

vání pfiedmûtu pronájmu, niÏ‰í cena tepla

z kogeneraãní jednotky oproti cenû ze

stávající plynové kotelny, niÏ‰í cena 

elektfiiny pro spotfiebu celého areálu a niÏ-

‰í cena zemního plynu. Zisk z nájemného

bude pouÏit na rozvoj spoleãnosti Teplo

R˘mafiov, úspory v nákladech vlastní v˘-

roby tepla se projeví v cenách tepla pro r˘mafiovské odbûratele.

Na zaãátku dubna byly dodány klíãové komponenty vãetnû kogene-

raãní jednotky a 23. dubna byla dodána akumulaãní nádoba o obje-

mu 100 m3 a hmotnosti 15 tun. MontáÏ technologie probûhne nejpo-

zdûji do konce ãervna, zku‰ební provoz bude zahájen na zaãátku ãer-

vence. Ing. Tomá‰ Köhler, jednatel spoleãnosti
Fota: Teplo R˘mafiov, s. r. o.

Teplo R˘mafiov bude uÏívat kogeneraãní jednotku

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., provozují kanalizaãní infrastruktu-

ru mûsta a jeho místních ãástí a kaÏd˘ rok provedou ãi‰tûní a moni-

toring stavu nûkter˘ch úsekÛ kanalizace. PrÛbûÏnû tak mapují a vy-

hodnocují stav kanalizaãní sítû, aby bylo moÏno lépe plánovat roz-

sáhlej‰í opravy nebo investice do obnovy kanalizaãní infrastruktury.

Odborné firmy, s nimiÏ Mûstské sluÏby dlouhodobû spolupracují,

disponují speciálními vozidly, která dokáÏou vyãistit kanalizaãní po-

trubí jakéhokoli prÛmûru bez ohledu na to, jak je zanesené. Ve v˘ba-

vû vozu jsou kromû sady vysokotlak˘ch trysek k dispozici fietûzové

a hydromechanické fiezaãe, takÏe vÛz dokáÏe odstranit kofieny a dal-

‰í pfiekáÏky a obnovit pÛvodní profil potrubí.

Vozidla jsou vybavena cisternou rozdûlenou na dvû ãásti – v pfiední

Mûstská kanalizace pro‰la kontrolou. Co odhalila?
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Na Ïádost osadního v˘boru probûhlo na konci dubna odbahnûní a vy-

ãi‰tûní mûstsk˘ch tÛnûk a protipoÏárních nádrÏí ve Stránském.

NádrÏe byly vypu‰tûny, zbaveny pfiebyteãného bahna a poté znovu

napu‰tûny. Cílem bylo zv˘‰ení objemu zadrÏované vody, kterou bu-

dou moci obãané Stránského vyuÏívat v dobû sucha.

OdbahÀování rybníkÛ je proces, bûhem kterého se odstraÀuje nános

bahna v neÏádoucí vrstvû nûkolika desítek centimetrÛ. Pokud je vrst-

va vysoká, zpomalí se provzdu‰Àování aktivního bahna, uvolÀování

Ïivin do vody a zhor‰í se její jakost. 

Práce, financované z rozpoãtu mûsta, provádûla firma Rovina sta-

vební, a. s., z Hulína, která realizovala i stavbu nov˘ch rybníkÛ pod

ãerpací stanicí ve smûru na Janovice a v Janu‰ovû na Mudlovém po-

toku.

Fota a text: JS

Ve Stránském probûhlo odbahnûní tÛnûk a protipoÏárních nádrÏí

Je za námi více neÏ osm t˘dnÛ v nouzovém stavu. Pro mnohé z mlad-

‰í generace osm t˘dnÛ nevídaného omezení a nutnosti limitujícího

chování, v nûmÏ moÏná poznají Ïivotní zkou‰ku, která nûkter˘m

z nich pomÛÏe osamostatnit se. Mnoh˘m ze star‰í generace zase sou-

ãasná situace pfiipomnûla doby komunistické a váleãné. 

Díky této situaci jsme zjistili, Ïe omezení v˘roby a cestování skuteã-

nû vede celosvûtovû ke zlep‰ení Ïivotního prostfiedí. Zjistili jsme, Ïe

spousta vûcí se dá opravdu dûlat jinak. Napfiíklad poznat okolí svého

mûsta, vûnovat více ãasu rodinû, vûnovat více ãasu sobû, nûco nové-

ho se nauãit. Îe spousta vûcí se dá vyfie‰it na dálku nebo se smífiit

a seznámit s technologiemi, protoÏe nyní máme ‰anci vidût, jakou ro-

li hrají v dobû koronavirové a jak na‰i situaci usnadÀují. Zjistili jsme,

Ïe hrdiny této doby nejsou jen zdravotníci a hasiãi, ale také mámy

a tátové, prarodiãe, kamarádi, sousedi, kolegové nebo my sami.

V‰ichni pfiijímáme stejná bezpeãnostní opatfiení, posloucháme stejné

zprávy, ale vnímání doby koronavirové z pohledu generací se rÛzní. 

Redakce poloÏila tfii otázky obyvatelÛm R˘mafiovska zastupujícím

své generace. Pfiiná‰íme Vám jejich pohledy. 

JS
Fota: archiv dotazovan˘ch osob

1. Jakou jste pocítil/a zmûnu, pozitivní i negativní, ve svém Ïivotû za tûch nûkolik t˘dnÛ po zavede-
ní nouzového stavu? 

2. Pfiipomnûla Vám tato situace uÏ nûjak˘ dfiívûj‰í záÏitek nebo Vás nûco nauãila?
3. Kdo je podle Vás hrdina doby koronavirové?

Zdenûk âermák, 92 let
1. Já to cítím kladnû. Tato doba

pfiinesla takové vût‰í stmelení

lidí. Hlavnû na politické scénû

do‰lo k tomu, Ïe se mezi se-

bou politici ménû dohadovali.

ManÏelce se moc nelíbí, Ïe ne-

mÛÏe sama na nákup. Ale rodina

se o nás stará a v‰e nám nosí aÏ domÛ.

Obecnû se mi líbí, jak jsou lidé disciplino-

vaní a skuteãnû dodrÏují ta bezpeãností 

opatfiení. A jsem rád, Ïe Ïijeme v R˘mafio-

vû, Ïe se nám tady aÏ na ty tfii pfiípa-

dy koronavirus vyhnul.

2.  Urãitû mi pfiipomnûla doby

váleãné. To bylo dlouhodobé 

omezení pro v‰echny, stejnû jako

nyní. Vzpomínám, jak nás ve

ãtyfii ráno probudil rachot, a to by-

li Rusáci s tankama. Já jako b˘val˘

sportovec jsem byl zvykl˘ na nepohodlí,

ale stejnû jako v‰echny, i mû obãas pfie-

padne pocit, Ïe mi z toho není moc dobfie.

Tak kouknu tfieba na kosmonauty, jak jsou

zavfiení na pár metrech ãtvereãních s ome-

zenou stravou a hygienou tfieba pÛl roku,

a fieknu si, v‰ak my se tady máme dobfie,

mÛÏeme chodit, máme jídlo, mÛÏeme se

pohybovat po bytû a na balkon na vzduch,

tak na co si stûÏovat. 

3. Není to jeden. Tûch lidí je mnoho. Chtûl

bych vyzdvihnout práci zdravotních sester

za to, jak jsou obûtavé a zodpovûdné.

Opravdu v‰echna ãest a chvála. Skuteãnû

nemluvím po mediální masáÏi z televize,

ale z vlastní zku‰enosti.

Doba koronavirová z pohledu generací

ãásti je ãistá voda pro vysokotlaké ãerpadlo, v zadní ãásti pak kalová

komora, kde se ukládají nasáté sedimenty. Obsah kalové komory se

prÛbûÏnû filtruje do pfiední ãásti, a voda nezbytná k ãi‰tûní se tak pou-

Ïívá opakovanû. 

Speciální vozidla byla v R˘mafiovû k vidûní v první polovinû kvûtna,

kdyÏ provádûla ãi‰tûní a monitoring kanalizace ulic Bartákovy 

a 8. kvûtna. Celkem bylo vyãi‰tûno 1,17 km kanalizaãní sítû v prÛ-

mûru od 30 cm do 1 m. Z potrubí bylo odstranûno 40 tun ‰tûrku, ka-

menÛ, Ïelezn˘ch tyãí, dfieva a dal‰ích materiálÛ, které v kanalizaãní

síti uvízly. Ing. Irena Orságová
jednatelka spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Fota: Pavel Ujfalu‰i
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Franti‰ek Kováfiík, 74 let
1. ¤ekl bych, Ïe jsem pocítil nejen

negativní zmûnu – omezen˘

pohyb na vefiejnosti a setkává-

ní se svou rodinou a kamarády,

ale ãásteãnû i pozitivní zmûnu,

která ãlovûka vede k zamy‰lení

nad tím, co v‰echno by se mohlo

v jeho Ïivotû odehrát, kdyby tento

stav trval del‰í dobu. âlovûk si v této

chvíli uvûdomí, jak je dÛleÏité, aby se v‰e

opût vrátilo do normálu, nejen 

osobnû, ale i celospoleãensky

a ekonomicky.

2. S takovou situací jsem se

ve svém Ïivotû je‰tû neset-

kal, bylo to pro mne i mou

rodinu nûco nového, nezná-

mého. Asi bychom se s tím tûÏ-

ko srovnávali, protoÏe jsme v mi-

nulosti nic podobného nezaÏili.

3. KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ se nebál v této neleh-

ké dobû pomoci druh˘m lidem, hlavnû se-

niorÛm. AÈ uÏ na‰e vláda, která mûla v té-

to chvíli velmi nelehk˘ úkol se s nezná-

mou pandemií vypofiádat a nastavit pravi-

dla tak, aby koronavir nemûl tak váÏné ná-

sledky, jako tomu bylo napfi. v Itálii, ve

·panûlsku a ve Francii. Hrdinové jsou

v‰ichni lidé pracující ve zdravotnictví, dá-

le také hasiãi, vojáci, dobrovolníci, ktefií

nakupovali star˘m a opu‰tûn˘m lidem

a ‰ili rou‰ky. 

Marie Ger‰lová, 48 let
1. Hned v poãátku nouzového sta-

vu jsem pfii‰la o práci. Aãkoliv

by to mohlo b˘t bráno jako ne-

gativní zmûna, já v tom vidím

pfiíleÏitost najít si perspektiv-

nûj‰í zamûstnání. Pozitivní je,

Ïe mám momentálnû ãas, takÏe

se vûnuji vûcem, které jsem odklá-

dala. Napfiíklad renovuji star˘ náby-

tek, maluji, ãtu, sportuji v pfiírodû a samo-

zfiejmû relaxuji. Velice pozitivnû vnímám

zprávy o obrovském zlep‰ení stavu Ïivot-

ního prostfiedí díky pozastavené v˘robû.

Momentálnû se zpracovávají zji‰tûné in-

formace a v˘sledky by mohly do

budoucna pomoci zmûnit ná‰

pfiístup k mnoha oblastem Ïi-

vota. Pandemie totiÏ zpÛso-

bila situaci, která by byla

v bûÏn˘ch podmínkách ne-

myslitelná. Vidím v tom ob-

rovskou nadûji pro pfií‰tí gene-

race.

2. Nevybavuji si záÏitek ve svém Ïi-

votû, kter˘ by mi tuto situaci pfiipomínal.

Srovnávání s dobou váleãnou a komunis-

tickou mi nepfiipadá adekvátní, blahobyt

a svoboda, i kdyÏ v této dobû omezená, je

nesrovnatelná. A jestli jsem se nûco nauãi-

la? Spí‰e jsem se utvrdila napfiíklad v tom,

Ïe má smysl preventivnû peãovat nejen

o své zdraví, ale i o zdraví své rodiny

a pfiátel, a to i za cenu nepopulárního „ki-

bicování“: Necpi se! Nepij pofiád to pivo!

Neseì pofiád u toho poãítaãe a bûÏ si za-

cviãit!

3. Pro mû jsou hrdinové v‰ichni ti, co musí

mít celou pracovní dobu rou‰ku, nedej bo-

Ïe je‰tû ‰tít, ochrann˘ oblek, rukavice atd.

Já, kdyÏ jedu s rou‰kou nakoupit, tak mám

uÏ u pokladny pocit, Ïe omdlím. V‰em dû-

kuji, drÏím palce a vûfiím, Ïe bude líp!

Lenka Metelková, 40 let
1. Negativní zmûnou byla samo-

zfiejmû nemoÏnost potkávat se

s rodinou, pfiáteli, lidmi, které

mám ráda. Pozitivní tfieba, Ïe

jsem se nauãila trochu lépe si

organizovat rÛzné ãinnosti.

Zmûn bylo hodnû, ale nemÛÏu

fiíct, Ïe bych je vnímala jako vylo-

Ïenû negativní, nebo pozitivní. Beru to

tak, Ïe v‰echno zlé je k nûãemu dobré,

i kdyÏ se to tfieba na první pohled nezdá.

KaÏdá ‰patná zku‰enost pfiiná‰í ponauãení

pro pfií‰tû.

2.  Nevím, jestli ten pocit pfiipsat

kolektivní pamûti, nebo jen pfie-

ãten˘m knihám a zhlédnut˘m

filmÛm, ale v prvním t˘dnu

nouzového stavu jsem se pfii

kaÏdém opu‰tûní bytu necítila

vÛbec dobfie. První náv‰tûva

obchodu, kdy jsme uÏ v‰ichni

mûli rou‰ky, nikdo s nik˘m moc

nemluvil, jen si hledûl svého nákupu,

mi vehnala slzy do oãí... S kaÏdou dal‰í „v˘-

pravou“ jsem to ale rozd˘chávala snadnûji

a nyní pouze „vyzbrojena“ dodrÏováním hy-

gienick˘ch doporuãení se pohybuji bez úz-

kosti. Nauãila...? Ani asi ne. MoÏná zdoko-

nalila. Ale nic zásadního. âlovûk se uãí cel˘

Ïivot.

3. Smekám pfied kaÏd˘m, kdo udûlal nûco

navíc pro druhé. VáÏím si takov˘ch lidí.

Nerozli‰uji mal˘/velk˘ hrdina. Takov˘

zdravotník je na to ‰kolen˘, je to jeho prá-

ce, prostû to udûlá. A nûkdo pfiekonal 

ostych a oslovil cizího ãlovûka a nabídl

mu u‰itou rou‰ku nebo upeãenou buchtu.

TûÏko to srovnávat. Jde o to, aspoÀ na

chvíli opustit své pohodlí a udûlat nûco pro

druhé, sáhnout si do svûdomí, zda bych

nemohl/a pfií‰tû udûlat nûco i já.

Marek Sedláãek, 21 let
1. Jako studenta mû ovlivnilo ze-

jména zru‰ení kontaktní v˘uky

na vysok˘ch ‰kolách, coÏ mi

lehce zkomplikovalo ukonãe-

ní letního semestru. Tato zmû-

na v‰ak zaskoãila nejen studu-

jící, ale hlavnû lektory a vedení

univerzity, která podle mého názo-

ru efektivnû zareagovala pokraãová-

ním v˘uky alespoÀ distanãní formou po-

mocí v˘ukov˘ch materiálÛ a pfiedná‰ek.

Pfiedev‰ím na stfiedních a základních ‰ko-

lách to v‰ak prezenãní v˘uku 

plnû nahradit nemÛÏe a pfiípra-

vy na pfiijímací, maturitní a ji-

né zkou‰ky jsou teì o to slo-

Ïitûj‰í.

2.  Kdyby mi nûkdo pfied ro-

kem fiekl, Ïe pfii pandemii no-

vého neznámého viru bude

âeská republika jednou z nej-

úspû‰nûji odolávajících zemí díky

sjednocení národa, asi bych mu úplnû ne-

vûfiil. Vytvofiil jsem si díky tomu mnohem

optimistiãtûj‰í pohled na lidi kolem sebe

a zjistil, Ïe lidé v âesku nejsou sobeãtí

a jsou schopni si v pfiípadû nouze navzá-

jem pomoct.

3. Je to kaÏd˘ ãlovûk s iniciativou pomoci

druh˘m jak˘mkoliv zpÛsobem, aÈ uÏ roz-

vozem obûdÛ star‰ím lidem, ‰itím rou‰ek

nebo péãí o pacienty v nemocnici. Krizi,

jakou je právû pandemie nového koronavi-

ru, nemÛÏe vyfie‰it jeden ãlovûk a jsem

‰Èastn˘, Ïe Ïijeme mezi ohledupln˘mi

a navzájem se respektujícími lidmi.

Julie Zieglerová, 9 let
1. Pozitivní je, Ïe nemusím chodit do

‰koly. Negativní, Ïe se nemÛÏu

osobnû vídat s kamarády. Proto

se pfiihla‰uji do online vyuãová-

ní dfiív, neÏ zaãne hodina a tam

se vidíme se spoluÏáky. Pfies po-

ãítaã si povídáme, ukazujeme si

nové hraãky, domácí mazlíãky

a svoje pokoje. S ostatníma kamarádama

jsem v kontaktu jen po telefonu.

2. Nikdy jsem nemusela b˘t za-

vfiená doma tak dlouho.

Pfiipomnûlo mi to zákazy, kdyÏ

mám zakázané pouÏívat note-

book nebo telefon. Nauãilo mû

to více si um˘vat ruce.

3. Moji hrdinové jsou rodiãe.

Táta v‰echno dezinfikuje a máma

uklidÀuje tátu. Foto: www.canva.com
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Krásné opálení a dostatek vitaminu D na stranû jedné, stárnutí kÛÏe

a riziko melanomu na stranû druhé. Pobyt na slunci v sobû skr˘vá jak

pozitiva, tak mnohá negativa. Slunce je nejdÛleÏitûj‰ím pfiírodním

zdrojem UV záfiení, které má fiadu úãinkÛ na lidsk˘ organismus, ze-

jména na kÛÏi. Agresivní UVC záfiení pohlcuje ozónová vrstva, na

zemi a Ïivé organismy pÛsobí paprsky UVA a UVB.

Tmavé opálení, ale také stárnutí kÛÏe a vznik koÏních karcinomÛ

zpÛsobuje UVA záfiení. Rychlé opálení a spálení kÛÏe má na svûdo-

mí UVB záfiení, které oslabená ozónová vrstva nestaãí plnû pohltit.

Vitamin D3 vzniká v kÛÏi právû pÛsobením UVB záfiení, ale pro je-

ho dostateãnou dávku staãí 15minutov˘ pobyt na slunci.

Pfied negativními úãinky sluneãních paprskÛ na kÛÏi je tfieba se ze-

jména v letních mûsících chránit úãinn˘mi opalovacími krémy s do-

stateãn˘m ochrann˘m faktorem. Velikost faktoru se odvíjí od daného

fototypu ãlovûka, délky a intenzity pobytu na slunci. Obecnû lze fiíci,

Ïe bûÏn˘ stfiedoevropsk˘ fototyp by mûl pfii pobytu u mofie pouÏívat

pfiípravky s ochrann˘m faktorem 50, v tuzemsku by mûl b˘t dostaãu-

jící ochrann˘ faktor 30. To ov‰em neplatí u mal˘ch dûtí nebo svûtlej-

‰ích fototypÛ, pro které je ochrann˘ faktor 50 jedinou správnou vol-

bou. Není tfieba pfiipomínat, Ïe dûti do jednoho roku vûku by nemûly

b˘t sluneãnímu záfiení vystavovány vÛbec. KaÏdé spálení kÛÏe v dût-

ském vûku zvy‰uje riziko melanomu v dospûlosti. 

Dal‰í moÏností, jak pfiipravit organismus na vliv sluneãního záfiení je

uÏívání betakarotenu, vitaminu E a vitaminu C zejména pro jejich 

antioxidaãní schopnost. Nejbohat‰ími zdroji betakarotenu jsou 

mrkev, meruÀky nebo ‰penát. DoplÀky stravy obsahující betakaroten

jsou ãasto doplnûny o vitaminy a jiné regeneraãní sloÏky, jako je 

extrakt z aloe nebo mûsíãku.

Závûrem je tfieba upozornit i na následnou péãi po opalování.

O‰etfiením pokoÏky vhodn˘mi hydrataãními a regeneraãními pfií-

pravky se zpomalí stárnutí kÛÏe a zrychlí se obnova její bariérové

funkce. Pokud uÏ dojde ke spálení, je první pomocí postiÏená místa

chladit a pouÏít pfiípravky s obsahem panthenolu nebo aloe vera. Pfii

po‰kození velké ãásti kÛÏe nebo v˘skytu puch˘fiÛ je vhodné vyhledat

lékafie. Stejnû jako v pfiípadû tûÏ‰ích pfiíznakÛ úÏehu nebo úpalu, kdy

dojde k velké dehydrataci. Nejvíce ohroÏeni jsou pfiitom star‰í lidé

a obézní nemocní.

Mgr. Marek Hampel, lékárník

Okénko lékárníka: Bezpeãnû na sluníãku

Centrum pro zdravotnû postiÏené Morav-

skoslezského kraje pomáhá osobám se zdra-

votním postiÏením a seniorÛm pfiekonávat je-

jich nepfiíznivou sociální situaci zpÛsobenou

zmûnou zdravotního stavu nebo vysok˘m vû-

kem. Osobní asistent se tak stává „prodlouÏe-

nou rukou“ klienta a pomáhá v‰ude tam, kde

na to samotnému ãlovûku síly a schopnosti

nestaãí. Jde napfiíklad o pomoc pfii oblékání, osobní hygienû ãi pfiemis-

Èování, zaji‰tûní nákupu, úklid domácnosti, vyplnûní volného ãasu. 

Práci osobní asistentky vykonávám jiÏ tfietím rokem. Pfiivedla mû k ní

zku‰enost s péãí o vlastní babiãku, která byla ãásteãnû upoutána na

invalidní vozík. Tehdy jsem pochopila, jak je dÛleÏité pomáhat dru-

h˘m lidem, kdyÏ to potfiebují. Tato práce je smysluplná, pestrá a za-

jímavá. Její souãástí není jen dopomoc lidem, ktefií jsou odkázáni na

asistenci druh˘ch, dodáváme jim i pocit potfiebnosti, jistoty a dÛvûry.

V souãasné dobû se starám o nûkolik klientÛ, z nichÏ kaÏd˘ má jiné

potfieby. Nejãastûji asistuji klientÛm, ktefií jsou upoutáni na vozík

a potfiebují dopomoc s pfiesuny, hygienou, pfiípravou jídla, oblékáním

apod. Také pomáhám nevidom˘m, sluÏba u tûchto klientÛ se skládá

pfiedev‰ím z pomoci s péãí o domácnost a doprovodÛ k lékafii. Dále

peãuji o klienta ve vysokém vûku nebo o klientku, která pfiedev‰ím

potfiebuje spoleãnost a komunikaci napfi. o dûní ve svûtû, pomoc pfii

pfiípravû svaãiny a pití. U jin˘ch klientÛ zase pomáhám v domácnos-

ti, napfi. s úklidem a zaji‰Èováním nákupÛ. Práce je to sice nároãná,

ale krásná. Pocit, Ïe mÛÏete nûkomu pomoci, je nenahraditeln˘.

Více informací o ãinnosti na‰í organizace naleznete na webov˘ch

stránkách Centra pro zdravotnû postiÏené Moravskoslezského kraje

www.czp-msk.cz, telefonicky na ãísle 554 718 068 ãi pfiímo na na-

‰em pracovi‰ti v Bruntále na ulici Dr. E. Bene‰e 21.

Foto a text: Mgr. Eva Ka‰tovská, sociální pracovnice

SluÏba osobám se zdravotním postiÏením a seniorÛm pohledem osobní asistentky

Podhorská nemocnice v Bruntále zaãala jako první v bruntálském okrese
testovat na nov˘ typ koronaviru lidi, které k vy‰etfiení neodeslal lékafi ani
hygienik, ale mají sami zájem se nechat metodou RT-PCR otestovat. Novou

sluÏbu nabízí nemocnice prostfiednictvím laboratofií AGELLAB.
Samoplátci se musí k odbûrÛm v Podhorské nemocnici v Bruntále

pfiedem objednávat, a to v pracovní dny od 9:00 do 12:00. „Vlastní
stûr z nosohltanu bude probíhat od pondûlí do ãtvrtku v pfiedem smlu-
veném ãase, vÏdy mezi 12. aÏ 14. hodinou v ambulanci doãasného
‚infekãního‘ oddûlení, které Podhorská nemocnice na zaãátku epide-
mie COVID-19 akutnû zfiídila k péãi o pacienty s podezfiením na toto
onemocnûní. Zavedením této sluÏby chceme vyhovût poptávce po tes-
tování v na‰em regionu. Cena vy‰etfiení je 2 900 korun a platba pro-
bûhne v hotovosti na místû,“ uvedl pfiedseda pfiedstavenstva Podhor-

ské nemocnice RNDr. Jaromír Sou‰ek, Ph.D. 

Negativní v˘sledek obdrÏí klienti do 48 hodin prostfiednictvím SMS 

a e-mailem. V pfiípadû pozitivního v˘sledku bude klient kontaktován

Krajskou hygienickou stanicí, která ho bude zároveÀ instruovat ohlednû

dal‰ího postupu.

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

Podhorská nemocnice v Bruntále testuje samoplátce na SARS-CoV-2

Zdravotnictví

Osobní asistentka pomáhá klientce s pfiípravou bábovky.
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¤adu nezbytn˘ch hygienicko-epidemiologick˘ch opatfiení musela

v ãase koronavirové epidemie realizovat Transfuzní sluÏba AGEL

v Podhorské nemocnici v Bruntále. Nároãné období zde ale úspû‰nû

zvládli a pfiíjem dárcÛ krve a plazmy se vrací, s drobn˘mi zmûnami, do

pÛvodního reÏimu. Na odbûry mohou chodit pravidelní i noví dárci kr-

ve. Odbûry probíhají kaÏd˘ pátek od 6:00 do 10:00, transfuzní sluÏba

ale pfiidává termíny navíc, které najdete na transfuznisluzba.agel.cz.

Pro dárce plazmy jsou k dispozici v‰echny pracovní dny kromû pátku. 

„Samozfiejmû je tfieba dodrÏovat pfiísná opatfiení. Je urãitû lep‰í se
objednat pfiedem, protoÏe se snaÏíme o to, aby se dárci na ambulan-
ci neshromaÏìovali. Zatím funguje objednání telefonicky, ale brzy
bude v provozu nov˘ elektronick˘ objednávkov˘ systém,“ konstatuje

MUDr. NadûÏda Petfiiãová, vedoucí lékafika odbûrové stanice

Transfuzní sluÏby Bruntál.

Dobrou zprávou je, Ïe odbûrové stfiedisko Transfuzní sluÏby Bruntál

pfiijímá také prvodárce. Opût je vhodné se pfiedem telefonicky objed-

nat na bezplatné lince 800 300 900 nebo na ãísle 724 612 667. I na-

dále platí, Ïe dlouhodobû je nejvût‰í poptávka po krevních skupinách

Rh negativních. Je to dáno skuteãností, Ïe lidé s krevní skupinou Rh

negativní mají obecnû niÏ‰í procentuální zastoupení v populaci. 
„Nadále jsme schopni zásobovat v plné mífie transfuzními pfiípravky
zdravotnická zafiízení dle jejich poÏadavkÛ a cílit na pozvoln˘ ná-
vrat k normálnímu provozu. Je tfieba fiíci, Ïe tento úkol bychom neby-

li schopni plnit bez kvalitní základny velice odpovûdn˘ch dárcÛ a je-
jich ochoty a odvahy darovat to nejcennûj‰í i v tak vypjaté a sloÏité
dobû,“ ubezpeãil Ing. Václav Koke‰, pfiedseda pfiedstavenstva Tran-

sfuzní sluÏby AGEL ·umperk, která je odbûrov˘m a zpracovatel-

sk˘m centrem a pravidelnû sváÏí plnou krev a plazmu ze sv˘ch od-

bûrov˘ch stfiedisek, tedy i z Bruntálu.

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

Transfuzní sluÏba v Bruntále obnovuje dárcovskou základnu
a opût pfiijímá prvodárce

V souladu s harmonogramem uvolÀování opatfiení, která byla pfiijata v sou-
vislosti s pandemií koronaviru, byl obnoven provoz ve vût‰inû ‰kol a ‰kol-
sk˘ch zafiízení, a to za dodrÏení pfiísn˘ch hygienick˘ch pravidel. Pro jednot-
livé úrovnû vzdûlávacích institucí vydalo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tû-
lov˘chovy âR manuály, které stanovují poÏadavky na provoz. 
Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3 obnovila pln˘ provoz ve v‰ech

budovách ‰koly (Jelínkova 3, 1. máje 11, Revoluãní 30, Janovice) od

pondûlí 18. kvûtna, ‰kolní stravování je zaji‰tûno v bûÏném rozsahu.

Stejnû tak byl od pondûlí 18. kvûtna obnoven i provoz dûtské skupi-

ny, kterou provozuje r˘mafiovské stfiedisko Diakonie âCE v budovû

na Revoluãní ulici. 

Základní ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 1 zahájila postupné obnovování

provozu jiÏ v t˘dnu od 11. kvûtna vyuãováním pro 9. roãník. Jde o v˘-

uku, která je zamûfiena na pfiípravu ÏákÛ k pfiijímacím zkou‰kám – on-

line v˘uka zÛstává ve stávající podobû a je pro v‰echny Ïáky povinná,

prezenãní v˘uka probíhá vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek od 13:00, kdy je

vÏdy jedna hodina matematiky a jedna hodina ãeského jazyka. 

Od pondûlí 25. kvûtna nastoupilo na prezenãní vyuãování 25 % ÏákÛ

1. stupnû. V̆ uka ve ‰kolních lavicích není pro Ïáky povinná,  zároveÀ

probíhá povinné on-line vyuãování ve stávajícím rozsahu. 

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov ãásteãnû obnovilo v˘uku v t˘dnu od

18. kvûtna. Pedagogiãtí pracovníci postupnû kontaktovali v‰echny 

úãastníky zájmov˘ch útvarÛ, aby zjistili jejich zájem o pokraãování ve

vzdûlávání. Vût‰ina zájmov˘ch krouÏkÛ byla znovu otevfiena, nastupu-

je do nich 60 % dûtí z celkového poãtu pfiihlá‰en˘ch a budou probíhat

aÏ do konce ãervna 2020. Aktuální informace a podrobn˘ seznam

krouÏkÛ, které byly otevfieny, jsou zvefiejnûny na www.svcrymarov.cz.

Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola R˘mafiov funguje rovnûÏ od 

11. kvûtna v souladu s manuálem M·MT. Probíhaly konzultace pro stu-

denty z maturitních tfiíd a Ïáky posledních roãníkÛ uãebních oborÛ a také

konzultace v rámci auto‰koly, kurzÛ svafiování a odborného v˘cviku. Îáci

se pfiipravují na maturitní a závûreãné zkou‰ky. Podrobné informace k v˘-

uce a harmonogram zkou‰ek zvefiejnila ‰kola na www.gymsosrym.cz. 

Základní ‰kola R˘mafiov, ·kolní námûstí je zatím pro Ïáky stále uza-

vfiena. Podle jiÏ zmínûn˘ch manuálÛ M·MT mají ‰koly pro Ïáky s tû-

lesn˘m postiÏením, mentálním postiÏením, soubûÏn˘m postiÏením

více vadami, poruchami autistického spektra ãi závaÏn˘mi porucha-

mi chování i nadále realizovat vzdûlávání na dálku.

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov od poãátku mimofiádn˘ch opatfiení re-

alizovala on-line v˘uku a v souladu s pfiíslu‰n˘m manuálem M·MT ob-

novila prezenãní v˘uku od 11. kvûtna. K prezenãní v˘uce nastoupilo 20

% ÏákÛ, ostatní pokraãují v systému on-line vzdûlávání. Fota a text: JS

Do ‰kol a ‰kolek se vrátily dûti

·kolství
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Pfiijímací fiízení na stfiední ‰koly ve ‰kolním roce 2019/2020 uÏ mají

konkrétní podobu. Nyní jsou jiÏ známy termíny Jednotné pfiijímací

zkou‰ky, na které jsme dlouho ãekali. Na na‰i ‰kolu budou skládat

Jednotnou pfiijímací zkou‰ku do ãtyfilet˘ch maturitních oborÛ stfied-

ního vzdûlávání uchazeãi dne 8. ãervna 2020. Jde o obory

Gymnázium ãtyfileté a obor Masér sportovní a rekondiãní. Uchazeãi

o obor Gymnázium osmileté budou skládat pfiijímací zkou‰ku dne 
9. ãervna 2020. V‰ichni pí‰í didaktick˘ test z ãeského jazyka a lite-

ratury a didaktick˘ test z matematiky a její aplikace. Co je pro v‰ech-

ny uchazeãe dobrou novinkou, jsou prodlouÏené ãasy na vypracová-

ní testÛ. Test z ãeského jazyka trvá 70 minut (pfiidáno 10 minut), test

z matematiky trvá 85 minut (pfiidáno 15 minut).

Uãební obory Kuchafi-ãí‰ník a Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ mají jiÏ

pfiijímací fiízení v prvním kole uzavfiené. Vypsali jsme je‰tû druhé ko-

lo pfiijímacího fiízení, neboÈ máme tfii volná místa pro obor Opraváfi

zemûdûlsk˘ch strojÛ a ãtyfii volná místa pro obor Kuchafi-ãí‰ník.

Pro v‰echny uchazeãe platí, Ïe potvrzením toho, Ïe chtûjí na na‰í ‰ko-

le studovat, je odevzdání zápisového lístku. Poslední termín pro jeho

odevzdání je 24. 6. 2020. Tak nezapomeÀte a pfiejeme hodnû ‰tûstí

u pfiijímacích zkou‰ek 2020.

Mgr. Zdena Kovafiíková
fieditelka Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly R˘mafiov

Pfiijímací zkou‰ky na Gymnázium a Stfiední odbornou ‰kolu R˘mafiov

Velké díky r˘mafiovsk˘m obãanÛm, ktefií

chodí nakupovat do prodejny zahrádkáfisk˘ch

a chovatelsk˘ch potfieb na námûstí a pfiispíva-

jí na Koãiãí útulek v Bruntále.

Domácí mazlíãci, ktefií pfiijdou o majitele,

putují ãasto k pfiíbuzn˘m, ale mnozí nového

pána nedostanou a pak se jejich jedinou ‰an-

cí na pfieÏití stává zvífiecí útulek. Takov˘ osud

potkává nejen psy, ale i koãky. Útulek Koãky

Bruntál, z. s., na Îlutém kopci 3 v Bruntále se

v souãasnosti nestará jen o opu‰tûné koãky

zvyklé na pobyt v interiéru, ale pomáhá i pla-

ch˘m koãiãkám z ulice. Péãe o takov˘ poãet

zvífiat je ov‰em nároãná: je tfieba jim zajistit

nejen stfiechu nad hlavou, teplo a plnohod-

notnou stravu, ale i lékafiské o‰etfiení, nutné

operace, odãervení nebo léãbu antibiotiky.

V‰echnu péãi, kterou lidé koãkám vûnují, do-

káÏou koãky lidem zase vracet. 

BliÏ‰í informace o pfiipravovan˘ch akcích,

o útulku a jeho obyvatelích najdete na strán-

kách kockybruntal.blogspot.cz. Podpofiit na‰e

svûfience ale mÛÏete kdykoliv. Anebo nás na-

v‰tivte a vyberte si nového koãiãího pfiítele.

Foto a text: Dá‰a Veselá, Koãky Bruntál, z. s.

Koãiãí útulek 
v Bruntále dûkuje 

r˘mafiovsk˘m obãanÛm
R˘mafiovská a uniãovská vefiejnost s námi

v posledních dnech aktivnû proÏívala pátrání

po ukradené invalidní tfiíkolce. Lidé nás ãasto

oslovují s dotazem, zda se kolo na‰lo a zda

byl zlodûj dopaden? Na tyto upfiímné otázky

jsme se rozhodli odpovûdût podrobnûji.

Stalo se to ve ãtvrtek 23. 4. 2020 na tfiídû

HrdinÛ 48, u stfiediska Diakonie âCE.

Okraden˘m je pan Vít Sovi‰, 46 let, invalidní

dÛchodce, kter˘ tfiíkolku vyuÏíval k cestû do

zamûstnání. VíÈa kolo zaparkoval na svém ob-

vyklém místû u Diakonie. V 10:00 vyjel au-

tem na rozvoz obûdÛ pro seniory. V 10:50 je-

ho kolegynû vidûla, Ïe u tfiíkolky dfiepí nûjak˘

mlad˘ muÏ. Otoãil se k ní obliãejem a slu‰nû

ji pozdravil. Za chvíli v‰ak zjistila, Ïe kolo je

pryã! Nasedla rychle do auta a sama se vyda-

la hledat domnûlého zlodûje, ale bez úspûchu.

Zajela tedy na Policii R˘mafiov a oznámila

krádeÏ. My jsme následnû podali trestní ozná-

mení na neznámého pachatele, pfiedali potfieb-

né doklady, specifikaci a fotografie. Také jsme

upozornili, Ïe na této tfiíkolce vût‰ina lidí jez-

dit neumí, proto pfiedpokládáme, Ïe kolo by

mohlo b˘t v nejbliÏ‰ím okolí.

SluÏbu konající pan Petr Andr˘sek neváhal

ani minutu a rozjel se do ulic. SoubûÏnû s po-

licií se do hledání zapojil i synovec postiÏe-

ného, pan Jakub Sovi‰, majitel a jednatel

Bezpeãnostní a detektivní agentury BIDS.

Také bratr Ivo se zapojil do pátrání. BohuÏel

bez v˘sledku. Jako rodina jsme se rozhodli

zapojit do na‰eho pátrání více lidí. Vyzvali

jsme proto r˘mafiovskou vefiejnost prostfied-

nictvím Facebooku.

V tento okamÏik se rozjela obrovská vlna so-

lidarity a odsudkÛ zlodûje, kter˘ neváhal

okrást invalidu. Postupnû se nám zaãali oz˘-

vat fiidiãi, ktefií potkali mladého cyklistu na

neobvyklé tfiíkolce. Pozdûji volala paní, Ïe

mladého cyklistu na tfiíkolce vidûla asi o pÛl

tfietí, jak jede od Dlouhé Louãky na

Haukovice. Po tomto telefonátu se VíÈÛv sy-

novec Jakub rozjel pátrat do Újezdu

u Uniãova. Se sluÏebním kolegou procházeli

kamerové záznamy a skuteãnû na‰li na záz-

namu z kamery aut domnûlého pachatele

u Ïelezniãního pfiejezdu pfied Újezdem.

Získali od obãanÛ informace, Ïe do Rybníãku

opravdu vjel mlad˘ muÏ na tfiíkolce. V tu

chvíli jsme si mysleli, Ïe je to ‰Èastn˘ konec

na‰eho soukromého pátrání. Ale, jak uÏ to

chodí, na‰e radost netrvala dlouho. Teì se

teprve zaãaly „dít vûci“, které jsme neãekali. 

KdyÏ se pfiiblíÏili k vytipovanému domu, sku-

pina obyvatel se zjevnû vydûsila a zaãala b˘t

agresivní. Jakub pfiivolal Policii Uniãov.

Pfiijeli rychle, byli uÏ velmi dobfie informová-

ni o krádeÏi tfiíkolky v R˘mafiovû. Chtûli hned

prohledat vytipovan˘ dÛm. Obyvatelé ale

rychle uzamkli vchody a Policii âR ani na

vyzvání dovnitfi nevpustili. Vykfiikovali, Ïe

policisté nemají povolení k domovní prohlíd-

ce! A tak si zasahující policisté mohli jen bez-

mocnû prohlédnout zahradu! Víc pr˘ konat

nemohou. A toto je stále opakovaná absurdita

ãesk˘ch policejních pfiedpisÛ. Policie nám si-

ce mÛÏe pomáhat a chránit nás, ale zasáhnout

tehdy, kdy je to aktuálnû nejvíc potfieba, to uÏ

nemÛÏe!!! Nemá pravomoc, protoÏe nemá

k ruce okamÏité povolení pro vstup do objek-

tu! A to ani tehdy, kdyÏ má dÛvodné podezfie-

ní, Ïe pachatel trestného ãinu i s lupem by

v objektu mohl b˘t. VíÈa tedy musel nûjakou

dobu do práce pû‰ky. Máme velmi pfiíjemn˘

pocit z lidské sounáleÏitosti, dobrosrdeãnosti

a ochoty pomáhat bezmocnému. Za podporu,

komentáfie, sdílení a nabídky na finanãní dary

Vám v‰em patfií ná‰ dík. V tyto dny jsme si ta-

ké dobfie ovûfiili obrovskou moc sociálních sí-

tí. Kontaktovala nás paní âervená z Teplic, Ïe

má doma jiÏ nevyuÏívanou tfiíkolku po dû-

deãkovi a ráda by nám ji darovala.

Zrealizovali jsme dopravu z Teplic do

R˘mafiova a VíÈa uÏ zase jezdí do práce na tfií-

kolce. Paní âervené velice dûkujeme.

Foto a text: Rodina Sovi‰ova

Jak to dopadlo s invalidní tfiíkolkou Víta Sovi‰e?
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Rozlouãili jsme se
Emil Murárik – R˘mafiov .......................................................... 1926

Ludmila ·tûpáníková – Janovice .............................................. 1926

Ladislav Ondra – Dolní Moravice ............................................ 1942

Eva Sedláãková – R˘mafiov ...................................................... 1947

Eva PavlÛ – R˘mafiov................................................................ 1953

Anna Rechtoriková – Malá ·táhle ............................................ 1936

Karel Bubela – R˘mafiov........................................................... 1946

Bfietislav Zedník – Stará Ves..................................................... 1948

Alena Sokolová – R˘mafiov ...................................................... 1966

Marie Habartová – R˘mafiov..................................................... 1934

Jifiina ·evãíková – R˘mafiov ..................................................... 1941

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Dagmar Gregovská – R˘mafiov ............................................. 81 let

Josef Novák – R˘mafiov......................................................... 81 let

Danu‰ka Krömerová – R˘mafiov ........................................... 81 let

Ladislav Tome‰ek – R˘mafiov ............................................... 81 let

Adolf Tich˘ – R˘mafiov ......................................................... 81 let

Zdenûk ·tûpánek – R˘mafiov................................................. 81 let

Josefa Tome‰ková – R˘mafiov ............................................... 82 let

Bohumil ·véda – R˘mafiov.................................................... 82 let

Anna Skokanová – R˘mafiov ................................................. 82 let

Emílie ·anovcová – R˘mafiov ............................................... 82 let

Franti‰ek Smékal – R˘mafiov................................................. 83 let

Franti‰ka Tomanová – R˘mafiov............................................ 83 let

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

Zita ·picerová – R˘mafiov ..................................................... 84 let

Gertruda Polãáková – R˘mafiov............................................. 84 let

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

Katefiina Calábková – R˘mafiov............................................. 85 let

RÛÏena Kopeãná – R˘mafiov ................................................. 85 let

Ladislav Urban – Edrovice .................................................... 85 let

Anna Linhartová – R˘mafiov ................................................. 85 let

BoÏena Hájková – R˘mafiov .................................................. 86 let

Ladislav Blahu‰ – R˘mafiov................................................... 86 let

Milan Vinklárek – R˘mafiov .................................................. 86 let

Danu‰e Rezáková – R˘mafiov................................................ 86 let

Otto Spitzer – R˘mafiov ......................................................... 87 let

Jifiina Grobarová – Stránské .................................................. 87 let

Jaroslav Stránsk˘ – R˘mafiov ................................................ 88 let

Veronika Ujfalu‰i – Janovice ................................................. 89 let

Margita Záhumenská – R˘mafiov .......................................... 89 let

Florica Ftáãková – R˘mafiov.................................................. 90 let

Eli‰ka Slováãková – R˘mafiov............................................... 90 let

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

Franti‰ka MartiÀáková – R˘mafiov ........................................ 91 let

Terezie Gajdo‰ová – Janovice ............................................... 91 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 ani bûhem kvûtna nemohly ãerstvé osmde-

sátníky nav‰tívit, není tedy moÏné je zafiadit do tohoto vydání. Jejich

jubileum bude pfiipomenuto v dal‰ím vydání. 

Blahopfiání

Dne 1. ãervna 2020 oslaví

paní Erika Maková
z Janovic

90. narozeniny.

Od na‰ich srdcí k jejímu srdci pfiicházíme 

s pfiáním stálého zdraví, hodnû lásky, 

splnûní pfiání a BoÏího poÏehnání.

Petr a Pavel s rodinami

Vzpomínka

Dne 5. kvûtna 2020 by se doÏila 90 let

na‰e drahá maminka,

paní Marie Zatloukalová.
Dne 25. ledna 2020 

uplynulo 15 let od chvíle,

kdy nás navÏdy opustila.

S láskou vzpomínají
dcera Jitka s rodinou

a syn Miloslav.

Ode‰la jediná na svûtû, jeÏ nikdy nezradí,
na ni nám zÛstane nejhezãí vzpomínka,

to byla nejdraÏ‰í, to byla maminka.
J. Seifert

Dne 5. kvûtna 2020 jsme si pfiipomnûli

8. smutné v˘roãí,

kdy nás navÏdy opustila milovaná 

maminka, sestra, teta a ‰vagrová,

paní Marcela Petro‰ová
z R˘mafiova.

S láskou v srdci vzpomíná
dcera Markéta a ostatní ãlenové rodiny.

Vzpomínka

Kdo Tû znal, ten si vzpomene.
Kdo Tû mûl rád, nikdy nezapomene.

Dne 15. kvûtna 2020 by oslavil 80 let

ná‰ milovan˘ tatínek, dûdeãek a manÏel, 

pan Franti‰ek Sázel
z R˘mafiova.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manÏelka Ludmila, syn Jan, dcery Eva
a Ludmila, vnouãata Pavla, Markéta,

Franti‰ek, Marek,
ostatní pfiíbuzní a pfiátelé.
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Je smutná doba, co nutí poãítat chybûjící kamarády, ktefií byli v roz-

poruplném pÛlstoletí nejednou na‰imi svûtly v temnotách a s nimiÏ

byla ohromná radost se st˘kat a spolupracovat.

JiÏ 15. ledna nás dostihla k velké lítosti zlá

zpráva o neãekané smrti jednoho z nejv˘-

znamnûj‰ích ãesk˘ch archeologÛ stfiedovû-

ku PhDr. Vladimíra Go‰e, CSc. (*3. 5.

1942 Olomouc), kter˘ byl v letech

1970–1996 metodick˘m vedoucím archeo-

logického v˘zkumu v R˘mafiovû a mûl lví

podíl na poznání dosud nedoloÏen˘ch i zce-

la neznám˘ch dûjin mûsta zvlá‰tû v 13.–15.

století, ale spoleãnû jsme se zab˘vali i re-

nesancí a nálezy ze zámku Janovice. 

Po olomouckém Slovanském gymnáziu absolvoval v letech

1959–1964 studium pravûké a slovanské archeologie na Univerzitû

Jana Evangelisty Purkynû v Brnû. V letech 1964 fiídil oddûlení 

archeologie v ‰umperském okresním muzeu a je tvÛrcem fiady expo-

zic (vãetnû mohelnického muzea). Vedl v˘zkum na rozsáhlé ‰kále

historick˘ch a pravûk˘ch lokalit (Palonín, Jeseník, Lo‰tice,

Mohelnice, ·umperk…) a je autorem ãi spoluautorem desítek pÛ-

vodních vûdeck˘ch studií a velkého mnoÏství v˘znamn˘ch mono-

grafií. ¤adu principiálních odborn˘ch statí jsme mûli ãest publikovat

spoleãnû v pfiedním odborném tisku. Velkou láskou Vladimíra byla

specifická lo‰tická keramika a bohuÏel se jiÏ nedoãkal vydání na‰í

práce o unikátních r˘mafiovsk˘ch mistiãkách k tavení zlata.

Patfiil mezi nejzcestovalej‰í moravské vûdce a spolupracoval téÏ se

zahraniãními ústavy, pfiedev‰ím polsk˘mi, kde rovnûÏ publikoval, ale

nalezli bychom jej téÏ v Estonsku, Nûmecku, Itálii i jinde. Od roku

2000 se stal vysoko‰kolsk˘m uãitelem na Filozoficko-pfiírodovûdec-

ké fakultû Slezské univerzity, ústavu historie a archeologie, a pfied-

ná‰el téÏ na univerzitách ve Wroc∏avi a Krakowû. 

Vladimíra jsme mûli velmi rádi stejnû jako jeho studenti, byl skvûl˘,

naprosto spolehliv˘ kamarád a neobyãejnû dobr˘ ãlovûk nadan˘

ohromnou duchaplností i neutuchající vitalitou a temperamentem.

Vlastnil nepfiebernou ‰kálu vûdomostí, které ochotnû rozdával v‰em,

kdo je potfiebovali. Mnoho jsme se od nûj s kolegou Ing. Jaromírem

Novákem nauãili. Poslední roky jej stíhaly osobní tragédie. Je to jen

pár let, co mu náhle zemfiel mlad‰í, velmi talentovan˘ syn a loni v lé-

tû jej následovala jeho sympatická paní, která se nedokázala se ztrá-

tou vyrovnat. Je‰tû na zaãátku prosince se zdálo, Ïe nejhor‰í trápení

se jiÏ zmírnilo, a tak jsme plánovali dal‰í spoleãnou práci. Tû‰ili jsme

se na ni. UÏ v‰ak nezbyl ãas.

Neuplynuly ani tfii mûsíce a pfii‰la dal‰í

Jobova zpráva. S na‰ím slzav˘m údolím se

11. dubna rozlouãil ná‰ blízk˘ spolupra-

covník a dlouholet˘ pfiítel Herbert
Schneider (*14. 5. 1938 R˘mafiov). Patfiil

mezi nynûj‰ími R˘mafiovany k té hrstce,

jeÏ se mÛÏe pochlubit, Ïe spatfiila svûtlo

svûta ve svém rodném mûstû je‰tû pfied po-

slední válkou. Jeho otec, ãesk˘ úfiedník

místního okresního soudu, si zde na‰el Ïi-

votní lásku, jeho chotí se stalo milé dûvãe

ze staré edrovické rodiny Rölle. BohuÏel jim osud nedopfiál mnoho

klidu a v období mnichovské tragédie musela rodina s pÛlroãním

Bertíkem zvolit spû‰n˘ únik do vnitrozemí s dal‰ími státními zamûst-

nanci. Protektorát pfieãkali Schneiderovi v Olomouci a na poãátku mí-

ru se vrátili zpût. Situace v‰ak byla zlá a na smí‰enou rodinu padlo tí-

Ïivé dilema, diskriminovaní nûmeãtí pfiíbuzní na prahu exodu, s nimiÏ

rodina logicky udrÏovala velmi úzké vztahy. Pro Schneiderovy to zna-

menalo podezírání od trapn˘ch ‰ovinistÛ a hrubiánské noãní policejní

prohlídky. 

Situace se po odsunu uklidnila a v letech 1953–1957 absolvoval na-

dan˘ Herbert uniãovskou stfiední strojní prÛmyslovku a stal se za-

mûstnancem Geologického prÛzkumu ve strojním provozu a pozdûji

vedoucím celého oddûlení. Práce jej zaujala a jeho hloubavá povaha

s vysokou technickou zdatností pfiinesla podniku mnoÏství dÛleÏit˘ch

zlep‰ení, jeÏ podnik oceÀoval a prezentoval doma i v cizinû.

Domácím hobby se staly staré motocykly a jejich dokonale vûrné re-

novace. 

Roku 1996 pfiijal ãlenství v r˘mafiovské muzejní spoleãnosti a stal se

jejím nejaktivnûj‰ím pracovníkem. Nesmírnû zruãn˘ technik se podí-

lel na mnoÏství praktick˘ch instalací a úprav, ale nejvût‰í díl externí

práce v muzeu odvedl pfii studiu archivních dokumentÛ a díky pfiiro-

zenému jazykovému vybavení téÏ ve zkoumání a pfiekladech doku-

mentÛ i nûmecké odborné a vlastivûdné literatury. Jeho doménou ná-

sobenou osobními proÏitky bylo pfiedev‰ím období let 1945–1950,

ale i dal‰í pováleãná historie. Je v˘znamn˘m spoluautorem zásadních

statí v r˘mafiovském popularizaãním i olomouckém odborném tisku

a interních textÛ muzea. Mezi muzejními pracovníky získal samo-

zfiejmou autoritu. Vysoce inteligentní a skromn˘ chlapík nikdy své

pfiátele neopou‰tûl ani nezarmoutil, mûl nakaÏliv˘ humor a plno dob-

roty. Charakterizovaly jej vyhranûná spravedlnost a smysl pro ãest.

Závidûníhodná pracovitost ãi neobyãejná peãlivost a pfiesnost snad

souvisely s jeho naturelem. Bude velice chybût nejen své rodinû, ale

i nám, co dosud pfieÏíváme.

Je‰tû nezaãal máj a 25. dubna opût udefiil zl˘

osud. Ode‰el na vûãnost archeolog a etnolog

PhDr. Jifií Pavelãík, CSc. (*11. 3. 1934

Brno). V dobû r˘mafiovského v˘zkumu

(1970–1991) pÛsobil jako vedoucí opavské

expozitury Archeologického ústavu

v Brnû, byl tedy na‰ím pfiím˘m nadfiíze-

n˘m, ale pfiedev‰ím dobr˘m pfiítelem. V le-

tech 1992–1995 pfie‰el do Památkového 

ústavu v Ostravû a 1996–1999 se stal ve-

doucím archeologického oddûlení Slovác-

kého muzea v Uherském Hradi‰ti. 

Mezi lety 1952–1957 vystudoval archeologii pravûku a etnografii na

Filozofické fakultû Univerzity Jana Evangelisty Purkynû v Brnû

a Filozofické fakultû Univerzity Komenského v Bratislavû. V letech

1976–1983 a devadesát˘ch pfiedná‰el archeologická témata a etnolo-

gii na Pedagogické fakultû Ostravské univerzity a od roku 2003 na

Pedagogické fakultû MU v Brnû. Byl zakladatelem a neobyãejnû ob-

líben˘m pfiedsedou severomoravské poboãky âeskoslovenské spo-

leãnosti archeologické pfii âSAV v Praze. Znám˘ specialista zamûfie-

n˘ na moravské eneolitické kultury (bádenskou, bo‰áckou, lengyel-

skou) vedl mnoÏství v˘znamn˘ch terénních v˘zkumÛ (Hlinsko

u Lipníka n. B., Vlachovice, Brumovice). Vztah k archeologii zdûdil

po svém otci Janovi, v˘znamném antropologovi, archeologovi 

a etnografovi. Je autorem nepfiehlédnutelné fiady odborn˘ch statí

v na‰em i zahraniãním tisku (Nûmecko, Polsko) a nûkolika samostat-

n˘ch publikací. 

Jura, jak se mu fiíkalo mezi pfiáteli, byl BrÀákem par excellence, sta-

ãila první vûta a v‰e bylo jasné. Spojoval v sobû velkorysost, dobro-

tu a pfiehled s bezelstnou dÛvûfiivostí k lidem, ktefií si to nejednou pfií-

li‰ nezaslouÏili. Byl laskav˘, otevfien˘ a spoleãensk˘, snadno se se-

znamoval s lidmi a nebylo moÏno jej zastihnout se smutkem v oãích.

Nikdy si nic pfiíli‰ nezabíral a pfiátelství uzavíral navÏdy. Byl skvûl˘m

a dÛvûryhodn˘m organizátorem. KaÏdoroãnû se u nás úãastnil arche-

ologick˘ch komisí a navrhoval s dal‰ími postup prací, hodnotil hmot-

né nálezy, poskytl nám neobyãejné mnoÏství velmi potfiebn˘ch dat ãi

informací a mnohé nás nauãil. Pfii nemal˘ch problémech, s nimiÏ se

pot˘ká kaÏd˘ v˘zkum, nám byl vÏdy spolehliv˘m ‰títem.

R˘mafiovsk˘ archeologick˘ v˘zkum (1969–1991) mu vdûãí za mno-

hé. Po tûÏké nemoci ode‰el ke sv˘m pfiedkÛm.

AMICOS SECUNDAE RES PARANT, ADVERSAE PROBANT

·tûstí pfiátelství získává, ne‰tûstí ovûfiuje (Seneca ml.)

Fota a text: Mgr. Jifií Karel

Ode‰li tfii muÏi, ktefií zaplnili mezery v historii R˘mafiova

Nekrolog
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Jedenáct jednotek hasiãÛ zasahovalo v noci z nedûle na pondûlí 

11. kvûtna v prÛmyslovém areálu v R˘mafiovû u poÏáru stfiechy haly,

v níÏ je umístûna pec na hliník. Nikdo nebyl zranûn, pfiedbûÏná ‰ko-

da byla pfied dal‰ím ‰etfiením odhadnuta na pût milionÛ korun.

HasiãÛm se podafiilo témûfi polovinu stfiechy uchránit pfied poÏárem.

Pfiíãina jeho vzniku je v ‰etfiení. Hofiela stfiecha haly s plechovou kry-

tinou ve v˘‰ce deseti metrÛ, zhruba na plo‰e 25 x 25 metrÛ. Hasiãi

dostali oheÀ pod kontrolu za dvû hodiny, dal‰í hodinu a pÛl jim za-

bralo doha‰ování s rozebíráním stfie‰ní konstrukce.

Operaãní stfiedisko hasiãÛ bylo o poÏáru informováno krátce pfied ne-

dûlní pÛlnocí. Do Opavské ulice ihned vyjely tfii jednotky Hasiãského

záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic R˘mafiov,

Bruntál a Krnov vãetnû v˘‰kové techniky (automobilov˘ch ÏebfiíkÛ

a plo‰in). Spoleãnû s nimi vyjelo osm jednotek dobrovoln˘ch hasiãÛ

– R˘mafiov, Horní Mûsto, Bfiidliãná, Dolní Moravice, Vrbno pod

Pradûdem, Horní Bene‰ov, Svûtlá Hora a Bruntál.

Hala tûsnû sousedí s areálem Hedvy âesk˘ brokát, s. r. o. Jednatel spo-

leãnosti Vít Komárek upfiesnil, Ïe v objektech spoleãnosti do‰lo pouze

k zakoufiení a po‰kození plynové kotelny a ãásti elektroinstalace.

Expozice textilnictví ani památkovû hodnotné pfiedmûty a vybavení na-

‰tûstí nebyly poÏárem dotãeny. Fota a text: por. Mgr. Petr KÛdela
tiskov˘ mluvãí HZS MSK

V R˘mafiovû hofiela stfiecha „hliníkárny“ na Opavské ulici

Ve ãtvrtek 7. kvûtna odpoledne do‰lo v odpadovém centru na 

ulici 8. kvûtna k poÏáru. ·koda se odhaduje v fiádu desetitisícÛ

korun. Pfiíãina poÏáru je v ‰etfiení, ale pravdûpodobnû do‰lo k sa-

movznícení smûsného odpadu. Na ochranu pfied jedovat˘mi zplo-

dinami z hofiících plastÛ museli hasiãi pouÏít d˘chací pfiístroje

a ohnisko dlouho prolévat vodou, neÏ zmizely plameny a d˘m. 

JS
Foto: Miroslav ·koda

Hofielo odpadové centrum na 8. kvûtna

Hasiãi informují

Nehoda cyklisty ve Staré Vsi
V podveãer 19. kvûtna havaroval v Potoãné ulici ve Staré Vsi 68let˘

muÏ na kole. Nezvládl fiízení, pfiejel do protismûru a sjel do pfiíkopu.

Nehodu vidûla svûdkynû, která ihned pfiivolala pomoc. Na místo do-

razil sanitní vÛz s lékafiem a dopravní policisté. Cyklista si pfii pádu

poranil hlavu a musel b˘t o‰etfien v krnovské nemocnici. Dechová

zkou‰ka u nûj nebyla moÏná, a proto byl nafiízen odbûr krve pfii lé-

kafiském o‰etfiení ke zji‰tûní, zda nebyl pfii jízdû pod vlivem alkoho-

lu ãi jin˘ch omamn˘ch látek.

Po‰kozené stromy na Bartákovû ulici
Letos v dubnu neznám˘ pachatel po‰kodil stromovou v˘sadbu za by-

tov˘m domem na Bartákovû ulici v R˘mafiovû. Ufiízl nûkolik vzrost-

l˘ch stromÛ, smrkÛ, modfiínÛ, bfiíz a javorÛ, ve v˘‰ce 8 aÏ 10 metrÛ

nad zemí a nûkolik dal‰ích stromÛ nafiízl ve spodní ãásti kmene.

Celková ‰koda dosáhla ãástky 100 tisíc korun. Informace, které by

vedly ke zji‰tûní pachatele, lze kdykoli telefonicky sdûlit, i anonym-

nû, na r˘mafiovské policejní ãíslo 974 731 751, pfiípadnû na bezplat-

nou linku tísÀového volání Policie âR 158.

Pachatel vloupání dopaden
Policisté z obvodního oddûlení v R˘mafiovû sdûlili 23letému muÏi

z Olomoucka podezfiení ze spáchání pfieãinu poru‰ování domovní

svobody. Mladík se mûl 25. dubna vloupat do rekreaãní chaty

v Dûtfiichovû nad Bystfiicí, kde chtûl pfiespat. Vykopl dvefie, vnikl do-

vnitfi a nejprve prohledal lednici a dal‰í skladové prostory. Poté si le-

hl na postel a usnul. Ráno byl vyru‰en a snaÏil se utéct oknem.

PfiibliÏnû po 300 metrech byl ale zadrÏen svûdky a pfiedán pfiivola-

n˘m policistÛm. 

por. Bc. René âernohorsk˘
Krajské fieditelství policie MSK

oddûlení tisku
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Letos se brány janovického zámku náv‰tûvníkÛm poprvé otevfiou

v pátek 5. ãervna. V ãervnu bude zámek otevfien od pátku do nedûle.

Oproti loÀskému roku, kdy vstoupil do své první náv‰tûvnické sezó-

ny pod správou Národního památkového ústavu, je v jeho interiéru

i exteriéru nûkolik novinek. Jednou z nich je vybudování nové po-

kladny, dále umístûní informaãní tabule pfied vstup do zámku a zpfií-

stupnûní skfiíÀové toalety.

Bûhem prohlídky náv‰tûvníci uvidí v˘stavu Janoviãtí Harrachové, kte-

rá pfiibliÏuje rodinu posledních majitelÛ zámku v Janovicích, zpÛsob je-

jich Ïivota, ale také sluÏebnictvo a pomocn˘ personál, neodmyslitelnû

patfiící k chodu zámku. V prostorách je umístûna také v˘stava fotogra-

fií Petra ·imãíka a Renáty Poli‰enské Zákaz vstupu. Velkoformátové fo-

tografie zachycují místa, kam se bûÏn˘ náv‰tûvník janovického zámku

nepodívá. Dûti i dospûlí se mohou téÏ podívat do pohádkového svûta

skfiítkÛ, bludiãek, hejkalÛ, ãertÛ, jeÏibab a dal‰ích postav r˘mafiovsk˘ch

a jesenick˘ch povûstí v expozici Melyny Ciosové. Bûhem letního ob-

dobí se ve spolupráci s mûstsk˘m muzeem v R˘mafiovû a Stfiediskem

volného ãasu R˘mafiov chystá letní kino, na podzim kastelánská pro-

hlídka a na závûr sezóny noãní prohlídka zámku se stra‰idly.

V souvislosti s opatfieními proti ‰ífiení koronaviru platí pro v‰echny

náv‰tûvníky památek zpfiísnûné pokyny nad rámec obecnû vydan˘ch

náv‰tûvních fiádÛ. Náv‰tûvník je povinen vstoupit do areálu objektu

se zakryt˘mi d˘chacími cestami

(rou‰kou, respirátorem, ‰álou)

a mít je zakryté po celou dobu po-

bytu v areálu památkového objek-

tu, je povinen dodrÏovat rozestu-

py 2 m, vyjma osob sdílejících

spoleãnou domácnost, a pfied

vstupem do prostoru pokladny

a toalet pouÏít dezinfekci rukou.

Aktuální dûní na zámku v Jano-

vicích sledujte na webov˘ch

stránkách www.zamek-janoviceu-

rymarova.cz nebo facebookové

stránce @zamekjanovice.

Fota a text: Mgr. Jitka Slaná, 
kastelánka státního zámku

Janovice

Náv‰tûvnická sezóna 2020 na zámku Janovice

Zámek Janovice

V úter˘ 19. kvûtna poprvé otevfiela náv‰tûvníkÛm své brány textilka Hedva
âesk˘ brokát. Tento rok nabídne zájemcÛm moÏnost zúãastnit se nûkolika mi-
mofiádn˘ch prohlídek.
I v leto‰ním roce budou moci náv‰tûvníci v rámci prohlídkové trasy

zhlédnout externí expozici Mûstského muzea R˘mafiov s názvem Dûjiny
textilnictví na R˘mafiovsku, obdivovat unikátní interiér b˘valé prodejny

kravat ve stylu art deco, která byla aÏ do roku 2013 v Praze, brokátovou

místnost ãi expozici Jak vznikala tkanina, kterou v loÀském roce spoleã-

n˘mi silami pfiipravilo Mûstské muzeum R˘mafiov, Muzeum Ziemi

Prudnickiej a Hedva âesk˘ brokát v rámci projektu „R˘mafiov a Prudnik

– mûsta tkalcÛ. Spoleãné dûdictví“. Celá expozice je od roku 2019 za-

pojena do projektu Technotrasa Surová krása, pod zá‰titou Moravian-

Silesian Tourism, s. r. o., a Moravskoslezského kraje. Úãelem Technotra-

sy je upozornit na specifickou krásu, kterou nabízejí technické památky.

V rámci projektu Návraty, kter˘ je zfiizován Moravskoslezsk˘m krajem,

se letos uskuteãní osm mimofiádn˘ch prohlídek (viz tabulka). V loÀ-

ském roce byl o tyto prohlídky velk˘ zájem, proto Mûstské muzeum

R˘mafiov doporuãuje zájemcÛm

vãasnou rezervaci termínu telefo-

nicky ãi osobnû v informaãním

centru. Prohlídky se uskuteãní

vÏdy v 10 a ve 14 hodin, v pfiípadû

velkého zájmu téÏ ve 12 hodin.

Kapacita úãastníkÛ je 50 osob.

Souãástí mimofiádn˘ch prohlídek

bude kromû stávajících expozic téÏ

náv‰tûva v˘robních prostor, kde

budou moci náv‰tûvníci spatfiit, jak

se na Ïakársk˘ch stavech vyrábí

brokát. Mimofiádn˘mi prohlídkami budou kromû zamûstnancÛ muzea

a Hedvy provázet herci Mûstského divadla R˘mafiov v dobov˘ch kost˘-

mech pod vedením Barbory Niedobové. 

Leto‰ní sezóna mûla zaãít jiÏ v sobotu 2. kvûtna. KvÛli epidemii koro-

naviru SARS-CoV-2 ale musel b˘t zaãátek o deset dnÛ posunut.

NepfiízeÀ osudu v‰ak zasáhla je‰tû jednou. V noci

z nedûle na pondûlí 11. kvûtna vypukl poÏár na stfie-

‰e haly, která bezprostfiednû sousedí s budovou tex-

tilky. Vy‰etfiování poÏáru probíhalo aÏ do stfiedy 

13. kvûtna, kvÛli ãemuÏ muselo b˘t otevfiení znovu

odsunuto. Budova Hedvy totiÏ byla kvÛli poÏáru od-

pojena od elektfiiny. Mûstské muzeum R˘mafiov

a Hedva âesk˘ brokát dûkují Hasiãskému záchran-

nému sboru v Bruntále a mûstu Bruntál, Mûstsk˘m

sluÏbám R˘mafiov, Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

a místní organizaci âeského svazu rybáfiÛ za zapÛj-

ãení centrál a elektrického vybavení, které umoÏni-

lo otevfiení expozice od úter˘ 19. kvûtna.

Mgr. Tomá‰ La‰ák
Mûstské muzeum R˘mafiov

Textilka Hedva opût otevírá své brány náv‰tûvníkÛm
Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Termíny 
mimofiádn˘ch prohlídek

10. ãervna

24. ãervna

7. ãervence

21. ãervence

11. srpna

25. srpna

16. záfií

30. záfií
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Bezpodmíneãnou kapitulací nûmecké armády 8. kvûtna 1945 skonãi-

la v Evropû po témûfi ‰esti letech 2. svûtová válka. Nebude pfiehnané

tvrdit, Ïe R˘mafiovska se bezprostfiednû dotkly události, které blíÏící

se konflikt pfiedcházely, stejnû jako Ïe v na‰em regionu padly jedny

z posledních v˘stfielÛ. V pfiedveãer nejkrvavûj‰ího konfliktu evrop-

sk˘ch dûjin patfiil r˘mafiovsk˘ okres k tûm, které byly v rámci

Mnichovské dohody pfiiãlenûny ke Tfietí fií‰i. Souãasnû bylo

R˘mafiovsko v prvních kvûtnov˘ch dnech jednou z posledních oblas-

tí pod kontrolou nûmecké armády. 

Jak asi probíhaly poslední váleãné dny na R˘mafiovsku, si pfiipomene-

me pohledem posledního nûmeckého starosty R˘mafiova Karla Klose,

kter˘ v ãele mûsta stál mezi léty 1942–1945. Dle vlastních slov byl

Klos pouze formálním ãlenem nacistické strany, pfiesto zfiejmû patfiil

v dobû mnichovské krize k horliv˘m stoupencÛm odtrÏení ãeského

a moravského pohraniãí a jeho pfiipojení k Nûmecku. Dá se tak soudit

z kandidátního lístku pro komunální volby, které se v âeskoslovensku

konaly 22. kvûtna 1938. Karl Klos, sedlák a dopravce, vedl kandidátní

listinu Henleinovy Sudetonûmecké strany, prodlouÏené ruky NSDAP

na území âech a Moravy. Stoupenci odtrÏení získali v R˘mafiovû 86 %

hlasÛ. Klosova ãinnost bûhem 

2. svûtové války není pfiíli‰ zná-

ma, z jeho písemn˘ch vzpomínek

v‰ak mÛÏeme odhadnout jeho ko-

nání a my‰lení v kvûtnov˘ch

dnech roku 1945. Z textu je patr-

no, Ïe se snaÏil distancovat od nacistického reÏimu, coÏ dokládá údaj-

n˘m no‰ením obãanského odûvu namísto nacistické uniformy ãi proje-

vovanou lítostí nad zuboÏen˘mi sovûtsk˘mi zajatci, ktefií v prÛbûhu

poslední váleãné zimy procházeli mûstem ve snaze nacistÛ evakuovat

dûlníky k otrocké práci do toho, co zb˘valo ze Tfietí fií‰e. Od reÏimu

Pfiipomínáme si: 75. v˘roãí konce 2. svûtové války

Turisté u zniãeného radaru na Vysoké holi. Radar postavila nûmecká
armáda na druhé nejvy‰‰í hofie Hrubého Jeseníku v roce 1943. Mûl
hlásit blíÏící se americké bombardovací letouny, které vzlétaly z ital-
sk˘ch leti‰È, aby bombardovaly prÛmysl v Horním Slezsku. V dubnu
1945 k radaru pfiibylo i nûkolik protiletadlov˘ch dûl, která v‰ak dle
v‰eho na létající pevnosti vypálila pouze jednou, neÏ ji zniãily dopro-
vodné stíhací letouny. PozÛstatky betonového soklu jsou na Vysoké
holi patrny je‰tû dnes. V pozadí je vrchol hory Pradûd je‰tû se starou
rozhlednou. 

Zniãen˘ nûmeck˘ obrnûn˘ transportér na r˘mafiovském námûstí.
Jeden ze tfií obrnûncÛ typu Sd.Kfz. 251, o nichÏ ve sv˘ch vzpomínkách
hovofií starosta Karl Klos. V posledních dnech války podporoval zou-
falé protiútoky zbytkÛ nûmeck˘ch jednotek zadního voje, které mûly
kr˘t ústup hlavní ãásti vojsk do âech a amerického zajetí.

Sovûtsk˘ velitel R˘mafiova kpt.
Nikolaj Kolubanov.

Pfiíslu‰ník ãeské národní gardy
v R˘mafiovû. Je vyzbrojen nûmec-
k˘m samopalem MP 40. Vzhle-
dem k malému poãtu ãesk˘ch 
obyvatel ve mûstû, byla místní
garda doplnûna Jugoslávci
a Ukrajinci, ktefií byli v okolí
mûsta totálnû nasazení. 

Opu‰tûn˘ tank Panther u Vajglova. V okolí R˘mafiova zÛstalo je‰tû
nûkolik let po konci 2. svûtové války mnoho opu‰tûné vojenské tech-
niky, která slouÏila místním dûtem ãasto ke hraní. Stávala se i cílem
rozebírání kovového materiálu do ‰rotu. Na fotografii sedí dva chlap-
ci z Vajglova na nûmeckém stfiedním tanku Panther. Znám˘ je i pfií-
pad opu‰tûného tûÏkého tanku Tiger, kter˘ byl ponechán svému osu-
du u ‰koly ve Staré Vsi. Zhruba dva roky po válce, kdyÏ zaãal b˘t tank
rozebírán, bylo zji‰tûno, Ïe byl po cenou dobu nabit a pfiipraven˘
k palbû, namífien˘ na ‰kolu.

Rudoarmûjci v R˘mafiovû v létû 1945. 
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i strany se dále distancoval poznámkou, Ïe straniãtí funkcionáfii jiÏ

dávno opustili mûsto, zatímco on se svojí rodinou zÛstal. 

Na stranu druhou je v‰ak zfiejmé, Ïe si Karl Klos nepfiipou‰tûl, Ïe by

R˘mafiov po konci války náleÏel zpût k âeskoslovensku. Snem fiady

NûmcÛ bylo, aby pofiádky zÛstaly pokud moÏno takové, jaké byly 

urãeny Mnichovskou dohodou 30. záfií 1938. VÛbec netu‰ili, Ïe

Mnichovem se necítili vázáni jak Britové a Francouzi, tak Italové.

Napfiíklad britsk˘ premiér Churchill k otázce Mnichovské dohody 

uvedl, Ïe ji poru‰ili sami Nûmci, kdyÏ 15. bfiezna 1939 okupovali

zbytek âech a Moravy, coÏ bylo v pfiímém rozporu s mnichovsk˘mi

ujednáními. Pfiesto Karl Klos ve sv˘ch vzpomínkách, v ãásti, kde po-

pisuje pfiípravy blíÏící se fronty, hovofií o „obranû zmen‰ujícího se 
území vlasti“. Zrovna tak nebyl pfiíli‰ naklonûn ani tomu, Ïe by se

mûsto vydalo Rudé armádû bez boje, coÏ byla podle nûj „v podstatû
zrada“. Nakonec ale podlehl Ïádosti nûkolika r˘mafiovsk˘ch obyva-

tel a zaãal s velitelem mûstské posádky jednat o pokojném pfiedání

R˘mafiova dobyvatelÛm, nezapomíná pfiitom dodat, Ïe jej to málem

stálo Ïivot. Celkovû v‰ak vzpomínky Karla Klose pÛsobí smífilivû.

„Po bitvû u Stalingradu a spojenecké invazi v Normandii umlkly
hlásné trouby strany. Mezi lidmi se rozmohly vyloÏenû poraÏenecké
nálady, zasáhly v‰echny vrstvy spoleãnosti a lidé svÛj strach pfiestali
skr˘vat. VÏdy jsem odmítal jako pfiedstavitel mûsta ukazovat se 
v úfiední ãi stranické uniformû – v‰ude jsem vystupoval v obãanském
odûvu. To mi funkcionáfii NSDAP ãasto vyt˘kali a mûli za zlé.
Pfied Vánocemi 1944/1945 bylo odvedeno 140 anglick˘ch zajatcÛ,
ktefií zde pracovali v továrnû Marburg. Brzy na to pfii‰el transport
rusk˘ch zajatcÛ. Tisíce a tisíce zajatcÛ se vlekly mûstem nûkam do
Protektorátu. Jak˘ to byl rozdíl mezi dobfie Ïiven˘mi Angliãany s do-
br˘m odûním a Rusy obleãen˘mi do kusÛ hader a politováníhodného
tûlesného stavu – byli doslova kost a kÛÏe a pfiicházeli aÏ z prÛmy-
slov˘ch center Horního Slezska. 
Zanedlouho se objevili prchající slez‰tí statkáfii. NSDAP pofiizovala
obranné plány mûsta, kopala se palebná postavení, stavûly se proti-
pancéfiové zátarasy, kopaly se okopy pro pû‰í stfielce a protitankové
pfiíkopy. ZároveÀ byla zfiízena téÏ organizace Werwolf. V‰e se podfii-
zovalo obranû stále se zmen‰ujícího území vlasti proti blíÏící se zá-
plavû ruského vojska. Obyvatelstvo bylo rozãileno na nejvy‰‰í míru.
Stranické orgány a jejich odnoÏe se snaÏily zbavit se moci i odpo-
vûdnosti. Zvy‰ovala se nevraÏivost mezi pfiedstaviteli stranického 
aparátu. Byl jsem úplnû vyãerpán. Kdekomu jsem byl nucen radit, 
uji‰Èoval jsem, Ïe ani já, ani má rodina neopustíme mûsto na rozdíl
od ostatních, coÏ alespoÀ trochu obãany uklidÀovalo. Pfiesto v‰ak
ve‰ker˘ prÛmysl vãetnû tkalcoven pracoval stále je‰tû v sobotu 
5. kvûtna bez jakéhokoliv omezování.
V poledne 6. kvûtna jsme jiÏ sly‰eli obranné boje u Bene‰ova, Bruntál
opustily poslední frontové jednotky a ustupovaly k horám. Právû teh-
dy se objevil v˘bor sloÏen˘ ze 14–16 obyvatel mûsta ze v‰ech vrstev
a Ïádali, aby byl R˘mafiov prohlá‰en otevfien˘m mûstem a abych jej
pfiedal bez boje nepfiíteli. Vysvûtloval jsem jim, Ïe je to nerozumné
a v podstatû zrada. Îe jen vy‰‰í vojen‰tí velitelé mohou nûco takové-
ho rozhodnout. Nakonec jsem v‰ak nátlaku spoluobãanÛ podlehl
a pfiislíbil, Ïe se pokusím vyjednávat na místním vojenském velitel-
ství. S dal‰ími tfiemi vyjednavaãi jsem se odebral na vojenské koman-
do, které obsadilo hotel Koruna. Na námûstí jsem jiÏ spatfiil viset na
mnoh˘ch domech bílé prapory. V hotelu jsem byl jiÏ oãekáván a veli-
tel mûstské posádky kapitán Morawetz, nositel rytífiského kfiíÏe, mû
pfiijal. PoÏádal jsem pana Francka, aby pfiednesl poÏadavky mûsta.
JiÏ po nûkolika vûtách pfieru‰il kapitán jeho fieã, podíval se na ná-
ramkové hodiny a fiekl pfiesn˘ ãas, do kdy mají „v‰echny bílé prapo-
ry a hadry z domÛ zmizet“. Mnû nafiídil domácí vûzení v prostorách
mého úfiadu na radnici aÏ do rozhodnutí polního mar‰ála Schörnera,
jemuÏ o tomto incidentu nelenil okamÏitû poslat hlá‰ení. Na silnici
pfied hotelem nás oãekával houf obãanÛ. SnaÏil jsem se je pfiesvûdãit,
aby nám byli nápomocni pfii odstraÀování bíl˘ch praporÛ. Ruãil jsem

totiÏ za to svou hlavou. Ale jak˘ byl mÛj údûs, kdyÏ jsem na námûstí
spatfiil vlát na vûÏi velikou bílou vlajku, stejnû jako já ani mûstská po-
licie pro to nemûla Ïádné rozumné vysvûtlení. 
Ve ãtrnáct hodin jsem byl opût zavolán na komandaturu, kde mnû je-
den oberst, star‰í ãlovûk, sdûlil, Ïe byl kapitán Morawetz odvolán
a celá vlajková aféra se nejspí‰e ututlá. Pfiesto jsem mûl b˘t stále
k dosaÏení doma nebo v úfiadû. 
Feldmar‰ál Schörner v‰ak zatím pfieletûl v letadle âáp smûrem k alp-
ské frontû. Odpoledne 6. kvûtna projely mûstem tfii tanky a dva náklad-
ní vozy s velmi mlad˘mi pû‰áky smûrem na Ondfiejov. Hluk boje byl jiÏ
velice zfieteln˘. Ve 20:00 jsem byl ústnû povolán na velitelství, které se
mezitím pfiesunulo do pracovního tábora. Velitel, star‰í muÏ v hodnos-
ti majora, mi sdûlil, Ïe ví, jak to bylo s bíl˘mi prapory. Obranná po-
stavení se pr˘ zatím posunula k horám a poslední sled vojákÛ lze oãe-
kávat ve mûstû 7. kvûtna ráno, a Ïe nyní jiÏ mohu konat podle svého
rozhodnutí, protoÏe dal‰í radu nemohu uÏ telefonicky dostat. Pozdûji
mi sdûlil druh˘ radní Spreu, Ïe velitel opustil autem mûsto.
V pondûlí 7. kvûtna pfied polednem zahájila baterie lehk˘ch dûl pal-
bu na mûsto smûrem z Albrechtického kopce. Hned prvními granáty
byla zabita paní Schmidtová v hostinci na námûstí pfiímo v kuchyni.
Pracovní tábor a budova skladu u nádraÏí stály v okamÏiku v plame-
nech. Zaãala hofiet také ãtvrÈ na Divadelní ulici, klá‰ter pfied
Pradûdem, ãinÏák vedle dne‰ního sklenáfiství i jiná místa. Asi v deset
hodit telefonoval hornomûstsk˘ starosta, Ïe ruské tanky projely
Horním Mûstem a pokraãují smûrem na R˘mafiov. V té dobû podni-
kaly tfii pancéfiové vozy na‰eho posledního sledu je‰tû v˘pady na
·táhli a Moravici. Dva za krátko zmizely, poslední zÛstal stát pfied
Hasiãsk˘m domem na námûstí. Poslední odpor ustal kolem 16. hodi-
ny. Ustaly pouliãní boje a vojáci zadního voje ustoupili smûrem na
Edrovice a Janovice. Nyní se objevila první útoãná formace RusÛ pod
velením mladého dÛstojníka u radnice, kde jsme spolu s pfiáteli pro-
fesorem Stegerem a uãitelem Köllnerem oãekávali celé dopoledne
dal‰í v˘voj událostí. 
Nejprve nám vzali hodinky, z nichÏ dvoje byly zlaté, coÏ patrnû pova-
Ïovali za nejdÛleÏitûj‰í. Nerozumûl jsem sice niãemu z dÛstojníkov˘ch
slov, zato odji‰tûn˘ samopal za m˘mi zády byl velmi v˘mluvn˘. Vedl
mû pak nejprve spodními prostorami radnice, okna v koutech byla vy-
raÏena. Pak mi naznaãil, Ïe mám odejít. JiÏ dfiíve jsem stejnû nechal
v prvním poschodí v‰e otevfieno. Také obûma pfiátelÛm naznaãili, aby
se vzdálili. Rychle toho vyuÏili a zmizeli.
UÏ bylo ‰ero a v‰ude plno plundrujících RusÛ, ktefií se pomalu blíÏili
NádraÏní ulicí vzhÛru k námûstí. DomÛ jsem do‰el zcela klidnû, ale
protoÏe se v mém bytû ubytovali ru‰tí dÛstojníci, spal jsem se svou
paní a synem na slámû ve své kolnû.“ Mgr. Tomá‰ La‰ák

Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: archiv muzea

Ze vzpomínek Karla Klose – posledního nûmeckého starosty R˘mafiova

Za zdmi Mûstského muzea R˘mafiov byla v dobû jeho uzavfiení pro ve-

fiejnost provádûna dÛkladná inventarizace pfiedmûtÛ, na které se pro ne-

dostatek ãasu dfiíve nedostalo. Pfii této pfiíleÏitosti byla nalezena pro

mûsto R˘mafiov vzácná kniha, jeÏ doposud unikala pozornosti zdej‰ích

muzejníkÛ: Repertoria über die Getrauten, Gebohrnen und
Gestorbenen (Záznamy o sÀatcích, narozen˘ch a zemfiel˘ch). Jde vlast-

nû o index k oddací, rodné a úmrtní matrice r˘mafiovské fiímskokatolic-

ké farnosti.

Kniha je v˘znamná hned z nûkolika dÛvodÛ. âísla uvedená za jménem

odkazují na pfiíslu‰nou stranu, resp. list dané matriãní knihy. Jde tudíÏ

o pomÛcku, proto mají zápisy formu sloupcÛ. Jsou zde uvedeny sezna-

my jmen nûkolika desítek tisíc obãanÛ r˘mafiovské farní správy. V první

ãásti knihy, která tvofií samostatnou ãást, jde o index sezdan˘ch

(Repertoria über die Getrauten) od roku 1800 do 1839 vãetnû. Druhou

ãást tvofií seznamy narozen˘ch (Repertoria über Gebohrne) v letech

1800–1830 a poslední, tfietí ãást jména zesnul˘ch (Repertorium über
Gestorbene) od roku 1800 do 1830 vãetnû. 

Nadpisy samostatn˘ch kapitol vymezují zápisy do let 1800–1830/1839,

Záznamy o sÀatcích, narozen˘ch a zemfiel˘ch
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kniha v‰ak byla hojnû uÏívána témûfi do poloviny 19. sto-

letí, jelikoÏ nalézáme záznamy pozdûj‰í. V‰echny tfii ãásti

knihy mají vlepené papírové pofiadaãe s písmenem, jímÏ

jednotlivá pfiíjmení zaãínají (tj. od A do Z). Kniha je psaná

nûmeck˘m kurentem, frakturou jsou psaná pouze první

písmena abecedy. Jak upozornil dr. Branislav Dorko, ve-

doucí Státního okresního archivu Bruntál se sídlem

v Krnovû, to, Ïe jde o index obvodu r˘mafiovské farnosti,

dokládá jiÏ první zápis, kter˘ je v zobrazené pfiíloze a t˘-

ká se Barbary Zabelové. Odkazuje totiÏ na stranu 130 rod-

né matriky (viz obr. 3).

Dále je zjevné, Ïe byl rok 1830 pro r˘mafiovského faráfie

pfii vedení matrik zlomov˘, coÏ dokládá skuteãnost, Ïe od

roku 1831 zapoãal psaní zcela nov˘ch svazkÛ. Jak upozornili pracovní-

ci archivu v Krnovû, údaje z indexu byly doposud známy pouze z novo-

dobého strojopisného souhrnného pfiepisu, pofiízeného nûkdy pfied rokem

1945, jehoÏ autora v‰ak neznáme (viz obr. 2). Matriky a indexy byly

v období okupace ãasto pfiepisovány, neboÈ tato agenda byla neustále vy-

uÏívána pro dokládání tzv. árijského pÛvodu. 

Kniha je zajímavá nejen pro cenn˘ obsah, ale také z hlediska dûjin knih-

vazaãství. Papír, na kterém jsou jména zaznamenána, je bûÏn˘, ruãnû vy-

rábûn˘ kanceláfisk˘ papír bez vodoznaku. Jednotlivé listy papíru byly

pfiehnuté a spojené dohromady, takÏe vytvofiily kniÏní blok. V‰echny

bloky jsou pak se‰ité ãtyfimi tkanicemi. Vazba knihy je zavû‰ovaného ty-

pu, u nûhoÏ jsou ãtyfii tkanice tvofieny konopn˘mi vazy omotávan˘mi

‰ÀÛrkou. Tato vazba je pak vlepena mezi desky a pfiedsádku. Kartonová

vazba je s polepem bez spon nebo krytu.

·títky jednotliv˘ch kapitol knihy byly vlepeny a vyrobeny v té dobû hoj-

nû pouÏívan˘m papírov˘m pfiehybem, jímÏ se docílila dokonalá symet-

rie tvaru, tvofiící ve v˘sledku zjednodu‰enou barokní kartu‰i. Pfiední stra-

ny v‰ech tfií ãástí (vãetnû kartonov˘ch desek s polepem) jsou zdobeny

dekorem, kter˘ vytváfií provázanou síÈ ãtvercov˘ch a kruhov˘ch tvarÛ

zelenomodré barvy. Tisk dekoru je proveden vodovou barvou na bázi ta-

pet, váleãku nebo dfievûn˘ch tiskov˘ch matric (podobnû jako u modro-

tisku). Tato barevná a oÏivující forma zdobení knih (pfiedsádek, pfiíde‰tí

apod.) se vÏila pod orientálním vlivem tureck˘ch a arabsk˘ch knih. V na-

‰em pfiípadû jde o tapetov˘ tisk z matric ãi váleãku, kter˘ v‰ak v polovi-

nû 19. století nahradila v˘zdoba tzv. ‰krobáky, kdy se pomocí ‰krobu

a rÛzn˘ch barev zdobila kniha abstraktním dekorem.

Kniha, index k oddací, rodné a úmrtní matrice r˘mafiovské fiímskokato-

lické farnosti, spadá do boufilivého období napoleonsk˘ch válek a pfied-

stavuje vzácn˘ doklad, pÛvodnû v drÏení r˘mafiovské farní správy. Vazba

je ve velmi ‰patném stavu, napadená ãervotoãem a dfievokazn˘mi hou-

bami, hfibet knihy chybí. Index, patrnû omylem nebo nedopatfiením, ne-

byl pfiedán pfiíslu‰nému spádovému archivu bûhem hromadného pfiedá-

vání matrik v roce 1949. Indexy tvofií integrální souãást úfiední matriãní

agendy, která je postátnûna, a matriky vãetnû indexÛ jsou povinnû uklá-

dány ve státních archivech. I v tomto pfiípadû bylo proto nutné tuto chy-

bu napravit a index oficiálnû pfiedat Zemskému archivu v Opavû, resp.

jeho olomoucké poboãce. Jednání o pfiedání knihy s archivem se ujala fie-

ditelka Mûstského muzea R˘mafiov RÛÏena Zapletalová.

K tomu lze jen doplnit, Ïe Zemsk˘ archiv v Opavû má v rámci âeské re-

publiky pfiední postavení v digitalizaci archiválií a jejich následném zve-

fiejÀování na internetu. Tato digitalizace pfiiná‰í uÏitek nejen badatelÛm,

ale souãasnû umoÏÀuje i lep‰í ochranu archiválií, takÏe po pfiedání bude

také index nalezen˘ v r˘mafiovském muzeu o‰etfien v konzervaãní dílnû

archivu, digitalizován a následnû zpfiístupnûn on-line v‰em zájemcÛm.

Autor dûkuje za cenné pfiipomínky následujícím odborníkÛm: Mgr.

Jifiímu Karlovi, emeritnímu vedoucímu Mûstského muzea R˘mafiov,

Mgr. Branislavu Dorkovi, Ph.D., vedoucímu oddûlení Státního okresní-

ho archivu Bruntál se sídlem v Krnovû; Mgr. Petru Müllerovi, archiváfii

Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnovû. 

Petr Balcárek, Ph.D.
Mûstské muzeum R˘mafiov

Fota: digi.archives.cz

V únoru Mûstské muzeum R˘mafiov vyzvalo soukromé majitele k za-

pÛjãení dûl r˘mafiovského uãitele a v˘tvarníka Tomá‰e Matery 

(7. 3. 1933 – 8. 12. 2019) pro vzpomínkovou v˘stavu k jeho nedoÏi-

t˘m 87. narozeninám. ZapÛjãitelÛ se ozvalo pfiekvapivû mnoho, z to-

ho dÛvodu v˘stava probûhne ve dvou podobách a ve dvou termínech:

první série obrazÛ bude k vidûní v galerii Pran˘fi do konce kvûtna,

druh˘ soubor dûl pak do konce ãervna. Muzeum v‰em zapÛjãitelÛm

dûkuje, a to nejen za doãasné svûfiení Materov˘ch prací, n˘brÏ i za 

trpûlivost a prodlouÏení zápÛjãky následkem koronavirové pandemie

a dvoumûsíãního uzavfiení muzea pro vefiejnost.

Na‰li se i tací, ktefií obohatili muzejní sbírku o díla Tomá‰e Matery.

Obraz podlouhlého formátu s název V poledním Ïáru vûnovala paní

Kvûtoslava Sicová, jeÏ byla v roce 1977 pfiímo u vzniku obrazu, kte-

r˘ poté od autora zakoupila. Matera ‰tûtcem a ‰pachtlí zachytil po-

hled z kfiíÏení ulic Národní a Bartákovy ulice s Podolsk˘m potokem

v popfiedí a starou zástavbou dne‰ních Pfiíkop a Ml˘nské ulice, nad

kterou se tyãí dominanta mûsta, farní kostel a ‰pice vûÏí radnice a fa-

ry. Pro „letní Ïár“ uÏil autor Ïlut˘ch, zelenkav˘ch a modr˘ch tónÛ.

Uhlazenûj‰ím rukopisem pojednal obraz z roku 1998, kter˘ muzeu

vûnoval pan Josef Furik. Tentokrát malífie neinspirovala jesenická

krajina, n˘brÏ daleko kopcovitûj‰í scenérie jeho rodn˘ch Beskyd.

Dramatického úãinku zde na rozdíl od rukopisu dosáhl promalova-

n˘m nebem, které se tyãí nad hornatou krajinou s cestou lemovanou

stromy, nûkolika domy a políãky. 

Obûma dárcÛm r˘mafiovské muzeum velice dûkuje!

Fota a text: Michal Vyhlídal

PfiírÛstek do muzejních sbírek
Kvûten: Obrazy Tomá‰e Matery
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V‰e, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobfie. Charles Dickens

(Nejen) literární v˘roãí
1. 6. Mezinárodní den dûtí – slaví se od roku 1950 

1. 6. 1910 nar. Zdenûk Adla, spisovatel (zemfi. 29. 8. 1990) 

– 110. v˘roãí narození 

2. 6. 1840 nar. Thomas Hardy, anglick˘ spisovatel (zemfi. 

11. 1. 1928) – 180. v˘roãí narození 

3. 6. 1900 nar. Vincenc Makovsk˘, sochafi (zemfi. 28. 12. 1966) 

– 120. v˘roãí narození 

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí – slaví se od roku

1972 

5. 6. 1910 zemfi. O. Henry, vl. jm. William Sydney Porter, ame-

rick˘ spisovatel (nar. 11. 9. 1862) – 110. v˘roãí úmrtí 

6. 6. 2010 zemfi. Ladislav Smoljak, reÏisér, scenárista a herec

(nar. 9. 12. 1931) – 10. v˘roãí úmrtí 

7. 6. 1980 zemfi. Henry Miller, americk˘ spisovatel (nar. 

26. 12. 1891) – 40. v˘roãí úmrtí 

8. 6. Svûtov˘ den oceánÛ – vyhlá‰en v roce 1992 

9. 6. 1870 zemfi. Charles Dickens, anglick˘ spisovatel (nar. 

7. 2. 1812) – 150. v˘roãí úmrtí

10. 6. V˘znamn˘ den âR – Vyhlazení obce Lidice v roce

1942 

12. 6. 1890 nar. Egon Schiele, rakousk˘ malífi (zemfi. 31. 10. 1918)

– 130. v˘roãí narození 

12. 6. 1930 nar. Adolf Born, ilustrátor (zemfi. 22. 5. 2016) – 90. v˘-

roãí narození

12. 6. 1840 nar. Jakub Arbes, spisovatel (zemfi. 8. 4. 1914) 

– 180. v˘roãí narození

13. 6. 1940 nar. Václav Hrabû, spisovatel (zemfi. 5. 3. 1965) 

– 80. v˘roãí narození

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve – vyhlá‰en Svûtovou zdra-

votnickou organizací 

14. 6. 1970 zemfi. Roman Ingarden, polsk˘ filosof, literární teore-

tik a estetik (nar. 5. 2. 1893) – 50. v˘roãí úmrtí 

16. 6. 1940 zemfi. Vítûzslava Kaprálová, skladatelka a dirigentka

(nar. 24. 1. 1915) – 80. v˘roãí úmrtí 

17. 6. Den otcÛ (tfietí nedûle v ãervnu) – zaloÏen v roce 1910 

17. 6. 1960 zemfi. RÛÏena Nasková, hereãka (nar. 28. 11. 1884) 

– 60. v˘roãí úmrtí 

19. 6. 1990 zemfi. Jindfiich Chalupeck˘, teoretik v˘tvarného umû-

ní a literatury (nar. 12. 2. 1910) – 30. v˘roãí úmrtí 

22. 6. 1940 nar. Andrej Stankoviã, básník a kritik (zemfi. 

12. 7. 2001) – 80. v˘roãí narození 

26. 6. 1900 nar. Franti‰ek Muzika, malífi a kniÏní grafik (zemfi. 

1. 11. 1974) – 120. v˘roãí narození 

27. 6. V˘znamn˘ den âR – Den památky obûtí komunis-

tického reÏimu (v˘roãí popravy Milady Horákové

v roce 1950) 

27. 6. 1890 nar. Anna Pammrová, filosofka a publicistka (zemfi.

19. 9. 1945) – 130. v˘roãí narození 

27. 6. 1950 popraven Závi‰ Kalandra, historik a publicista (nar.

10. 11. 1902) – 70. v˘roãí úmrtí 

29. 6. 1900 nar. Antoine de Saint-Exupéry, francouzsk˘ spisova-

tel (zemfi. 31. 7. 1944) – 120. v˘roãí narození 

29. 6. 1920 nar. Ladislav Fikar, básník, pfiekladatel a kritik (zemfi.

12. 7. 1975) – 100. v˘roãí narození 

29. 6. 1940 zemfi. Paul Klee, nûmeck˘ malífi ‰v˘carského pÛvodu

(nar. 18. 12. 1879) – 80. v˘roãí úmrtí

Citát:

Knihovna je otevfiena v bûÏné provozní dobû:

Po 8:30–11:30    12:30–17:00 St zavfieno ât 8:30–11:30    12:30–17:00
Út 8:30–11:30    12:30–17:00 Pá 8:30–11:30    12:30–16:00

knihovnarymarov.cz

facebook.com/knihovnarymarov

R˘mafiovská knihovna zavádí novou sluÏbu, která usnadní ãtenáfiÛm vra-
cení vypÛjãen˘ch knih. Pfied hlavním vstupem do budovy na ulici Julia
Sedláka 18 najdou biblioschránku. KníÏky mohou jejím prostfiednictvím
vrátit kdykoliv – tfieba o víkendu nebo ve v‰ední den veãer, kdy uÏ je pÛj-
ãovna zavfiená.
Biblioschránky, známé téÏ jako biblioboxy, pro samoobsluÏné

vracení knih a ãasopisÛ vyuÏívá stále víc ãesk˘ch knihoven. Jejich

v˘hodou je, Ïe jsou k dispozici 24 hodin dennû, 7 dní v t˘dnu.

âtenáfi, kter˘ nestihne knihovnu nav‰tívit bûhem pÛjãovní doby,

nemusí odcházet domÛ s plnou ta‰kou nevrácen˘ch knih, ale má

moÏnost je vloÏit do biblioschránky. Ta je zaji‰tûna proti nepfiíz-

nivému poãasí, útokÛm vandalÛ i zlodûjÛ. 

Biblioschránka je pravidelnû vybírána, knihy jsou tudíÏ ãtenáfii 

odepsány z konta hned následující pracovní den. Pfiesto doporu-

ãujeme ovûfiit si jejich odepsání ze ãtenáfiského konta, napfi. pfies

on-line pfiístup nebo telefonicky. Pfiípadné upomínky, které se vá-

Ïí k vrácen˘m knihám, zÛstávají evidovány a úãtují se pfii osobní

náv‰tûvû ãtenáfie v knihovnû. V pfiípadû, Ïe je vrácená kniha po-

‰kozena, zÛstane zapsána ve ãtenáfiském kontû aÏ do vyfie‰ení

vzniklé ‰kody.

Vracení prostfiednictvím biblioschránek se vztahuje v˘hradnû na
knihy a ãasopisy, nikoliv na audioknihy (CD) nebo stolní hry.

Osobní vracení se vyÏaduje i u dokumentÛ zapÛjãen˘ch z jin˘ch

knihoven prostfiednictvím meziknihovní v˘pÛjãní sluÏby (MVS).

Novou biblioschránku najdou ãtenáfii brzy i pfied r˘mafiovskou

knihovnou. V provozu bude od ãervna. UpozorÀujeme, Ïe je urãe-

na pouze k vracení vypÛjãen˘ch dokumentÛ z knihovního fondu,

nikoliv pro odkládání star˘ch kníÏek z domácích knihovniãek. 

Zdenka Pfiikrylová
Mûstská knihovna R˘mafiov

Biblioschránka – kníÏky vrátíte kdykoliv
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R˘mafiovská knihovna se pfiipojila ke âtenáfiské v˘zvû, kterou vyhla-

‰uje Databazeknih.cz. Dvacet kritérií pro v˘bûr knih najdete na we-

bu Databazeknih.cz, na na‰em facebooku a webov˘ch stránkách kni-

hovnarymarov.cz.

âtenáfiská v˘zva

Pfiiznám se, Ïe na tuto knihu jsem ãekala s velkou zvûdavostí. Pfied

lety mû zaujal ãlánek Petra Tfie‰Àáka Dûti úplÀku v t˘deníku Respekt

(26. 1. 2014), kter˘ stál na poãátku nejen této knihy, ale i dokumen-

tárního filmu. Tfie‰Àák v ãlánku pfiibliÏuje fenomén autismu na pfií-

kladu vlastní dcery Dorotky. Zaãíná vûtami, které pfiedznamenávají

pozdûj‰í titul Zvuky probouzení:

Je‰tû pfied pár lety by mû takov˘ zvuk neprobudil. Nepfiíli‰ v˘razné
plácnutí za zdí vedlej‰ího pokoje. V noãním tichu není o moc hlasi-
tûj‰í neÏ vrãení lednice nebo tikání hodin, na moji nervovou soustavu
ale uÏ nûjak˘ ãas funguje jako rozbu‰ka. Dech se zrychluje, krev mi
tepe ve spáncích. Spánek je rázem pryã, oãi zírají do tmy. Probuzená
mysl napjatû ãeká, jestli se zvuk vrátí.
Zatím je ticho. Jedna moje ãást se zoufale modlí, aÈ uÏ dal‰í plácnu-
tí nepfiijde, ta skeptiãtûj‰í tomu pfiedem moc nevûfií a radûji poãítá.
Budík ukazuje tfii hodiny ráno, spal jsem tedy necelé ãtyfii hodiny. To
by mohlo staãit, abych zítra dokázal nûjak fungovat. Za pár dní uÏ to
bude hor‰í.
Ozve se dal‰í plácnutí, spí‰ rána, tvrd‰í a hlasitûj‰í. UÏ to nepÛjde za-
stavit. Hluk sílí. Rachot pfievrácené Ïidle. Duté nárazy do futra dve-
fií. Kopání do topení. Pád tûla na zem a bouchání dlaní o podlahu.
Po chvíli se pfiidá pronikav˘ fiev. Dorotãin záchvat zaãíná.

(https://www.respekt.cz/tydenik/2014/5/deti-uplnku)

KdyÏ její otec psal tento ãlánek, bylo Dorotce sedm. V dobû vydání

knihy, na níÏ se podílela i její matka Petra Tfie‰Àáková, je jí tfiináct.

Podle toho, jak ji popisují rodiãe, je to krásná kudrnatá dívka s tma-

v˘ma oãima a zvlá‰tním nûÏn˘m kouzlem. Rozhodnû v‰ak nepatfií

k autistÛm typu „geniální podivín“ jako Rain Man nebo nepraktick˘,

ale odváÏn˘ Christopher z Haddonova Podivného pfiípadu se psem.

Dorotka trpí tûÏkou, navíc atypickou formou autismu, která ji odsu-

zuje k neustálému vnitfinímu neklidu, pfiecitlivûlosti na vjemy, ex-

trémní dráÏdivosti a znemoÏÀuje jí komunikaci s vnûj‰ím svûtem.

V̆ sledkem je „nefiiditelné“, zoufalé dítû propadající v záchvaty vzte-

ku a sebepo‰kozování.

Chvíli po pÛlnoci se ozval z Dorotãina pokoje kfiik, kter˘ ve vtefiinû
nabyl neãekané síly. Nebylo to zdaleka poprvé, co se takhle vzbudila,
ale uÏ v tom zvuku bylo tentokrát cítit, Ïe tohle je prÛ‰vih, kter˘ pfie-
sahuje v‰echno, co jsme dosud zaÏili.
Bûhem prvního kontaktu mi prokousla ruku do masa. Museli jsme ji
drÏet ve dvou, zmítala se v prudk˘ch poryvech na posteli. Nûkde jsem
ãetl, Ïe tûlo bojující o Ïivot uvolÀuje nouzové zásoby energie, takÏe
ãlovûk dokáÏe nadzvednout automobil nebo bûÏet se zlomen˘ma no-
hama. Dorotka pÛsobila, Ïe bojuje o Ïivot. A pokud vám fantazie ta-
kovou pfiedstavu dovoluje – vypadala jako posedlá ìáblem. Ztracená
v temnotû zkratujících nervov˘ch okruhÛ, které trpûly, jako by je nû-
kdo brousil zubafiskou vrtaãkou.

Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová kniha)
Petr Tfie‰Àák – Petra Tfie‰Àáková: Zvuky probouzení
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(T¤E·≈ÁK, Petr – T¤E·≈ÁKOVÁ, Petra. Zvuky probouzení. 
1. vyd. Brno: Druhé mûsto, 2020, s. 116.)

Kniha Zvuky probouzení je zafiazena (nejen) v na‰í knihovnû do

beletrie, podle mého názoru právem. Nejde sice o fikci ani auto-

fikci, vyprávûní inspirované skuteãností, ale o autobiografii.

Nabízí v‰ak víc neÏ to – je rodinn˘m dramatem, psychologick˘m

románem i napínav˘m thrillerem s prvky hororu, s momenty do-

jemn˘mi i humorn˘mi. Pfiíbûh má dva autorské vypravûãe, matku

a otce, jejichÏ hlasy se stfiídají, a hlavní postavu, malou Dorotku.

V rámci pravidel âtenáfiské v˘zvy se tedy dá uplatnit buì jako

„kniha poprvé vydaná v roce 2020“ nebo jako „kniha, jejíÏ hlav-

ní hrdina trpí psychickou poruchou“. Do oblasti krásné literatury

kníÏku zasazuje i vynikající jazyková úroveÀ textu a kompoziãní

kvality. Je zfiejmé, Ïe Petr Tfie‰Àák je novináfi disponující ãtiv˘m,

strhujícím stylem, a rovnûÏ jeho partnerka pí‰e poutavû a suges-

tivnû. 

Hned v úvodu kniha obsahuje upozornûní, Ïe není návodem, jak vy-

chovávat autistické dítû. Mnohem spí‰ je svûdectvím o mezní Ïivot-

ní situaci, která obrací existenci protagonistÛ vzhÛru nohama a obsa-

huje v‰echny prvky dramatu, vãetnû krize, peripetií a katarze. Stejnû

jako dobr˘ román umoÏÀuje nejen se dozvûdût, jak nároãn˘ a vyãer-

pávající Ïivot s tûÏce postiÏen˘m dítûtem vypadá, ale pfiímo jej zaku-

sit, nahlédnout do kaÏdodennosti i do vzácnû otevfien˘ch myslí po-

stav, do jejich nadûjí, zklamání, pochybností i prozfiení. UmoÏÀuje

nechat se vykolejit, ‰okovat, strhnout, zasáhnout. A téÏ nechat se pro-

Ïitkem ze ãtení zmûnit. Podobnû jako narození autistické dcery zmû-

nilo oba vypravûãe, jejich star‰í, zdravé dcery Terezku a Johanku,

ãleny ‰ir‰í rodiny a pfiátele.

Nízkofunkãní autismus, ten rozvratn˘, bolestn˘ a znesvobodÀující 
element, stimuloval nûkteré aspekty na‰eho v˘voje, které by jinak zÛ-
staly zakrnûlé. OvlivÀoval ‰ir‰í pole kolem nás, jako by k jeho pod-
statû patfiilo probouzet komunitu v soustfiedn˘ch kruzích. A ono pro-
bouzení mûlo stejnû tak podobu traumatizujících zvukÛ Dorotãin˘ch
ran jako metaforického probouzení k hlub‰ímu vnímání Ïivota, které
zahrnuje celou realitu a nic z ní nevyluãuje.
(…)
Terezka nám je‰tû bûhem svého dospívání vyprávûla, jak jí ta zku‰e-
nost pomohla ve chvíli, kdy se u nich ve tfiídû objevila ‰ikana. Vidûla,
jak se dûti nechávají strhnout skupinovou dynamikou proti nejslab‰í-
mu, vnímala, jak silná tahle tendence ve vûku hledání identity upro-
stfied spoleãenství dokáÏe b˘t. A sama se postavila pudov˘m impul-
sÛm smeãky na stranu spravedlnosti. Sestfiiãka ji nauãila, Ïe slabost
a jinakost je tfieba chránit.

(T¤E·≈ÁK, Petr – T¤E·≈ÁKOVÁ, Petra. Zvuky probouzení. 
1. vyd. Brno: Druhé mûsto, 2020, s. 279, 283.)

V leto‰ním roce, kter˘ není je‰tû ani v polovinû, jistû vyjde spousta

dal‰ích zajímav˘ch knih. Jsem nicménû pfiesvûdãená, Ïe Zvuky pro-
bouzení budou patfiit k tûm nejv˘raznûj‰ím.

Zdenka Pfiikrylová

Petra Dvofiáková: Vrány

Karin Lednická: ·ikm˘ kostel

Michaela Duffková: Zápisník alkoholiãky

Mifienka âechová: Baletky

Maryka Pecháãková: Kdo chytá v síti

John Boyne: MÛj brácha se jmenuje Jessica

Kol. autorÛ: Krvav˘ Bronx

Niviaq Korneliussen: Homo sapienne

Karina Sainz Borgo: V Caracasu bude nejspí‰ stále tma

Iva Hadj Moussa: ·alina do stanice touha

Olga Tokarczuk: Bizarní povídky

Jakub Trpi‰: Revoluce

Dal‰í tipy na knihy poprvé vydané v roce 2020:

Zahájení závodní sezóny v na‰em mûstû po uvolnûní opat-
fiení proti koronaviru se zhostil Ski klub RD R˘mafiov, kte-
r˘ v nedûli 24. kvûtna uspofiádal klubové cyklistické závo-
dy ve Flemmichovû zahradû. 
O misku sladkostí a perníkové medaile soupefiilo

dvacet ãtyfii dûtí. Mladí cyklisté mûli pfii prvním roz-

jezdu závodit pouze s ãasem. Poté byli podle dosa-

Ïeného ãasu rozdûleni do rozjezdÛ bez ohledu na

vûk a pohlaví a teprve v tûchto skupinách závodili

proti sobû. Nároãnost trasy pro rÛznû staré závodní-

ky se li‰ila jen poãtem kol. 

Pro nûkteré dûti byla úãast v opravdovém závodû ne-

zapomenuteln˘m záÏitkem. V cíli je ãekal potlesk

divákÛ a rodiãÛ, ktefií pfii‰li hodit starosti v‰edních

dnÛ za hlavu a uÏít si víkendové dopoledne s celou

rodinou. Fota a text: JS

Malí cyklisté závodili o perníkové medaile

Organizace a spolky

V souãasné dobû, kdy se svût pot˘ká s nebezpeãnou nemocí, nejsou

pofiádány Ïádné sportovní akce s vût‰í koncentrací lidí. Sportovní

svût se v‰ak otáãet nepfiestal a my jsme svûdky rozliãn˘ch sportov-

ních zápolení na internetu. Fotbalisté hrají zápasy virtuálnû jako po-

ãítaãovou hru a cyklisté se na trenaÏérech vydali ukrajovat kilometry

z virtuálního závodu Okolo ·v˘carska. RovnûÏ ‰achisté nemají dlou-

hou chvíli, protoÏe se pofiádá fiada turnajÛ na internetu. Mezi v‰emi

vynikají podniky Banter Blitz Cup a MC (Magnus Carlsen)

Invitational, ve kter˘ch mûfií své síly nejlep‰í hráãi planety. V̆ hodou

‰achu je, Ïe i na internetu je to pofiád ten stejn˘ sport.

RovnûÏ ãeská ‰achová obec nezÛstává pozadu a mnoho tradiãních tur-

najÛ, které by nemohly b˘t pofiádány kvÛli epidemii, se pfiesunulo na

internet. Vyvrcholením celé této iniciativy se stalo MâR v on-line bles-

kovém ‰achu pofiádané v sobotu 25. dubna ·achov˘m svazem âeské

republiky. V tomto turnaji zmûfiilo síly témûfi 400 ‰achistÛ a ‰achistek

ze v‰ech koutÛ na‰í republiky. Konkurence byla opravdu skvostná –

patnáct pfiihlá‰en˘ch velmistrÛ vãetnû ãeské jedniãky Davida Navary,

‰est velmistryÀ, nespoãet hráãÛ a hráãek s titulem mezinárodního mist-

ra nebo mistra FIDE, junior‰tí reprezentanti v ãele s mistrem svûta v ra-

pid ‰achu Jifiím Bou‰kou a fiada dal‰ích. Turnaj neunikl ani pozornosti

hráãÛ z R˘mafiova, protoÏe kter˘ pfiíznivec královské hry by odolal

moÏnosti zmûfiit své síly s nejlep‰ími ãesk˘mi ‰achisty. Nakonec se jej

Dva r˘mafiov‰tí hráãi se zúãastnili MâR v on-line bleskovém ‰achu
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zúãastnili dva hráãi ·O Jiskry R˘mafiov – Jan ·tefani‰in a Luká‰

Pavlásek. Ti proÏili turnaj jako na houpaãce a obsadili místa na pfielo-

mu druhé a tfietí tfietiny startovního pole. Oba hráãi sice tajnû doufali

v lep‰í v˘sledek, ale nic nemohlo zkazit záÏitek z povedené akce.

Vítûzem turnaje, a tedy mistrem âR se pfiekvapivû nestal velmistr David

Navara, ale velmistr Alexej Kislinsky. Navara obsadil druhé místo, a to

velmi smolnû, protoÏe vinou v˘padku wi-fi pfiipojení prohrál kontumaã-

nû svou první partii. O to více je potfieba ocenit jeho bojovnost a skuteã-

nost, Ïe se i pfiesto se dokázal prosadit na stupnû vítûzÛ. Na bronzovém

stupínku oba doprovodil mezinárodní mistr Epaminondas Kourousis.

Díky tomuto turnaji se ‰achistÛm alespoÀ na pár chvil podafiilo zapo-

menout na tûÏkosti souãasné doby a dopfiát si po dlouhé dobû turnaj.

Podûkování za prÛbûh celé akce náleÏí pfiedsedovi ·SâR, velmistru

Martinu Petrovi, kter˘ nad akcí pfievzal oficiální zá‰titu a také pouta-

vû provádûl diváky âT sport oficiálním streamem z mistrovství,

a hlavnû duchovnímu otci a hlavnímu organizátorovi turnaje, vel-

mistru Vojtûchu Plátovi. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe jiÏ brzy budou mo-

ci b˘t pofiádány i klasické turnaje.

Luká‰ Pavlásek
·O Jiskra R˘mafiov

Foto: ·achov˘ svaz âR
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V rámci zmûny pobytov˘ch sluÏeb pro dûti z rozhodnutí

Moravskoslezského kraje bude zafiízení od 1. ãervence 2020 fungo-

vat jiÏ v˘hradnû jako zafiízení pro dûti vyÏadující okamÏitou pomoc,

coÏ je pobytové zafiízení pro dûti od 0 do 18 let, které se ocitly v kri-

zové situaci, jeÏ vyÏaduje okamÏité fie‰ení. 

„Se zmûnou poskytovan˘ch sluÏeb souvisí zmûna názvu na Dûtské
centrum Pampeli‰ka, ale také zmûny spojené se zu‰lechÈováním na-
‰eho zafiízení – zafiizujeme novû pokoje pro dûti, nakupujeme tech-
nicko-materiální vybavení, sniÏujeme kapacitu zafiízení, mûníme pra-
covní postupy a návyky. V leto‰ním roce chystáme den otevfien˘ch
dvefií a v souãasné dobû probíhá v˘bûrové fiízení na nového fieditele
ãi fieditelku,“ uvedla Mgr. Marie âernocká, statutární zástupkynû

dûtského domova. 

Redakce se zajímala také o to, jak zvládli pracovníci pfiímé péãe

s dûtmi nouzov˘ stav a hygienická opatfiení. Vyzbrojeni plnou ta‰kou

sladkostí pro dûti z domova jsme se zeptali na pár otázek.

Bylo tûÏké dûti ze zaãátku pfiesvûdãit, Ïe nov˘ reÏim nejsou prázdni-
ny? Vysvûtlit jim, co se stalo? Navíc, kdyÏ nikdo nevûdûl, jak dlou-
ho to bude trvat.
Bylo to nároãné. Nûkteré dûti pfiijaly dan˘ stav bez vût‰ích obtíÏí, ji-

né ho vzaly jako prázdniny a byl problém je k uãení pfiesvûdãit. Jen

dvû dûti mûly on-line v˘uku. Ostatním paní uãitelky pfiipravily pra-

covní listy a pokyny, co se mají z uãebnic uãit. Pak uÏ bylo na pra-

covnících pfiímé péãe, jak˘m zpÛsobem dûti k uãení „dostanou“. Dûti,

které mûly on-line v˘uku, bylo ménû nároãné pfiesvûdãit k uãení.

Kolik dûtí je v souãasné dobû u vás v dûtském domovû? Kolik máte
‰kolou povinn˘ch dûtí?
Nyní máme jen devût dûtí a jen jedno ‰kolou povinné. Na poãátku

krize jsme v zafiízení mûli ‰est dûtí ‰kolou povinn˘ch, ale prÛbûÏnû

jsme je propou‰tûli zpût domÛ.

Jak moc byla zmûna reÏimu pfii vyhlá‰ení nouzového stavu nároãná?
Na zaãátku nouzového stavu byla situace v na‰em zafiízení opravdu ná-

roãná, hlavnû po psychické stránce. Obávali jsme se moÏné nákazy 

onemocnûním COVID-19 jak u zamûstnancÛ, tak u dûtí. Jsme krizové

zafiízení, proto jsme nemohli vyhlásit zákaz pfiijímání nov˘ch klientÛ.

Velice záhy byl vypracován krizov˘ plán, podle nûhoÏ se zafiízení fiídí.

Museli jste nav˘‰it poãet pracovních hodin? Popfiípadû poãet za-
mûstnancÛ v jednu chvíli na pracovi‰ti?
Nemuseli, reÏim zafiízení to nevyÏadoval.

Je to teì uÏ lep‰í? Zvykli jste si na nov˘ reÏim?
Nyní jsou na reÏim v‰ichni zvyklí, zaãíná se uÏ i rozvolÀovat, takÏe

s dûtmi nemusíme trávit ãas jen na zahradû, ale mÛÏeme s nimi ven

na procházky nebo mohou na samostatné vycházky.

Pomohly vám nûkteré firmy, mûsto nebo soukromé osoby zajistit
dezinfekci, rou‰ky a jiné ochranné pomÛcky?
Aãkoli se asi na dva t˘dny jedna z kanceláfií v dûtském domovû pro-

mûnila na ‰icí dílnu, rou‰ky v potfiebném mnoÏství pro v‰echny za-

mûstnance a dûti by se nám svépomocí zajistit nepodafiilo. Proto jsme

velice rádi pfiijali pomoc od dobrovolníkÛ, ktefií nám rou‰ky darovali:

mûsto R˘mafiov, starostka RyÏovi‰tû paní La‰áková, paní BeÀu‰ová

z RyÏovi‰tû, paní Hladká, paní Nádvorníková, paní ·tûpaníková a paní

Îedková z R˘mafiova, paní Plá‰ilová z Malé Morávky, paní Chudá

z Velké ·táhle, paní Gaislerová z Prahy, paní Grobarová, firma Nábytek

Polách a r˘mafiovsk˘ Kebab-house, kter˘ daroval dûtem rou‰ky a ob-

ãerstvení. Stfiední prÛmyslová ‰kola a obchodní akademie Bruntál nám

darovala ochranné ‰títy a firma SUPREMUS, s. r. o. ovocné sirupy.

Nadace Terezy Maxové nám poskytla grant na v˘uku dûtí v dobû vy-

hlá‰ení nouzového stavu, na vitamíny pro dûti a na nákup v˘poãetní

techniky pro usnadnûní vzdûlávání dûtí. V‰em touto cestou je‰tû jednou

velice dûkujeme. Co se t˘ãe dezinfekce a ostatních ochrann˘ch pomÛ-

cek, tyto prostfiedky zajistil zfiizovatel a Moravskoslezsk˘ kraj.

Jsou nûjaké ohlasy, Ïe si dûti karanténu uÏívají?
Dûti byly zpoãátku spokojené, hlavnû Ïe nemusí ráno vstávat do ‰ko-

ly a ‰kolky. Ale postupnû se jim zaãalo po ‰kole st˘skat, hlavnû po

kamarádech, uãitelkách a uãitelích. 

Co vám jako zamûstnancÛm a dûtem chybí nejvíc? Dezinfekce,
rou‰ky, pÛvodní reÏim, svoboda pohybu?
KaÏdému z nás chybí asi nûco jiného. Svoboda pohybu, shromaÏìo-

vání, moÏnost chodit do ‰kol, setkávat se s pfiáteli, zajít si na bazén,

do divadla, posedût u kávy. Bezesporu kaÏd˘ z nás se tû‰í na to, aÏ

v‰echna rizika pominou a opatfiení uÏ nebudou zapotfiebí. Jsme rádi,

Ïe se nevyskytl Ïádn˘ katastrofick˘ scénáfi a díky Krajskému úfiadu

MSK, Krajské hygienické stanici, v‰em dobrovolníkÛm, studentÛm

a na‰í vlastní disciplínû mÛÏeme pfiijímat rozvolÀování a tû‰it se opût

na „obyãejné lidské starosti“. 

Na otázky odpovídal kolektiv pracovníkÛ Dûtského domova Janovice.
Foto a text: JS

Jak zvládl dûtsk˘ domov v Janovicích nouzov˘ stav a co se zmûní od ãervence

Pálení ãarodûjnic na pfielomu dubna a kvûtna bylo letos kvÛli nouzo-

vému stavu v˘raznû omezené. Velké akce, které se obvykle konají

v R˘mafiovû, Horním Mûstû nebo na hradû Sovinci, se neuskuteãni-

ly, protoÏe nouzov˘ stav neumoÏnil scházet se na vefiejnosti v poãtu

vût‰ím neÏ 10 osob. Ale spousta lidí si veselí o filipojakubské noci 

ujít nenechala a uÏila si malé soukromé pálení ãarodûjnického ohnû

nebo opékání bufitÛ na nevefiejném prostranství. 

·estilet˘ Karel a osmilet˘ David z R˘mafiovska vyrobili hadrovou

ãarodûjnici, kterou spoleãnû se sv˘mi rodiãi a kamarády zapálili na

zahradû. Tím uãinili zadost povûfie, Ïe nejjistûj‰í ochranou pfied ãa-

rodûjnicemi je pálení ohnû. Ten pr˘ oãi‰Èuje od zlé moci. Tradiãní

hranice mají stavût mladí lidé, protoÏe ãist˘ch du‰í se zlo bojí nej-

víc. Pálení ãarodûjnic, pfiipadající na noc z 30. dubna na 1. kvûtna,

se hlásí i k tradici prvního máje coby svátku lásky s nezbytn˘m po-

libkem pod rozkvetl˘m stromem. âarovná noc má také plnit pfiání.

JS
Foto: Petra Vojáãová

âarodûjnické ohnû letos hofiely jen soukromû
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Aãkoliv se Ïivot v tûchto dnech hodnû zpomalil, nemÛÏe se zastavit 

úplnû, a tak Agentura ochrany pfiírody âR, regionální pracovi‰tû

Olomoucko – Správa CHKO Jeseníky, vyhlásila devát˘ roãník sou-

tûÏe pro lovce zajímav˘ch zábûrÛ z pfiírody Jak vidím Jeseníky.

Potû‰itelné je, Ïe uzávûrka je aÏ 1. února 2021.

A jaká jsou pravidla? Snímky je moÏné posílat do tfií kategorií:

Krajina, Rostliny a Ïivoãichové a Volné téma, ov‰em s vazbou na

Jeseníky. âtvrtá kategorie je urãena pro mladé fotografy do 18 let,

ktefií mohou fotit v Jeseníkách cokoliv, co se t˘ká krajiny, rostlin, Ïi-

voãichÛ, architektury, lidí atd. Do v‰ech kategorií se pfiijímají foto-

grafie barevné i ãernobílé v elektronické nebo ti‰tûné podobû. Tisk

vybran˘ch snímkÛ zajistí a uhradí organizátofii soutûÏe. KaÏd˘ autor

mÛÏe poslat maximálnû 10 soutûÏních prací (oznaãené cykly nebo se-

riály se hodnotí jako jeden snímek) na adresu Správa CHKO

Jeseníky, ·umperská 93, 790 01 Jeseník nebo e-mailem na michal.ul-

rych@nature.cz s pfiedmûtem FotosoutûÏ. Pfiipraveny jsou zajímavé

ceny – elektronika pro fotografy, bio produkty, sud piva Holba, ví-

kend na horské chatû, vybavení od Tilaku a podobnû.

Zdroj: Euroregion Pradûd

Jak vidím Jeseníky 
objektivem fotoaparátu 30.–31. 5. Pradûdova galerie U HalouzkÛ

Velká tajenka s odmûnou ke Dni dûtí

12. 5. – 18. 6. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Olga Karlíková – Perlení

12.–31. 5. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Tomá‰ Matera – I. série obrazÛ

2.–30. 6. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Tomá‰ Matera – II. série obrazÛ

10. 6. Hedva âesk˘ brokát
Mimofiádná prohlídka tkalcovny a expozic

16. 6. 16:30 Galerie Fabrika v Hedvû âesk˘ brokát
VernisáÏ: Absolventky

16. 6. – 30. 9. Galerie Fabrika v Hedvû âesk˘ brokát
V̆ stava: Absolventky

24. 6. Hedva âesk˘ brokát
Mimofiádná prohlídka tkalcovny a expozic 

27. 6. 16:00 M. muzeum R˘mafiov, VernisáÏ: Franti‰ek Skála

27. 6. – 30. 8. M. muzeum R˘mafiov, V̆ stava: Franti‰ek Skála

27. – 28. 6. Pradûdova galerie U HalouzkÛ
Zahájení letních prázdnin

Pfiehled kulturních akcí kvûten/ãerven 2020

Moravskoslezsk˘ kraj a spoleãnost Al Invest Bfiidliãná splnily závazky dob-
rovolné dohody. V té se nad rámec zákona zavázaly k aktivitám zmírÀujícím
zatíÏení Ïivotního prostfiedí v regionu. Mezi tyto aktivity patfií napfiíklad nad-
limitní ãi‰tûní silnic, ozdravné pobyty dûtí, osvûtové programy, údrÏba zele-
nû nebo ekologiãtûj‰í provoz.
„Dobrovolnou dohodu má kraj podepsanou s uÏ sedmi podniky pÛ-
sobícími v na‰em regionu. Jsem rád, Ïe tyto spoleãnosti chtûjí b˘t do-
br˘mi sousedy a jsou ochotné dûlat nûco navíc. Zavázaly se k aktivi-
tám, které by vlastnû dûlat nemusely, ale které zlep‰ují Ïivotní pro-
stfiedí. Podobné závazky slíbil a splnil také Moravskoslezsk˘ kraj,“ 
uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Spoleãnost Al Invest Bfiidliãná své závazky v roce 2019 téÏ splnila. „Za

témûfi 28 milionÛ korun jsme zv˘‰ili ekologiãnost na‰eho provozu.
Zakoupili jsme a uvedli do provozu nové mycí zafiízení rastrÛ a ko‰Û, za-
fiízení na recyklaci rozpou‰tûdel a dospalovací jednotku organick˘ch
par,“ vyjmenoval v˘konn˘ fieditel spoleãnosti Al Invest Bfiidliãná David

Beãváfi. Spoleãnost také pofiídila stroj na ãi‰tûní areálu, pra‰nost sníÏí

i nová zeleÀ. „Zavázali jsme se ke spolupráci se základními a stfiedními
‰kolami z okolí. Vûfiím, Ïe v‰echny exkurze v na‰em provozu pomohou
mlad‰í generaci posílit povûdomí o moÏnostech a v˘znamu recyklace,“
dodal Beãváfi. Spoleãnost si rovnûÏ nechala zpracovat energetickou kon-

cepci, která povede ke sníÏení energetické nároãnosti v˘robních a ob-

sluÏn˘ch provozÛ. Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Al Invest Bfiidliãná zmírÀuje zatíÏení Ïivotního prostfiedí v regionu

Z okolních obcí a mûst
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Lanovkou nahoru a dolÛ na kole
Milovníci adrenalinového sportu jistû zajásali, kdyÏ se jim letos na letní se-
zónu otevfiela nová moÏnost sjíÏdût kopce na kole. Loni se zaãalo se stavbou
a od leto‰ního roku je spu‰tûn provoz. Na sjezdovkách v Karlovû pod
Pradûdem tak místo lyÏafiÛ uvidíme bikery. 
Bike park mÛÏe nav‰tívit ‰iroká vefiejnost nejen k adrenalinovému

sportovnímu vyÏití, ale i k relaxaci. Na náv‰tûvníky ãekají ãtyfii tra-

sy rÛzné nároãnosti s délkou od jednoho do dvou kilometrÛ. âerná

a ãervená trasa je pro zdatnûj‰í bikery, jsou na ní rÛzné pfiekáÏky, sko-

kánky, nájezdy z hlíny a nechybí kamenité ãásti. Modrá trasa je vhod-

ná pro dûti, pro zaãínající a stfiednû zku‰ené bikery, je plná zatáãek,

ale nemusíte se bát prudkého sjezdu nebo skokánkÛ. Zelená se dá

zvládnout na kole s celou rodinou a vyuÏít ji mohou i jezdci na kolo-

bûÏkách. Více informací najdete na www.skikarlov.cz. JS
Foto: www.skikarlov.cz

Dovezené sklenûné zboÏí b˘valo nejednou kvalitnûj‰í místního.

Zvlá‰tû italské udrÏuje pÛvodní ãirost a je tvarovû i typovû bohat‰í.

Importy se objevují na bohat˘ch stolech panovníkÛ a renesanãních

velmoÏÛ, ale i v domácnostech movit˘ch mû‰ÈanÛ. Benátské sklo se

k nám dostávalo prostfiednictví budínského královského dvora, kde

bylo velmi oblíbené. 

Zlomky pohárÛ benátské provenience z Murana pfiedstavuje filigrá-
nové sklo páskové (vetro filigranato con fili /s prouÏky/ a retorti), do-

konale prÛzraãné sklo s vtaven˘mi pásky opakního (bílého). Jeho vy-

nálezcem (1534) je asi Vincenzo di Angelo Dal Gallo. Skláfisk˘ kmen

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

11. Importované sklo za hoffmanské éry zámku Janovice

Z historie

Benátské filigránové sklo prouÏkové (Muráno)

Benátské filigránové sklo síÈové (Muráno)

Ofiech stopky poháru (ital. faktorie Tyroly) Rozvinut˘ ornament ofiechu poháru (Tyroly)
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se tvofiil z lagunového kfiemenného písku nebo tavením horského

kfii‰Èálu s oxidem cíniãit˘m, olovnat˘m ãi arsenikem. NeprÛhlednost

bílé (opakní) v˘zdoby pÛsobí miniaturní bublinky. Do ãiré hmoty

zlomkÛ (3 ks) spodní ãásti válcového poháru jsou vtaveny ‰ir‰í svis-

lé (nûkdy zdvojené) pásky opakního skla, stfiídané svazky pûti uÏ‰ích

prouÏkÛ. Jedin˘ zlomek muránského skla zdobí jednotlivé pásky 

opakního skla vtavené ‰ikmo do tûlesa kupy ve vût‰ích rozestupech. 

Dal‰í variantou je filigránové sklo síÈové (vetro filigranato a reticel-

lo /síÈkové/ nebo vetro di trina /krajkové/).V̆ zdoba kombinuje plo‰-

‰í síÈové (nitkové) váleãky s pásky. Jde o vrcholnou skláfiskou tech-

niku, pfii níÏ se bílé sklenûné nitû pravidelnû svinuly v dutém válci

a do jejich stfiedu se vyfoukla Ïhavá skelná bublina, celek se pak za-

tavil do silnûj‰ího ãirého skla li‰t nebo stûn nádob. Klade se na pfie-

lom 16. a 17. století. 

Sklo s horizontální v˘zdobou v plastické li‰tû (a striscie filigranato)

zdobí li‰ty stûn tûla baÀat˘ch pohárÛ (5 ks). Okraje li‰ty ohraniãu-

jí dva bílé opakní pásy a mezi nimi se vinou pravidelnû svinuté tru-

biãky z jemn˘ch bíl˘ch nitek. 

Sklo se svisl˘m nebo ‰ikm˘m dekorem (filigranato a retorti) patfií

k nádobû zdobené vertikálnû nebo spí‰ ‰ikmo zataven˘mi pásky

a mezi nimi opût bûÏí rozmûrnûj‰í bílé nitkové váleãky. Vyrábûly se

jiÏ v první polovinû 16. století.

Fragmenty nádob tyrolského pÛvodu se vyznaãují nemalou kvalitou

v˘robkÛ i znalostmi benátské techniky. Soudíme, Ïe se na ãásti pro-

dukce podíleli murán‰tí mistfii, emigrující od poãátku 17. století ze své

rozjitfiené vlasti do mûst severnû od Alp (Innsbrucku, Locarna, Halle,

Vídnû, Prahy…). Dûdûné tajemství v˘roby benátského skla, pÛvodnû

chránûné tûÏk˘mi tresty, se tak stalo dostupn˘m i jinde. Na novém pÛ-

sobi‰ti jiÏ nebyl k dispozici stejnû kvalitní materiál jako na Benátsku. 

Na potíÏích a pokraãujícím exodu italsk˘ch skláfiÛ se od sedmdesá-

t˘ch let 17. století podílel téÏ import neménû kvalitního, Ïádaného

a vyspûlého, av‰ak tûÏ‰ího ãeského kfii‰Èálového skla na Apeninsk˘

poloostrov. Zajímav˘ je nodus (ofiech) noÏky poháru z nafialovûlé-

ho skla se zbytkem dna bezbarvé kónické kupy. Ofiech je vyfouknu-

t˘ do formy. Nahofie i dole jej oddûlují linie perlovce. Prostor mezi

nimi vyplÀují dva lví maskarony stfiídané dvûma ‰estiãetn˘mi okvû-

tími. Lví hlaviãky asi vycházejí ze srdeãního ‰títku s jednoocas˘m

lvem v erbu HoffmannÛ. PrÛhledná skelná hmota má ‰edav˘ nádech,

jenÏ avizuje v˘robek z oblasti Tyrol, ale i benátskou inspiraci. HuÈ se

asi nacházela v okruhu Halle v druhé pÛli 16. stol. Odtud pochází téÏ

8 zlomkÛ nádob (pohárÛ?), úlomkÛ stûn z ãiré hmoty s nápadn˘m

na‰edl˘m tónem (s. 1–1,5 mm).

Na moravsk˘ trh pfiicházelo také zboÏí z nûmeck˘ch zemí vyrobené

z namodralého skla (Stangenglas). Poháry s pfiitaven˘m plastick˘m

ãi malovan˘m dekorem pfiipomínaly stfiedovûké zboÏí. ·lo o zlomky

silnûj‰ích den lahvic ãi misek a v˘dutí nádobek.

StûÏí lze zafiadit fragment prosvítajícího mléãného skla snad ze stû-

ny nádoby (figurky?). Okraj je v oblé ãásti nastfiíhán a pfiipomíná na-

znaãené ãtyfii prsty pravé nohy. Provenience pfiedmûtu je rovnûÏ nejasná.

Nálezy fragmentÛ technického i stolního skla se souborem dobov˘ch

kachlÛ, stolní ãi kuchyÀské keramiky a stavebních prvkÛ zapadá do

kontextu reprezentaãního sídla jednoho z pfiedních protagonistÛ poli-

tiky císafie. Prokazují, Ïe se vliv rudolfínské doby nesoustfiedil jen na

centrum monarchie a ostatní metropole, ale v rÛzné mífie zasáhl i po-

mûrnû ménû v˘znamné a znaãnû vzdálené provinãní oblasti. 

Mgr. Jifií Karel
(Dizionario biografico degli italiani, heslo D’Angelo, ¤ím 1986;
Hess, C. – Husband, T. European Glass in The J. Paul Getty
Museum, Los Angeles 1997; Ciapi, S. I vetri do Palazzo Pitti dai
Medici ai Savoia, digitální edice, Florencie 2014; Hette‰, 
K. – Vydrová, J. Benátské sklo v ãeskoslovensk˘ch sbírkách, ka-
talog v˘stavy, Praha 1973; Jak se sklo vyrábí, Asociace skláfi-
ského a keramického prÛmyslu âR, www.askpr.cz; Whitty, A. The
Venini Covered Cup, Venice, Second Half of the 16th Century
(1550–1599), Atti classe di scienze fisiche, matematiche e natu-
rali, Study Days on Venetian Glass, Benátky 2015; Sedláãková,
H. – Rohanová, D. From Renaissance to Baroque: Glass in the
2nd Half of the 17thCentury in Moravia, Czech republic, Atti
classe di scienze…)

Zlomky lahviãky (Nûmecko)

Zlomky kup pohárÛ (stfi. Evropa)
Mléãné sklo (opakní) - ãást
figurky neznámé prvenence 

Ukázky bûÏn˘ch renesanã-
ních pohárÛ Zlomky sklenûné misky (Nûmecko)

Turisté budou mít atraktivity v kraji v záfií a fiíjnu zdarma

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Moravskoslezsk˘ kraj chce oÏivit cestovní ruch, kter˘ v uplynul˘ch t˘dnech
paralyzovala pandemie. Kraj pfiipravuje projekt, kter˘ prodlouÏí turistickou
sezónu aÏ do konce fiíjna a naláká do regionu více náv‰tûvníkÛ. Nûkolik desí-
tek turistick˘ch atraktivit v regionu bude v záfií a v fiíjnu zdarma.
„Na stole se nám objevila opravdu dûsivá ãísla. Podle propoãtÛ by
v kraji turisté v minul˘ch dvou mûsících v hotelech, penzionech nebo
tfieba kempech utratili 1,2 miliardy korun. Vefiejné rozpoãty tak bû-
hem bfiezna a dubna pfii‰ly asi o 492 milionÛ. Také hrozí, Ïe v kraji
pfiijdou o práci tfii tisíce lidí. To nesmíme dovolit, a tak pfiipravujeme
program, kter˘ by mohl cestovnímu ruchu pomoci se s dÛsledky pan-
demie alespoÀ ãásteãnû vyrovnat,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák a do-

dal, Ïe kvÛli uzavfiení hranic pfiijde kraj aÏ o 400 tisíc zahraniãních

hostÛ, ktefií kaÏdoroãnû pfiijíÏdûli.

Do pfiipravovaného dotaãního programu, na kter˘ kraj plánuje vyãle-

nit v˘znamné finanãní prostfiedky, by se mohlo zapojit nûkolik desí-

tek zájemcÛ. „O dotaci se budou moci pfiihlásit hrady a zámky, gale-
rie a dal‰í turistické atraktivity. Turisté, ktefií je pak v záfií a fiíjnu
nav‰tíví, budou mít vstupné zdarma. Vûfiíme, Ïe tento projekt do re-
gionu naláká hosty, ktefií se tu ubytují, budou chodit do restaurací
a utratí nûjaké peníze,“ vysvûtlil námûstek hejtmana pro cestovní

ruch a regionální rozvoj Jan Krko‰ka s tím, Ïe jde o nejvût‰í projekt

v oblasti cestovního ruchu v kraji. 
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Moravskoslezsk˘ kraj pracuje na oÏivení cestovního ruchu a zv˘‰ení

poptávky po sluÏbách i na dal‰í úrovni. „Turismus chceme také pod-
pofiit marketingovou kampaní s názvem #MameSvetovyKraj. Její
hlavní my‰lenkou je, Ïe není tfieba cestovat po svûtû, kdyÏ máme v na-
‰em kraji místa, která zdárnû konkurují tûm svûtov˘m. KampaÀ po-

bûÏí na sociálních sítích, doufám, Ïe se do ní zapojí co nejvíce lidí
a Ïe se k nám i díky ní vypraví více turistÛ,“ uzavfiel Jan Krko‰ka.

Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí

odbor kanceláfi hejtmana kraje

Tento rod je zastoupen asi 150 druhy, hlavnû v mírném pásu severní

polokoule. U nás jsou nejznámûj‰í tfii druhy: mléã, klen a babyka

a dále nûkolik druhÛ pûstovan˘ch. Javory jsou stromy nebo i kefie

s listy zpravidla dlouze fiapíkat˘mi a dlanitû laloãnat˘mi, jen u nû-

kter˘ch druhÛ jsou nedûlené nebo dokonce zpefiené. Plody srÛstají

v okfiídlené dvounaÏky, úhel jejich sevfiení je základním rozli‰ovacím

znakem pro na‰e tfii domácí javory. 

Asi nejznámûj‰í z nich je javor horsk˘ zvan˘ klen (A. pseudoplata-

nus), kter˘ je také nejstatnûj‰í – mÛÏe dorÛst do v˘‰e 30–40 m a prÛ-

mûru 2 m s doÏitím 400–500 let. Na rozdíl od mléãe vystupuje vyso-

ko do hor, do pásma horského smrkového lesa (1200 m i v˘‰e), kde

obsazuje drobné kamenité toky, úÏlabiny, vlhká místa a sutû. Ze

v‰ech javorÛ je v lesnictví nejcennûj‰í. 

Javor mléã (A. platanoides) je dfievina niÏ‰ích a podhorsk˘ch poloh,

mÛÏe v‰ak pfiesáhnout i v˘‰ku 1000 m. DorÛstá do 25–30 m, síla kme-

ne mÛÏe b˘t aÏ 1 m a stáfií kolem 200 let. Koruna b˘vá rozloÏitá, lalo-

ky listÛ vybíhají do ostré ‰piãky a na rozdíl od listÛ klenu se na podzim

zbarvují do nádhern˘ch odstínÛ Ïluté a ãervené. Proto je také cenûn ja-

ko okrasná dfievina, neznamená to ale, Ïe by jeho uplatnûní v lesnictví

bylo podruÏné. Lidské hodnocení je ãasto chybné, protoÏe opomíjí pfii-

rozenou ekologickou funkci dané rostliny (nebo Ïivoãicha) v celkovém

kontextu evoluce a stability ekosystému. V niÏ‰ích polohách a v pod-

hÛfií obsazuje zejména vlhké kamenité úÏlabiny a suÈoviska a pfiimí‰e-

n˘ v doubravách a buãinách s javorem horsk˘m, jasanem, jilmem a li-

pami je rozhodnû vhodnûj‰í neÏ smrk, kter˘ do niÏ‰ích poloh ostatnû

nepatfií, vyjma míst, která osídlil pfiirozenou cestou v dobû poledové.

Ale i tam se teì podmínky mûní vlivem oteplování klimatu.

Javor polní (A. campestre), znám˘ jako babyka, je strom niÏ‰ího vzrÛ-

stu, obvykle 10–15 m vysok˘, ãasto v‰ak jen jako kefi. To záleÏí na sta-

novi‰tních podmínkách – roste jednak v luÏních lesích, kde dorÛstá

vût‰ích rozmûrÛ, jednak v such˘ch teplomiln˘ch doubravách do nad-

mofiské v˘‰e asi 500 m, na Slovensku i v˘‰e. PfiestoÏe je to dfievina po-

mûrnû teplomilná, je i odolná vÛãi mrazu, a tak se udrÏí také v podhÛ-

fií, pokud je tam vysazena. Babyku poznáme podle men‰ích listÛ se za-

oblen˘mi laloky, podle dvounaÏek, které jsou rozevfieny do úhlu 180°,

nebo podle kmene, kter˘ je ãasto kfiiv˘ ãi vícekmenn˘.

V mûstské zeleni R˘mafiova jsou zastoupené v‰echny uvedené javo-

ry. Mléã a klen jsou v‰eobecnû známé, uvedu proto jen místa v˘sky-

tu babyky: Hornomûstská ulice u autobusové zastávky naproti b˘va-

lé knihovnû, zahrada matefi-

ské ‰koly blíÏe Pivovarské

ulici, na horním konci Vûtrné

ulice, na tfiídû HrdinÛ blízko

kfiiÏovatky s OkruÏní – to

v‰e jsou vzrostlé stromy, cel-

kem devût exempláfiÛ. Mladé

stromky babyky byly vysa-

zeny po rekonstrukci námûs-

tí v místû trÏnice pod obcho-

dem Hru‰ka a taktéÏ do stro-

mofiadí na tfiídû HrdinÛ.

Kromû zmínûn˘ch tfií domá-

cích druhÛ b˘vají u nás ãasto

pûstovány druhy z jin˘ch ob-

lastí. Jedním z nich je javor

tatarsk˘ (A. tataricum), kter˘

vytváfií dvû formy: buì vût‰í

kefi, nebo mal˘ stromek do v˘‰e asi 8 m. Je to pontick˘1) druh roz‰ífie-

n˘ v jihov˘chodní Evropû, ale na sever zasahuje aÏ na jiÏní

Slovensko. Listy nejsou dlanité, ale obvejãité.

Jemu podobn˘ je javor ginnala (A. ginnala) pocházející aÏ z Dálného

v˘chodu, z âíny a Koreje. Botanicky je také oznaãován jako varieta

javoru tatarského. Je to rovnûÏ kefi nebo stromek do v˘‰e 6 m.

PouÏívá se i na Ïivé ploty. V R˘mafiovû tento druh najdete v areálu

nemocnice.

Netypické listy má javor jasanolist˘ (A. negudo) pocházející ze

Severní Ameriky. Jsou totiÏ lichozpefiené (jako u jasanu), nejãastûji

o dvou jafimech, pfiiãemÏ koncov˘ lístek je trojcíp˘. U nás byl vysa-

zen pfii silnici z R˘mafiova do Dolní Moravice v kopci nad horní ãás-

tí Harrachova, kde jej najdete v podobû mal˘ch stromkÛ. Jako vzrost-

l˘ strom se tento javor nachází v R˘mafiovû v dolní ãásti OkruÏní 

ulice v parãíku pod autobusov˘m nádraÏím.

Javor stfiíbrn˘ (A. saccharinus) má pÛvod rovnûÏ v Severní Americe,

ale je to strom podstatnû vût‰í – ve své domovinû se mÛÏe pfiiblíÏit 

40 m v˘‰ky, av‰ak jinde je to ménû: 10–20 m. U nás je hojn˘ v par-

cích a alejích, v R˘mafiovû jej máme v areálu nemocnice. Listy jsou

hluboce pûtilaloãné, laloky cípatû za‰piãatûlé. Svrchu jsou svûtle ze-

lené, zespodu stfiíbfiitû ‰edé.

Vyprávûní o stromech
Javor – Acer

Zajímavosti z pfiírody

Javor mléã na ulici 1. máje

Javor klen rozkvétá aÏ po olistûní v kvûtnu a kvûty tak unikají pozor-
nosti, tfieba Ïe jsou seskupené do pfievisl˘ch 10-15 cm dluh˘ch hroznÛ

Javor mléã kvete pfied ra‰ením listÛ v dubnu Ïlutozelen˘mi pfiím˘mi la-
tami, ãímÏ se stává nápadn˘m a v kvûtnu se jiÏ vyvíjejí dvounaÏky
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V parcích se je‰tû mÛÏete setkat s javorem cukrov˘m (A. saccharum),

v jehoÏ domovinû (Severní Amerika) si z jeho ‰Èávy vyrábûjí sirup;

nebo téÏ s vyslovenû okrasn˘m druhem, jak˘m je javor dlanitolist˘

(A. palmatum) z âíny, Japonska a Koreje, kter˘ téÏ máme v areálu

nemocnice. Fota a text: Milo‰ Zatloukal

1) Jedna z biogeografick˘ch oblastí

(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.)

Ruku na srdce, kdy naposledy jste si udûlali v˘let po na‰ich krásn˘ch
Jeseníkách? Jak znáte nejvy‰‰í hory Moravskoslezského kraje a jejich 
atraktivity?
Pokud Karlovu Studánku, Re‰ovské vodopády, Rejvíz, Pradûd a jiná

vyhlá‰ená místa znáte jako své boty, zkuste pfii sv˘ch toulkách obje-

vit muzea, nauãné stezky a zákoutí, o nichÏ jste dosud nemûli ani tu-

‰ení. Staãí jen zajít do nûkterého z informaãních center, tam vám je-

jich pracovníci poradí, kam se vydat. Po pandemii koronaviru pomÛ-

Ïete nejen zdej‰ím podnikatelÛm, ale i sami sobû. Hitem leto‰ní se-

zóny totiÏ je poznávat právû regiony, v nichÏ Ïijeme.

Po Jeseníkách mÛÏete pohodlnû cestovat vefiejnou dopravou – vla-

kem i autobusem. Jednodenní turistická oblastní jízdenka stojí pro

jednoho cestujícího 100 korun, pro skupinu do pûti lidí 250 korun. Za

dobrodruÏstvím i odpoãinkem proto pozvûte svou rodinu, pfiátele ne-

bo spolupracovníky. 

Vyrazit mÛÏete tfieba na Krnovsko, kde na JeÏníku najdete novû 

otevfiené muzeum nábytku s nejvût‰í sbírkou Ïidlí thonetek a houpa-

cích kfiesel v âeské republice. Jak se pralo prádlo, zjistíte v Muzeu

praãek v Ho‰Èálkovech-Vráclavku. Abyste v‰echno stihli, v krnov-

ském Turistickém informaãním centru vám nejen doporuãí více

moÏností, jak zajímavû strá-

vit ãas, ale pÛjãí rovnûÏ 

elektrokolo nebo kolobûÏ-

ku. Elektrokolo je vÛbec 

ideálním prostfiedkem na

poznávací rodinné v˘lety.

V Jeseníkách je pfiipraveno

jedenáct cyklotras E-bike

friendly se zajímav˘mi tu-

ristick˘mi cíli, pÛjãovnami,

moÏnostmi nabíjení, cyklo-

servisem i tipy na obãerst-

vení ãi ubytování. 

Milovníci historick˘ch jízd

po Ïeleznici si urãitû uÏijí

jízdu po OsoblaÏské úzko-

kolejce. Ve Slezsk˘ch Ru-

dolticích uvidí opravenou

historickou nádraÏní budovu s mal˘m muzeem, ale zamífiit mohou

i do barokního zámku, kter˘

vznikl pfiestavbou renesanã-

ní tvrze.

Elektroloì nebo ‰lapadlo si

vypÛjãíte v Leskovci nad

Moravicí a v Nové Pláni na

pfiehradû Slezská Harta. Po

nejmlad‰í vodní nádrÏi se dá

vyjet i na vyhlídkovou jízdu

elektrolodí Harta nebo pla-

chetnicí Santa Maria, pfiímo

vystfiiÏenou z dob Kry‰tofa

Kolumba. Na své si pfiijdou

vyznavaãi vodních sportÛ

i rybolovu. Okolní pfiíroda

je rájem pro cyklisty i ro-

mantiky. UÏijete si tu totiÏ

procházky po vyhasl˘ch

sopkách a vulkánech, kter˘mi je Bruntálsko vyhlá‰ené.

Ve Vrbnû pod Pradûdem se urãitû pozdravte s postavou muÏe na kru-

hovém objezdu. Odtud pak zamifite tfieba do Sklárny Tomi, kde si vy-

fouknete sklenûn˘ suven˘r a ve Ski Arénû Vrbno se projedete na bo-

bové dráze. Do muzea Kosárna v Karlovicích se z Vrbna pod

Pradûdem dostanete pû‰ky údolím fieky Opavy po stezce Cesta kolem

vody. Po modrobílé vlnce dojdete do b˘valého strojního ml˘na.

Spolek Actaea zde loni uspofiádal v˘stavu Jeseníky v‰emi smysly. Od

ãervna 2020 by mûla b˘t tato zajímavá expozice opût pfiístupná. Pfied

opravenou budovou ‰koly najdete pÛvodní kamennou rozhlednu

z Pradûdu. Pravda, jde jen o hodnû men‰í kopii.

Co urãitû pfii objevování JeseníkÛ nesmíte minout na R˘mafiovsku, je

Pradûdova galerie v Jifiíkovû plná dfievûn˘ch soch v Ïivotní velikosti.

A po cestû do ní se urãitû zastavte v Nedûlní ‰kole fiemesel ve

Stránském. Na kus fieãi, pfii níÏ se dozvíte historii ovcí vala‰ek, zkusí-

te si zpracovat jejich vlnu a ochutnáte i nûjakou tu dobrotu. Tfieba v pe-

ci upeãen˘ ãerstv˘ chléb. Svou náv‰tûvu zde je v‰ak tfieba dopfiedu 

ohlásit, aby vás na této malé rodinné farmû ãekali. O historii tkalcov-

ství, které je s Jeseníky neodmyslitelnû spjato, nejvíce zjistíte v expo-

zici firmy Hedva âesk˘ brokát v R˘mafiovû a také ve zdej‰ím muzeu.

Pokud vás nejvíce ze v‰eho láká pfiíroda, pak jen prozradíme, Ïe prv-

ní rezervaci na Moravû, takzvan˘ Lichten‰tejnsk˘ prales, zfiídil v ro-

ce 1904 kníÏe Jan z Lichten‰tejna na plo‰e 172 hektarÛ horského le-

sa mezi Vozkou a Keprníkem. Ta nejcennûj‰í místa – Velká a Malá

kotlina, Petrovy kameny, vrchol Pradûdu, Rejvíz, ra‰elini‰tû Skfiítek

Hitem sezóny je poznat kraj, ve kterém Ïijeme

Kam na v˘let
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– jsou chránûna zhruba od poloviny minulého století. I díky tomu

mÛÏete také dnes zaÏít kouzelné ráno v pralese, kde pfiíroda stále Ïi-

je podle sv˘ch pravidel. Ale nezapomeÀte, aÈ uÏ poputujete obdivu-

hodnou jesenickou pfiírodou nebo svérázn˘mi horsk˘mi vesniãkami

a mûsty s mimofiádnû cenn˘mi památkami, udrÏujte kolem sebe po-

fiádek. Hlavnû v horách, kde nejsou odpadkové ko‰e, si v‰echny pla-

stové láhve i obaly od svaãinky odneste s sebou domÛ. Myslete na

dal‰í náv‰tûvníky, aby se i oni mohli v klidu kochat kouzlem JeseníkÛ

a nebrodili se pfiitom va‰imi odpadky.

Více informací na internetov˘ch stránkách Euroregionu Pradûd.

www.jeseniky-rodina.cz

https://www.facebook.com/rodinnejeseníky

https://www.instagram.com/rodinnejeseniky

Fota a text: Euroregion Pradûd

Sedlo, v nûmÏ se rozkládá osada Rejvíz, je podle horopiscÛ nejse-

vernûj‰ím bodem Hrubého Jeseníku, a tak se dostáváme i na nejse-

vernûj‰í bod na‰eho putování, do kraje tajemn˘ch jezírek, slatí tvofie-

n˘ch mohutnou vrstvou ra‰eliny, pÛvabn˘ch domkÛ i star˘ch legend.

Rejvíz je dnes náhorní plo‰inou oddûlující Medvûdskou hornatinu od

hornatiny Zlatohorské. Území je zároveÀ rozvodím âerné Opavy

a Vrchovi‰tního potoka. Celá oblast je poloÏena v nadmofiské v˘‰ce

750 aÏ 790 m v ‰iroké, mûlké pánvi, mírnû sklonûné k v˘chodu. Díky

konfiguraci terénu, kter˘ umoÏÀuje zadrÏování vody na nepropust-

ném podloÏí, jsou tu ideální podmínky pro vznik ra‰elini‰tû. Jeho po-

ãátky klademe do doby po poslední dobû ledové. MnoÏství vody

z de‰ÈÛ i tání snûhu a ledu promáãelo pÛdu. PÛvodní smrkov˘ les vli-

vem silného zamokfiení odumfiel a na jeho místû se objevily porosty

borovice blatky, která dorÛstá do v˘‰ky maximálnû 15 metrÛ pfii stá-

fií aÏ 200 let. Souãasnû do‰lo v dal‰ím v˘voji k intenzivnímu rÛstu ra-

‰eliníku a tvorbû ra‰eliny. Rejvízské ra‰elini‰tû je s rozlohou 227 ha

nejvût‰ím vrchovi‰tním ra‰elini‰tûm ve Slezsku. Odhad mnoÏství zde

uloÏené ra‰eliny dosahuje hodnoty 2,5 milionu m3.

Rejvíz je místem, které si zachovalo snad nejvíce povûstí z celého

Jesenicka. Do jisté míry za to mÛÏe Sotiris Joanidis, pÛvodem ¤ek, kte-

r˘ do âeska pfii‰el s dal‰ími krajany po roce 1948. V roce 1955 pfii‰el na

Rejvíz a tato osada se mu stala osudnou. Pracoval jako lesník a souãas-

nû se stal uznávan˘m historikem zdej‰í oblasti a sbûratelem povûstí a le-

gend, které se tady vyprávûly odpradávna. Mnohé byly zaznamenány

v nûmeck˘ch pramenech, jiné posbíral pfii rozhovorech s rodáky.

V jeho knihách ãteme legendu o vzniku zdej‰ího ra‰elini‰tû a také

o zrození stráÏce rejvízsk˘ch slatí – past˘fie Gilla. Podle ní byl Gill

patnáctilet˘ past˘fi, kter˘ pásával na loukách dne‰ního Rejvízu doby-

tek bohatého, ale hfií‰ného mûsta Hunohradu, které zde v té dobû stá-

valo. Za práci jej bohatû platili, a tak byl stejnû rozmafiil˘ a hfií‰n˘ ja-

ko jeho spoluobãané. Jednou se na pastvû rozhodl posvaãit, ale kdyÏ

v mo‰nû, kterou mu selka nachystala, na‰el pouze such˘ chléb bez

másla, vztekle jím mr‰til na zem a zaãal do nûho tfiískat prutem.

Najednou se zahfimûlo a z chleba vytryskla krev. Past˘fi jako by zka-

menûl a nemohl se hnout. Vtom mu tajemn˘ hlas sdûlil stra‰nou klet-

bu: „Za to, Ïe jsi znectil BoÏí dar prutem, pozná‰ sám, co je to trpût

hladem a nepohodou. Od této chvíle tû odsuzuji k tomu, Ïe bude‰ na-

vûky bloudit po tomto kraji. Moãál ti bude loÏem a sníh pefiinou.

Nikdo ti nedá ani suchou kÛrku a ty pozná‰, jaké to je b˘t chud˘.“

Sotva hlas doznûl, zaãalo hustû pr‰et. Dé‰È trval nûkolik mûsícÛ,

a kdyÏ se koneãnû rozjasnilo, byl cel˘ kraj jeden velk˘ moãál. Past˘fi

zde bloudí dodnes a jeho volání „Ho la la li jó“ je sly‰et za podzim-

ních mlh z hlubok˘ch lesÛ.

Ozdobou rejvízského vrchovi‰tû jsou dvû vodní plochy, jejichÏ tem-

ná hladina láká turisty i vodní ptactvo. Velké mechové jezírko se na-

chází ve stfiedu západního jádra ra‰elini‰tû. Vrstva ra‰eliny tady do-

sahuje tfií metrÛ. Je to nesmírnû tajemné místo. Kromû zmínûn˘ch po-

kroucen˘ch borovic zde najdeme tfieba masoÏravou rosnatku okrouh-

lolistou a Ïijí tu i vzácní Ïivoãichové. Je napfiíklad jedním z nejbo-

hat‰ích na v˘skyt pavoukÛ u nás. I pfies obecnû roz‰ífienou arachno-

fobii patfií k nejnav‰tûvovanûj‰ím lokalitám JeseníkÛ.

Právû mnoÏství turistÛ dûlá toto místo relativnû pfiívûtiv˘m. Kdo zde

ov‰em byl nûkdy sám, v dobû mlh ãi podzimních plískanic, pochopí, jak

depresivnû muselo pÛsobit na dávné obyvatele hor. A tak není divu, Ïe

se i o Velkém mechovém jezírku vypráví fiada povûstí. Ta nejznámûj‰í

je vlastnû pokraãováním legendy o past˘fii Gillovi. Podle ní totiÏ hfií‰né

obyvatele Hunohradu stihl stejn˘ trest a pfii de‰ti navíc BÛh pfiivedl pod-

zemním tunelem vodu z Baltu a celé mûsto se propadlo na dno jezera.

Dodnes pr˘ bezúhonn˘ poutník, kter˘ se zadívá na hladinu jezírka za

jasného dne, uvidí pod hladinou vûÏ kostela dávného Hunohradu.

Severov˘chodnû od Velkého jezírka leÏí Malé mechové jezírko.

Dosahuje hloubky pfiibliÏnû pûti metrÛ. Jeho plocha v‰ak stále více

zarÛstá a za ãas zmizí nadobro. Mocnost ra‰eliny zde dosahuje pfies

‰est metrÛ, a je tak dvakrát vût‰í neÏ u Velkého mechového jezírka.

Na rozdíl od nûj sem nevede turistická trasa, jezírko navíc leÏí v ná-

rodní pfiírodní rezervaci, a díky tomu je nepfiístupné.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: cs.m.wikipedia.org, commons.wikimedia.org

V kraji mechov˘ch jezírek a past˘fie Gilla

Národní pfiírodní rezervace Rejvíz Velké mechové jezírko

·ífiení onemocnûní COVID-19 vedlo k omezení moÏnosti volnû cestovat, a tudíÏ
i k vysokému poãtu zru‰en˘ch zájezdÛ. Stávající situace má váÏn˘ dopad ne-
jen na dopravce, hoteliéry, cestovní kanceláfie a agentury, ale i na cestovate-
le. âe‰tí zákonodárci nedávno pfiijali nov˘ zákon, takzvan˘ Lex voucher, kter˘

zákazníkÛm ukládá povinnost pfiijmout nabízen˘ voucher za zru‰en˘ zájezd.
Tento postup ale mÛÏe b˘t v rozporu s právem Evropské unie.
Evropská smûrnice o souborn˘ch cestovních sluÏbách stanoví, Ïe je-li

zájezd zru‰en z dÛvodu mimofiádn˘ch ãi nevyhnuteln˘ch okolností, má

Pfiijímání poukazÛ za zru‰ené zájezdy a pfiepravní sluÏby musí b˘t dobrovolné

UÏiteãná informace
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Ano, my âe‰i jsme v tomto úÏasní. V kaÏdé dobû, i v této tûÏké, ne-

ãekané a neobvyklé, máme schopnost podívat se na vûci s nadhledem

a humorem. Je to dar a bohatství. Úsmûv je znakem odhodlanosti ne-

podlehnout tûÏk˘m chvílím, je to zbraÀ, lék i zpÛsob nahlíÏení na

svût. Otec na‰ich novináfiÛ Karel Havlíãek Borovsk˘ tvrdí, Ïe se ne-

máme nechat „promrzeti“. Bohumil Hrabal zase fiíkal, Ïe s lidmi je to

jako s olivami, kdyÏ jsou drceny, vydávají ze sebe to nejlep‰í. A ví-

me, já to tedy vím, Ïe pfied veselostí prchne mnoho zla.

·Èastná nálada je nakaÏlivá. Je dobfie, kdyÏ máme pfiátele dobfie nala-

dûné a spokojené. Úsmûv naznaãuje, Ïe srdce je doma. AÈ se nepfie-

ná‰ejí viry a bakterie, aÈ „chytíme“ dobrou náladu a snad i pocit ‰tûs-

tí. Vûfiíme, Ïe se brzo vrátíme do normálního Ïivota, ale bude to ne-

lehké, nic nebude takové jako v minulosti. Tfieba nás tato souãasnost

pfiivede k trochu jinému pohledu na svût, k jinému uspofiádání hod-

notového Ïebfiíãku. 

Pfieju vám v‰em dny plné radosti a spokojenosti. Pojìme tûm dnÛm

naproti.

Úsmûv prosím! Si

Úsmûv prosím

Z kapsáfie tety Kvûty
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cestující právo na vrácení ve‰ker˘ch uskuteãnûn˘ch

plateb. Peníze musí obdrÏet nejpozdûji do 14 dnÛ po

ukonãení smlouvy. Cestovní kanceláfi mÛÏe nabídnout

cestujícímu náhradu ve formû poukazu. To ov‰em ne-

smí cestujícího zbavit práva na vrácení penûz.

âesk˘ parlament schválil zákon, jehoÏ cílem je

zmírnit dopady pandemie na sektor cestovního ru-

chu. Zákon stanoví, Ïe pokud dojde v období od

20. února do 31. srpna 2020 ke zru‰ení zájezdu

z dÛvodu mimofiádn˘ch ãi neoãekávan˘ch okolnos-

tí v místû pobytu nebo cesty, má cestovní kanceláfi

moÏnost místo vrácení penûz vystavit zákazníkovi

poukaz na jin˘ zájezd nejménû v hodnotû pÛvodní-

ho zájezdu. „Tento postup dovolen˘ zákonem v‰ak
Evropská komise vidí jako problematick˘, pokud není respektována
moÏnost volby vrácení penûz ze strany zákazníka,“ vysvûtluje

Eduarda Hek‰ová, fieditelka spotfiebitelské organizace dTest. 

Je povinností ãlensk˘ch státÛ, aby respektovaly právo Evropské unie.

Smûrnice je zaloÏena na maximální harmonizaci. To znamená, Ïe ãlen-

ské státy nemohou zavádût vlastní pfiedpisy, které by se od ní odch˘li-

ly. Cílem je zajistit stejnou úroveÀ ochrany cestujících v celé unii. 

dTest doplÀuje, Ïe právo na vrácení penûz místo poukazu mají spo-

tfiebitelé také v pfiípadû pfiepravních sluÏeb v letecké, Ïelezniãní, lod-

ní a autobusové dopravû. Evropská nafiízení, která tyto oblasti upra-

vují, stanoví, Ïe dojde-li ke zru‰ení cesty ze strany dopravce, mají ce-

stující moÏnost volby mezi vrácením penûz a vyuÏitím náhradního

spoje. „Vzhledem k tomu, Ïe vyuÏití náhradního spoje je s ohledem
na stávající okolnosti obtíÏnû realizovatelné, zÛstává cestujícím ze-
jména moÏnost volby mezi rÛzn˘mi moÏnostmi náhrady v˘dajÛ za za-
koupené jízdenky ãi letenky. Náhrada plné ceny cestovního dokladu
mÛÏe b˘t uskuteãnûna formou buì vrácení penûz, nebo poukazu, po-
kud s tím cestující souhlasí,“ konstatuje Eduarda Hek‰ová.

SpotfiebitelÛm doporuãujme, aby se vÏdy pokusili s cestovními kan-

celáfiemi dohodnout. Nebude-li dohoda z jak˘chkoliv dÛvodÛ moÏná,

budou muset cestovní kanceláfie v pfiípadû zru‰en˘ch zájezdÛ postu-

povat podle platného zákona, a nabídnou tak cestovateli poukaz. Ten

se mÛÏe s tímto poukazem spokojit, pokud mu bude vyhovovat, pfií-

padnû mÛÏe zváÏit uplatnûní svého práva na vrácení penûz u soudu.

To je vÏdy moÏné, ale komplikované. 

V pfiípadû zakoupen˘ch jízdenek a letenek nemají podnikatelé v pfie-

pravû jednostranné právo vystavit poukaz, ten je moÏn˘ pouze po do-

hodû obou stran. „Finanãní problémy mohou mít nejen spotfiebitelé,
ale i podnikatelé, pro které by hromadné vracení zaplacen˘ch úhrad
mohlo b˘t likvidaãní. Proto i pfies znalost evropsk˘ch práv spotfiebi-
telÛ vyz˘váme k vzájemnému pochopení a dohodû, pokud je moÏná,“
uzavírá Eduarda Hek‰ová. Lucie Pfiinesdomová, dTest

Pfiijmu
- absolventa stfiední ‰koly

technického smûru
- stolafie, moÏno i na ÎL

Ing. Karel Krajsa
Zahradní 491, Bfiidliãná

Tel.: 602 719 381
krajsakarel@seznam.cz

www.pilabridlicna.cz

Prodám
- Palivové dfievo 

– odkory 4 m za 300 Kã balík
Tel.: 604 718 677

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 26. 6. 2020

Uzávûrka pro fiádné vydání

je v pátek 17. 6. 2020  do 12 h

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
6/2020
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