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VáÏení spoluobãané,

proÏíváme momentálnû dobu, jakou jsme dosud nezaÏili a nebyli

jsme na ni pfiipraveni. A nejen my, n˘brÏ cel˘ svût. Myslím si, Ïe se

na ni ani pfiipravit nedalo. Pandemie se vrací ve vlnách a vlády v‰ech

zemí se snaÏí dûlat v‰e moÏné, aby její následky co nejvíce zmírnily.

Ne v‰ude se to dafií. Nezbytnou podmínkou zlep‰ení je i na‰e tole-

rantnost, obûtavost a spolupráce. 

Nebudu psát, Ïe v‰echna opatfiení jsou pro mû pfiíjemná, nejsou, stej-

nû jako pro Vás. Máme rádi jistotu, máme rádi, kdyÏ vûci ‰lapou tak,

jak jsme zvyklí. Pro vlastní klid je potfieba si uvûdomit, Ïe podstatou

Ïivota je zmûna, bohuÏel i ta, kterou si nepfiejeme. Bez Covid-19 

bychom se urãitû velice rádi obe‰li, ale copak to mÛÏeme ovlivnit?

Co naopak ovlivnit dokáÏeme, je, jak se k tomu kaÏd˘ z nás postaví.

V‰ichni ze sdûlovacích prostfiedkÛ víme, v jakém stavu se na‰e vlast

nachází. Mûjte na mysli, Ïe Covid-19 není daleko. Je i v na‰em mûs-

tû a mÛÏe se t˘kat kaÏdého z nás. NemÛÏeme vûdût ani tu‰it, kdy se

s touto nemocí potkáme. Prosím Vás, respektujte vládní nafiízení

a buìte zodpovûdní k vlastnímu zdraví a zdraví svého okolí.

S probíhajícím podzimem se na obloze objevilo i sluníãko, které je

nevyãerpateln˘m zdrojem energie, a tak vyrazte sami nebo s rodinou

do pfiírody a naãerpejte jeho sílu. Toto roãní období je v R˘mafiovû

rozmanitû krásné, staãí vyjít kousek za mûsto a uvidíme okolí v bar-

vách a svûtle, které jsme moÏná ani v minulosti nemûli ãas vnímat. 

Zkuste se nad tuto dobu trochu povznést a vûfiit v lep‰í zítfiky. Pfieji

Vám pevné zdraví a velkou míru trpûlivosti. Ludûk ·imko

Slovo starosty

Ve dnech 2.–3. fiíjna se konaly volby do krajsk˘ch zastupitelstev. I v sou-
ãasné tíÏivé situaci se voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
zúãastnilo 320 099 z celkového poãtu 978 497 voliãÛ, coÏ pfiedstavuje vo-
lební úãast 32,71 %.

V˘sledky voleb do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje

Aktuálnû z mûsta

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva mûsta, 

které se bude konat

ve ãtvrtek 5. listopadu od 17:00
ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

na OkruÏní ulici 10. 

Organizace a prÛbûh zasedání budou pfiizpÛsobeny 

aktuálnû nafiízen˘m bezpeãnostním opatfiením.

Pro pfiípadné zmûny v termínu sledujte informace 

na www.rymarov.cz.
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V fiádném termínu 23. záfií probûhlo ve velkém sále Stfiediska volného ãasu zasedání zastupi-
telstva mûsta. Zahájil je starosta Ludûk ·imko a v úvodu blahopfiál k narozeninám zastupitelÛm
Marcele StaÀkové, Alenû Tome‰kové a Petru Zieglerovi. 
Na programu byla mimo jiné zpráva o hospodafiení mûsta ke dni 31. 8. 2020 a návrh

rozpoãtu na rok 2021, dále aktualizace pravidel pro prodej nemovitostí, v˘‰e nájem-

ného z pozemkÛ a nebytov˘ch prostor mûsta, pravidel pro zfiizování vûcn˘ch bfiemen,

smûna vodovodu „Technická infrastruktura Edrovice II. A“ za akcie VaK Bruntál, 

a. s., nebo vyhlá‰ení ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû a ProgramÛ

podpory tûlov˘chovy a sportu v R˘mafiovû na rok 2021. 

Foto a text: JS

Z jednání zastupitelstva

Ve volebním obvodu R˘mafiov bylo zapsáno celkem 6 844 
oprávnûn˘ch voliãÛ, z nichÏ svého práva vyuÏilo 1 894 voliãÛ,
coÏ pfiedstavuje volební úãast 27,67 %. Nikdo z r˘mafiovsk˘ch
kandidátÛ neuspûl. Zdroj: MûÚ R˘mafiov

V˘sledky hlasování v R˘mafiovû

Vítûzné hnutí ANO 2011 získalo v Moravskoslezském kraji 

24 mandátÛ, coÏ je více neÏ ve volbách v roce 2016. Deset zastupi-

telÛ bude mít koalice ODS a TOP O9, sedm kfiesel získala KDU-

âSL, pût ãlenÛ Zastupitelstva Moravskoslezského kraje bude mít

âSSD. Tûchto pût stran a hnutí 6. fiíjna 2020 podepsalo na Krajském

úfiadu MSK koaliãní smlouvu, oproti minulému volebnímu období

tak pfiibylo âSSD. Hejtman Ivo Vondrák se vyjádfiil, Ïe si od roz‰í-

fiení pÛvodní koalice slibuje pevnûj‰í pozici v zastupitelstvu, nejen

pro pfiípravu velk˘ch projektÛ s podporou Evropské unie v na‰em

kraji. V opozici bude âeská pirátská strana s devíti zastupiteli, dále

Svoboda a pfiímá demokracie s ‰esti a KSâM se ãtyfimi ãleny zastu-

pitelstva.

Za speciálních opatfiení mohli volit i lidé toho ãasu v karanténû na

tzv. drive-in volebním stanovi‰ti. Této moÏnosti vyuÏilo v na‰em kra-

ji celkem 234 voliãÛ, v okrese Bruntál to bylo 14 voliãÛ. Hlasování

na drive-in volebních stanovi‰tích zajistily komise sloÏené z kraj-

sk˘ch úfiedníkÛ a pfiíslu‰níkÛ armády. JS
Foto: redakce

V˘sledky hlasování 
v Moravskoslezském kraji

Zemfiel Ing. Miloslav Marek
V sobotu 24. fiíjna 2020 zemfiel po krátké tûÏké nemoci Ing. Miloslav Marek.
Dlouhé roky pracoval jako geolog v Geologickém prÛzkumu, poté vedl Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

jako tajemník. Jeho nejvût‰ím koníãkem bylo fotografování, v˘znamnou mûrou se zaslouÏil

o publicitu a rozvoj na‰eho regionu.

Pro r˘mafiovskou nemocnici zpracoval publikaci k jejímu v˘roãí, pro MAS R˘mafiovsko broÏu-

ru o geologii regionu, pro mûsto R˘mafiov pak reprezentativní fotografické knihy Kaple
V Lipkách a Stopy víry v krajinû R˘mafiovska, podílel se na vydání mnoha drobnûj‰ích propa-

gaãních publikací mûsta a regionu. Dlouhá léta pfiispíval do regionálního periodika R˘mafiovsk˘

horizont a pracoval v jeho redakãní radû.

V roce 2018 mûsto R˘mafiov ocenilo obûtavou práci Ing. Miloslava Marka ve prospûch mûsta

a celého regionu udûlením vyznamenání ZaslouÏil˘ obãan.

Ode‰el vzácn˘ ãlovûk – laskav˘, tolerantní, poctiv˘ a skromn˘. Dûkujeme za v‰e, co pro na‰e

mûsto vykonal. âest jeho památce.

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

Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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Zastupitelstvo mûsta schválilo Programy podpory tûlov˘chovy a sportu

na rok 2021. Hlavním cílem mûsta pfii vyhla‰ování programÛ je podpo-

rovat pravidelnou sportovní a tûlov˘chovnou organizovanou ãinnost dû-

tí a mládeÏe, umoÏnit roz‰ífiení mládeÏnické ãlenské základny a umoÏ-

nit úãast dûtí a mládeÏe na sportovních soutûÏích a dále podporovat

a zkvalitnit nabídku sportovních a tûlov˘chovn˘ch akcí a soutûÏí na 

území mûsta. Jedná se to tyto programy:

I. Podpora soustavné a pravidelné sportovní ãinnosti dûtí a mláde-
Ïe

Smyslem pfiíspûvku je motivovat sportovní organizace se sídlem

v R˘mafiovû k vytváfiení podmínek pro pravidelnou sportovní ãinnost

nezaopatfien˘ch dûtí a mládeÏe do 18 let vãetnû a nezaopatfien˘ch dûtí

nad 18 let. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do v˘‰e 90 % nákladÛ pro-

jektu.

II. Podpora ãinnosti sportovních oddílÛ
Pfiíspûvek je urãen na pravidelnou celoroãní ãinnost sportovních oddílÛ

se sídlem v R˘mafiovû a mÛÏe b˘t pouÏit na úhradu nájemného prostor,

energie, vodného, stoãného, nákup materiálního vybavení organizace,

Programy podpory tûlov˘chovy a sportu na rok 2021

Zastupitelé na svém posledním zasedání 23. záfií jednali o smûnû vo-

dovodu vybudovaného pro v˘stavbu nov˘ch rodinn˘ch domkÛ

v Edrovicích (budoucí ulice Kruhová) za akcie spoleãnosti VaK

Bruntál, a. s. Nûktefií zastupitelé v rámci diskuse zpochybÀovali

smysluplnost tohoto kroku a prosazovali jiné moÏnosti jeho správy.

Proto povaÏuji za potfiebné popsat pro ãtenáfie Horizontu historii

vlastnictví a správy vodovodní infrastruktury ve mûstû a dÛvody je-

jího vloÏení do spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.

Infrastrukturní majetek vodovodÛ a kanalizace R˘mafiova byl do ro-

ku 1993 provozován státním podnikem Vodovody a kanalizace

Bruntál. Dne 1. 1. 1994 do‰lo k privatizaci infrastrukturního majetku

vefiejn˘ch vodovodÛ a kanalizací na území R˘mafiova, které se staly

vlastnictvím mûsta. ZároveÀ se privatizoval také státní podnik, kter˘

se transformoval do spoleãnosti Vodovody a kanalizace Bruntál, a. s.

Jeho akcionáfiem se stalo od poãátku i mûsto R˘mafiov, které tehdy

dostalo od Fondu národního majetku 50 306 akcií. Zpoãátku mûsto

provozovalo vodovodní i kanalizaãní infrastrukturu prostfiednictvím

spoleãnosti Klimat, s. p., pozdûji do‰lo k rozdûlení správy vodovod-

ní a kanalizaãní infrastruktury – v˘roba a dodávka pitné vody pfie‰la

pod spoleãnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a. s., kanalizace byla

pfiedána do správy novû vzniklé spoleãnosti Mûstské sluÏby

R˘mafiov, s. r. o. Správa obou ãástí infrastruktury byla s obûma spo-

leãnostmi fie‰ena formou pronájmu – mûsto inkasovalo nájem 

a opravy financovalo z vlastního rozpoãtu. Spoleãnost Vodovody

a kanalizace Bruntál, a. s., byla dne 19. záfií 1997 transformována do

spoleãnosti VaK Bruntál, a. s. V té dobû spravovala spoleãnost vodo-

vodní infrastrukturu 26 obcí v okrese Bruntál. 

Poãátky spoleãného spravování vodárenské akciové spoleãnosti ne-

byly jednoduché. âást obcí (zejména tûch mal˘ch) chtûla svoje akcie,

respektive hlasovací práva k nim prodat zahraniãním investorÛm.

Prvofiad˘m cílem zahraniãních spoleãností je ale odvod zisku v po-

dobû dividend sv˘m majitelÛm a matefisk˘m spoleãnostem do zahra-

niãí, coÏ vede k nav˘‰ení ceny vodného a stoãného obyvatelstvu a za-

nedbávání obnovy vodárenského majetku. Na obranu proti tomuto

kroku byla zaloÏena spoleãnost Brvos, s. r. o., které byla vodovodní

infrastruktura doãasnû pronajata ke správû. KdyÏ hrozba ztráty kon-

troly nad majetkem obcí definitivnû pominula, byl pronájem ukon-

ãen. Dnes víme, Ïe v‰echny obce a mûsta v âR, které se k prodeji ma-

jetku, akcií nebo k dlouhodobé správû zahraniãními spoleãnostmi

rozhodly, se dnes sloÏitû vymaÀují z jejich podruãí.

V prÛbûhu let spoleãné správy vloÏila svÛj majetek do spoleãnosti

VaK vût‰ina obcí, mûsto R˘mafiov tento krok schválilo v roce 2014.

Mûsto mûlo nûkolik zásadních dÛvodÛ pro vloÏení vodovodní infra-

struktury do spoleãnosti VaK Bruntál, a. s. Tím nejdÛleÏitûj‰ím byl

neudrÏiteln˘ stav financování a realizace oprav a údrÏby tohoto ma-

jetku. VaK provádûl opravy jako zápoãet s nájemn˘m do jeho v˘‰e,

coÏ bylo naprosto nedostateãné. V‰echny rozsáhlé a finanãnû ná-

kladné opravy muselo mûsto provádût z vlastních prostfiedkÛ, kter˘ch

se ale nedostávalo. Obnova majetku se tak v praxi omezila jen na v˘-

mûny ventilÛ u pfiípojek. Vlastní vynaloÏené prostfiedky mûsto ne-

mohlo zakalkulovat do ceny vodného. Po vloÏení majetku jsou ve‰-

keré opravy, investice a rekonstrukce majetku provádûny spoleãnos-

tí VaK na vlastní náklady z ceny vodného. VloÏení majetku bylo vÏdy

provedeno tak, Ïe vkládan˘ majetek byl znalecky ocenûn a do spo-

leãnosti vloÏen v˘mûnou za akcie upsané formou nav˘‰ení kapitálu

spoleãnosti. Mûsto tak po vloÏení majetku vlastnilo více akcií, tedy

vût‰í majetkov˘ podíl s odpovídajícími právy. 

V té dobû se vyhodnocovala i moÏnost ukonãení pronájmu majetku

mûsta spoleãnosti VaK a zavedení správy vodovodní infrastruktury

vlastní mûstskou spoleãností. Ta by musela od spoleãnosti VaK vodu

v místû pfiedání kupovat, protoÏe mûsto mûlo svÛj vlastní zdroj vody

pouze ve Stfiíbrn˘ch Horách o kapacitû asi 1/10 roãní spotfieby.

Vybudování dal‰ího vlastního zdroje o potfiebné kapacitû by bylo ne-

reálné a nehospodárné. VaK by vodu na‰í spoleãnosti fakturoval jako

„vodu pfiedanou“ se svou vlastní cenou v místû pfiedání na pfiivadûãi

do mûsta (kalkulace této ceny by musela zohledÀovat stáfií na‰í vo-

dovodní sítû a ztráty vody v síti) a k této cenû by pak „na‰e“ spoleã-

nost musela pfiipoãítat cenu oprav, nájmu a zisku. Logicky by pak ta-

to cena nemohla b˘t niÏ‰í neÏ ta, za kterou by VaK vodu dodával na-

pfiímo jako vlastník vodovodní infrastruktury. 

V pfiípadû spoleãného provozovatele vodovodní infrastruktury pro

více mûst a obcí platí obecná zákonitost, Ïe vy‰‰í mnoÏstevní kon-

centrace v˘roby má pfiíznivé ekonomické efekty, které se promítají

do ceny vodného. Tfií‰tûní zdrojÛ a sítí vede ke zv˘‰ení nákladÛ tím

spí‰e, Ïe jednotlivé vodní zdroje jsou v závislosti na roãních klima-

tick˘ch podmínkách vyuÏívány promûnlivû. 

Spoleãnost Vak Bruntál, a. s., vydala celkem 673 598 akcií, ze kte-

r˘ch obce vlastní 651 321 (96,69 %). 15 956 akcií (2,37 %) vlastní

samotná spoleãnost po jejich v˘kupu od drobn˘ch akcionáfiÛ a 6 321

akcií (0,94 %) vlastní drobní akcionáfii (privátní osoby). Nejvût‰ím

akcionáfiem je mûsto Bruntál – vlastní 408 012 akcií (60,57 %), pro-

toÏe do spoleãnosti pfied rokem vloÏilo i kanalizaãní infrastrukturu

a ãistiãku odpadních vod. Mûsto R˘mafiov vlastní ve spoleãnosti

101 089 akcií (15,01 %) a je druh˘m nejvût‰ím akcionáfiem. Dle plat-

n˘ch stanov je pro rozhodnutí o podstatn˘ch záleÏitostech chodu spo-

leãnosti (zmûnû stanov, volbû orgánÛ spoleãnosti, pfievodu, zastavení

nebo pronájmu ãásti infrastruktury atd.) nutn˘ souhlas 90 % akcio-

náfiÛ, takÏe mûsto R˘mafiov se sv˘m podílem mÛÏe zablokovat jaké-

koliv rozhodnutí valné hromady, se kter˘m nebude souhlasit. 

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ povaÏuje vedení mûsta vklad novû vybu-

dovaného vodovodu v Edrovicích do spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.,

za nejvhodnûj‰í fie‰ení. Bylo by nesmyslné, aby desítky kilometrÛ vo-

dovodní infrastruktury na území mûsta vlastnila a spravovala spoleã-

nost vlastnûná obcemi, a novû vybudovan˘ch a zanedbateln˘ch 

0,5 km vodovodního fiadu by zÛstalo ve vlastnictví mûsta. ·lo by

o nesystémov˘ krok, kter˘ by bez odpovídajícího pfiínosu zavedl dva

reÏimy a cel˘ systém správy a dodávky pitné vody na území mûsta

jen zkomplikoval. Opût bychom také po letech fie‰ili, z ãeho hradit 

opravy a obnovu vlastnûného vodovodu. Navíc, pokud by nov˘ vo-

dovod mûlo provozovat samo mûsto nebo Mûstské sluÏby R˘mafiov,

neexistují na jeho správu potfiebná povolení a technické zázemí.

Mûsto by muselo na vodovodním fiadu vybudovat místo pro pfiedání

a mûfiení – nákup pitné vody a stanovit odli‰nou – vy‰‰í cenovou kal-

kulaci pro nûkolik rodinn˘ch domkÛ (tj. vûdomû by do‰lo k zavede-

ní nerovného pfiístupu k obãanÛm). 

Pfii znalosti tûchto dÛvodÛ bylo schválení vloÏení nového vodovodu

do spoleãnosti v˘mûnou za její akcie jedin˘m reáln˘m, logick˘m

a správn˘m postupem zastupitelÛ. 

Ing. Lenka Vavfiiãková
místostarostka

Mûsto vloÏilo novû vybudovan˘ vodovod do spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.
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zaji‰tûní provozu a údrÏby nemovitostí nebo jiného majetku, kter˘ Ïa-

datel vlastní, má v pronájmu nebo ve v˘pÛjãce vãetnû mzdov˘ch ná-

kladÛ, odmûny rozhodãím a trenérÛm, dopravné na soutûÏe, startovné

a podobnû. Maximální v˘‰e pfiíspûvku je 80 % nákladÛ projektu.

III. Pofiádání v˘znamn˘ch sportovních akcí
Pfiíspûvek je urãen na podporu v˘znamn˘ch jednorázov˘ch ãi opakova-

n˘ch sportovních akcí konan˘ch na území mûsta R˘mafiova. Pfiíspûvek

mÛÏe b˘t pouÏit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stoã-

ného, nákup nebo nájem vybavení (pokud toto vybavení je pro pofiádání

akce nezbytné nebo s ní pfiímo souvisí), odmûny rozhodãím, ceny a po-

dobnû. Îadatel musí prokázat financování své ãinnosti i z jin˘ch zdrojÛ,

pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut do v˘‰e 80 % celkov˘ch nákladÛ.

IV. Ocenûní úspûchu na sportovní akci
Pfiíspûvek získá jednotlivec nebo druÏstvo na základû v˘sledkÛ minulého

kalendáfiního roku a plánu roku následujícího – jde o umístûní na mist-

rovství âeské republiky, mistrovství Evropy a mistrovství svûta (maxi-

málnû za 2 umístûní jednoho závodníka/druÏstva v pfiedchozí sezónû).

Pfiíspûvek mÛÏe ãinit pro jednotlivce aÏ 10 tis. korun, pro druÏstvo aÏ 

20 tis. korun. Pfiíspûvek má charakter daru a jeho pouÏití se nevykazuje.

Îádost o poskytnutí pfiíspûvku se podává ve lhÛtû od 1. listopadu 2020

do 6. ledna 2021 po‰tou na adrese Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí 

Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, pfiíp. osobnû na podatelnû MûÚ nebo na

odboru ‰kolství a kultury. Îádosti podané po termínu nebudou akcepto-

vány. Neúplné Ïádosti, které nebudou na základû v˘zvy nejpozdûji 

do 5 dnÛ doplnûny, budou z dal‰ího posuzování vyfiazeny.

Úplné znûní pravidel programÛ, formuláfi Ïádosti a vzory uzavíran˘ch

smluv najdete na webov˘ch stránkách mûsta www.rymarov.cz/zadosti-a-

formulare (Formuláfie odboru ‰kolství a kultury).    Zdroj: MûÚ R˘mafiov
Foto: pixabay.com

Zastupitelstvo mûsta schválilo Programy podpory zájmov˘ch aktivit

v R˘mafiovû na rok 2021. Vefiejnû prospû‰né programy slouÏí k pod-

pofie vefiejnû prospû‰n˘ch ãinností subjektÛ, které ve sv˘ch stanovách

mají jako jednu z hlavních ãinností provozování kulturních a zájmo-

v˘ch aktivit obãanÛ a organizaci kulturních a spoleãensk˘ch akcí.

Organizace, které Ïádají o pfiíspûvek rovnûÏ v rámci ProgramÛ pod-

pory tûlov˘chovy a sportu ve mûstû R˘mafiov, nemají na podporu

v rámci tûchto programÛ nárok. Finanãní pfiíspûvek v rámci

ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû je neinvestiãní.

Jedná se to tyto programy:

I. Celoroãní ãinnost
Cílem programu je podpora pravideln˘ch celoroãních kulturních,

spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit, zejména mládeÏe (do 18 let) a se-

niorÛ (od 65 let). Pfiíspûvek mÛÏe b˘t vyuÏit na úhradu nájemného

prostor, energie, vodného, stoãného nebo na nákup materiálního vy-

bavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast ãinnosti Ïada-

tele nezbytné a pfiímo s ní souvisí. Dále je moÏno pfiíspûvek pouÏít na

zaji‰tûní provozu a údrÏby nemovitostí nebo jiného majetku, kter˘

Ïadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve v˘pÛjãce – tento majetkov˘

vztah je nutno v Ïádosti doloÏit (v˘pisem z katastru nemovitostí, ná-

jemní smlouvou apod.). Pfiíspûvek je poskytován v˘hradnû organiza-

cím se sídlem v R˘mafiovû. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do v˘-

‰e 80 % nákladÛ projektu.

II. Kulturní nebo zájmová akce
Cílem programu je podpora jednorázov˘ch nebo celoroãních soutûÏí,

závodÛ a turnajÛ, kulturních, spoleãensk˘ch nebo zájmov˘ch akcí

(koncertÛ, v˘stav, divadelních pfiedstavení, festivalÛ, zájmov˘ch sou-

tûÏí a podobnû). Pfiíspûvek mÛÏe b˘t pouÏit na úhradu nájemného

prostor, energie, vodného, stoãného, na nájemné za místo realizace,

náklady na v˘kon rozhodãího vãetnû cestovného, náklady spojené

s propagací, materiál k zaji‰tûní konkrétní akce, ceny do soutûÏí a ob-

dobné náklady. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut i fyzické osobû, pfied-

nostnû je poskytován na akce pofiádané na území mûsta R˘mafiova

(vãetnû místních ãástí) a organizacím se sídlem v R˘mafiovû.

Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do v˘‰e 80 % nákladÛ projektu.

III. Talent, reprezentace
Cílem programu je podpora pfiípravy reprezentantÛ mûsta, zvlá‰tû

soutûÏících Ïákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich 

úãasti na v˘znamné mezinárodní soutûÏi nebo soutûÏi regionálního ãi

celostátního v˘znamu, pfiípadnû podpora úãasti na v˘znamné mezi-

národní akci, zejména v rámci kontaktÛ s partnersk˘mi a spfiátelen˘-

mi mûsty, nebo kulturní ãi spoleãenské akci celostátního v˘znamu.

Z pfiíspûvku lze hradit vybavení, startovné, cestovné, náklady na do-

pravu a ubytování pfii soustfiedûních, soutûÏích a závodech. Pfiíspûvek

je poskytován konkrétním osobám s trval˘m pobytem v R˘mafiovû.

Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do v˘‰e 80 % nákladÛ projektu.

IV. Ocenûní úspûchu na soutûÏi
Pfiíspûvek získá jednotlivec, t˘m nebo klub na základû v˘sledkÛ mi-

nulého kalendáfiního roku a plánu roku následujícího – jde o umístû-

ní na mistrovství âeské republiky, mistrovství Evropy a mistrovství

svûta (maximálnû za 2 umístûní jednoho závodníka, t˘mu nebo klu-

bu v pfiedchozí sezónû). Pfiíspûvek mÛÏe ãinit pro jednotlivce aÏ 10 tis.

korun, pro t˘m nebo klub aÏ 20 tis. korun. Pfiíspûvek má charakter

daru a jeho pouÏití se nevykazuje.

Îádost o poskytnutí pfiíspûvku se podává ve lhÛtû od 1. listopadu

2020 do 6. ledna 2021 po‰tou na adrese Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, ná-

mûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, pfiíp. osobnû na podatelnû MûÚ

nebo na odboru ‰kolství a kultury. Îádosti podané po termínu nebu-

dou akceptovány. Neúplné Ïádosti, které nebudou na základû v˘zvy

nejpozdûji do 5 dnÛ doplnûny, budou z dal‰ího posuzování vyfiazeny. 

Úplné znûní pravidel programÛ, formuláfi Ïádosti a vzory uzavíra-

n˘ch smluv najdete na webov˘ch stránkách mûsta www.ryma-

rov.cz/zadosti-a-formulare (Formuláfie odboru ‰kolství a kultury).

Zdroj: MûÚ R˘mafiov
Foto: pixabay.com

Programy podpory zájmov˘ch aktivit na rok 2021
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Mûsto R˘mafiov získalo finanãní podporu z Integrovaného regionál-

ního operaãního programu na projekt Regenerace bytového domu na

ulici Opavská 45 a 47, R˘mafiov. Podafiilo se tak opravit bytov˘ dÛm

s devatenácti byty o velikosti 3+1 (sedm bytÛ), 2+1 (sedm bytÛ)

a 1+1 (pût bytÛ). Cílem projektu bylo sníÏení energetické nároãnosti

domu, v˘dajÛ na vytápûní, emisí skleníkov˘ch plynÛ (pfiedev‰ím

CO2), zv˘‰ení Ïivotní úrovnû obyvatel domu, zhodnocení nemovitos-

ti v majetku mûsta a v neposlední fiadû zvelebení vnûj‰ího prostfiedí

R˘mafiova. Bylo provedeno zateplení obvodov˘ch konstrukcí kon-

taktním zateplovacím systémem, v˘mûna vstupních a balkónov˘ch

dvefií a oken, zateplení stropu sklepÛ a chodby. Projekt byl realizován

v roce 2020. Celková dotace ãiní 31,5 % skuteãnû vynaloÏen˘ch zpÛ-

sobil˘ch v˘dajÛ. Revitalizaci domu provedla firma STAS v. o. s.

a koneãná cena zateplení vã. projektové pfiípravy, práce koordinátora

bezpeãnosti práce na stavbû, autorského a technického dozoru byla

6.447,6 tis. Kã. Bc. Ivana Sitorová, fieditelka Byterm, p. o.
Foto: archiv Bytermu

Bytov˘ dÛm na Opavské ulici se doãkal regenerace

Na zaãátku fiíjna byla spu‰tûna nová technologie na centrální v˘topnû 
v areálu spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o. Hlavní souãástí této rozsáhlé 
investice jsou kogeneraãní jednotka, trafostanice, akumulaãní nádoba, spali-
nov˘ v˘mûník, expanzní nádoba, olejové hospodáfiství, komín s tlumiãem
a rozvody vzduchotechniky. 
Kogeneraãní jednotky jsou vlastnû minielektrárnami a miniteplárnami,

kde se spoleãnû vyrábí elektfiina a teplo. U nûkter˘ch klasick˘ch elektrá-

ren, které nejsou pfiipojeny k teplárenské síti, uniká ãást tepla bez uÏitku

do okolí. Kogeneraãní jednotka naopak toto teplo vyuÏívá, ãímÏ se její

úãinnost pfiemûny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak fi-

nanãní úsporu, tak vy‰‰í ekologiãnost a omezení úniku látek do ovzdu‰í.

Jako palivo je vyuÏíván plyn, coÏ je v˘raznû ekologiãtûj‰í neÏ uhlí.

Investorem i provozovatelem této rozsáhlé akce je spoleãnost âEZ

Energo, s. r. o., která za cca 30 milionÛ korun v R˘mafiovû vybudo-

vala systém, díky kterému bude vyrábût a prodávat elektrickou ener-

gii, vyrábût tepelnou energii a prodávat ji spoleãnosti Teplo R˘mafiov,

s. r. o. Produkce tepla z kogeneraãní jednotky bude tvofiit asi 40 %

potfieby centrální v˘topny, zbytek zajistí stávající plynová kotelna.

Pfiínosy pro spoleãnost Teplo R˘mafiov i pro mûsto nejsou zanedba-

telné: nájemné za vyuÏívání 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 ply-

nu. Zisk z nájemného bude pouÏit na rozvoj spoleãnosti Teplo

R˘mafiov, úspory v nákladech vlastní v˘roby tepla se projeví v ce-

nách tepla pro r˘mafiovské odbûratele v pfií‰tím roce.

Ing. Tomá‰ Köhler, 
jednatel Teplo R˘mafiov, s. r. o.

Foto: JS

Kogeneraãní jednotka je v provozu

Hejtman Moravskoslezského kraje nafiídil regulaãní opatfiení v dopravû, které pla-
tí od soboty 24. fiíjna 2020 aÏ do ukonãení nouzového stavu na území âeské re-
publiky.
DÛvodem omezení vefiejné linkové osobní dopravy v úseku Karlova

Studánka, Hvûzda, autobusové stanovi‰tû, Malá Morávka, Ovãárna, toãna,

je sníÏení rizika ohroÏení zdraví obyvatelstva koronavirem SARS CoV-2

v souvislosti s nadmûrnou koncentrací cestujících v dopravních prostfied-

cích, jimiÏ je zaji‰Èována pfiepravní sluÏba na této trase. Moravskoslezsk˘

kraj jako objednatel vefiejn˘ch sluÏeb by nebyl schopen garantovat pfiepra-

vu cestujících na uvedeném úseku v potfiebném rozsahu a souãasnû v sou-

ladu s hygienick˘mi pfiedpisy a nafiízeními. O to více pak nemÛÏe garan-

tovat zaji‰tûní hygienick˘ch podmínek v komerãní dopravû provozované

na zmínûném úseku. Nafiízení platí pro v‰echny spoleãnosti, tj. Transdev

Morava, s. r. o., âSAD Vsetín, a. s., a Koordinátor ODIS, s. r. o.

Konkrétnû jde o tyto linky a spoje:

853861 Bruntál – Vrbno pod Pradûdem – Karlova Studánka: spoje 5, 205,

212 v celé trase;

853862 Bruntál – Malá Morávka, Karlov – Karlova Studánka: spoje 3, 24,

201, 202, 203, 204 v celé trase;

853863 Bruntál – ·iroká Niva – Vrbno pod Pradûdem – Karlova Studánka:

spoj 26 v celé trase;

853864 Krnov – Malá Morávka, Karlov – Malá Morávka, Ovãárna, toã-

na: v‰echny spoje pouze v úseku Karlova Studánka, Hvûzda, aut. st. –

Malá Morávka, Ovãárna, toãna;

853885 Karlova Studánka – Malá Morávka, Ovãárna: v‰echny spoje v ce-

lé trase;

910120 Ostrava – Opava – Bruntál – Malá Morávka, Karlov – Malá

Morávka, Ovãárna: v‰echny spoje pouze v úseku Karlova Studánka,

Hvûzda, aut. st. – Malá Morávka, Ovãárna, toãna, resp. Malá Morávka,

Ovãárna, toãna – Karlova Studánka, rozc. Hvûzda. Zdroj: MûÚ R˘mafiov

Od soboty 24. fiíjna nejezdí autobusy na Ovãárnu

UÏiteãná informace
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V období od 21. do 25. listopadu 2020 bude uzavfien pro ve‰kerou sil-

niãní dopravu Ïelezniãní pfiejezd ve Val‰ovû. Uzavírka v˘raznû 

ovlivní autobusovou dopravu, která musí b˘t vedena z Bfiidliãné pfies

Vajglov, RyÏovi‰tû a Lomnici do Val‰ova. To se dotkne linek 854877

(R˘mafiov – Bfiidliãná – Bruntál) a 890921 (Olomouc – ·ternberk –

Bruntál – R˘mafiov), pfiedpokládané zpoÏdûní autobusov˘ch linek

bude 20 minut. Z toho dÛ-

vodu bude v daném období

na tûchto linkách vyvû‰en

v˘lukov˘ jízdní fiád a bude

zru‰ena obsluha zastávky

Bfiidliãná, lesy, linkou

854877 (z dÛvodu nemoÏ-

nosti bezpeãného otoãení

autobusu). Dále pro reali-

zaci autobusové dopravy

bude nutné vût‰inu spojÛ

uspí‰it ãi opozdit a omezit

poãet spojÛ na zastávku

Bfiidliãná, Kovohutû (bu-

dou zachovány pouze spo-

je na smûny a ze smûn).

Vlaky linky S10 budou

v úseku Bruntál – Val‰ov –

R˘mafiov nahrazeny auto-

busy náhradní dopravy bez

obsluhy zastávky Bfiidliã-

ná, lesy, a Ïelezniãní stani-

ce Bfiidliãná z dÛvodu ne-

moÏnosti bezpeãného otá-

ãení autobusÛ. JS
Zdroj: MU Bfiidliãná

Dojde k uzavfiení Ïelezniãního pfiejezdu ve Val‰ovû

26. záfií 2020 zaãal platit zákon Ministerstva financí âR o zru‰ení danû z na-
bytí nemovit˘ch vûcí. Dosud daÀ ãinila 4 % z ceny nemovitosti. Její zru‰ení je
platné se zpûtn˘m úãinkem, pokud jste se tedy stali majiteli nemovitosti
v prosinci 2019 nebo pozdûji, uÏ ji platit nemusíte.
Ministerstvo financí tímto krokem nabízí pomocnou ruku mlad˘m

rodinám, které chce povzbudit k pofiízení vlastního bydlení, zv˘‰it je-

ho dostupnost a oÏivit realitní trh. PÛvodní ãtyfii procenta z kupní ce-

ny tak nyní lidem zÛstanou a mohou je pouÏít napfiíklad na vybavení

nového bytu. Se samotnou daní navíc zaniká i povinnost podávat pfii-

znání k dani z nabytí nemovit˘ch vûcí. Státní rozpoãet kvÛli zru‰ení

danû z nabytí nemovit˘ch vûcí pfiijde v následujících letech o v˘nos

ve v˘‰i cca 13,8 mld. korun roãnû.

O vrácení jiÏ zaplacené danû je moÏné Ïádat na místnû pfiíslu‰ném fi-

nanãním úfiadû. LhÛta pro vyplacení je 30 dnÛ od podání Ïádosti, pfie-

platek lze také pouÏít k úhradû jiné vzniklé daÀové povinnosti. Pokud zá-

loha na daÀ ani daÀ sama nebyly uhrazeny a nebylo podáno daÀové pfii-

znání (napfiíklad z dÛvodÛ vypl˘vajících z daÀov˘ch opatfiení vydan˘ch

v souvislosti se zamezením ‰ífiení Covid-19) a poplatníka se t˘ká zru‰e-

ní danû z nabytí nemovit˘ch vûcí, není potfieba ãinit Ïádné kroky.

Ministerstvo financí pro vrácení pfieplatkÛ vytvofiilo webovou apli-

kaci, kterou najdete zde: https://ouc.financnisprava.cz/vratkadnnv.

Dal‰í moÏností je vyplnûní formuláfie na finanãním úfiadû nebo ode-

slání formuláfie po‰tou. JS
Zdroj: Ministerstvo financí âR

DaÀ z nabytí nemovitosti byla zru‰ena

Od zaãátku dubna tohoto roku funguje stránka Rychlá rada urãená pro pod-
nikatele a Ïivnostníky. Tato krajská konzultaãní poradna jim má pomoci zvlád-
nout ekonomicky nároãné období vzniklé vládními opatfieními. Stránka nabízí
informace o aktuální dostupné podpofie a bezplatné konzultace s odborníky.
Fungování konzultaãní poradny Rychlá rada bylo zahájeno na poãát-

ku dubna 2020 a funguje dodnes. V nejexponovanûj‰ích t˘dnech prv-

ního nouzového stavu od dubna do konce kvûtna 2020 se na její

stránky pfiihlásilo pfies 15 tisíc internetov˘ch uÏivatelÛ. 

„Celkovû jsme od dubna do záfií pomohli vyfie‰it 140 dotazÛ podni-
katelÛ a ÏivnostníkÛ z rÛzn˘ch ekonomick˘ch odvûtví. Uskuteãnila se
také fiada online nebo osobních konzultací. Teì jsme opût s odborní-
ky z krajsk˘ch agentur, oddûlení regionálního rozvoje a dal‰ích part-
nersk˘ch organizací pfiipraveni pomoci,“ doplnil námûstek hejtmana

Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krko‰ka. 

T˘m odborníkÛ Rychlé rady je sloÏen ze zástupcÛ oddûlení strategic-

kého plánování krajského úfiadu, ktefií jsou v˘konnou jednotkou ce-

lého systému. Odpovídají na pfiíchozí dotazy nebo je dále distribuují

odborníkÛm z partnersk˘ch organizací: Krajské hospodáfiské komory

MSK, CzechInvestu, Moravskoslezského paktu zamûstnanosti,

Moravskoslezského inovaãního centra Ostrava, spoleãnosti

Moravian-Silesian Tourism, BeePartner.

Konzultaãní podpora funguje ve v‰ední dny od 9:00 do 17:00 na
https://rychla-rada.cz/.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Podnikatelé se stále mohou obracet na poradnu Rychlá rada
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Zdravotnická záchranná sluÏba Moravskoslezského kraje prÛbûÏnû reaguje
na mûnící se epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocnûním Covid-19.
Pfiijatá opatfiení zahrnují nejen provoz speciálních v˘jezdov˘ch t˘mÛ, ale ta-
ké dal‰í vybavování standardních posádek ZZS, ‰kolení a pfiísn˘ reÏim v pro-
storách v˘jezdov˘ch základen. 
Pro o‰etfiování a transport Covid pozitivních pacientÛ jsou aktuálnû

urãeny ãtyfii pohotovostní t˘my ZZS MSK, které vyjíÏdûjí ze zákla-

den v Ostravû, Havífiovû a Opavû. Pátá v˘jezdová skupina je navíc

vyãlenûna speciálnû pfiímo z provozu, a vyjíÏdí tak k pacientÛm v ne-

pfietrÏitém reÏimu. Záchranáfii mífií k nemocn˘m v celotûlov˘ch 

ochrann˘ch oblecích, takÏe kaÏd˘ zásah je podstatnû ãasovû a tech-

nicky nároãnûj‰í neÏ bûÏné v˘jezdy. V posledním t˘dnu pfiitom t˘my

zasahují dennû prÛmûrnû u patnácti pacientÛ a toto ãíslo kaÏd˘ den

stoupá. Jejich práce umoÏÀuje bûÏn˘m posádkám ZZS zvládat obvy-

klou zásahovou ãinnost a b˘t k dispozici v‰em ostatním pacientÛm ve

standardních dojezdov˘ch ãasech i úrovni péãe. Namísto vyãlenûné

v˘jezdové skupiny navíc v denním provozu záchranáfii postavili jed-

no sanitní vozidlo nad bûÏn˘ poãet v˘jezdov˘ch skupin. 

Z dÛvodu pfiípravy na dal‰í moÏn˘ nárÛst pracovního nasazení ZZS

v souvislosti s epidemií koronaviru byli v uplynul˘ch dnech v‰ichni

ãlenové v˘jezdov˘ch skupin vybaveni sadami speciálních osobních 

ochrann˘ch prostfiedkÛ. Jejich souãástí jsou obleky a triãka urãená

k práci v celotûlov˘ch odûvech, obuv, pevnostní rukavice, celoobliãe-

jová maska s filtrem a respirátor. ZároveÀ probíhají podrobná ‰kolení

pracovníkÛ ve správném a bezpeãném pouÏití ochrann˘ch prostfiedkÛ. 

Aktuální epidemiologická situace si vyÏádala rozhodnutí pfiijmout re-

striktivní provozní opatfiení v prostorách základen ZZS MSK.

Spoãívá pfiedev‰ím v zákazu pfiítomnosti osob nevykonávajících

sluÏbu a samozfiejmû i cizích osob na v˘jezdov˘ch stanovi‰tích v ce-

lém kraji. Zastaveny byly ve‰keré vzdûlávací akce. Personál byl pfie-

organizován v rámci moÏností na stálé t˘my a zamûstnanci nesmûjí

cirkulovat po více základnách.

Pfies komplikující se epidemiologickou situaci jsou pracovníci ZZS

MSK i nadále pfiipraveni plnit své úkoly v rámci pfiednemocniãní ne-

odkladné péãe. 

Foto a text: PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

âinnost záchranáfiÛ se v souvislosti s epidemií Covid-19 zintenzivÀuje

Obyvatele Bruntálska a Krnovska trápí fiadu let nedostatek zubních lékafiÛ.
Situaci v regionu by mûl zlep‰it projekt SdruÏeného zdravotnického zafiíze-
ní Krnov, které díky finanãní podpofie Moravskoslezského kraje a zapojení
nûkolika mûst rozjede provoz ãtyfi zubních ordinací, a to v Bfiidliãné,
Horním Bene‰ovû, Vrbnû pod Pradûdem a Krnovû. Pro r˘mafiovské obãany
je ze zmínûn˘ch ordinací nejblíÏ ta v Bfiidliãné. Start jejího fungování je na-
plánován na zaãátek listopadu. Oddálit ho v‰ak mÛÏe zhor‰ující se situace
epidemie Covid-19.

V úter˘ 29. záfií do‰lo k slavnostnímu zprovoznûní prvních dvou

ze ãtyfi ordinací, a to ve Vrbnû pod Pradûdem a Horním Bene‰ovû.

¤editel krnovské nemocnice Ladislav Václavec pfiedpokládá, Ïe

by v‰echny ordinace mohly zaãít fungovat do konce tohoto roku.

„V‰ichni dobfie víme, Ïe nestaãí vytvofiit zubafii dÛstojné pracov-
ní podmínky, ale tfieba také zajistit bydlení a dal‰í zázemí. V dne‰-
ní dobû se mûsta i nemocnice pfiedbíhají s nabídkami lukrativních
benefitÛ a pfiivést do na‰eho pohraniãí perspektivní kolegy není

Nûkolik zubních ordinací v okolí zahájí provoz

Dnes jiÏ víme, Ïe pít mléko pro zdravé kosti není zcela dostaãující

a rostoucí v˘skyt osteoporózy nejen u Ïen to do znaãné míry potvr-

zuje. Kosterní systém v dobrém stavu bezpochyby zaji‰Èuje celkové

zdraví a kvalitu Ïivota kaÏdého jedince. 

PÛvodní pfiedpoklad dodání dostateãného mnoÏství vápníku do orga-

nismu jako prevence zlomenin je dnes jiÏ vyvrácen. Zv˘‰ená dodáv-

ka mÛÏe naopak zpÛsobit ukládání kalcia do cévních stûn a v této

souvislosti hrozí vy‰‰í riziko vzniku infarktu myokardu nebo mozko-

vé mrtvice. UÏívání samotného kalcia má tedy v˘znam pouze krát-

kodobû u pfiehnan˘ch alergick˘ch reakcí nebo v indikacích stanove-

n˘ch lékafiem. Jako doplnûk stravy k dlouhodobému uÏívání nelze sa-

mostatnû vápník doporuãit.

Pro správné vstfiebání vápníku je obecnû doporuãován vitamin D,

kter˘ b˘vá uÏíván pro zdraví kostí a ãasto b˘vá kombinován s vápní-

kem v jedné tabletû. Nedostatek vitaminu D se dále mÛÏe projevovat

zejména oslabenou imunitou, vy‰‰í únavou nebo tfieba zv˘‰en˘m vy-

padáváním vlasÛ. Vitamin D je souhrnn˘m názvem pro celou skupi-

nu vitaminÛ a dnes je povaÏován spí‰ za hormon neÏ za vitamin.

Pfiírodním zdrojem vitaminu D je sluneãní záfiení, strava bohatá na

tuãné ryby, vejce, máslo apod. V populaci jiÏ del‰í dobu dochází 

k omezování Ïivoãi‰n˘ch tukÛ v potravû, a nedostatek vitaminu

D v organismu tak narÛstá. I z tohoto dÛvodu je jiÏ tlak na nízkotuã-

né potraviny povaÏován za medicínsk˘ omyl posledních 30 let.

Rostlinné zdroje vitaminu D jsou nedostateãné a nûkdy je opravdu

nutné vitamin D doplÀovat formou doplÀkÛ stravy. Ov‰em je tfieba si

uvûdomit, Ïe tento vitamin je rozpustn˘ v tucích, tudíÏ se muÏe 

ukládat v organismu a v extrémních pfiípadech dochází i k pfiedávko-

vání. Proto je vÏdy nutné dodrÏovat doporuãené denní dávkování sta-

novené v˘robcem. 

Vitamin D není jedin˘m vitaminem zasahujícím do tvorby kostní

hmoty. Mnohem vût‰í v˘znam pfii pohybu vápníku v organismu je

v souãasnosti pfiikládán vitaminu K2. Prakticky tento vitamin podpo-

ruje ukládání vápníku v kostech a zubech a napomáhá odstraÀovat

vápník z míst, kde jej nechceme. Nedostatek b˘vá spojován s vy‰‰ím

rizikem vzniku osteoporózy, mozkové mrtvice, srdeãního infarktu, 

diabetu, ledvinov˘ch kamenÛ a nádorov˘ch onemocnûní. Vitamin

K je skupinou vitaminÛ rozpustn˘ch v tucích, oznaãovan˘ch jako vi-

tamin K1, K2 a K3. Vitamin K1 se nachází v listové zeleninû a je dÛ-

leÏit˘ pro regulaci sráÏlivosti krve. Z hlediska kostního metabolismu

je dÛleÏit˘ vitamin K2, kter˘ vytváfiejí bakterie ve zdravém stfievním

prostfiedí. Z potravin jsou nejbohat‰ím zdrojem fermentované potravi-

ny, napfi. kysané zelí, nebo Ïivoãi‰né potraviny (vejce, máslo a nûkte-

ré s˘ry). Doporuãená denní dávka vitaminu K2 není je‰tû pfiesnû sta-

novena, rÛzné zdroje doporuãují pfiíjem mezi 100–200 mcg na den.

MnoÏství kostní hmoty klesá jiÏ od 30. roku Ïivota, a pokud chceme

mít zdravé a silné kosti i ve stáfií, mûli bychom zaãít vãas doplÀovat

nejen vápník, ale i vitamin K2 v kombinaci s vitaminem D. Tím mÛ-

Ïeme zlep‰it hustotu sv˘ch kostí a pfiedejít komplikovan˘m zlomeni-

nám a zhor‰ení celkového zdravotního stavu organismu.

Mgr. Marek Hampel, lékárník 

Okénko lékárníka: 
V˘znam vápníku a vitaminÛ pro zdraví na‰ich kostí

Zdravotnictví
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snadné. V zaãátku nám pomoc pfiislíbili dva zku‰ení stomatologo-
vé z na‰eho regionu, kter˘m patfií mé velké díky. V dal‰ích mûsí-
cích by do ordinací mûli nastoupit mladí kolegové ze zahraniãí,
ktefií v âesku jiÏ pracovali a osvûdãili se. Poãítáme s moÏností, Ïe
by v budoucnu mohli zubafii ordinace pfievzít pod svá kfiídla,“ 
uvedl Ladislav Václavec. 

Vybavení v‰ech ãtyfi zubních ordinací pfii‰lo na 6,8 milionu korun

vãetnû DPH a bylo hrazeno z rozpoãtu Moravskoslezského kraje. 

Foto a text: Jifií Kru‰ina, tiskov˘ mluvãí 
SZZ Krnov a SN v Opavû

V pátek 9. fiíjna se tercie r˘mafiovského gymnázia rozhodla v rámci projek-
tu „Ukliìme âesko“ vyãistit oblast mezi rybníky a zahrádkáfiskou kolonií
U Lomu.
Odpadky jsme zaãali sbírat uÏ cestou u Penny marketu. Pytle se po-

malu zaãínaly plnit sáãky, PET lahvemi, propiskami, plechovkami

a sklem. To je jen ãásteãn˘ v˘ãet odpadu, kter˘ jsme na‰li po cestû.

Pak jsme vyrazili po cyklostezce smûrem do Janovic, kde jsme nara-

zili dokonce i na rozbit˘ záchod nebo na plechy. Po krátké pfiestávce

zaãal hlavní úkol, uklidit kolem rybníkÛ. Pánve, plechovky, sklenice,

obaly, PET lahve – v‰e jsme nacházeli v obrovském mnoÏství.

Celkovû jsme sesbírali 17 pytlÛ o hmotnosti kolem 250 kilogramÛ.

Pneumatiku z traktoru, kterou jsme lovili z M˘dlového potoka témûfi

tfii ãtvrtû hodiny, se nám nakonec vytáhnout nepodafiilo. Co se nám

ale podafiilo, bylo získat skvûl˘ záÏitek a uÏít si cel˘ den. 

Dûkuji v‰em sv˘m spoluÏákÛm, ktefií se úãastnili úklidu a pomohli

pfiírodû. Velké díky patfií také vedení ‰koly, Ïe akci umoÏnilo, a paní

uãitelce Mgr. Andree Továrkové, která nám ji pomohla zorganizovat.

NemÛÏu opomenout ani Katefiinu Landovou z âeského svazu 

ochráncÛ pfiírody, která bezplatnû zaslala pytle a rukavice, a spoleã-

nost Mûstské sluÏby R˘mafiov, která odpad odvezla. Úklidu zdar! 

Text: Slávek Ondra
Foto: Andrea Továrková

Gymnazisté uklízeli âesko

Nejen tímto slovním spojením se fiídily uãitelky Základní umûlecké

‰koly R˘mafiov, kdyÏ se rozhodly vernisáÏ k v˘stavû Po stopách 
uhlífiÛ vysílat Ïivû na sociální síti Facebook. Dle jejich slov ‰lo o prv-

ní zku‰enost s Ïiv˘m vysíláním, jeÏ bylo alternativou za pÛvodnû plá-

novanou vernisáÏ, která se vzhledem k vládním nafiízením nemohla

konat za pfiítomnosti hostÛ. Martina Kohoutková a Kamila Pánková

byly sice v galerii Fabrika samy dvû, ale divákÛm poskytly díky své-

mu videu témûfi plnohodnotn˘ záÏitek z vernisáÏe. 

V úvodu pfiedvedly modely svítících milífiÛ, které byly jedním z pro-

jektÛ 14 úãastníkÛ v˘tvarného soustfiedûní ve Îìárském Potoce.

Spoleãnû s nimi na ãtyfidenní soustfiedûní odcestoval i duch hrabûte

Harracha, kter˘ dûtem udûloval rÛzné úkoly. Souãástí v˘stavy jsou 

akvarelové malby lesa a lesních zákoutí nebo keramické reliéfy, jeÏ

znázorÀují upracované ruce uhlífiÛ z JeseníkÛ. Na schodi‰Èovém zá-

bradlí uãitelky pfiedstavily akvarelové malby vrbov˘ch vûtviãek, kte-

ré dûti nejdfiíve namalovaly a poté se z nich uãily vyrobit uhel na

kresbu. V rámech na zdech schodi‰tû jsou umístûny fotografie dûtí ze

soustfiedûní, také dopisy, které dostávaly od hrabûte Harracha, a rov-

nûÏ zmínûné kresby uhlem. 

Pokud vás zajímá, jak dále dûti pracovaly s tématem „Po stopách 

uhlífiÛ“, mÛÏete se podívat na krátk˘ animovan˘ film, kter˘ byl vy-

tvofien bûhem soustfiedûní – https://1url.cz/vzfiy. JS
Foto: archiv ZU· R˘mafiov

Nepoznaná doba vyÏaduje nepoznané vûci

·kolství
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Aktuální roãní období s sebou pfiiná‰í i pozdní rozednívání a brzké stmívání, ml-
hu, hust˘ dé‰È ãi snûÏení. Moravskoslez‰tí preventisté spolu s dopravními po-
licisty a krajsk˘m koordinátorem BESIP opûtovnû apelují na nejzranitelnûj‰í 
úãastníky silniãního provozu – chodce i cyklisty, aby dbali na svou viditelnost.
Díky uÏití retroreflexního prvku mÛÏe fiidiã zaregistrovat chodce aÏ

na vzdálenost 200 metrÛ. Je-li v‰ak chodec obleãen do tmavého o‰a-

cení, fiidiã jej spatfií na vzdálenost aÏ desetkrát men‰í (cca 20 metrÛ).

Reflexní prvky je vhodné umístit na pohyblivé ãásti tûla, nejlépe na

kotník ãi zápûstí (pfiípadnû obû místa), vÏdy na stranu smûrem do vo-

zovky tak, aby byly viditelné a díky nim se stal viditeln˘m i chodec.

Dûtem je vhodné opatfiit obleãení s reflexními doplÀky, reflexní ma-

teriál by mûl b˘t i souãástí ‰kolních bra‰en ãi batohÛ. Zejména mlad-

‰í ‰koláci mohou b˘t ménû soustfiedûní, nûktefií je‰tû neumí pfiedvídat

a odhadovat vzdále-

nost. Je zapotfiebí,

aby byli co nejvíce

viditelní a fiidiã mûl

moÏnost vãas zarea-

govat. Dopravní v˘-

uce nejmen‰ích ‰ko-

lákÛ se preventisté

vûnují permanentnû

p ros t fi edn ic tv ím

pfiedná‰ek a besed, za

v‰echny lze pfiipome-

nout projekty Zebra

se za tebe nerozhléd-

ne, Policejní pohádky

ãi Markétina doprav-

ní v˘chova.

Nûktefií star‰í ‰koláci pfii pohybu v silniãním provozu uÏívají slu-

chátka a poslouchají hudbu. To mÛÏe komplikovat jejich orientaci

v kritické dopravní situaci, opût je vhodné, aby „nebyli neviditelní“

a fiidiã mûl ‰anci reagovat. OhroÏenou skupinou jsou také seniofii.

Jejich pohyblivost mÛÏe b˘t limitována, stejnû jako zrak ãi sluch.

Orientace seniora v silniãním provozu tak mÛÏe b˘t svízelnûj‰í.

Nejen zmínûné nejohroÏenûj‰í skupiny policisté oslovili pfii preven-

tivní akci „Nebuìte neviditelní“ a vûnovali jim reflexní pásky.

Nûkter˘m chodcÛm vysvûtlili vhodné umístûní reflexního pfiedmûtu,

neboÈ lidé jej ãasto umístili nesprávnû a v tmavém obleãení byli ob-

tíÏnû viditelní.

SníÏenou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy úãastníci provozu

na pozemních komunikacích dostateãnû zfietelnû nerozeznají jiná vozid-

la, osoby, zvífiata nebo pfiedmûty na pozemní komunikaci, napfiíklad od

soumraku do svítání, za mlhy, snûÏení, hustého de‰tû nebo v tunelu.

Zákon také ukládá povinnost chodcÛm, pohybují-li se mimo obec za sní-

Ïené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místû, které není

osvûtleno vefiejn˘m osvûtlením, mít na sobû prvky z retroreflexního ma-

teriálu umístûné tak, aby byly viditelné pro ostatní úãastníky provozu.

Reflexní i fluorescenãní materiály je potfieba vhodnû kombinovat,

umisÈovat nejlépe ke konci rukávÛ, blízko ke kolenÛm a do úrovnû

pasu. Cyklisté je mohou pfiilepit na pfiilbu a kolo, pfiípadnû pouÏít

do paprskÛ kola. Rodiãe by pfii nákupu aktovek, podzimních a zim-

ních bund pro své dûti mûli myslet na to, aby byly opatfieny reflex-

ními bezpeãnostními prvky. Reflexní vesta v˘raznû zvy‰uje viditel-

nost za tmy i svûtla. B˘t vidûn je základem bezpeãné cesty v sil-

niãním provozu, aÈ uÏ vede kamkoliv. 

mjr. Mgr. Bc. Gabriela Pokorná
vrchní komisafi oddûlení prevence

Foto: archiv Krajského fieditelství policie MSK

Nebuìte neviditelní

Rádi bychom touto cestou podûkovali v‰em mil˘m o‰etfiovatelkám

z Diakonie R˘mafiov pod vedením paní Bc. Marcely MaÀurové, kte-

rá v‰e perfektnû organizovala. TaktéÏ ochotn˘m a vstfiícn˘m zdravot-

níkÛm oddûlení o‰etfiovatelské péãe v nemocnici v R˘mafiovû pod ve-

dením paní Olgy Kloudové a v neposlední fiadû lékafiÛm MUDr.

Dagmar Linhartové a MUDr. Ondfieji Strnadelovi za jejich vzornou

a mnohdy obûtavou péãi, kterou vûnovali mému otci Alfredu

Heinischovi zejména v posledních nároãn˘ch mûsících jeho Ïivota.

Bez jejich pomoci, která byla k nezaplacení, bychom péãi sami ne-

zvládli. DùKUJEME. Za zarmoucenou rodinu syn Alfred Heinisch

Podûkování

Redakce R˘mafiovského horizontu obdrÏela k oti‰tûní pfiíspûvek za-

stupitele JUDr. Jana Cutáka v rozsahu 8 502 znakÛ (vãetnû mezer).

Podle Zásad pro ti‰tûná a elektronická média mûsta R˘mafiov je roz-

sah nevyÏádaného textu omezen na 3 600 znakÛ (vãetnû mezer).

Pisatel byl vyzván k úpravû textu, coÏ ale odmítl. Redakãní rada se

proto rozhodla pfiíspûvek v pÛvodním rozsahu neotisknout. 

Redakce RH

Vyjádfiení redakãní rady
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Rozlouãili jsme se

Josef ·uba – R˘mafiov............................................................... 1938

Alfred Heinisch – R˘mafiov ...................................................... 1933

Milo‰ ·ibal – Horní Mûsto........................................................ 1950

Alois Sochor – R˘mafiov........................................................... 1945

Jaroslav Nikl – R˘mafiov........................................................... 1961

Josef Pospí‰il – R˘mafiov .......................................................... 1952

Jaroslav Marcinák – Ondfiejov .................................................. 1945

Miroslav Skokan – Stfiíbrné Hory............................................. 1963

Stanislav Konvalinka – Skály ................................................... 1943

AneÏka Casciani – Stará Ves..................................................... 1931

Eva Pefiinová – Ondfiejov .......................................................... 1946

Anna Skokanová – R˘mafiov .................................................... 1938

Josef Dolansk˘ – R˘mafiov ....................................................... 1971

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií oslavili 80 let a více

Anna Hviezdová – R˘mafiov.................................................. 80 let 

Miroslav ·imek – R˘mafiov................................................... 80 let

Antonia âudová – R˘mafiov .................................................. 80 let

Drahoslava ·imková – R˘mafiov ........................................... 81 let

Oldfii‰ka Boroviãková – R˘mafiov ......................................... 81 let

Franti‰ek Ujfalu‰i – R˘mafiov................................................ 81 let

Helena Marková – R˘mafiov.................................................. 82 let

Franti‰ek Urbaník – R˘mafiov................................................ 82 let

Ladislav I‰tok – R˘mafiov...................................................... 82 let

Olga Spurná – R˘mafiov ........................................................ 82 let

Eva Köhlerová – R˘mafiov .................................................... 82 let

Jarmila Jureãková – R˘mafiov................................................ 83 let

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

Martin Slovák – R˘mafiov...................................................... 83 let

Miroslava Beyerová – R˘mafiov ............................................ 83 let

Herbert Niekisch – R˘mafiov ................................................. 83 let

Anna Mikesková – R˘mafiov ................................................. 84 let

Jifií Karel – R˘mafiov.............................................................. 84 let

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

AlÏbûta ·tulová – R˘mafiov................................................... 85 let

Marie ·umpolcová – R˘mafiov .............................................. 85 let

Marie Poli‰enská – R˘mafiov................................................. 85 let

Zdenka ÎiÏková – R˘mafiov .................................................. 85 let

Miroslav Ondra – R˘mafiov ................................................... 86 let

Alexandr Tome‰-Podkujko – R˘mafiov ................................. 87 let

Ladislav Dokládal – R˘mafiov ............................................... 87 let

Irena Ondrá‰ková – R˘mafiov ................................................ 87 let

Vlasta Chlupová – Janovice .................................................. 88 let

Ludmila Kameníková – R˘mafiov.......................................... 88 let

Anna Rotterová – R˘mafiov ................................................... 88 let

Vladimír Toman – R˘mafiov .................................................. 89 let

Vûra Pfiecechtûlová – R˘mafiov.............................................. 96 let

Dne 20. 11. 2020 oslaví v kruhu své velké

rodiny úctyhodné 90. narozeniny

na‰e maminka, babiãka, prababiãka 

a praprababiãka,

paní Aloisie Poláchová
z R˘mafiova.

Pfiejeme hodnû zdraví a zase jenom zdraví

do dal‰ích let.

Synové Karel a Josef, dcera ZdeÀka,
vnuãky Marcela, Dana a Pavla, Milu‰e,

Helena a vnuk Jifií, pravnuãky Lucie,
Simona, Markéta a Lucie, pravnuci Radek,

Marián, Dominik a Adam, pravnuk
Martínek

Blahopfiání
Dne 31. 10. 2020 oslaví Ïivotní jubileum

80 let

paní Marie ·ubová.
V‰e nejlep‰í, pfiedev‰ím hodnû zdraví,

pohodu, radost z vnouãat a pravnouãat

pfieje

manÏel Franti‰ek a dcery Jarmila
a Alena s rodinami.

Blahopfiání k v˘roãí
svatby

Dne 17. fiíjna 2020 oslavili

Jitka a Franti‰ek
Teuchmannovi

50 let manÏelství.

Îivot utíká a vám stále patfií svût, radost veliká je s vámi ho sdílet.

Srdeãnû vám gratuluje celá rodina.

Dne 6. fiíjna 2020 jsme vzpomnûli 

6. smutné v˘roãí úmrtí na‰í milované

maminky, manÏelky a babiãky,

paní Jifiinky Kysilkové.
S láskou a úctou vzpomínají

manÏel Jan
dcera Jifiina

syn Petr
vnuk Jarek

Dne 9. listopadu 2020 tomu bude 

jiÏ 30 let, co si k sobû Stvofiitel povolal 

svého sluÏebníka 

Franti‰ka Stanzela. 
VzpomeÀte na nûj v‰ichni, kdo jste jej znali,

váÏili si jej a mûli ho rádi pro jeho humor,

laskavost, moudrost, ãestnost a obûtavost.

ManÏelka Jana, syn Vladimír a dcera Irma

s rodinou

25. 10. 2020 by se doÏil 80 let 

Jan Reichl, 
dlouholet˘ funkcionáfi TJ Jiskra R˘mafiov

a správce rekreaãního tábora Hedva na

Vranovû.

Vûnujte mu prosím vzpomínku s námi.

ManÏelka Jarka, dûti Roman, Irena
a sestra Marcela s rodinami
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T̆ den pfiedtím, neÏ Vláda âR z dÛvodu koronavirové pandemie tuzemské ga-
lerie a muzea opût pro vefiejnost uzavfiela, probûhla v sobotu 3. fiíjna v ga-
leriích Octopus a Pran˘fi r˘mafiovského muzea vernisáÏ dvou v˘stav – kre-
seb, grafik a maleb v˘znamn˘ch ãesk˘ch v˘tvarnic Jitky a Kvûty Válov˘ch
a fotografií stejnû v˘znaãn˘ch fotografÛ Jifiiny a Jifiího Hankeov˘ch. Velmi 
emotivní bylo vystoupení tfiináctiãlenného ‰umperského sboru ÎAVEZ (Îádané
a veselé zpûvy), kter˘ zazpíval italské villanelly z 16. století. Na vernisáÏi by-
la pfiítomna zástupkynû rodiny Válov˘ch Marie Vydrová, která ve spoluprá-
ci s umûlkyní a kurátorkou Dagmar ·ubrtovou v˘stavu umoÏnila realizovat.
Pfiijel také Jindfiich ·treit ãi sochafii Václav Fiala a Tomá‰ Valu‰ek. 
R˘mafiov‰tí se mohli s dílem, ale zejména se svérázn˘mi malífikami

Jitkou (*13. prosince 1922, Kladno – †27. bfiezna 2011, Kladno)

a Kvûtou (*13. prosince 1922, Kladno – †6. záfií 1998, Kladno)

Válov˘mi seznámit prostfiednictvím zájezdÛ po (zejména praÏsk˘ch)

umûleck˘ch ateliérech organizovan˘ch sovineck˘m fotografem a ku-

rátorem tamní legendární galerie Jindfiichem ·treitem uÏ v roce 1988.

Náv‰tûvu u sester Válov˘ch zachytil Roman Panáãek na fotografiích,

z nichÏ ãtyfii jsou souãástí právû probíhající v˘stavy nesoucí pfiíznaã-

n˘ název Dvû tûla, jedna du‰e. V̆ tvarnice, jeÏ vstoupily do povûdo-

mí jako „Válovky“, byly totiÏ dvojãaty a velkou ãást svého Ïivota

proÏily spolu v fiadovém domku v Bendlovû ulici v Kladnû, v nûmÏ

také tvofiily. 

DÛm se zachovan˘m ateliérem Jitky, pÛsobivou mozaikou s motivem

orchidejí v koupelnû, zahradou a archivem sester Válov˘ch zve od

loÀského roku k náv‰tûvû. Za záchranou odkazu obou v˘tvarnic

a moÏností prohlídky autentick˘ch prostor stojí Marie Vydrová, man-

Ïelka synovce sester Válov˘ch, která se poslední roky o Jitku starala,

a Dagmar ·ubrtová, jeÏ se mimo vlastní tvorbu zab˘vá propagací,

vystavováním a katalogizací ve‰kerého materiálu a díla, které v do-

mû zÛstaly. 

Pro r˘mafiovskou v˘stavu vybrala soubor pfieváÏnû kreseb, men‰í mí-

ry grafik a ilustrací. Na v˘stavû jsou v‰ak zastoupeny i dvû malby –

Jitãina expresivní kompozice Já mám konû, vran˘ konû (1948) z dob

studia v ateliéru Emila Filly, u nûhoÏ po roce 1945 na praÏské 

UMPRUM obû studovaly, a Kvûtin obraz Îena (1966) s typick˘m

motivem sumární a valounovité postavy. Tu Kvûta zmonumentalizo-

vala a zmnoÏila v pÛsobivé suché jehle z roku 1971. Z grafického dí-

la Jitky jsou prezentovány linoryty (spolu s tuÏkov˘mi a tu‰ov˘mi

skicami), jeÏ vznikly jako ilustrace ke knize Koãovníci severu
J. O. Curwooda, vydané v roce 1962 a 1973 v populární edici dobro-

druÏné literatury nakladatelství Albatros.

Bylo jiÏ zmínûno, Ïe velk˘ prostor na v˘stavû zaujímají kresby. Ty

mají vût‰inou charakter skic, mohlo by se proto zdát, Ïe jde o pouhé

„marginálie“, vût‰ina z nich je v‰ak vystavena vÛbec poprvé a hlav-

nû pfiedstavují „velk˘ svût v mal˘ch linkách“, jak Dagmar ·ubrtová

nazvala publikaci vûnovanou právû kresbám Válovek. Jedinû z nich

totiÏ mÛÏeme vyãíst dlouhou cestu poznání a prÛzkumu za v˘sledn˘-

mi kompozicemi, které jsou pro autorky tak typické a které známe

z v˘stav ãi dlouhodob˘ch expozic napfi. Národní galerie v Praze ãi

Muzea umûní Olomouc. Rychlá skica, prvotní zachycení my‰lenky

a vizualizování pfiedstavy v konkrétním okamÏiku totiÏ umoÏÀuje na-

hlédnout do autorovy mysli a psychiky daleko lépe neÏ finální, po

dobu nûkolika dnÛ ãi mûsícÛ malované kompozice. Oproti nim jsou

kresby Ïivûj‰í a bezprostfiednûj‰í. 

Studijní kresby vypovídají o intenzitû zájmu o dané téma. Kupfiíkladu

Jitka Válová nakreslila desítky záznamÛ zavû‰en˘ch tûl poraÏen˘ch

b˘kÛ na jatkách, jejich hlav a roztaÏen˘ch nohou, které ji dovedly

k finálnímu námûtu Poslední dotyk, koneãnému smífiení zvífiete s ãlo-

vûkem. Kvûta Válová se zase zamûfiila na ãlovûka v jeho bûÏném pro-

stfiedí, konkrétnû v kladensk˘ch hutích, jejichÏ industriální, pekelnû

pfiízraãná atmosféra stála na poãátku jejího hledání. O nûco pozdûji

se dopracovala k nadãasov˘m námûtÛm, napfi. Pokání, Návrat,
Bfiemeno, Oãi nebo Dlanû. Souãástí v˘stavy jsou také experimentál-

nûj‰í a vzdu‰né lité kresby Jitky na motivy hudebních skladeb Leo‰e

Janáãka (Taras Bulba, Listy dÛvûrné, Symfonieta ad.). DÛm sester

Válov˘ch zapÛjãil také velkoformátové kresby, jeÏ vznikly tûsnû pfied

její smrtí (Strom, Jeskynû, Hvûzdník). V̆ stavu symbolicky zakonãují

Jitãina existenciální skica Jak odejdeme? a Kvûtina odpovûì v kres-

bû Návrat. 
V̆ stavû v prostorách Galerie Octopus pfiedchází v komorním prosto-

ru pfiízemní galerie Pran˘fi pfiehlídka snímkÛ v˘znamn˘ch fotografÛ

Jifiiny (*1948, Kladno) a Jifiího (*1944, Kladno) Hankeov˘ch. Jifií

Hanke mimo portréty autorek nafotil rovnûÏ jejich aktivitu v umû-

leckém uskupení Trasa ãi legendární setkávání po vernisáÏích v kla-

denské Galerii 55. Jak autor vzpomíná, „prostor domu sester
Válov˘ch byl zcela zaplnûn náv‰tûvníky, ktefií posedávali na pfiipra-
ven˘ch matracích okolo stûn ateliéru, postávali, kde se dalo (v dob-
rém poãasí poslouÏila k setkání i pfiilehlá zahrada), a pfii dobrém ví-
nû a dobré náladû se probíralo v‰e moÏné. Právû tato neformální at-
mosféra na tomto ostrÛvku svobody v jinak dosti nesvobodném
Kladnû byla nedílnou souãástí v‰ech v˘stav“. Snímky z osmdesát˘ch

let minulého století stfiídají ty smutnûj‰í z posledních let Jitãina Ïivo-

Dvojjediné sestry Válovy v Galerii Octopus

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Vlevo Jindfiich ·treit, vpravo Kvûta Válová (1988), foto: Roman
Panáãek

Vlevo Jitka Válová, Jindfiich ·treit, uprostfied Miloslav PoÏár a vpra-
vo Kvûta Válová (1988), foto: Roman Panáãek ·umpersk˘ sbor ÎAVEZ
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ta bez Kvûty. Soubor uzavírají pÛsobivé barevné fotografie Jifiiny

Hankeové, na nichÏ zachytila zastaven˘ ãas v jiÏ opu‰tûném ateliéru

kladenského domu, jehoÏ fasádu od roku 2018 zdobí pamûtní deska

upomínající na zdej‰í pÛsobení autorek.

Pokud se v listopadu muzea a galerie vefiejnosti otevfiou, v˘stavu do

29. listopadu stihnete nav‰tívit. Spolek OCTOPUS k ní za laskavé fi-

nanãní podpory mûsta vydal také ãtyfistránkov˘ katalog. Pro aktuální

informace sledujte na‰e webové nebo facebookové stránky @muzeum

rymarov. Text: Michal Vyhlídal
Foto: Adam Rybka

Dagmar ·ubrtová s Jindfiichem ·treitem

Marie Vydrová (uprostfied)

R o z m a n i t á

sbírka r˘ma-

fiovského mu-

zea, jeÏ se

soustfiedí na

sbûr pfiedmûtÛ

vztahujících

se k mikrore-

gionu R˘ma-

fiovska, byla

r o z ‰ í fi e n a

o sakrální pfied-

mût z 19. sto-

letí. Pánové

Jan Klinkov-

sk˘ a Jifií Pro-

ke‰, ktefií ná‰

region, kon-

krétnû chalu-

pu v Tûcha-

novû, nav‰tû-

vují pravidel-

nû nûkolik de-

sítek let, vû-

novali muzeu

Ïelezn˘ kova-

n˘ kfiíÏ, kter˘ ze zdevastovaného interiéru kostela sv. Anny v zaniklé

vsi Hutov u Jifiíkova v polovinû osmdesát˘ch let minulého století za-

chránil Marek Vozn˘ (str˘c J. Klinkovského). Ten 120 cm dlouh˘

a 80 ‰irok˘ kfiíÏ dle vzpomínek z Hutova do Tûchanova donesl na zá-

dech a uloÏil v kÛlnû. Kdyby fiemeslnû zhotoven˘ artefakt nechal na

místû, skonãil by pravdûpodobnû ve sbûrnû surovin. Otázkou zatím

zÛstává, zda kfiíÏ pochází z nûjakého reprezentativnûj‰ího náhrobku,

nebo spí‰e tvofiil centrální hfibitovní kfiíÏ, jeÏ jsou ale z drtivé vût‰iny

na R˘mafiovsku vytesány z kamene. Îe by byl osazen na stfie‰e vûÏe

kostela, je vzhledem k jeho detailnímu zpracování nepravdûpodobné.

Muzeum nechá kfiíÏ zrestaurovat, pak se stane souãástí dlouhodobé

expozice, v níÏ prezentuje napfiíklad zvon z roku 1843, kter˘ pÛvod-

nû visel v kapli zaniklé obce RÛÏové. DárcÛm Mûstské muzeum

R˘mafiov velice dûkuje! Text a foto: Michal Vyhlídal

PfiírÛstek do muzejních sbírek
¤íjen: KfiíÏ z Hutova (19. století)

Leto‰ní turistická sezóna v budovû textil-
ky Hedva âesk˘ brokát je u konce. Oproti
pfiedchozím letÛm byla velmi specifická,
coÏ se podepsalo na její rekordní ná-

Hedva v rytmu Technotrasy vracela náv‰tûvníky do minulosti

Martina Kohoutková provází s Franti‰kem Schielem Franti‰ek Schiel s manÏelkou Marií a synem
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v‰tûvnosti. Turismus nejen v âeské republice, ale i v Evropû se musel letos
pot˘kat s pandemií zpÛsobenou ‰ífiením nového koronaviru SARS-CoV-2, zpÛ-
sobujícího onemocnûní Covid-19. Je‰tû na zaãátku letní sezóny tak panovala
znaãná nejistota, zda si strach lidí z nákazy, uzavfiené hranice a vládní proti-
epidemická opatfiení nevyberou svou daÀ.
S externí expozicí o textilnictví pfiitom mûly Mûstské muzeum

R˘mafiov a spoleãnost Hedva âesk˘ brokát na Opavské ulici smûlé

plány. V roce 2019 byla otevfiena nová ãást expozice „Jak vzniká tka-

nina“ díky podpofie z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd

v rámci ãesko-polské spolupráce. I díky tomu náv‰tûvnost v loÀském

roce pfiekonala tisícovku. Letos muzeum pfiipravilo netradiãní ko-

mentované prohlídky, které náv‰tûvníky popularizaãní formou vrace-

ly do minulosti. Tomu odpovídal i rozsáhl˘ mediální zájem. O plá-

novan˘ch akcích informovaly âeská televize a regionální televize

Polar, âesk˘ rozhlas a Radio Proglas, psaly o nich deníky Právo,

Mladá Fronta Dnes a Bruntálsk˘ deník, magazíny TIM, Turista,

Zelení a doba, Kreativ ãi t˘deník 5+2. 

Celá prohlídková trasa, zahrnující nejstar‰í expozici „Dûjiny textil-

nictví na R˘mafiovsku“, místnost b˘valé praÏské prodejny kravat

s nábytkem ve stylu art deco, brokátovou místnost a expozici „Jak

vzniká tkanina“, byla tak jako v loÀském roce rovnûÏ zahrnuta do

projektu Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., „Technotrasa surová

krása“, jehoÏ cílem je mapovat a pfiibliÏovat technické památky

Moravskoslezského kraje, kter˘m byla také finanãnû podpofiena

z programu „Podpora technick˘ch atraktivit v Moravskoslezském

kraji v roce 2020“.

A co leto‰ní program nabízel? Standardní prohlídky byly nav˘‰eny

o vût‰í poãet náv‰tûvních dnÛ. Kromû zaveden˘ch otevíracích dnÛ

(úter˘, ãtvrtek, sobota) v kvûtnu, ãervnu a záfií bylo bûhem ãervence

a srpna otevfieno navíc i ve stfiedu a v pátek. To ale nebylo to hlavní.

Mûstské muzeum R˘mafiov ve spolupráci s firmou Hedva âesk˘ bro-

kát a herci z Mûstského divadla R˘mafiov uspofiádalo sérii mimofiád-

n˘ch komentovan˘ch prohlídek. Na ty se náv‰tûvníci museli pro vel-

k˘ zájem objednávat i t˘dny dopfiedu v Informaãním centru

R˘mafiov. Od kvûtna do konce záfií se tak ve zhruba dvout˘denních

intervalech uskuteãnilo 18 mimofiádn˘ch prohlídek, vÏdy dvû v jeden

náv‰tûvní den, pfiiãemÏ v ten poslední, 30. záfií, se pro velk˘ zájem 

uskuteãnily prohlídky ãtyfii. 

Bûhem mimofiádn˘ch prohlídek byli náv‰tûvníci seznámeni s historií

textilnictví na R˘mafiovsku. Nejstar‰ími dûjinami aÏ do roku 1945 pro-

vázeli Franti‰ek Schiel (Michal Schreiber) a jeho Ïena Marie (Barbora

Niedobová). S událostmi po odsunu NûmcÛ a dobou socialismu ve

vztahu k Hedvû seznámil posluchaãe dûlník Lojza (Martin Holou‰),

tkalcovnou provázela kurátorka expozice „Jak vzniká tkanina“ Mgr.

Martina Kohoutková a zpÛsob tkaní pfiedvádûla ·árka Kutová.

Uskuteãnit se mûly je‰tû ãtyfii prohlídky ve dvou fiíjnov˘ch termínech.

BohuÏel kvÛli zhor‰ené epidemiologické situaci a dal‰í vlnû vládních

opatfiení, v rámci nichÏ se musely i muzea a galerie v fiíjnu uzavfiít pro

vefiejnost, byly plánované prohlídky zru‰eny. Nutno zmínit, Ïe se jiÏ

i tyto termíny slu‰nû plnily zájemci. I díky medializaci si mimofiádné

prohlídky nenechali ujít nejen obyvatelé R˘mafiova a okolí, pfiiãemÏ

fiada z nich do Hedvy pfii‰la zavzpomínat na dobu, kdy byli v textilce

zamûstnáni. Do mûsta pfiijelo i znaãné mnoÏství turistÛ z celého

Moravskoslezského kraje, Hané, jiÏní Moravy i z âech. 

Pro podporu turismu v na‰em regionu pfii‰el Moravskoslezsk˘ kraj

s kampaní „Objevuj Moravskoslezsk˘ kraj zdarma“. Akce mûla pro-

bíhat od 1. záfií do 31. fiíjna a mûla lákat na bezplatnou náv‰tûvu tu-

risticky v˘znamn˘ch míst v kraji. Do tohoto projektu bylo zapojeno

Mûstské muzeum R˘mafiov, kaple V Lipkách i objekt Hedvy.

KampaÀ je moÏno hodnotit jako úspû‰nou, byÈ byla bohuÏel kvÛli

druhé vlnû ‰ífiení koronaviru na poãátku druhého fiíjnového t˘dne za-

stavena. Bûhem záfií se totiÏ s historií textilnictví na R˘mafiovsku pfii-

‰lo seznámit 600 lidí, coÏ je více neÏ bûhem ãervence a srpna.

Na tomto místû by Mûstské muzeum R˘mafiov chtûlo podûkovat her-

cÛm z Mûstského divadla R˘mafiov, Základní umûlecké ‰kole

R˘mafiov a Hedvû âesk˘ brokát za úspû‰nou spolupráci na prÛbûhu

leto‰ní sezóny.

Kdo nestihl mimofiádné komentované prohlídky v leto‰ním roce, ne-

musí zoufat. Pro velk˘ a pozitivní ohlas je plánuje muzeum s diva-

delníky zopakovat i bûhem letní sezóny 2021. To v‰ak nebude jedi-

né, na co se náv‰tûvníci Hedvy budou moci tû‰it. Ve spolupráci

s Nedûlní ‰kolou ve Stránském se kaÏdou tfietí sobotu v mûsíci usku-

teãní tematické workshopy: v kvûtnu bude tkaní pro malé i velké,

v ãervnu se náv‰tûvníci nauãí barvit pfiírodninami. âervencov˘

workshop probûhne v duchu pfiedení, srpen nabídne plstûní a v záfií si

zájemci budou moci vytvofiit podzimní dekorace z pfiírodních mate-

riálÛ s vyuÏitím pfiízí a zbytkÛ textilií. Plánována je také v˘stava

PhDr. Romany Habartové, pfiedstavující 51 kompletÛ tradiãních lido-

v˘ch odûvÛ a jejich promûnu v prÛbûhu ãasu, konkrétnû v období od

roku 1820 do roku 1930. V‰echny tyto akce budou zaji‰tûny z dotaã-

ních titulÛ Moravskoslezského kraje a mûsta R˘mafiova. Na pfií‰tí rok

podalo muzeum projekt do Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd

v rámci ãesko-polské spolupráce. Pokud se podafií projekt realizovat,

budou dosavadní expozice v Hedvû roz‰ífieny o audiovizuální míst-

nost s v˘stavními prostory a promítáním krátkometráÏního filmu.

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

Foto: archiv muzea

Dûlník Alois provází sklady textilky Prohlídka provozu tkalcovny
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Moravskoslezsk˘ kraj vyhlásil dotaãní program „Podpora turistic-

k˘ch informaãních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020“.

R˘mafiovské informaãní centrum pfiipravilo projekt pod názvem

„Zkvalitnûní sluÏeb TIC“ a získalo finanãní prostfiedky na vytvofiení

nástûnné turistické mapy mikroregionu R˘mafiovska s vyznaãením

nejzajímavûj‰ích míst ve mûstû a blízkém okolí. Kromû toho byly

zhotoveny nové propagaãní pfiedmûty: kapesní penûÏenky, antistre-

sové balónky, poznámkové bloky, igelitové ta‰ky a krásné

3D pohlednice s radnicí. Byla také pofiízena ãteãka ãáro-

v˘ch kódÛ a zaplacen poplatek za certifikaci jednotné kla-

sifikace turistick˘ch informaãních center. Dal‰í ãást finan-

cí byla pouÏita na aktualizaci webov˘ch stránek Turistického infor-

maãního centra, vzdûlávací kurz angliãtiny pro zamûstnance infor-

maãního centra ke zlep‰ení komunikace se zahraniãními turisty a ta-

ké na hru „R˘mafiovská hledaãka“. V‰echny zmínûné aktivity po-

slouÏí k propagaci mûsta a regionu a také ke zkvalitnûní sluÏeb pro

turisty i místní obyvatele. Foto a text: Iva Kyjáková
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Po prvním fiíjnovém t˘dnu se pro leto‰ní rok uzavfiely i brány barokního kos-
tela Nav‰tívení Panny Marie, zvaného kaple V Lipkách. 
Na rozdíl od Hedvy se na letní turistické sezónû v perle severomo-

ravského baroka v˘raznû podepsala vládní opatfiení proti ‰ífiení koro-

naviru. Bûhem kvûtna do kaple nezavítal Ïádn˘ náv‰tûvník, v porov-

nání s loÀsk˘m rokem byla náv‰tûvnost niÏ‰í také bûhem ãervence

a srpna, pouze v ãervnu pfiekonala loÀské ãíslo. Pfiitom je‰tû pfied za-

ãátkem sezóny evidovalo Mûstské muzeum R˘mafiov objednávky

mnoha zájezdÛ z rÛzn˘ch koutÛ âeské republiky, ale i zahraniãních

náv‰tûv z Polska ãi Nûmecka. Ov‰em strach ze ‰ífiení koronaviru za-

pfiíãinil, Ïe vût‰ina tûchto zájezdÛ byla zru‰ena. 

Nemohly b˘t uskuteãnûny ani kulturní akce z projektu „Kulturní dû-

dictví“ financovaného z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd,

které by do kaple pfiilákaly mnohem vy‰‰í poãet náv‰tûvníkÛ.

âásteãná realizace projektu probíhajícího ve spolupráci s Muzeem

Wsi Opolskiej v Opoli, partnerem Mûstského muzea R˘mafiov, mu-

sela b˘t pfiesunuta na pfií‰tí rok. To se snad podafií uskuteãnit v˘stavu

o kapli V Lipkách a kostele sv. Katefiiny Alexandrijské

z Greboschowa, která bude zahájena pûveck˘m vystoupením sboru

Vox montana z R˘mafiova a dále sborÛ z nûmeckého Schottenu, part-

nerského mûsta R˘mafiova, a sboru z Polska. 

Kaple byla stejnû jako Hedva zapojena do projektu „Objevuj

Moravskoslezsk˘ kraj zdarma“, coÏ vedlo k rapidnímu nav˘‰ení ná-

v‰tûvnosti, jak je patrno z celkové statistiky. Jen bûhem záfií zavítalo

do kostela Nav‰tívení Panny Marie více zájemcÛ neÏ za pfiedchozí

mûsíce dohromady.

Tento trend by zfiejmû pokraãoval i v fiíjnu, byÈ byly prohlídky kaple

jiÏ jen na telefonickou objednávku. Vût‰ina z prohlídek v‰ak musela

b˘t zru‰ena poté, co kvÛli nafiízení Vlády âR byly vnitfiní prostory tu-

ristick˘ch objektÛ uzavfieny. I díky záfiijovému boomu tak byla cel-

ková náv‰tûvnost kaple srovnatelná s loÀsk˘m rokem.

Obdobné obtíÏe jako v kapli a Hedvû provázely také letní sezónu

v Mûstském muzeu R˘mafiov, které se po nuceném jarním uzavfiení

v polovinû bfiezna pro vefiejnost znovu otevfielo aÏ na konci kvûtna.

Ani sem se v‰ak náv‰tûvníci nevrátili okamÏitû, a leto‰ní letní ná-

v‰tûvnost byla niÏ‰í v porovnání s ostatními roky. Nejvy‰‰í poãet ná-

v‰tûvníkÛ zaznamenalo muzeum v záfií, a to díky zapojení do krajské-

ho projektu „Objevuj Moravskoslezsk˘ kraj zdarma“. Vûfiíme, Ïe pfií‰-

tí sezóna jiÏ nebude negativnû ovlivnûna koronavirovou pandemií

a turisté opût zavítají do na‰eho regionu ve vy‰‰ím poãtu. Z dÛvodu 

omezení sluÏeb po nûkteré mûsíce roku nechalo muzeum vytvofiit vir-

tuální prohlídku muzea, Hedvy a geologické expozice na Hrádku, kte-

rá je k vidûní na nov˘ch stránkách muzea. Mgr. Tomá‰ La‰ák
Mûstské muzeum R˘mafiov

Turistická sezóna skonãila také v kapli V Lipkách

Kraj pfiispûl informaãnímu centru
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Inteligentní lidé vûdí, Ïe lze vûfiit jen polovinû toho, co sly‰í. Velice inteligentní vûdí které polovinû. George Bernard Shaw

(Nejen) literární v˘roãí
2. 11. 1950 zemfi. George Bernard Shaw, anglick˘ spisovatel, nosi-

tel Nobelovy ceny (nar. 26. 7. 1856) – 70. v˘roãí úmrtí 

3. 11. 1910 nar. Karel Zeman, reÏisér a scenárista (zemfi. 

5. 4. 1989) – 110. v˘roãí narození 

4. 11. 2010 zemfi. Viola Fischerová, spisovatelka (nar. 18. 10. 1935)

– 10. v˘roãí úmrtí 

5. 11. 1890 nar. Jan Zrzav˘, v˘tvarník (zemfi. 12. 10. 1977) 

– 130. v˘roãí narození 

6. 11. 1880 nar. Robert Musil, rakousk˘ spisovatel (zemfi. 

15. 4. 1942) – 140. v˘roãí narození 

8. 11. 1890 zemfi. César Franck, francouzsk˘ skladatel (nar. 

10. 12. 1822) – 130. v˘roãí úmrtí 

9. 11. 1980 zemfi. Toyen, vl. jm. Marie âermínová, v˘tvarnice (nar.

21. 9. 1902) – 40. v˘roãí úmrtí 

11. 11. V˘znamn˘ den âR – Mezinárodní den váleãn˘ch ve-

teránÛ – v˘roãí podpisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918

skonãila 1. svûtová válka 

13. 11. 1850 nar. Robert Louis Stevenson, skotsk˘ spisovatel

(zemfi. 3. 12. 1894) – 170. v˘roãí narození 

14. 11. 1840 nar. Claude Monet, francouzsk˘ v˘tvarník (zemfi. 

5. 12. 1926) – 180. v˘roãí narození 

15. 11. Den vûznûn˘ch spisovatelÛ – vyhlá‰en Mezinárod-

ním centrem PEN klubu roku 1993 

15. 11. 1670 zemfi. Jan Amos Komensk˘, pedagog, filosof, biskup

Jednoty bratrské (nar. 28. 3. 1592) – 350. v˘roãí úmrtí 

16. 11. 1810 nar. Karel Hynek Mácha, spisovatel (zemfi. 

6. 11. 1836) – 210. v˘roãí narození 

17. 11. Státní svátek âR – Den boje za svobodu a demokra-

cii, v˘roãí perzekuce ãeského studentstva v roce

1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989 

20. 11. 1910 zemfi. Lev Nikolajeviã Tolstoj, rusk˘ spisovatel (nar. 

9. 9. 1828) – 110. v˘roãí úmrtí 

21. 11. 1870 zemfi. Karel Jaromír Erben, spisovatel (nar. 

7. 11. 1811) – 150. v˘roãí úmrtí 

23. 11. 1990 zemfi. Roald Dahl, anglick˘ spisovatel (nar. 

13. 9. 1916) – 30. v˘roãí úmrtí

24. 11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu zpÛsobu Ïi-

vota, Den nenakupování (poslední pátek v listopadu)

24. 11. 1870 zemfi. Lautréamont, vl. jm. Isidore Ducasse, francouz-

sk˘ básník (nar. 4. 4. 1846) – 150. v˘roãí úmrtí 

28. 11. 1970 zemfi. Jan Drda, spisovatel (nar. 4. 4. 1915) – 50. v˘ro-

ãí úmrtí 

30. 11. 1900 zemfi. Oscar Wilde, anglick˘ spisovatel irského pÛvodu

(nar. 16. 10. 1854) – 120. v˘roãí úmrtí

Citát:

R˘mafiovská knihovna se znovu pfiipojila ke âtenáfiské v˘zvû, kterou

pofiádá web Databazeknih.cz. Jejím cílem je objevovat nové knihy

hrou. Staãí pfieãíst dvacet kniÏních titulÛ, které vyhovují dvaceti po-

kynÛm. Ty najdete na webu Databazeknih.cz, na na‰em facebooku

a webov˘ch stránkách knihovnarymarov.cz. 

âtenáfiská v˘zva

S blíÏícím se koncem roku si my, ktefií jsme se rozhodli splnit

âtenáfiskou v˘zvu, zaãínáme rekapitulovat své seznamy a hledat

je‰tû nesplnûná kritéria. Knihu, kterou doporuãuji, uplatním do

podmínky Kniha s názvem vystihujícím va‰i osobnost nebo náladu.
Napsala ji Kristina Májová a jmenuje se O ostatních nevím nic. Pro

v‰echny, ktefií v˘zvu plní, je tato kniha pokladem, ponûvadÏ hrdin-

ka trpí psychickou poruchou, od autorky jste jistû nic neãetli, ode-

hraje se v ní svatba nebo pohfieb a byla poprvé vydána v roce 2020.

Kristina Májová je osmatfiicetiletá scenáristka a dramaturgynû, je-

jí scénáfie byly nûkolikrát ocenûny v soutûÏi Filmové nadace. Je

spoluautorkou scénáfie ke komedii Martin a Venu‰e a její rozhlaso-

vá hra Terapie tmou zvítûzila v roce 2016 v soutûÏi Prix Bohemia

Radio Autor. Od roku 2012 spolupracuje jako externí dramaturgy-

nû s Filmov˘m centrem âeské televize. 

Hrdinkou knihy O ostatních nevím nic je Alice, kterou sledujeme

od jejího narození aÏ po dobu krátce po maturitû. Alice Ïije v pfie-

svûdãení, Ïe kdyÏ si nûco intenzivnû pfieje a své pfiání dostateãnû

ãasto opakuje, nakonec se jí díky tajemnému jedinci (v knize 

oznaãován jako ON) vÏdycky splní. Kromû této „superschopnosti“

se Alice vyznaãuje tím, Ïe jako dítû nemluví, respektive mluví taj-

nou fieãí. Tím ov‰em hrdinãina v˘stfiednost zdaleka nekonãí. Jednu

dûjovou linii románu tvofií Alicin vztah k postar‰ímu muzikantovi,

jímÏ je posedle uhranutá, vystfiihuje si ãlánky o nûm, rozhovory

umí citovat zpamûti, ví o jeho Ïivotû v‰echno, coÏ jí pomÛÏe pfii 

osobním setkání s ním, zná ho totiÏ lépe neÏ on sám sebe. Spletité

a nejednoduché vztahy proÏívá i v rodinû. Úzkostná matka – vdo-

va a svérázná babiãka Olga tvofií její nejbliÏ‰í okolí, a jak uÏ to b˘-

vá, s nejbliÏ‰ími lidmi ãasto proÏíváme ty nejsloÏitûj‰í vztahy.

V knize je v˘bornû zachycena první pubertální zamilovanost, 

alkoholové úlety i zku‰enosti se sexem. Autorka v˘stiÏnû popisuje

teenagerskou neohrabanost a trapnost iniciaãních situací, je k nim

jemnû ironická, ale postavy neshazuje, ani se jim nevysmívá.

Kristina Májová napsala knihu jazykem, jenÏ neexhibuje, nestrhá-

vá na sebe pozornost, takÏe se mÛÏeme plnû vûnovat pfiíbûhu, kte-

r˘ je originální a vzhledem k tomu, Ïe jde o debut, myslím pove-

den˘.

Babiãka ví, Ïe se chová ‰patnû, kdyÏ pfiedstírá, Ïe je mrtvá. Je to
v‰ak jedin˘ moment, kdy od toho dítûte získává nûjakou zpûtnou
vazbu, kdy vidí, Ïe Alici na ní záleÏí, Ïe ji má ráda. Bojí se, Ïe jed-
nou k Ïádné reakci nedojde a ona ji nechá jen tak bez pomoci le-
Ïet, i dnes se toho bála, trvá to ãím dál déle, neÏ pfiijde. Jakmile se
v‰ak Alice rozvzlyká a rozkfiiãí, cítí Olga provinilou radost, nedo-
káÏe se ovládnout. KaÏdá Alicina rána, kaÏdé zatahání jako by jí
dokazovalo, Ïe si pfieje, aby byla naÏivu. KdyÏ je po v‰em, byla by
ráda, aby i Alice dûlala, jako by se nic nestalo, Ïe si jen tak hrály.

(MÁJOVÁ, Kristina. O ostatních nevím nic. 1. vyd. Brno: Host,

2020, s. 86.)

Petra Klimentová, Mûstská knihovna R˘mafiov

Kniha s názvem vystihujícím va‰i osobnost nebo náladu
Kristina Májová: O ostatních nevím nic
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Ve stfiedu 30. záfií zaãal zimní semestr Virtuální univerzity 3. vûku, kterou
pofiádá Provoznû ekonomická fakulta âeské zemûdûlské univerzity v Praze,
pro niÏ je r˘mafiovská knihovna uÏ od roku 2012 konzultaãním stfiediskem.
Pro aktuální semestr si studenti vybrali téma Leonardo da Vinci
(1452–1519): renesanãní uomo universale.
Virtuální univerzita 3. vûku (VU3V) je díky mûstské knihovnû pfií-

stupná zdej‰ím seniorÛm uÏ osm let, za tu dobu její studenti absolvo-

vali ‰estnáct semestrálních kurzÛ na nejrÛznûj‰í témata, od astrono-

mie, geometrie a informaãních technologií pfies ãeskou historii, ge-

nealogii a dûjiny odûvní kultury aÏ k renesanãnímu a baroknímu 

umûní. Spektrum kurzÛ VU3V se postupnû roz‰ifiuje a nabízí i v˘klad

Ïivota a díla nûkter˘ch v˘razn˘ch osobností; loni se v R˘mafiovû „na

dálku“ pfiedná‰elo o Michelangelu Buonarrotim, nyní o Leonardu da

Vincim. Videopfiedná‰ky pro seniorské studenty pfiipravují pfiední

znalci oboru, v pfiípadû obou zmínûn˘ch umûlcÛ je to doc. Mgr.

Martin Pavlíãek, Ph.D., z Katedry dûjin umûní FF Univerzity

Palackého v Olomouci, kter˘ v roce 2016 vystoupil v knihovnû i s Ïi-

vou pfiedná‰kou o barokním umûní v R˘mafiovû a okolí.

První leto‰ní setkání studentÛ VU3V v r˘mafiovské knihovnû, které

mûlo obvyklou formu promítání videopfiedná‰ky a následného cviã-

ného vyplÀování on-line testÛ, mûlo je‰tû pokraãování – Ïivou pfied-

ná‰ku Ing. ZdeÀka Svobody, CSc., z Nadace Lep‰í senior o kritickém

my‰lení pro seniory. Autor ji nazval Mediální obezfietnost a zamûfiil

se v ní na zpÛsoby rozpoznávání tzv. fake news v médiích nebo na

sociálních sítích. Vysvûtlil, jak a kde ovûfiovat informace, jak poznat

dezinformaci, jaké signály mohou prozradit, Ïe se autor sdûlení sna-

Ïí se ãtenáfiem ãi divákem manipulovat, nebo proã nereagovat na v˘-

zvy k rozesílání hoaxÛ.

V̆ klad ZdeÀka Svobody byl srozumiteln˘ a pfiehledn˘, a tfiebaÏe se

zamûfiuje na seniory, které pfiedná‰ející pokládá za zvlá‰È zranitelnou

skupinu, mûl by potenciál oslovit posluchaãe v‰ech generací vãetnû

dospívajících.

VU3V v tomto semestru pokraãuje podle obvyklého schématu,

schÛzky studentÛ v knihovnû byly naplánovány v intervalu 14 dnÛ aÏ

do prosince. Po povinném pfiechodu studia na vysok˘ch ‰kolách vãet-

nû univerzit tfietího vûku na distanãní v˘uku v fiíjnu v‰ak musely b˘t

pfieru‰eny a kurz pokraãuje formou samostudia. 

Noví zájemci se mohou pfiihlásit do letního semestru 2021 na tel. 778

532 965, e-mailové adrese akvizice@knihovnarymarov.cz nebo pfií-

mo v knihovnû.

Foto a text: Zdenka Pfiikrylová
Mûstská knihovna R˘mafiov

VU3V s pfiedná‰kou o kritickém my‰lení pro seniory

Ve stfiedu 7. fiíjna se odehrál 14. roãník Noci literatury, kterou organizují
âeská centra a EUNIC – sdruÏení evropsk˘ch kulturních institutÛ a ambasád
spolu s knihovnami a dal‰ími kulturními stánky po celé republice.
R˘mafiovská knihovna se pfiipojila podruhé.
Loni se úãastníci první r˘mafiovské Noci literatury podívali do b˘va-

lého zámeckého pivovaru v Janovicích, letos happening hostila his-

torická budova na ulici Julia Sedláka, která byla postavena na poãát-

ku 70. let 19. století pro niÏ‰í reálné gymnázium. Podle nûj se i celá

ulice je‰tû pfied druhou svûtovou válkou jmenovala Realschulgasse.

Vzdûlávání nov˘ch generací místních prÛmyslníkÛ a obchodníkÛ bu-

dova slouÏila tfiicet let. Poté ji vystfiídal majestátní objekt v soused-

ství, vystavûn˘ na poãátku 20. století pro potfieby vy‰‰ího reálného

gymnázia (Oberrealschule, dne‰ní Z· Jelínkova) a do opu‰tûné bu-

dovy se poté pfiestûhoval úfiad okresního hejtmanství. Stavba v‰ak

musela b˘t zv˘‰ena o dal‰í patro. 

Po válce v budovû sídlily kanceláfie okresní správní komise a násled-

nû okresního národního v˘boru. Po zru‰ení r˘mafiovského okresu

v roce 1960 sem bylo umístûno fieditelství Jednoty. Po revoluci bu-

dova stejnû jako fiada dal‰ích ve mûstû ztratila plné vyuÏití, v dfiívûj-

‰ích uãebnách a kanceláfiích se stfiídaly provozovny drobn˘ch fieme-

slníkÛ, malé prodejny, restaurace s hernou nebo noãní klub. Budova

chátrala a degradovala i nevhodn˘mi stavebními úpravami. Teprve

pfied dvûma lety jí svitla nadûje na záchranu, kdyÏ ji v draÏbû koupi-

la firma Turistické známky.

Budovou, která postupnû prochází rekonstrukcí, úãastníky Noci lite-

ratury provedl jednatel firmy Turistické známky David Holub.

Ukázal jiÏ opravené a zpfiístupnûné prostory turistického informaãní-

ho centra nebo v˘robnu známek, ale i prostory, které renovací teprve

procházejí a v nichÏ by mûla v budoucnu vzniknout tfieba kavárna

a restaurace. 

Náv‰tûvníci vystoupali aÏ do druhého patra, kde byl v sálku s krás-

n˘m v˘hledem do parku pfiipraven prostor ke ãtení. Úvodní text

Jifiího Karla o historii budovy pfiednesl Vladimír Stanzel a ãetby z vy-

bran˘ch literárních textÛ se ujal Matûj T. RÛÏiãka. ReÏisér, drama-

turg, herec a pedagog JAMU profesnû pÛsobí pfiedev‰ím v Brnû, uÏ

nûkolik let ale Ïije na R˘mafiovsku, ve Stfiíbrn˘ch Horách, kde reali-

zoval se studenty nûkolik pfiedstavení pod ‰ir˘m nebem. Ukázky

z ãesk˘ch pfiekladÛ knih Továrna na vafle nizozemského autora

Druhá noc literatury v R˘mafiovû

Matûj T. RÛÏiãka ãte Tkaniãky, foto: R. Panáãek

Foto: R. Panáãek

-10-2020  28.10.2020 14:01  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2020

20

Romana Helinskiho a Tkaniãky italského spisovatele Domenica

Starnoneho a ze slovenské prózy Vandy Rozenbergové Tri smrtky sa
plavia v originále mûly v jeho podání spád a ‰mrnc. Zvlá‰tû pfii ãet-

bû z Tkaniãek se u posluchaãÛ stfiídalo mrazení v zádech se smíchem.

V‰echny tfii kníÏky jsou k zapÛjãení v r˘mafiovské knihovnû.

Druhá r˘mafiovská Noc literatury byla poznamenána utuÏujícím se

reÏimem opatfiení proti ‰ífiení nemoci Covid-19. PÛvodní kvûtnov˘

termín bylo nutné pfiesunout na fiíjen a i náhradní se odehrál tûsnû

pfied dal‰ím omezením akcí jiÏ v atmosféfie men‰í ochoty lidí vyrazit

za kulturou. Zdenka Pfiikrylová, Mûstská knihovna R˘mafiov

Tûsnû pfied vyhlá‰ením opatfiení omezujících provoz kulturních institucí stihl
v r˘mafiovské knihovnû probûhnout T̆ den knihoven. Od pondûlí 5. fiíjna do
pátku 9. fiíjna mohli ãtenáfii vyuÏít nûkter˘ch v˘hod nebo se úãastnit akcí pro
vefiejnost. Do T̆ dne knihoven ãasovû zapadla i Noc literatury.
T˘den knihoven kaÏdoroãnû probíhá zaãátkem fiíjna a ani leto‰ní rok

nebyl pandemii navzdory v˘jimkou. Omezení spojená se snahou zpo-

malit ‰ífiení nemoci Covid-19 v populaci jej pfiesto ovlivnila. Od pon-

dûlí 5. fiíjna napfiíklad zaãal platit zákaz pofiádat vnitfiní akce s úãastí

vy‰‰í neÏ deset lidí s v˘jimkou divadelních, filmov˘ch a jin˘ch umû-

leck˘ch pfiedstavení (max. 500 lidí). A tak zatímco dle definic pon-

dûlní beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem spadala do akcí pro

deset lidí, stfiedeãní Noc literatury patfiila ke zmínûné v˘jimce.

Náv‰tûvnost byla v obou pfiípadech niÏ‰í neÏ obvykle, ochota nav‰tû-

vovat kulturní akce obecnû poklesla a pfies avizování, Ïe akce budou,

je ãást potenciálních náv‰tûvníkÛ pokládala za zru‰ené.

Bûhem T˘dne knihoven, a uÏ i nûkolik dní pfied jeho zaãátkem, nav‰tû-

vovaly knihovnu rovnûÏ jednotlivá oddûlení Matefiské ‰koly R˘mafiov.

V pÛjãovnû pro dûti pro nû kolegynû pfiipravila dopolední program se

T˘den knihoven v rou‰kách

Beseda o Novém Zélandu, foto: Petr Nazarov Noc literatury v b˘valé Jednotû, foto: Michal Vyhlídal
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ãtením, vyprávûním a hrami. BohuÏel ani v pfiípadû ‰kolek nebylo moÏ-

né uskuteãnit v‰echny domluvené náv‰tûvy a ãást dûtí z matefiinek se do

knihovny podívá teprve po skonãení nouzového stavu.

Souãástí T˘dne knihoven jsou oblíbené bonusy, moÏnost pfiihlásit se

do knihovny zdarma, pro registrované ãtenáfie pak vrátit opoÏdûné

v˘pÛjãky bez sankce. Letos pfiibyla je‰tû moÏnost po cel˘ t˘den, tj.

aÏ do nedûle 11. fiíjna, stahovat zdarma e-knihy z webu www.palm-

knihy.cz.

Od pondûlí 12. fiíjna, resp. stfiedy 14. fiíjna zaãala celostátnû platit je‰tû

pfiísnûj‰í omezení, v‰echny ‰koly vãetnû základních pfie‰ly na distanã-

ní v˘uku, a tak musela knihovna zatím zru‰it plánované akce pro ‰ko-

ly, napfi. jiÏ jednou odloÏené pasování prvÀáãkÛ na ãtenáfie, besedu se

spisovatelkou Ester Starou pro druh˘ stupeÀ nebo projektov˘ den pro

stfiedo‰koláky. Pro tyto pofiady se bude hledat náhradní termín podle

postupného uvolÀování epidemiologick˘ch opatfiení, v nûÏ v‰ichni

doufáme. Zdenka Pfiikrylová, Mûstská knihovna R˘mafiov Matefiské ‰koly v pÛjãovnû pro dûti, foto: archiv Mûstské knihovny

KdyÏ se v R˘mafiovû fieklo slovo „skaut“, snad kaÏdému hned v hla-

vû svitlo jméno Alois ·imko – Loy. Nikdo nebyl od roku 1990 se

skautingem v na‰em mûstû spjat více. 15. záfií

2020 se Loy bohuÏel vydal na poslední vandr…

„Co teì? Co bude se stfiediskem? Je tady vÛbec pl-

nohodnotn˘ nástupce?“ Tyto otázky si klademe

i my, oddíloví vedoucí, ktefií jsme zÛstali. V tuto

chvíli víme zcela urãitû, Ïe chceme nadále pokra-

ãovat. Tradice skautingu je v R˘mafiovû pevnû za-

kofienûna, a aãkoli se nûkterá období nepfiekonáva-

jí snadno, vûfiíme, Ïe naváÏeme na v‰e, co zde Loy

pracnû budoval.

Dovolím si pro va‰i pfiedstavu v bodech shrnout

ãinnosti, jichÏ se stfiedisko pod jeho vedením 

úãastnilo:

• letní skautské tábory – organizované bez

pfiestávky aÏ do roku 2017;

• okresní závody mlad‰ích i star‰ích ãlenÛ

(svûtlu‰ek, vlãat, skautÛ a skautek) známé

jako SvojsíkÛv závod;

• fiada v˘prav a oslav skautsk˘ch i republiko-

v˘ch svátkÛ, které patfií do kaÏdoroãního

programu stfiediska – vítání jara, den sv. Jifií,

sázení lip k v˘roãím na‰eho státu, vánoãní

besídka…, v˘lety do blízk˘ch i vzdálenûj-

‰ích koutÛ na‰í zemû;

• pfievoz a rozdávání Betlémského svûtla;

• Tfiíkrálová sbírka (pod zá‰titou Charity);

• Kvûtinov˘ den, tzv. âesk˘ den proti rakovinû (pod zá‰titou

Ligy proti rakovinû);

• Velká cena Indiana Jonese – soutûÏ ve westernov˘ch disciplí-

nách.

Vzpomenout lze jistû i jiné.

Loy byl ãinorodou, podnikavou osobou se spoustou koníãkÛ, pro

mnohé z nás vzorem, kterému je tûÏko se pfiiblíÏit. ¤íká se, Ïe vzory

táhnou – a zde to platilo dvojnásob. Skauting je zaloÏen na lidech

s ‰irok˘m rozhledem, zapálen˘ch pro vûc, na pfiirozen˘ch autoritách

obdafien˘ch schopností pfiedávat své poznatky

druh˘m. Takové lidi skauting potfiebuje a pfiesnû

takov˘ Loy byl. A my mu za to vzdáváme hold

a dûkujeme!

Dûkujeme za pestrou paletu dovedností, kter˘m

nás nauãil, za pfiíleÏitosti, které nám nabídnul, za

prostor a jeho ãas. Jen málokdo si dnes dokáÏe

a chce udûlat ãas pro druhé.

Konkrétnû já (za svou generaci) dûkuji za jedineã-

né dûtství, za krásné vzpomínky a nespoãet zdola-

n˘ch v˘zev, proÏit˘ch dobrodruÏství a nepfiekona-

teln˘ pocit sounáleÏitosti.

Kdyby v tuto chvíli chtûl nûkdo cokoli proti fieãe-

nému namítnout, prosím, nechÈ zti‰í svÛj hlas.

V‰ichni jsme pouze lidmi s ãetn˘mi chybami, kte-

ré k nám neodmyslitelnû patfií. Nikdo není a ne-

bude dokonal˘.

Byl to zkrátka Loy. Pfiená‰el ze svûta skautingu do

bûÏného Ïivota to, co je jeho smyslem, dûlal to

srdcem a my nezapomeneme. Slibujeme.

Skaut je na rozdíl od jednostrannû zamûfien˘ch

krouÏkÛ v˘chovnou organizací, jeÏ má za cíl roz-

víjet osobnost ãlovûka ve v‰ech smûrech – napfi.

vést k samostatnosti a zodpovûdnosti, poskytovat

praktické návody pro Ïivot, uãit morálním hodno-

tám (fair play, pomoci slab‰ím, péãi o své okolí),

procviãovat pozornost, obratnost, zpûv, tanec ãi divadlo, ale pfiiná‰í

také silné pfiátelské vztahy, ãasto na cel˘ Ïivot; s pfiidanou hodnotou

tûsného kontaktu s pfiírodou.

V‰e v˘‰e zmínûné bychom do budoucna rádi pfiedávali dûtem a mlá-

deÏi v na‰em mûstû, jako tomu bylo doposud.

Za Junák – ãesk˘ skaut, stfiedisko R˘mafiov, z. s.
Mgr. Lenka âajanová – Tkaniãka, t. ã. zástupkynû vÛdce stfiediska

VÛdce stfiediska ode‰el… Skaut v R˘mafiovû pokraãuje

Organizace a spolky

Vedení a vedoucí oblastí Slezské diakonie pfii pfiíleÏitosti podzimních oslav
30. v˘roãí vytipovali nûkolik zamûstnancÛ, ktefií se nejvíce ãi nejv˘znamnûji
zaslouÏili o rozvoj Slezské diakonie, jsou nositeli vynikajících pracovních v˘-
sledkÛ, pfiístupu k práci a lidem. Vedení této organizace si je vûdomo, Ïe dob-
fií zamûstnanci stojí za kvalitnû poskytovanou sociální sluÏbou. Pfii oceÀová-
ní vyjádfiili hrdost, Ïe ve Slezské diakonii pracuje spousta lidí s vysokou od-
borností, ale také s velk˘m srdcem pro pomoc potfiebn˘m lidem. Tito za-
mûstnanci byli ocenûni na konferenci Slezské diakonie v kontextu spoleãen-
sk˘ch v˘zev dne 2. fiíjna 2020. 
Za oblast Bruntál, Krnov získala ocenûní Renata Karlová, koordiná-

Renata Karlová ocenûna za práci v Azylovém domû Bethel R˘mafiov
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torka programu a pracovnice v sociálních sluÏbách. Pracuje ve

Slezské diakonii jiÏ 10 let, konkrétnû v Azylovém domû Bethel

R˘mafiov pro muÏe bez pfiístfie‰í. Jak o ní fiíkají nadfiízení a kolegové,

svou pfiirozenou autoritou a pozitivním pfiístupem ke klientÛm i ke

své práci prezentuje a naplÀuje hodnoty, na kter˘ch stojí Slezská dia-

konie. Její organizaãní schopnosti, obûtavost, pozitivní a profesionál-

ní pfiístup vytváfií pfiíjemné pracovní prostfiedí a vede ke stabilitû pra-

covního t˘mu. Aktivnû se také úãastní pracovní skupiny v rámci ko-

munitního plánování. Prosazuje my‰lenku Housing first, tedy po-

skytnout potfiebn˘m pfiedev‰ím bydlení. Neustále sleduje nové tren-

dy v sociální práci a pfiiná‰í podnûty do ãinnosti celého t˘mu. Slezská

diakonie mimo jiné oceÀuje její skromnost, vstfiícnost a spolehlivost.

JS
Zdroj a foto: Slezská diakonie

Nová sociální sluÏba poskytovaná na území R˘mafiova funguje pár mûsícÛ
a její poslání usilovat o sociální zaãlenûní a pozitivní zmûnu v Ïivotním stylu
sociálnû vylouãen˘ch obyvatel v R˘mafiovû a jeho pfiímûstsk˘ch ãástech je
zajímavé téma. Redakce proto oslovila terénní pracovnici Barboru
Niedobovou, aby ãtenáfie blíÏe seznámila s tím, na ãem pracuje. 
Ve struãnosti lze shrnout, Ïe terénní programy jsou poskytovány oso-

bám, které vedou rizikov˘ zpÛsob Ïivota nebo jsou tímto zpÛsobem

Ïivota ohroÏeny. SluÏba je urãena pro problémové skupiny osob, uÏi-

vatele návykov˘ch, omamn˘ch a psychotropních látek, osoby bez

pfiístfie‰í, osoby Ïijící v sociálnû vylouãen˘ch komunitách a jiné so-

ciálnû ohroÏené skupiny. Cílem sluÏby je tyto osoby vyhledávat a mi-

nimalizovat rizika jejich zpÛsobu Ïivota.

Máte za sebou prvních nûkolik t˘dnÛ práce v R˘mafiovû, jak je za-
tím hodnotíte? 
V prÛbûhu záfií a ãásti fiíjna se nám podafiilo navázat mnoho kontak-

tÛ, aÈ uÏ se Ïáky základní ‰koly ãi se studenty stfiední odborné ‰koly,

ktefií jsou pfies t˘den ubytovaní na internátû. Probûhly první spoleãné

akce, napfiíklad úklid vefiejného prostranství nebo rozvíjející se my‰-

lenka nazkou‰ení studentského pfiedstavení, které by se realizovalo

na netradiãních místech ve mûstû. Práce se rozvíjela velice nadûjnû,

bohuÏel na‰i snahu pfieru‰ila ‰ífiící se pandemie a s ní spojená opatfie-

ní. V práci jsme ov‰em neustali, komunikace se pfiesunula do online

reÏimu a zapoãaté projekty pfiipravujeme na chvíli, kdy budeme mo-

ci pokraãovat.

Co si mÛÏeme pfiedstavit pod pojmem „realizace terénu“? Jak to
probíhá? 
Terénní ãinnost je realizována vÏdy v pondûlí a úter˘ v odpoledních

hodinách, kdy se na‰i pracovníci pohybují v lokalitách kolem ‰kol

a v místech vût‰ího v˘skytu dûtí a mlad˘ch dospûl˘ch – napfiíklad 

v okolí parku, Flemmichovy zahrady a podobnû. Navazujme s nimi

kontakty, pfiedáváme informace a nezfiídka bezprostfiednû zasahujeme

v situacích, jako jsou drobné ‰arvátky, aÈ uÏ slovní ãi fyzické. Dûti

s námi komunikují a ãasto se nám zpûtnû oz˘vají, nejãastûji formou

facebookového chatu.

Je sloÏité navázat kontakt a posléze si udrÏet dÛvûru? 
Je tfieba pfii kontaktech postupovat velmi citlivû. DÛvûra se buduje

tûÏce a snadno o ni pfiijdete. Jde o to, aby dûti vûdûly, Ïe jsou s námi

v bezpeãí, pfiistupujeme k nim bez pfiedsudkÛ, sluÏba je anonymní,

poskytovaná zdarma. Zkrátka Ïe mají na koho se obrátit, pokud si

s nûãím neví samy rady ãi si potfiebují jen tak popovídat. Pokud nás

dûti potkávají opakovanû a zvyknou si na na‰i pfiítomnost, samy se na

nás obracejí, pozdraví a rády si popovídají. Dûti totiÏ velmi dobfie

rozpoznají va‰e úmysly. Tento ‰est˘ smysl u nich funguje obzvlá‰tû

dobfie.

Máte v plánu zaãlenit tyto dûti a mladé dospûlé do nûjaké volnoãa-
sové aktivity? 
To je jeden z hlavních pilífiÛ na‰í práce. Spousta dûtí i studentÛ, ne-

jen zde ve mûstû, v odpoledních hodinách nemá co na práci. AÈ uÏ

z dÛvodÛ ekonomick˘ch ãi jin˘ch nejsou zamûstnáni krouÏky ãi ji-

n˘mi zájmy, nudí se a posedávají na rÛzn˘ch místech ve mûstû 

a okolí. Obyvatelé R˘mafiova jistû vûdí, o která místa jde. Proto se

snaÏíme nabídnout tûmto mlad˘m lidem alternativu k trávení volné-

ho ãasu na sociálních sítích ãi v nudících se skupinkách. Jak jsem jiÏ

zmínila, nadûjná je my‰lenka streetového divadla, která je, jak se zdá,

pro na‰i cílovou skupinu velmi atraktivní. Také se snaÏíme vzbudit

zájem o sportovní aktivity ãi o zapojení do úklidu vefiejn˘ch prostor.

Jde to, ne Ïe ne. Za ten mûsíc a kousek jsem se setkala s velmi klad-

nou odezvou a kus práce jiÏ za námi je. Teì jen v‰ichni doufáme, Ïe

se situace s pandemií brzy zlep‰í a my budeme moci co nejdfiíve po-

kraãovat v zapoãaté práci. Do té doby nabízíme moÏnost douãování

ãi asistence pfii online v˘uce. S dûtmi komunikujeme pfies ná‰ face-

bookov˘ profil Hope House, z. s., R˘mafiov – terénní programy a moc

se tû‰íme, aÏ se budeme moci zase aktivnû potkávat, povídat si a spo-

leãnû pfiem˘‰let, jak zlep‰it nejen kvalitu jejich Ïivota, ale tfieba taky

dal‰ích obyvatel mûsta. UÏ aby to bylo.

JS
Foto: Barbora Niedobová

T˘m Hope House pracuje hlavnû v ulicích

Máme úspû‰nû za sebou osm˘ roãník Bugrfestu, kter˘ mûl probûh-

nout standardnû v kvûtnu. KvÛli covidu byl pfiesunut na záfií. To, Ïe

se festival nakonec uskuteãnil, s odstupem ãasu povaÏujeme za zá-

zrak. I pfies peripetie, kdy jsme je‰tû dva dny pfied festivalem nevû-

dûli, jestli vÛbec probûhne, jsme se nevzdali a akci pfiesunuli do ven-

kovních prostor pfied kulturní dÛm. MÛÏeme vlastnû podûkovat vlá-

dû, Ïe nám neumoÏnila vyuÏít klasické vnitfiní prostory sálu kulturní-

ho domu. Odteì jiÏ bude Bugrfest venkovní záleÏitostí. 

Z dÛvodu uzavfiení hranic nemohli pfiijet Depresy ze Slovenska a z dÛ-

vodu nemoci se omluvili praÏ‰tí Diligence. V omezené produkci, kte-

rá mohla znít jen do 22 hodin, vystoupilo v provizorních podmínkách

‰est kapel. Mayd ze Zlína odstartovali po 15. hodinû, následovali

Bestial Therapy z jiÏní Moravy. Dále pozvání pfiijali Six Degrees 

of Separation, ktefií úãinkovali uÏ na prvním roãníku festivalu v ro-

ce 2013. Po nich následovala legendární bzenecká thrashová

Leto‰ní roãník Bugrfestu probûhl venku
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kapela Shaark a fanou‰ci, kter˘m jiÏ bylo chladno, se dostávali do va-

ru. Hvûzdou veãera nebyl nikdo jin˘ neÏ oblíben˘ Big Boss se svou

kapelou Big Boss Band, která ukonãuje své hudební pÛsobení. Cel˘

festival dovedli do finále Carnal Diafragma z Ostravy, a co se dûlo

pod pódiem, to pozitivnû zaskoãilo i samotné muzikanty. Bûhem

chladného veãera si fanou‰ci uÏívali taneãky v podání gore grindu. 

V podstatû v‰echny kapely v tomto roce hrály poprvé, a jak to vypa-

dá, i naposledy. Navzdory situaci, která panovala, se nás se‰lo cca

300 hlav. Moc v‰em dûkujeme, Ïe byli v této tûÏké dobû souãástí

Bugrfestu a nenechali ho letos zaniknout. Dûkujeme za podporu pfii

zakoupení festivalového merche. Podrobnûj‰í podûkování na strán-

kách va‰eho – na‰eho Bugrfestu. Pevnû vûfiíme, Ïe se uskuteãní 

i 9. roãník. Bratfii Pavlíkovi se na vás tû‰í opût na open air festivalu

8. kvûtna 2021.

Marek Pavlík
Foto: Jaroslav Bezruã

V t˘dnu 19.–23. fiíjna probûhla jiÏ podesáté Krajská potravinová sbírka. Tato
akce má nejen pomoci potfiebn˘m, ale také upozornit na pl˘tvání jídlem.
Obyvatelé R˘mafiovska mohli pfiispût díky zapojení Dûtského centra
Pampeli‰ka. 
Potravinová sbírka se koná u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne za vy-

m˘cení chudoby, kter˘ pfiipadá na 17. fiíjna. Cílem je sbûr trvanliv˘ch

potravin, které budou poskytnuty lidem ohroÏen˘m chudobou, jako

jsou matky s dûtmi v azylov˘ch domech, lidé bez domova, osamûlí

seniofii apod. Hlavním partnerem Krajské potravinové sbírky je

Potravinová banka v Ostravû, jejíÏ zásoby se kvÛli koronavirové kri-

zi sníÏily na minimum.

Na R˘mafiovsku pfievzalo zá‰titu nad touto akcí Dûtské centrum

Pampeli‰ka. Lidé sem mohli cel˘ t˘den dováÏet trvanlivé potraviny

ãi drogerii. Do sbírky se zapojili také zamûstnanci Mûstského úfiadu

R˘mafiov, ktefií nashromáÏdûné potraviny pfiedali ve stfiedu 21. fiíjna.

¤editelka dûtského centra Bc. Andrea Palysová, DiS, pak v‰echny

dovezené vûci tfiídila a evidovala. 

„Do této akce jsme se zapojili poprvé a velice nás potû‰il zájem ve-
fiejnosti. Celkem se vybralo 364,25 kg potravin a 17,5 kg drogistic-
kého zboÏí. Chceme touto cestou podûkovat v‰em, ktefií pfiispûli,“
fiekla Andrea Palysová. 

V‰e bylo následnû pfiedáno Potravinové bance v Ostravû, která vûci

rozdá potfiebn˘m, a to prostfiednictvím Charity, Armády spásy nebo

Slezské diakonie.

Jana Krajãová
Foto: Andrea Palysová, redakce

Do Krajské potravinové sbírky se zapojili i obãané R˘mafiovska

âinnost dûtského rybáfiského krouÏku pfii MO âRS R˘mafiov
pokraãovala i po prázdninách, jednak pravidelnou teoretic-
kou v˘ukou v klubovnû, ale zejména pobyty u na‰ich rybní-
kÛ, spojen˘mi s poznáváním krás jesenické pfiírody.
Mezi zajímavé akce patfiily dûtské rybáfiské závody,

které se konaly 27. záfií na Podolském rybníku

v R˘mafiovû. ZávodÛ se i pfies znaãnou nepfiízeÀ po-

ãasí zúãastnilo 18 dûtí. Jen rybám se do chladného

poãasí z vody nechtûlo, a tak se jich podafiilo ulovit

jen nûkolik málo. Dûti mûly ale i tak radost z grilo-

van˘ch specialit a cen vûnovan˘ch sponzory.

3. fiíjna jsme se, trochu pfiedãasnû, louãili se sezónou

Dûtsk˘ rybáfisk˘ krouÏek pofiádal závody
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tradiãním chytáním pstruhÛ. Letos to bylo poprvé na pstruÏí líh-

ni v Bfiidliãné, kam dorazilo 16 dûtí. Pfied samotn˘mi závody nás

líhní provedl Ing. Milan Pavlík, kter˘ dûtem ukázal mnoho druhÛ

ryb ãesk˘ch vod a velmi poutavû o nich a dal‰ích vodních Ïivo-

ãi‰ích vyprávûl. Jeho vyprávûní zaujalo i pstruhy, protoÏe dûtem

na háãky skákali pomalu sami, takÏe kaÏd˘ si odnesl alespoÀ tfii

ryby. Ve stfiedu 21. fiíjna jsme procházku spojili s úklidem kolem

rybníkÛ.

Bez podpory sponzorÛ – mûsta R˘mafiova, MO âRS R˘mafiov,

prodejny Rybáfisk˘ch potfieb R˘mafiov, Ing. Pavlíka a spoleãnosti

Oncorhyd, s. r. o., by na‰e akce nebyly moÏné. Dûkujeme.

Text: Zdenûk Tkadleãek
Foto: Petr Mácka

Jistû jste v minul˘ch ãíslech zaznamenali ãlánky o novém ãeském fil-

mu ·arlatán, na jehoÏ tvorbû se podílel r˘mafiovsk˘ rodák Marek

âermák. Zaãátkem fiíjna âeská filmová a televizní akademie ohlási-

la, Ïe do boje o nominaci na Oscara za nejlep‰í zahraniãní film vy‰le

právû film ·arlatán polské reÏisérky Agnieszky Holland. Akademici

vybírali z deseti ãesk˘ch hran˘ch a dokumentárních filmÛ, které pfii-

hla‰ují jejich producenti. ·arlatán mûl premiéru letos v Berlínû,

v âeské republice to bylo 20. srpna a za dva mûsíce promítání v ki-

nech ho vidûlo více neÏ 252 tisíc ãesk˘ch divákÛ. Získal i cenu za

nejlep‰í reÏii na Evropském filmovém festivalu. 

Snímek inspirovan˘ Ïivotem léãitele Jana Mikolá‰ka s Ivanem

Trojanem v hlavní roli by se promûnûnou nominací zafiadil k filmÛm

Lásky jedné plavovlásky a Hofií, má panenko Milo‰e Formana,

Vesniãko má stfiedisková Jifiího Menzela, Obecná ‰kola Jana Svûráka,

Musíme si pomáhat Jana Hfiebejka nebo Îelary Ondfieje Trojana. Jen

dva ãeskoslovenské filmy a jeden ãesk˘ dosud získaly so‰ku Oscara

za nejlep‰í cizojazyãn˘ film, byl to Obchod na korze Jána Kadára

a Elmara Klose z roku 1965, Ostfie sledované vlaky Jifiího Menzela

z roku 1966 a Kolja reÏiséra Jana Svûráka z roku 1996. 93. roãník cen

Americké akademie filmového umûní a vûd se bude konat 25. dubna

2021 v Los Angeles. UÏ‰í v˘bûr bude zvefiejnûn uÏ 9. února a nomi-

nace 15. bfiezna 2021. JS
Foto: archiv âFTA

·arlatán jde do boje o Oscara

V polovinû záfií se uskuteãnil tradiãní turnaj v pétanque, na nûmÏ se pravi-
delnû setkávají mentálnû handicapovaní klienti centra Kouzelná bufiinka se
sv˘mi pfiáteli. Leto‰ní jedenáct˘ roãník neprobûhl jako obvykle na hfii‰ti
u ‰koly na ulici 1. máje, ale netradiãnû na soukromé zahradû pfiedsedkynû
SPMP R˘mafiov Lucie Camfrlové.
Do leto‰ního zápolení ve ãtvrtek 17. záfií nastoupila ãtyfii druÏstva,

dvû z r˘mafiovské Kouzelné bufiinky (Bufiinky R˘mafiov a BufiiÀáci

R˘mafiov) a dvû z bruntálské Polárky (Polárka kluci a Bruntál holky)

v celkovém poãtu 16 závodníkÛ. Vzájemná utkání pfiinesla radost ze

s p o l e ã n é

hry, v‰ichni

zápolili do poslední chvíle, ale nejlépe se vedlo t˘mu BufiiÀákÛ 

(18 bodÛ), druhé skonãilo druÏstvo Bufiinek (17 bodÛ), bronzovou

pfiíãku vybojovali kluci z Polárky (10 bodÛ) a bramborového umístû-

ní se doãkaly Bruntál holky (8 bodÛ). Hráãi byli bez ohledu na pofia-

dí odmûnûni medailemi, diplomy, dárky a spoleãn˘m obûdem v jí-

delnû na ulici 1. máje. 

Turnaj v pétanque pofiádala Spoleãnost pro podporu lidí s mentálním

postiÏením R˘mafiov s pfiedsedkyní Lucií Camfrlovou, která dûkuje

mûstu R˘mafiovu a Moravskoslezskému kraji za podporu akce a také

jídelnû Z· R˘mafiov za v˘born˘ obûd pro v‰echny. JS
Foto: Lucie Camfrlová

Bufiinka uspofiádala tradiãní turnaj v pétanque
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Jako kaÏd˘ rok i letos byl na záfií naplánován cyklistick˘ pfiebor pro dû-

ti z M· a Z·. BohuÏel v druhé polovinû záfií panovalo velmi nepfiíznivé

poãasí. V pÛvodním termínu 25. záfií cel˘ den pr‰elo, proto byl závod

pfiesunut na pondûlí 28. záfií. Ale i tento den byl sychrav˘ a chladn˘

s mírn˘m de‰tûm. Na‰tûstí pfied zaãátkem závodu pr‰et pfiestalo a na

start se postavilo 20 mal˘ch odváÏn˘ch závodníkÛ.

V nejmlad‰í kategorii do 3 let nejrychleji zvládla 300 metrÛ dlouhou traÈ

Eli‰ka Lari‰ová pfied Terezou Hanslianovou. V kategorii 4–5 let se na

start postavila jediná Adéla Valová. Mezi kluky zvítûzil Vítûzslav ·opík

pfied Vítem Sedláãkem. Kategorie 6 a 7 let byly zastoupeny pouze dûv-

ãaty. V kategorii 6let˘ch nejrychleji kilometrovou traÈ zvládla Katefiina

Sedláãková, druhá skonãila Ema ·tûpaníková, tfietí Barbora

Gromusová. V kategorii 7let˘ch dojela první Lucie Valová pfied

Magdalénou ·opíkovou. Kategorie 8–9 let se vydala na traÈ dlouhou

1 700 m, z toho dvû kola absolvo-

vala v terénu s podmáãenou tratí po

pfiedchozích de‰tích. V dívãí kate-

gorii byla nejrychlej‰í Anna

Fryblíková, druhá Ellen Joy

Lemstrová a tfietí Barbora Valová.

Mezi kluky vyhrál Matyá‰ Svobo-

da pfied Vojtûchem Kroutilem.

V dívãí kategorii 10–12 let na traÈ

dlouhou cca 2,5 km vyrazila pouze

Rozálie Svobodová. I tak se stateã-

nû na závodní dráze prala s dvûma

kluky. První skonãil Filip Kreãmer

a druh˘ Jakub Barusel.

V‰em dûtem patfií velik˘ obdiv, Ïe

do závodu nastoupily a zvládly jej

i za podmínek, které jim podzimní

poãasí pfiipravilo. Dûkujeme mûstu

R˘mafiovu, které závody finanãnû

podpofiilo, Stfiedisku volného ãasu

R˘mafiov a obci Stará Ves za zapÛj-

ãení prostor kulturního domu.

Kompletní v˘sledky naleznete na

www.cyklo.svcrymarov.cz.

Foto a text: Jakub Vala

OdloÏené cyklozávody byly pro odváÏné závodníky

Stfiedisko volného ãasu

V̆ jimeãné prohlídky na zámku v Janovicích pokraãují, po noãních

prohlídkách pfii‰ly na fiadu kastelánské, bûhem nichÏ náv‰tûvníky pro-

vází správce objektu. B˘vají oblíbené a ãasto zaplnûné do posledního

místa a nejinak tomu bylo i na zámku v Janovicích. Kastelánka Jitka

Slaná poutavû vyprávûla o majitelích zámku, hrabûcí rodinû HarrachÛ,

ktefií vlastnili sídlo od roku

1721. Pfiedstavila jednotli-

vé ãleny rodiny, jejich 

osudy, zpÛsob Ïivota i dal-

‰í nemovitosti, které vlastni-

li. Prostfiednictvím fotogra-

fií z pfielomu 19. a 20. sto-

letí, které se nacházejí na

stûnách hrabûcího bytu,

knihovny, jídelny, pokojÛ

pro hosty a reprezentaã-

ních sálÛ, si mohou ná-

v‰tûvníci pfiímo na místû

pfiedstavit, jak vypadaly

interiéry v dfiívûj‰ích do-

bách. V Parohovém sále 

se kastelánka rozpovídala

o obnovû prostor zámku

(viz samostatn˘ ãlánek

v tomto vydání). 

Hlavním pfiáním náv‰tûvní-

Kastelánka zavedla náv‰tûvníky na nepfiístupná místa

Zámek Janovice
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kÛ bylo dostat se na bûÏnû nepfiístupná místa zámku, a tak po otevfiení

dvefií s nápisem „Zákaz vstupu“ teprve zaãalo to pravé dobrodruÏství.

Prohlídka pokraãovala v západní ãásti zámku, která by mohla v bu-

doucnu poskytnout ubytovací kapacity. Náv‰tûvníci vyuÏili moÏnosti

dozvûdût se nûco nového, zajímavého a mûli spoustu otázek, na nûÏ

kastelánka trpûlivû odpovídala. Tento mimofiádn˘ záÏitek se odehrál

je‰tû pfied uvedením zemû do nouzového stavu, nyní je zámek 

od 12. fiíjna uzavfien. Foto a text: JS

Poslední rok se mezi obyvateli R˘mafiova stále ãastûji debatuje o ob-

novû janovického zámku, zejména o ãasové ose obnovy a postupu.

Nutno fiíci, Ïe rok v památkové péãi je velmi krátkou dobou na to,

aby se zámek cel˘ opravil a vybavil mobiliáfiem. V souãasné dobû je

státní zámek Janovice u R˘mafiova ve fázi pfiípravy a zpracovávání

podkladÛ pro plánovanou celkovou obnovu areálu. Na zámku nyní

probíhá pfiedprojektová pfiíprava a základní udrÏovací práce souvise-

jící s umístûním zázemí pro správu zámku a pfiípravou prostor pro ná-

v‰tûvnickou prohlídkovou trasu. 

Pfiedprojektová pfiíprava je materiál a soubor ustálen˘ch prÛzkumÛ

a dokumentací stavební památky, kter˘ se zpracovává pfied zaháje-

ním projektové ãinnosti. SlouÏí k seznámení s objektem a obsahuje

ve‰keré dÛleÏité informace pro projektování obnovy památky.

Dal‰ími dokumenty, které se dot˘kají obnovy památek, je zákon 

ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, a vyhlá‰ka ã. 66/1988 Sb.,

které pfiesnû definují jejich ochranu a zachování. Definice a doporu-

ãené postupy nakládání s památkami stanovují mezinárodní charty.

Benátská charta z roku 1964 se zab˘vá obecn˘mi doporuãeními, kul-

turnímu dûdictví a zachování jeho rÛznorodosti se vûnuje Dokument

o autenticitû z Nara z roku 1994. Pfii pfiedprojektové a projektové

ãinnosti je nezbytné mít na pamûti i souvislosti s územním rozvojem

a ochranou krajiny. Pro tyto úãely slouÏí zákon ã. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním fiádu, zákon ã. 114/1992 Sb., 

o ochranû pfiírody a krajiny, a zákon ã. 100/2001 Sb., o posuzování

vlivÛ na Ïivotní prostfiedí. 

Základním v˘chozím materiálem pro ve‰keré dal‰í prÛzkumové

a projekãní práce je zamûfiení stavby ãi její ãásti, provedené v mûfiít-

ku a rozsahu odpovídajícím potfiebám podrobného zobrazení staveb-

ní struktury památky. Na dostupnou plánovou dokumentaci se nemÛ-

Ïeme úplnû spoléhat z dÛvodu její nedokonalosti, nepfiesnosti a ab-

sence detailÛ. Star‰í plánová dokumentace je v‰ak dÛleÏit˘m prame-

nem pro stavebnû-historick˘ prÛzkum. Digitální zamûfiení janovické-

ho zámku by mûlo b˘t zpracováno do konce leto‰ního roku, samo-

zfiejmû s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci s Covid-19,

která zastavila plánované stavební aktivity na leto‰ní rok. 

Dal‰ím dÛleÏit˘m krokem v rámci pfiedprojektové pfiípravy je foto-

dokumentace objektu pfied obnovou a inventarizace hodnotn˘ch prv-

kÛ objektu. Hodnotn˘mi prvky jsou my‰leny napfi. mfiíÏe, kování,

kliãky na oknech, zábradlí, topidla. KaÏd˘ prvek je zdokumentován,

slovnû popsán vãetnû stavu, zmûfien a je navrÏeno jeho zachování/od-

stranûní a o‰etfiení. Následuje základní stavebnûtechnick˘ prÛzkum,

kter˘ se provádí pfied zahájením projektov˘ch prací. Posuzuje se stav

stavby – stav zdiva, vnûj‰í a vnitfiní vlhkostní pomûry, stav nosn˘ch

konstrukcí, kleneb, krovÛ, podlah. Pokud je potfieba, zpracují se dal-

‰í speciální diagnostické prÛzkumy, napfi. statick˘, geologick˘ a hyd-

rogeologick˘, radonov˘, prÛzkum biologického napadení a prÛzkum

inÏen˘rsk˘ch sítí. 

Velmi dÛleÏit˘m krokem ke kvalitní obnovû památkovû chránûn˘ch

objektÛ je stavebnû-historick˘ prÛzkum (SHP). Dokud není objekt

zamûfien, nelze stavebnû-historick˘ prÛzkum zapoãít. PrÛzkum slou-

Ïí k poznání stavebního v˘voje památky a její umûleckohistorické

hodnoty a skládá se ze dvou ãástí, textové a obrazové, jeÏ se prolína-

jí a vzájemnû doplÀují. K dal‰ím nutn˘m krokÛm patfií prÛzkumy res-

taurátorské a archeologické prÛzkumy a v˘zkumy, které mají vypo-

vídací hodnotu pro poznání v˘voje objektu a jeho hodnoty. Probíhají

pokud moÏno in situ – na místû. 

Jakmile jsou shromáÏdûny v‰echny potfiebné podklady pro projekt

obnovy, nastupuje pfiíprava zakázky a projednání zámûru obnovy pa-

mátky a dále zpracování studie obnovy památky. Z popsaného vy-

pl˘vá, Ïe kvalitní obnova stavební památky nemÛÏe zapoãít bez pfied-

projektové pfiípravy, která je sloÏená ze vzájemnû navazujících po-

stupÛ a krokÛ. V dne‰ní nelehké dobû jsou tyto kroky zpomalovány

ãi úplnû pozastaveny. A nutno se podívat také do historie obnovy pa-

mátkovû chránûn˘ch objektÛ v Moravskoslezském kraji, napfi. státní-

ho zámku Hradec nad Moravicí nebo RaduÀ, kde obnova trvala nû-

kolik desetiletí. Buìme prosím trpûliví! Mgr. Jitka Slaná
kastelánka Zámku Janovice

Foto: redakce

Obnova janovického zámku

Informaãní stfiedisko CHKO Jeseníky – Karlova Studánka má za sebou jiÏ druhou,
tentokrát velmi podafienou sezónu. Stfiedisko je otevfieno pro náv‰tûvníky jen
v letních mûsících. Je umístûno v altánku v horní ãásti Karlovy Studánky a jeho
souãástí je i venkovní geologická expozice, která je vefiejnosti pfiístupná celo-
roãnû. Provozovatelem je spolek Actaea – spoleãnost pro pfiírodu a krajinu.
Informaãní stfiedisko bylo letos otevfieno pro náv‰tûvníky od 20. ãervna

do 20. záfií, v ãervnu a záfií vÏdy od pátku do nedûle, v ãervenci a srpnu

cel˘ t˘den kromû pondûlí. Za celou dobu k nám zavítalo 13 285 ná-

v‰tûvníkÛ. Vût‰ina byla z âeské republiky, ale zaznamenali jsme i ná-

v‰tûvníky z Polska, Slovenska, Nûmecka, Rakouska, Velké Británie

a Francie.

Areál nav‰tívili lidé z blízkého i vzdáleného okolí, lázeÀ‰tí hosté, ná-

v‰tûvníci Karlovy Studánky ãi JeseníkÛ. Získali zde informace nejen

o krásné a jedineãné jesenické pfiírodû, ale i o geologické expozici, nauã-

n˘ch stezkách, turistick˘ch cílech Hrubého a Nízkého Jeseníku. K dispo-

zici mûli letáky a broÏury o pfiírodû JeseníkÛ i upomínkové pfiedmûty.

Leto‰ní sezóna Informaãního stfiediska CHKO Jeseníky – Karlova Studánka

Z okolních obcí a mûst
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Dvouproudová komunikace pfies âervenohorské sedlo
je nejv˘‰e poloÏenou silnicí I. tfiídy v âeské republice.
Frekventovaná vozovka pfiekonává v˘‰kov˘ rozdíl pfies
400 metrÛ, motoristé na krátkém úseku projíÏdûjí ser-
pentiny o mal˘ch polomûrech pod 20 metrÛ. Vysoká po-
loha pfiinesla 13. fiíjna první leto‰ní sníh a také první
zkou‰ku pfiipravenosti fiidiãÛ i údrÏby. 
Silnice I. tfiídy jsou smluvnû udrÏovány ve sjízd-

ném stavu dodavatelsk˘mi subjekty, oficiální

zimní sezóna údrÏby zaãíná 1. listopadu 2020,

pfiesto musela objednaná technika do akce o nû-

kolik t˘dnÛ dfiíve. Na âervenohorském sedle uÏ

12. fiíjna brzy ráno napadlo nûkolik centimetrÛ

nového snûhu, proto byl povolán pluh, kter˘ o‰et-

fiil kluzk˘ povrch vozovky, na níÏ ãekali pfiekva-

pení motoristé s letní v˘bavou. Po ohlá‰ení ranní-

ho problému ihned vyrazil odklízecí vÛz

Mercedes Actros osazen˘ posypovou nástavbou

a rozmetacím talífiem. âervenohorské sedlo bylo krátkodobû neprÛjezd-

né vlivem uvíznut˘ch vozidel v‰ech kategorií bez zimního vybavení,

které dojely do vrchní ãásti kopce nad 800 metrÛ

nad mofiem. V niÏ‰ích polohách Ïádné potíÏe ne-

nastaly.

Dodavatelská spoleãnost zareagovala na pfiedãas-

né zimní podmínky pfiichystáním vyhrazen˘ch

mercedesÛ Actros v plné specifikaci. Mohutné

nástavby oranÏov˘ch aut byly naplnûny posypem

a dispeãefii monitorují pfiedpovûì poãasí, zatímco

jejich kolegové osobnû projíÏdûjí svûfiené trasy.

Sypaãe mohou b˘t nasazeny v horizontu desítek

minut od v˘zvy Policie âR.

Meteorologické programy hlásí sníh také v nadchá-

zejících dnech, coÏ není potíÏ pro moderní techniku

postavenou jen pár kilometrÛ od vrcholu âerveno-

horského sedla. MoÏnou komplikací mohou b˘t ne-

pfiipravení fiidiãi, proto v‰echny dÛraznû prosíme

o respektování pfiírodních podmínek ve vy‰‰ích po-

lohách JeseníkÛ. Bez zimních pneumatik se prÛjezd

severní ãástí silnice pfies âervenohorské sedlo rovná hazardu.

Foto a text: Mgr. Miroslav Mazal, ¤editelství silnic a dálnic âR 

¤idiãe na âervenohorském sedle pfiekvapil první sníh

Projekt s názvem Zahrada Pohoda
si v rámci dotaãního programu
„Podpora vzdûlávání a poraden-
ství v oblasti Ïivotního prostfiedí“
pro rok 2020 vybral k podpofie Moravskoslezsk˘ kraj. Dne 16. záfií 2020 se
uskuteãnilo slavnostní otevfiení zahrady spojené se zábavn˘m odpolednem
urãen˘m ÏákÛm Z· Bfiidliãná i ‰iroké vefiejnosti.
Kdo mûl ãas a chuÈ, urãitû proÏil pfiíjemné odpoledne. Dûti vyplÀo-

valy pracovní list s úkoly, vytváfiely obrázek listu stromu tzv. frotáÏí,

vyzkou‰ely svou trpûlivost u ptaãího kuliãkolamu a hudební sluch na

dendrofonu. Bûhem doprovodn˘ch aktivit, které si pfiipravili Ïáci 

9. A, si zájemci vyzkou‰eli jednoduché chemické pokusy, práci s ex-

haustorem nebo se seznámili se svûfienci chovatelského krouÏku, pa-

voukem, ‰vábem ãi mnohonoÏkou, ale i agamou a hadem. 

Na otevfiení Zahrady Pohoda navazovala Mezinárodní noc pro neto-

p˘ry, kterou vedl Mgr. EvÏen To‰enovsk˘ z Popularizaãního centra

Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a ãlen spoleã-

nosti âSON. Úãastníci se setkali s handicapovan˘mi netop˘ry a pfii

noãní vycházce se nauãili pracovat s ultrazvukov˘m detektorem.

Dûkujeme za finanãní podporu environmentálních aktivit na‰í ‰koly

Moravskoslezskému kraji. RovnûÏ dûkujeme Mgr. EvÏenu To‰enov-

skému za trpûlivost a ãas, kter˘ vûnuje na‰im mlad˘m pfiírodovûdcÛm

i vefiejnosti. Podûkování si zaslouÏí i na‰i deváÈáci, ktefií se podíleli na

hladkém prÛbûhu celé akce. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
koordinátorka EVVO 

Zahrada Pohoda

ZároveÀ si u nás mohli zahrát ãi zakoupit poznávací hru Jeseníky hrou.

Bûhem ãervence i srpna jsme v rámci projektu „Neseì doma, pojì s ná-

mi!“ pofiádali krátká odpolední tvofiení pro vefiejnost Pfiíroda v˘tvarnû.

Úvodní akcí bylo Vítání léta, které pofiádaly Láznû Karlova Studánka.

Krátké programy vyvrcholily o posledním srpnovém víkendu, kdy se

nám i pfies sychravé poãasí podafiilo uspofiádat celodenní akci pro vefiej-

nost spojenou s exkurzí po Karlovû Studánce. Akcí se zúãastnili ná-

v‰tûvníci v‰ech generací a poznali tuto lázeÀskou obec z pohledu míst-

ních obyvatel. 

I kdyÏ je na‰e informaãní stfiedisko mimo léto zavfiené, stále se na nás ob-

racejí lidé pro informace prostfiednictvím telefonu (732 360 544) a e-mailu

(actaea.karlovice@gmail.com). Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu opût v letní

sezónû 2021. Foto a text: Eva Ky‰ová
Informaãní stfiedisko CHKO Jeseníky – Karlova Studánka
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V listopadu 1942 pfiicházejí do opu‰tûného tábora v Lomnici opût so-

vût‰tí zajatci, tentokrát v poãtu kolem 700 osob. Nûmecké velení se

rozhodlo pouÏít tyto zajatce pro nucené práce ve vybudovan˘ch mu-

niãních skladech, na stavby nov˘ch objektÛ a na dal‰í stavební práce.

·lo o prostory v Lomnici i pod Sluneãnou, kde se staví rovnûÏ deset

barákÛ k uskladnûní munice. Práce vedl stavbyvedoucí Alfred

Mansky z Lomnice. V roce 1945 je‰tû nebyly v‰echny stavby dokon-

ãeny, coÏ svûdãí o tom, Ïe se nûmecká armáda snaÏila objekty co nej-

více roz‰ífiit.

Îivot novû pfiíchozích zajatcÛ byl pfiece jen snesitelnûj‰í neÏ u jejich

pfiedchÛdcÛ. To samozfiejmû úzce souviselo s v˘vojem války.

Nûmecká armáda nejenÏe prohrála fiadu rozhodujících bitev, ale utr-

pûla v nich obrovské ztráty. Ani získávání zajatcÛ nebylo zdaleka tak

snadné a vlastní armádu bylo nutno doplÀovat nov˘mi vojáky ze zá-

zemí. To v‰e pfiispûlo k tomu, Ïe chybûly pracovní síly, a tak bylo

nutno si nucenû nasazen˘ch zajatcÛ více váÏit. 

Bûhem roku 1942 byla vydána fiada nafiízení a vyhlá‰ek smûfiujících

ke zlep‰ení Ïivota v zajateck˘ch táborech. Dne 20. dubna vydává

zmocnûnec pro ãtyfilet˘ plán Sauckel proslul˘ „Program pracovního

nasazení“ a 7. kvûtna téhoÏ roku nafiízení ã. 4. V obou se zdÛrazÀova-

lo, Ïe cizí pracovní síly musí b˘t ubytovány a stravovány tak, aby se

dosáhlo jejich co moÏná nejlep‰ího vyuÏití. Dal‰í vyhlá‰ky a nafiízení

se t˘kaly zdravotních potfieb a hygienick˘ch podmínek. V táborech

byly tedy zfiízeny odv‰ivovací místnosti s parní sprchou – 1x za 10

dní, kotel na ohfiívání vody k praní prádla – 1x t˘dnû, vytápûná um˘-

várna – 2x dennû mytí teplou vodou, sledování nemocnosti a v˘skytu

v‰í, zlep‰ení stravování. Velením bystfiického (Bystfiice u Bene‰ova)

tábora byl jako ukázková strava navrÏen tento jídelní lístek:

sobota 9. 5. 
snídanû – ãaj s mlékem 1 litr

obûd – eintopf 1 litr, maso 35,75 g

veãefie – ãaj 1 litr, chléb 330 g, margarin 18,57 g

nedûle 10. 5. 
snídanû – ãaj s mlékem 1 litr 

obûd – brambory na loupaãku 750 g, maso 35,7 g

veãefie – ãaj 1 litr, chléb 300 g, margarin 18,57 g

pondûlí 11. 5. 
snídanû – ãaj s mlékem 1 litr

obûd – eintopf 1 litr, maso 35,7 g

veãefie – ãaj 1 litr, chléb 300 g, margarin 18,57 g

To, Ïe se se zajatci nepfiestalo ani potom ‰patnû zacházet, museli na

konci války pfiiznat dokonce i nûktefií z pfiedstavitelÛ fa‰istického stá-

tu a jeho v˘konn˘ch orgánÛ. Na podkladû toho v‰eho lze o zajatcích,

ktefií pfii‰li do lomnického tábora v roce 1942 prohlásit, Ïe i oni byli

tvrdû vykofiisÈováni pfii práci, pocítili na sobû hrubost nûmeck˘ch vo-

jákÛ a Ïe i u nich bezpochyby do‰lo k úmrtím. Nebyla v‰ak tak ma-

sivní jako u pfiedchÛdcÛ.

Jak˘ byl dal‰í v˘voj lomnického zajateckého tábora, nelze pfiesnû 

urãit. Ze zmûti zpráv vystupuje jediná událost. Dne 26. záfií 1944 do-

‰lo v prostoru skladÛ pod Sluneãnou pfii pfievozu z nádraÏí

v Dûtfiichovû k v˘buchu vozidla s municí. V̆ buch byl tak siln˘, Ïe 

usmrtil ãtyfii zajatce, nûmeckého fiidiãe vozu a dÛstojníka konajícího

dozor. 

Kolik tedy leÏí na spoleãném hfibitovû obûtí? Na tuto otázku si bude-

me moci odpovûdût jen za pfiedpokladu, Ïe v‰echny zde pohfibené za-

jatce dopátráme v archivech. Podle kronikáfie Riedla bylo pohfibeno

na spoleãném hfibitovû na pfielomu let 1941 a 1942, tedy do odchodu

prvních zajatcÛ, 316 osob. Jeho dal‰í údaj 323, kter˘ je povaÏován za

koneãn˘, zfiejmû nebude správn˘ a úpln˘. Poslední zápis kronikáfie

Riedla v kronice obce Lomnice je totiÏ z roku 1943 a vûzni odcháze-

jí aÏ v roce 1945. Z dostupn˘ch pramenÛ se dovídáme, Ïe Karl Riedel

byl angaÏovan˘m nacistou a zfiejmû tûÏce nesl v˘voj na sovûtské

i spojenecké frontû. V roce 1944 onemocnûl váÏnou du‰evní choro-

bou, pro kterou byl v prosinci téhoÏ roku hospitalizován v nemocni-

ci v Opavû a odtud se domÛ jiÏ nevrátil. Pfied sv˘m odchodem ve‰-

keré svoje materiály spálil. 

RovnûÏ existuje málo údajÛ o tábofie a jeho likvidaci. Nûmecké pra-

meny zaznamenaly úmrtí jednoho z vûzÀÛ 1. února a jedenácti dal‰ích

5. února. O osudech ostatních zajatcÛ není známo nic. Pravdûpodobnû

byli stejnû jako z ostatních táborÛ donuceni odejít pfied blíÏící se fron-

tou, a stali se tak jedním z mnoha pochodÛ smrti, které kfiiÏovaly

Evropu pfied koncem války. Poslední Nûmci odcházejí z tábora v no-

ci z 6. na 7. kvûtna 1945 a tábor zapalují. V tento den je Lomnice ob-

sazena sovûtsk˘mi vojsky. V pouÏiteln˘ch barácích jsou na dobu asi

pÛl roku umístûni vojáci Rudé armády v poãtu cca 200 muÏÛ. Po je-

jich odchodu dochází v roce 1947 aÏ 1948 k úplné likvidaci dfievûn˘ch

staveb a materiál je odváÏen do celé republiky.

Je na ‰kodu vûci, Ïe se nepodafiilo Ïádn˘ z objektÛ uchovat. Mohly

slouÏit jako pfiipomínka doby, která pfiinesla do celé Evropy, na‰í

vlasti i na‰í obce tolik bolesti a zvratÛ. A tak místo, kde tábor stál, pfii-

pomíná dnes socha plaãící matky, která byla v roce 1965 postavena

na místû spoleãného hrobu zajatcÛ a posléze nahrazena jinou. Do ro-

ku 2018 byla uskladnûna ve sklepních prostorách pivovaru fiádu nû-

meck˘ch rytífiÛ v Bruntále. Na místo, kde tábor skuteãnû stál, ji pfie-

místil Spolek staré Sovinecko, bohuÏel ale jiÏ po‰kozenou. 

Místo tábora pfiipomíná i pamûtní kámen, kter˘ v‰ak stojí na místû,

kde byli ubytováni nûmeãtí vojáci. Je na nûm nesprávnû uveden údaj,

Ïe tábor byl poboãkou koncentraãního tábora v Osvûtimi. 

Spoleãn˘ zajateck˘ hfibitov navazuje na hfibitov místních obyvatel, je

umístûn za lomnick˘m kostelem a opatfien dílem akademick˘ch so-

chafiÛ Vladislava Gajdy a EvÏena Schillera. Cel˘ pomník byl v roce

2008 opravován a ke cti obce a jejích obãanÛ svûdãí, Ïe je o nûj i dnes

fiádnû postaráno. Foto a text: Ing. Jaroslav Jelínek
pfiedseda Spolku staré Sovinecko

(Zdroje: Kural, Václav – Radvanovsk˘, Zdenûk. Sudety pod hákov˘m
kfiíÏem, 2002; ·tûpán, Václav. Tábor smrti a utrpení, 2013.) 

Îivot v lomnickém tábofie – závûreãná ãást

Z historie

Podoba pomníku v souãasnosti

PÛvodní pomník plaãící matky
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Vznik písma pfied 5 000 lety patfií k jednûm z nejvût‰ích mezníkÛ

a objevÛ v dûjinách lidstva, jemuÏ pfiedcházely pfiedstupnû písma

v podobû vlastnick˘ch znaãek, vrubovan˘ch hÛlek, uzlov˘ch znaãek,

jeskynních kreseb. Obrázkové písmo (piktogramy) se v trochu jiné

podobû pouÏívá dosud a setkáváme se s ním napfiíklad u bezpeãnost-

ních tabulek, v˘strah ãi dopravního znaãení.

V ãesk˘ch zemích se nejstar‰í písemné projevy datují do doby antic-

ké a jsou jimi pozÛstatky fiímské kultury. Nalezneme je na území jiÏ-

ní Moravy v Mu‰ovû. Jde o znaãky X. fiímské legie. Dal‰í písemné

projevy mÛÏeme nalézt na Slovensku, v mûsteãku Boldog u Sence,

kde byla objevena fiímská pohfiební stéla, v okrese Galanta na náh-

robním kameni nebo trenãínsk˘ nápis z roku 179 n. l., kter˘ oslavu-

je vítûzství ¤ímanÛ nad barbary. V‰echny nápisy jsou psány maju-
skulním kapitálním písmem (kapitálním písmem kvadrátním), které je

typické pro stavby starovûkého ¤íma, vefiejné budovy, náhrobky,

podstavce soch. Av‰ak toto písmo nena‰lo na na‰em území ãastûj‰í

formu pouÏívání. 

Teprve pfiíchod západních a v˘chodních latinsk˘ch misionáfiÛ pfiinesl

ustálenûj‰í formu okrouhlého, dobfie ãitelného latinského písma, tzv.

karolinskou minuskulu, ale ta byla vyhrazena pro uãence a vzdûlané

cizince. Vznikla za francké renesance, tedy za krále Karla Velikého

(768–814), sjednocením pfiedchozích druhÛ latinské minuskuly. 

Dal‰ím mezníkem byl v 9. století pfiíchod byzantsk˘ch misionáfiÛ

Konstantina (Cyrila) a Metodûje a vznik slovanského písma hlaholi-
ce. Písmo mûlo odpovídat potfiebám slovanského jazyka, do nûhoÏ

bylo tfieba pfiekládat bohosluÏebné i ostatní texty. Hlaholice ãerpala

pfiedev‰ím z fieckého písma a pouÏívala 38 písmen. Roz‰ífiila se do

dal‰ích zemí, uÏívali ji Chorvaté, Srbové a Bulhafii, dokud ji nevytla-

ãilo dal‰í slovanské písmo, cyrilice. Cyrilské písmo vzniklo v 10. sto-

letí v Bulharsku jako souãást snah o jeho osamostatnûní od

Byzantské fií‰e. Vznik cyrilice b˘vá spojován s okruhem ÏákÛ

Konstantina (Cyrila) na území Makedonie ãi Bulharska. S hlaholicí

ho spojuje pouÏití ãásti fiecké abecedy a nûkolik stejn˘ch písmen, ãást

vznikla úplnû novû. Cyrilské písmo je základem dne‰ních písem rus-

kého, bulharského a srbského. 

V dÛsledku politick˘ch zmûn se u nás od 10. století zaãala prosazo-

vat latinská kultura. Bûhem 9. aÏ 13. století pfievaÏovala stále karo-

linská minuskula, v úfiedních listinách diplomatická minuskula, ty-

pická vybíhajícími dfiíky písmen, na vrcholcích ozdoben˘ch smyã-

kou. Od 1. poloviny 13. století se gotizace písma projevuje v lámání

dosud zaoblen˘ch tvarÛ a vzniká písmo kurzívní. Toho je zprvu vy-

uÏíváno v úfiedních písemnostech, pozdûji proniká i do dal‰ích textÛ.

Kurzívní písmo mûlo urãit˘ sklon ve smûru psaní a jednotlivá pís-

mena byla plynule spojována. 

Velk˘ rozkvût typÛ písma nastal ve 14. století, coÏ bylo podmínûno

vznikem univerzit a pronikáním písma mezi ‰ir‰í vrstvy spoleãnosti;

psalo se gotickou minuskulou, gotickou kurzívou a bastardním pís-

mem, tzv. polokurzívou. V tomto období docházelo k prosazování

ãe‰tiny a nûmãiny do literárních dûl, pozdûji do úfiedních spisÛ. Od

konce 14. století se objevuje humanistické písmo, které se omezilo

na latinské texty s ohledem na opisování novû objeven˘ch antic-

k˘ch dûl. 

V ãesky ti‰tûn˘ch textech se zaãalo prosazovat ãeské písmo bastard-

ní. Kolem roku 1468 jím byla v Plzni vyti‰tûna Kronika trajánská.

S vynálezem knihtisku Janem Gutenbergem se písemná kultura zaãa-

la ‰ífiit mezi ‰ir‰í vrstvy obyvatelstva. V 80. letech 15. století se v na-

‰ich zemích objevuje ti‰tené nûmecké novogotické písmo – ‰vabach

(nûm. Schwabacher). ·vabach se stal záhy oblíben˘m díky své ãitel-

nosti. Ve ‰vabachu se napfiíklad tiskla Bible kralická z let 1579–1594.

V nûmecky mluvících zemích se novogotické písmo udrÏelo témûfi

do poloviny 20. století, a to ve tfiech variantách: kreslené nûmecké

novogotické písmo neboli fraktura (Frakturschrift), nûmecké polo-

kurzívní písmo kanzlei (Kanzleischrift) a nûmecké kurzívní písmo

kurent (Kurrentschrift). Fraktura na‰la uplatnûní jako tiskové písmo,

kanzlei nalezlo uplatnûní jako písmo listin a dÛleÏit˘ch písemností

a kurent se uplatnil z potfieby písma rychlého, dobfie ãitelného a snad-

no psatelného. V ãesk˘ch zemích byl v prÛbûhu 18. století vytlaãen

ãeskou novogotickou kurzívou a o století pozdûji byly ãeské texty

psány písmem humanistick˘m.

Pokud pátráte po sv˘ch pfiedcích, urãitû pfii prohledávání matrik na-

razíte právû na psanou formu nûmeckého novogotického písma – ku-

rent. Je potfieba zachovat klid a obrnit se trpûlivostí. JelikoÏ i kurent

se postupnû vyvíjel, text z 19. století vypadá jinak neÏ o 100 let dfií-

ve. Pro ãtení kurentu doporuãujeme pouÏívat vyti‰tûnou tabulku 

s abecedou psanou v rÛzn˘ch obdobích. Po urãitém ãase získáte pra-

xi a ãtení vám nebude dûlat problém.

Foto a text: Mgr. Jitka Slaná

Kurent, nebo ‰vabach?

Tento rod tvofií asi tfiicet druhÛ roz‰ífien˘ch na severní polokouli.

U nás se vyskytují tfii druhy, z nichÏ nejznámûj‰í je ol‰e lepkavá 

(A. glutinosa). Je to dfievina niÏ‰ích poloh, aã vystupuje i do v˘‰e

1 000 m, typická je na vlhk˘ch aÏ zamokfien˘ch pÛdách v luÏních le-

sích, slatinách, baÏinách, u rybníkÛ a na mokr˘ch loukách. Vytváfií (ãi

spoluvytváfií) lemové spoleãenstvo kolem vodních tokÛ, tzv. pfiípo-

toãní ol‰iny (napfi. Podolsk˘, Novopolsk˘ potok a jeho pravostrann˘

pfiítok RÛÏov˘ potok, Moravice ad.), v podhÛfií a horách indikuje pra-

meni‰tû. Její bohat˘ kofienov˘ systém ji zakotvuje tak dobfie, Ïe témûfi

netrpí v˘vraty. Ol‰e lepkavá je stejnû jako ostatní ol‰e nadána ne-

obyãejnou schopností vytváfiet rychle rostoucí v˘mladky. ProtoÏe 

ekologické nároky ji urãují do míst s vysokou hladinou spodní vody

ãi trvale zamokfien˘ch, není závislá na sráÏkách (zejména v níÏinách,

Vyprávûní o stromech
11. Ol‰e – Alnus

Zajímavosti z pfiírody

Ol‰e ‰edá – detail
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kde jsou sráÏky nízké), a proto také odpafií nejvíce vody: aÏ 

800 l dennû na 100 m2 své listové plochy. U bfiízy je to 360 l, u hab-

ru 430, u buku 350, u dubu 290 l.

Druhov˘ název lepkavá je pro tuto ol‰i pfiíznaãn˘: po vyra‰ení jsou

její listy lepkavé a totéÏ platí pro mladé vûtve. Listy jsou témûfi 

okrouhlé, po obvodu vykrajované a zubaté. Na jafie vytváfií jehnûdy,

plodem je asi 2 cm velká ‰i‰tiãka, v níÏ se ukr˘vají semena – naÏky.

Strom mÛÏe dorÛst do v˘‰ky i pfies 30 m, vût‰inou je to 20–25 m.

Vyskytuje se po celé Evropû.

Ol‰e b˘vá vyhla‰ována za památnou jen v˘jimeãnû, není totiÏ dlou-

hovûká, její doÏití je asi 100 let. V˘jimkou je ol‰e lepkavá

v Dûtfiichovicích na Bruntálsku. Památn˘ch ol‰í je v âR jen asi 

8–10 a tato patfií s obvodem kmene 470 cm (!) mezi nejmohutnûj‰í.

(Obvod se mûfií ve v˘‰ce 130 cm). 

Ol‰e ‰edá (A. incana) je oproti pfiedchozí mnohem men‰í, jak v˘‰kou

(kol. 15 m), tak prÛmûrem kmene (do 50 cm). Îije pouze 40–50 let!

Do hor stoupá asi o 200 m v˘‰e neÏ ol‰e lepkavá, av‰ak v Alpách i do

v˘‰ek pfies 1 500 m! Ve stfiedních polohách se pfiekr˘vá s ol‰í lepka-

vou (u Bûlokamenného potoka pfii severní hranici národní pfiírodní

rezervace Javorov˘ vrch – 780 m, v horní ãásti Ondfiejovského poto-

ka po vstupu do lesa – 590 m, Janovick˘ les pfii Ïluté znaãce 

– 650 m, pfiírodní rezervace RÛÏová – 730 m, horní ãást Harrachova

– 660 m aj.), do níÏin byla roz‰ífiena umûle. Velké mnoÏství ol‰í ‰e-

d˘ch najdeme na PstruÏím potoce (660 m). V R˘mafiovû najdete ol‰i

‰edou (skupinu) na Podolské ulici naproti domu ã. 16 a v areálu pod-

niku Gala mezi parkovi‰tûm a Novopolsk˘m potokem, hodnû jich je

za vlakov˘m nádraÏím pfii Podolském potoce. Má men‰í nároky na

vlhkost pÛdy, a tak mÛÏe rÛst i na su‰‰ích místech, napfiíklad na su-

Èoviscích. Listy má tato ol‰e uÏ‰í, pilovité, na konci vybíhající do

krátké ‰piãky. Zatímco kÛra ol‰e

lepkavé je hrubá, rozpraskaná

a ‰edohnûdá, ol‰i ‰edou poznáme

podle hladké a svûtle ‰edé kÛry.

Zamlada jsou v‰ak oba druhy

znaãnû podobné, a tak spolehlivé

rozli‰ení poskytnou listy. Cen-

trum roz‰ífiení ol‰e ‰edé je v se-

verní Evropû. 

Jen nûkde se je‰tû mÛÏeme setkat

s ol‰í zelenou (A. viridis), která je

v âR pÛvodní jen v Po‰umaví

a v oblasti Novohradsk˘ch hor.

Ostatní v˘skyty jsou druhotné.

SvÛj areál má v Alpách a v˘chod-

ních Karpatech, zejména nad hor-

ní hranicí lesa, kde vytváfií husté

porosty podobnû jako borovice

horská (kleã). Ol‰e zelená je kefi

jen 2–3 m vysok˘ a v horách má

pÛdoochrann˘ v˘znam, proto by-

la pouÏita i u nás v Jeseníkách,

kdyÏ se budovala silnice na

Pradûd – zpevÀovala její krajnice.

Sám jsem ji tam o nûco pozdûji vidûl, ale uÏ dávno vymizela, re-

spektive byla zlikvidována. Byla pouÏita uÏ dfiív – pfii asanaci mur

(strÏí) na úboãí âervené hory a jinde. V souãasnosti zarÛstá dno údo-

lí Huãivé Desné i údolí Divoké Desné od KoutÛ po Zámãisko, pokud

uÏ nebyla zlikvidována, a vyskytuje se také v oblasti Sokola, na

Vozkovi aj. Foto a text: Milo‰ Zatloukal 
(Literatura: Mráãek, Zdenûk. Les. Praha: Orbis, 1959; Pokorn˘,
Jaromír – Fér, Franti‰ek. Listnáãe lesÛ a parkÛ. Praha: SZN, 1964;
Krüssmann, Gerd. Evropské dfieviny. Praha: SZN, 1978; Pagan, Josef
– Randu‰ka, Du‰an. Atlas drevín I., II. Bratislava: Obzor, 1987, 1988.)

Ol‰e zelená u Vfiesové studánky. V Jeseníkách není pÛvodní, byla pou-
Ïita jako melioraãní dfievina, ale zplanila a má invazivní charakter.

Ol‰e ‰edá Ol‰e lepkavá u janovického zámku
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Dne 29. záfií probûhlo ve fotbalovém areálu FK Jeseník pod zá‰titou FAâR dru-
hé pfiedkolo pohárového turnaje Ondrá‰ovka Cup v kategorii U11 (dûti naro-
zené v roce 2010 a mlad‰í) a na‰e muÏstvo se stejnû jako v loÀském roce

raduje z postupu do kvalifikaãních bojÛ.
Druhého pfiedkola se zúãastnily SK Jiskra R˘mafiov, Dynamo

Javorník, FK ·ternberk, FK ·umperk, Sokol Bohdalice a domácí FK

Jeseník. Turnaj se hrál systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m s vidinou postupu

do dal‰í kola pro první dva umístûné t˘my. Hrací doba byla 1x 20 mi-

nut a poãet hráãÛ 5+1. Zápasy se odehrály na tfiech pfiipraven˘ch hra-

cích plochách. Jiskra R˘mafiov se postupnû utkala se Sokolem

Bohdalice 2:1, FK ·ternberk 5:2, FK ·umperk 4:1, FK Jeseník 4:1

a v posledním zápase prohrála s pozdûj‰ím vítûzem a druh˘m postu-

pujícím Dynamem Javorník 0:3. 

Po seãtení v˘sledkÛ se tedy vítûzem turnaje 2. pfiedkola stalo muÏ-

stvo z Javorníku a druh˘m v pofiadí a jist˘m postupujícím se stal s bi-

lancí 4 v˘her a 1 poráÏky SK Jiskra R˘mafiov. Za Jiskru nastoupili:

·tûpán PeÀáz, ·tûpán Tkadleãek, Miroslav Matou‰ek, Martin Cicko,

Tadeá‰ Podubeck˘, EvÏen Va‰tík, Robert Casciani, Ludûk ·imko,

Tomá‰ Bráblík a Jan Br‰Èák. Kluci tak navázali na loÀsk˘ postup

a patfií jim podûkování za pfiedvedené v˘kony a za reprezentaci mûs-

ta i klubu SK Jiskra R˘mafiov.

Dal‰í kola turnaje byla vzhledem k vládním opatfiením zru‰ena. 

Ludûk ·imko, trenér
Foto: archiv SK Jiskra R˘mafiov

Star‰í pfiípravka uspûla na turnaji Ondrá‰ovka Cup

Po úspû‰né halové sezónû s nabitou termínovkou to se závody na dráze vy-
padalo bledû. Atletika R˘mafiov nicménû i pfies sloÏitou jarní pfiípravu zaví-
tala se skupinou mlad‰ích ÏákyÀ na dvoje dÛleÏité závody – krajsk˘ pfiebor
a mistrovství Moravy a Slezska. 
Krajsk˘ pfiebor skonãil ziskem tfií bronzov˘ch medailí. Katefiina

Zimáková vybojovala bronz v hladkém sprintu na 60 m a svoji for-

mu zúroãila také na 60 m bûhu pfies pfiekáÏky. Tfietí bronzovou me-

daili získala Vendula AmbroÏová v bûhu na 1500 m. 

Za pár dní mûly mlad‰í Ïákynû moÏnost pomûfiit své síly v daleko

vût‰í konkurenci v‰ech velk˘ch i men‰ích atletick˘ch klubÛ na mist-

rovství Moravy a Slezska. Zde pfiekvapiv˘m v˘konem Katefiina

Zimáková pfiekonala svoje osobní maximum v závodû 60 m bûhu

pfies pfiekáÏky a získala 5. místo v ãase 10,18 s.

V záfií se podzimní pfiíprava na halovou a následnou jarní sezónu roz-

jela naplno díky nové posile. Trenérské fiady atletického klubu

v R˘mafiovû roz‰ífiil Tomá‰ Bednáfi, kter˘ je drÏitelem druhé nejvy‰-

‰í trenérské licence, absolventem pedagogické fakulty a b˘val˘m vr-

cholov˘m atletem. Od 22. fiíjna atleti a atletky trénují s ohledem na

vládní nafiízení individuálnû. 

Foto a text: JS

R˘mafiovská atletika slavila úspûch na mistrovství Moravy a Slezska

Sport

Bûhem dvoudenního mítinku v Chuchli Arénû Praha, jehoÏ vrcholem

byl 27. záfií ‰est˘ roãník Evropského poháru ÏokejÛ, zaznamenali zá-

stupci dostihové stáje Dr. Charvát z tréninku Pavla TÛmy dvû druhá

místa. 26. záfií se Ceny Lokotrans Agro a Glomex Military supplies,

roviny III. kat. na 1 600 m, zúãastnil dvoulet˘ hfiebec French
Chardonnay, jemuÏ s Ïokejem Janem Vernerem v sedle chybûly na

vítûze necelé dvû délky. O den pozdûji se v jednom z rámcov˘ch do-

stihÛ bûhem Evropského poháru ÏokejÛ, EJC Cena Hrubymoving

Transport, rovina L – 2 200 m, pfiedstavila tfiíletá klisna Falikari, kte-

ré s Ï. Janem Vernerem chybûly taktéÏ necelé dvû délky k vítûzství. 

Dvoudenní mítink pofiádalo i závodi‰tû v italském Meranu. 26. záfií se

na start Gd2 steeplechase Premio d’Italia Mario Argenton na 3 900 m

spolu s Ïokejem Janem Faltejskem v sedle zafiadil i ãtyfilet˘ valach

First of All, kter˘ v dostihu sv˘m soupefiÛm nedal prakticky Ïádnou

‰anci a stylem start – cíl jej ovládl. Svûfienec Pavla TÛmy získal tím-

to triumfem jiÏ osmé vítûzství z devíti dosavadních startÛ.

O den pozdûji se proti obhájci prvenství, sedmiletému valachu

L’Estran z dostihové stáje Scuderia Aichner SRL v tréninku Josefa

Váni ml., a deseti dal‰ím soupefiÛm v poli postavil na start 81. roãní-

ku Gran Premio Merano Alto Adige Gd1 5 000 m o 250 000 euro

i zástupce modroÏlut˘ch barev dostihové stáje Dr. Charvát, svûfienec

Pavla TÛmy, osmilet˘ valach Northerly Wind s Janem Faltejskem.

V posledním kole dostihu tato dvojice pfie‰la do vedení, které ale 

atakoval i Josef Barto‰ s valachem L’Estran, a bylo jasné, Ïe o vítûz-

Dostihové dûní zásadnû ovlivnila pandemie Covid-19
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Dne 3. fiíjna probûhl v areálu Flemmichovy zahrady 2. roãník Bûhu na âerÈák.
Závod je souãástí Velké ceny vytrvalcÛ Olomouckého kraje a mûl b˘t jiÏ 
43. závodem. Z pochopiteln˘ch dÛvodÛ se letos spousta závodÛ nekonala, ale
tento probûhnout mohl, ãehoÏ vyuÏilo 47 startujících. 
Pofiadatelem závodu je místní klub BûÏci z Rya, kter˘ pfiichystal

pro aktéry pozmûnûnou a podle ohlasu krásnou traÈ závodu, jeÏ ve-

de pfies vysílaã na Kamennou horu, známou jako âertÛv kámen.

V 11 hodin tedy vyrazilo 47 závodníkÛ na 12,2 km dlouhou trasu.

Po úvodním koleãku v areálu Flemdy se jako obvykle do ãela do-

staly známé osobnosti seriálu, jako je Pavel Dvofiák, Ondfiej Ho-

rák nebo domácí Irena AmbroÏová. Na závod také zavítali bûÏci

z Polska, ktefií atakovali stupnû vítûzÛ. 

Závod skvûle organizovali ãlenové klubu BûÏci z Rya za pfiispûní

fiady dobrovolníkÛ, dále jej podpofiily mûsto R˘mafiov, firmy Starp,

Bûh na âerÈák

ství se rozhodne mezi touto ãeskou dvojicí. Do cílové roviny vbíhal

na prvním místû L’Estran, kter˘ následnû zvítûzil se ãtyfidélkov˘m

náskokem právû pfied Northerly Wind. 

28. záfií hostilo dostihov˘ den závodi‰tû v Lysé nad Labem. V Cenû

spoleãnosti Conseq, roviny II. kat. na 1 300 m, spolu s jezdcem

Danielem Vyhnálkem zvítûzila ãtyfiletá bûlka Myrna Syndikátu

V3J z tréninku Evy Záhorové z Dolní Moravice. 

V dostihu pfies proutûné pfiekáÏky (PP), Memoriálu Václava ·paãka

III. kat. na 3 000 m, zvítûzila s Ïokejem Janem Faltejskem v sedle

svûfienkynû trenéra Pavla TÛmy, tfiíletá klisna Milsueldos z dostihové

stáje PT Team & Bodláková. Îokej Jan Faltejsek si na své konto pfii-

psal dal‰í vítûzství hned v následujícím dostihu Tipsport (PP) IV. kat.

na 3 200 m, tentokrát v sedle pûtiletého valacha Res Judicata z do-

stihové stáje Dr. Charvát, taktéÏ z centrály trenéra Pavla TÛmy

ve Dvorcích u Bruntálu.

30. záfií startovali svûfienci trenérky Evy Záhorové v polské Wroclawi

a nutno podotknout, Ïe se v nabité konkurenci neztratili. Oba, jak tfií-

let˘ valach Terazki, zástupce dostihové stáje Luka–Vedral, tak ãtyfile-

tá klisna Daralara z dostihové stáje Václav Luka, startovali spoleãnû

v rovinovém dostihu Mi´dzynarodowa gonitwa II grupy na 3 200 m.

Zatímco prvnû jmenovan˘ Terazki dokonãil s Ïokejem Michalem

Hroudou dostih na ãtvrtém místû, Daralara si s Ï. Pavlínou Filipovou

dobûhla pro místo druhé, kdyÏ do posledních metrÛ pfies handicap pû-

ti kilogramÛ bojovala o vítûzství.

Do Bratislavy se 3. fiíjna s trojicí svûfiencÛ dostihové stáje Dr. Charvát

vydal t˘m okolo Pavla TÛmy. Hazarder v prvním dostihu získal tfietí

místo, Swinging Thomas v sedmém dostihu sedmé místo a dvouletá

klisna Devoir Rien s Ï. Janem Vernerem dosáhla na premiérové ví-

tûzství v dostihu I. kat., kdyÏ opanovala 28. cenu zimnej kráºovnej

spoloãnosti AGROSERVIS, roviny I. kat. na 1 600 m.

Své brány téhoÏ dne otevfielo i dostihové závodi‰tû v Brnû a mezi

úãastníky byli také konû trenéra a chovatele Antonína Nováka z Malé

Morávky. Jako první se v osmém dostihu, Podzimní brnûnské stee-

plechase – Poháru statutárního mûsta Brna, 13. roãníku, pod zá‰titou

primátorky JUDr. Markéty VaÀkové, steeplechase III. kat. na 4 100 m,

postavil na start osmilet˘ hnûd˘ valach Marcon, jenÏ s Ïokejem

Petrem TÛmou obsadil tfietí místo. V následujícím, posledním dosti-

hu mítinku pak dvojice Nikol Zapletalová a ãtyfiletá klisna Sambra
obsadila druhé místo v Cenû spoleãnosti Tipsport, rovinû IV. kat. na

2 200 m.

Pfied prakticky celkov˘m ochromením nejen dostihového sportu se

10. fiíjna uskuteãnil jeden z posledních mítinkÛ leto‰ní dostihové se-

zóny. Svou dostihovou premiéru, a to vítûznou, zde v Cenû spoleã-

nosti Tipsport, rovinû III. kat. na 1 400 m, s Ïokejem Janem Vernerem

absolvovala svûfienkynû Pavla TÛmy, dvouletá klisna Jean Blue z do-

stihové stáje Dr. Charvát.

11. fiíjna upírala nejen odborná vefiejnost pozornost na program par-

dubického dostihového dne, jehoÏ vrcholem byl 130. roãník Velké

pardubické a kter˘ se poprvé v historii konal s ohledem na pandemii

Covid-19 bez divákÛ. Ani zde samozfiejmû nechybûli svûfienci na

Bruntálsku pÛsobících trenérÛ. Pojìme se podívat na v˘sledky ales-

poÀ nûkter˘ch z nich. 

Trenérka Veronika Lempochnerová z Horní Moravice mûla na star-

tovní listinû dvou z deseti dostihÛ pardubického mítinku tfii ze sv˘ch

svûfiencÛ. Nejlépe si vedl a tfietí místo obsadil zástupce dostihové stá-

je N˘znerov, ãtyfilet˘ valach Hamis, jenÏ s Ïokejem Janem OdloÏilem

obsadil tfietí místo v Cenû Kudy z nudy – Cenû âASCH, steeplecha-

se crosscountry I. kat. na 4 200 m. Do bojÛ o dobré umístnûní pak

do devátého dostihu, Poháru BICZ holding 2020, steeplechase cross-

country III. kat. na 4 600 m, odstartoval pûtilet˘ Motiv, kter˘ v‰ak do-

stih nedokonãil, a devítilet˘ valach Valtz, jenÏ s Ïokejem Sertashem

Ferhanovem obsadil ãtvrté místo. Dostihu se zúãastnil i ‰estilet˘ va-

lach âmelák trenéra Antonína Nováka, kter˘ s Ïokejem Petrem

TÛmou obsadil osmou pfiíãku. 

Z pûtice koní trenéra Pavla TÛmy, zástupcÛ modroÏlut˘ch barev DS

Dr. Charvát, jediné vítûzství zaznamenal pûtilet˘ valach Roncal, kte-

r˘ s pfiehledem zvítûzil ve Zlaté sponû tfiílet˘ch – Cenû holdingu

BICZ, pfies PP I. kat. na 3 200 m. V druhém dostihu dne,

v Kfii‰Èálovém poháru mûsta Pardubic, (PP) NL na 3 400 m, bojova-

la o vítûzství aÏ do samého závûru pûtiletá klisna Cheminée, jeÏ na-

konec s Ïokejem Janem Faltejskem obsadila druhé místo. âtvrt˘ do-

stih a ãtvrté místo bylo v˘sledkem desetiletého Anakinga. ·esté mís-

to v osmém dostihu pak pfiipadlo sedmiletému valachovi Saint
Joseph.

V̆ sledek 130. velké pardubické se Slavia poji‰Èovnou se zá‰titou mi-

nisterstva zemûdûlství, steeplechase crosscountry L – 6 900 m, je asi

v‰eobecnû znám. Z na‰eho pohledu jistû v‰echny zajímalo, jak si po-

vede pfiedloÀsk˘ vítûz a v minulém roãníku po kolizi na Taxisovû pfií-

kopu neúspû‰n˘ devítilet˘ valach Tzigane du Berlais. Do dostihu od-

startovalo osmnáct koní a jezdcÛ, cíle v‰ak dosáhlo jen tfiináct z nich.

Jednou z tûchto dvojic byl i zmínûn˘ Tzigane du Berlais, kter˘ s Ïo-

kejem Janem Faltejskem obsadil pátou pfiíãku. 

Miroslav ·koda

Merano, Itálie 26. 9. 2020: First of All s Ïokejem Janem Faltejskem,
foto: Andrea Zavadilová

Wroclaw, Polsko 30. 9. 2020: Daralara s Pavlínou Filipovou, foto:
FOTO PRESS
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Eurointermetall, Fradico a autodoprava Filipa Horáãka. Na celkové

v˘sledky se mÛÏete podívat na www.liga100.cz nebo www.cer-

tak.svcrymarov.cz.

Kat. A – 1. Pavel Dvofiák, 2. Vít Otevfiel, 3. Zdenûk Krejãí

Kat. B – 1. Ondfiej Horák, 2. Martin Biolek, 3. Kamil Kruml

Kat. C – 1. Jaroslav Martinek, 2. Janusz Magiera, 3. Milan ÎÛrek

Kat. D – 1. Ladislav ·pacír, 2. Bohu‰ Barbofiák, 3. Ladislav Vykoukal

Kat. E – 1. Pavel Pode‰va, 2. Pavel Ja‰ek, 3. Jan Vodiãka

Kat. F – 1. Jana Matûjíková, 2. Ilona Nagyová, 3. Jitka Dvofiáková

Kat. G – 1. Irena AmbroÏová, 2. Simona Grulichová

Kat. H – 1. Eva Dvofiáková

Karel StrÏínek, Foto: Jakub Vala

PfiestoÏe jsou âe‰i národem houbafiÛ, patfií su‰ené hfiiby,
li‰ky, Jidá‰ovo ucho ãi shiitake ke stálému sortimentu ob-
chodÛ. V rámci nejnovûj‰ího testu provûfiil dTest kvalitu
tohoto zboÏí a pfiítomnost neÏádoucích látek. Spoleãnû
s produkty z obchodÛ otestovala spotfiebitelská organi-
zace i tfii vzorky domácích su‰en˘ch hub. Oãekávání, Ïe
houby pfiedstavují koktejl pesticidÛ a tûÏk˘ch kovÛ, se
zcela nepotvrdila. 
Obliba hub je v âesku veliká. Nepfiekvapí proto, Ïe

obchody a e-shopy je nabízejí v su‰ené podobû

bûÏnû. Na trhu se dají sehnat lesní houby spoleãnû

s cizokrajn˘mi odrÛdami. dTest otestoval celkem

deset druhÛ su‰en˘ch hub, pût druhÛ tvofiily lesní

houby typické pro oblast âeska a dal‰ích pût houby

pouÏívané v asijské kuchyni. Pro zajímavost byly

do testu pfiidány tfii vzorky podomácku usu‰en˘ch

hub z LuÏick˘ch hor, Po‰umaví a Liberecka. „Zji‰Èovali jsme, zda jsou
houby dostateãnû vysu‰ené a neukr˘vají plísnû ãi jejich jedovaté pro-
dukty – mykotoxiny. Dále nás zajímalo, nakolik se v houbách objevují
zdraví ‰kodlivé tûÏké kovy. U hub nabízen˘ch komerãnû jsme se pídili po
pesticidech ãi oxidu sifiiãitém, kter˘m se nûkdy houby o‰etfiují proti tma-
vnutí,“ upfiesÀuje prÛbûh testu Hana Hoffmannová, ‰éfredaktorka ãaso-

pisu dTest.

Su‰ení je oblíben˘ zpÛsob konzervace hub. V prÛbûhu su‰icího proce-

su se z nich odpafií 80 aÏ 90_% vody, o stejn˘ podíl se sníÏí i jejich

hmotnost. Balen˘m su‰en˘m houbám, které lze zakoupit v obchodû, vy-

hlá‰ka pfiedepisuje maximálnû 12% vlhkost. Z pohledu vlhkosti nemû-

ly testované houby problém, byÈ dvoje Jidá‰ova ucha (Golden Turtle

Brand Black Fungus a Holoubek & pravnuci âerná houba) se do limi-

tu ve‰la jen tûsnû.

Pfiítomnost plísní se vyhodnocovala podle poãtu nalezen˘ch kolonie

tvofiících jednotek. âím více jejich bylo, tím niÏ‰í dostaly v˘robky

známku. „Nejlépe si vedly houby Holoubek & pravnuci Hfiib smrkov˘,
kde jsme v jednom gramu objevili fiádovû jen desítky tûchto kolonií.
Uspokojivé známky si odnesly houby Metro Chef Lesní smûs z Makra

a Holoubek & pravnuci âerná houba,“ fiíká Hana Hoffmannová a do-

dává: „Tato ãást testu obecnû dopadla dobfie, neobjevili jsme Ïádné to-
xinogenní plísnû, které mají schopnost vytváfiet jedovaté látky, a ani my-
kotoxiny, které v potravinách pfietrvávají i poté, co je samotná plíseÀ
zniãena.“
Zajímavûj‰í zji‰tûní pfiinesla ãást testu vûnovaná pfiítomnosti tûÏk˘ch

kovÛ. Provûfiovala se pfiítomnost arzenu, kadmia, olova, rtuti, mûdi

a chromu. Namûfiené hodnoty se pak posuzovaly podle dnes jiÏ neplat-

né vyhlá‰ky ã. 298/1997 Sb., která stanovovala limity pro jednotlivé

tûÏké kovy v houbách. Dnes jiÏ limity platí pouze pro vybrané druhy

ãerstvû pûstovan˘ch hub a t˘kají se jen olova a kadmia. Dobrou znám-

ku v testu získaly pouze dva produkty. Více neÏ polovina testovan˘ch

produktÛ neuspûla zejména proto, Ïe se alespoÀ jeden ze sledovan˘ch

prvkÛ blíÏil pfiípustnému limitu v rámci vyhlá‰ky. Této ãásti testu byly

podrobeny i podomácku usu‰ené houby. A v˘sledek? Problém ãinil ze-

jména obsah kadmia. Vzorek z LuÏick˘ch hor pfiesahoval nûkdej‰í vy-

hlá‰kov˘ limit témûfi o 100 % a vzorky z Po‰umaví a Liberecka byly na

3/4 limitu.

Pokud ‰lo o pfiítomnost pesticidÛ, zde byla situace sloÏitûj‰í. Pro jedno-

tlivé pesticidní látky existují zákonné limity, ty se ale vztahují na ovoce

a zeleninu. „U hub je maximální povolené mnoÏství pesticidÛ stanove-
no jen pro ãerstvé houby. Zji‰tûné hodnoty jsme proto pfiepoãítávali
a zohledÀovali, zdali se jednalo o houby lesní, nebo pûstované,“ upfiesÀu-

je Hana Hoffmannová. Témûfi ve v‰ech vzorcích bylo nalezeno zbytkové

mnoÏství pesticidÛ. V̆ jimkou byly shiitake znaãky Holoubek & pra-

vnuci, které neobsahovaly Ïádné z provûfiovan˘ch látek. Naopak u pro-

duktu Makro/Metro Chef Lesní smûs bylo namûfieno mnoÏství pfiesa-

hující maximální limit i po zohlednûní nejistoty mûfiení.

Závûr laboratorního testu patfiil ovûfiení pfiítomnosti oxidu sifiiãitého, 

alergenu, kter˘ se musí v˘raznû uvádût na obalech potravin. Jde záro-

veÀ o antioxidant, kter˘m se o‰etfiují potraviny, aby se zabránilo jejich

tmavnutí a ‰ífiení mikroorganismÛ. Mezi testovan˘mi houbami byly

dvoje (âeské houby Asijská smûs a Diamond Shiitake), které ve sloÏe-

ní oxid sifiiãit˘ zmiÀovaly. Anal˘zy v‰ak v su‰en˘ch houbách jeho pfií-

tomnost neprokázaly. Alexandr Kuchafi, dTest

Su‰ené houby v suchu

dTest
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MoÏná jsem roztrÏitá, moÏná mám zvlá‰tní schopnosti kouzelníka

Copperfielda. Jisté ov‰em je, Ïe v mém okolí nûjak divnû mizí vûci.

Samy. A objevují se tam, kde bych je vÛbec neãekala. Pak je najdu na

nejrÛznûj‰ích místech, nûkdy mû to docela pobaví. V ko‰íãku se ‰i-

tím, u právû koupen˘ch rohlíkÛ na lince, dokonce mezi kofiením. Po

desetiminutovém pátrání jsem dnes na‰la pytel s odpadky, uÏ na mû

ãekal vedle nákupní ta‰ky, vykukoval a mûl radost ze své hry na

schovávanou. 

KdyÏ postrádám penûÏenku, sly‰ím, Ïe tu nabíjeãku uÏ na‰li a proã

dávám vûci do pfiedsíÀové skfiínû. UÏ jsem do‰la k tomu, Ïe já nemám

vlastnû vÛbec radost z nalezení, spí‰ mû vzteká moje „nepamûÈ“. 

Na vstupních dvefiích mám tfiíkrálov˘ nápis K+M+B, dávám tedy

bedlivû pozor na klíãe, mobil a br˘le. Stejnû se vûci ztrácejí a já vy-

m˘‰lím katastrofické scénáfie. Asi jako ta rodina, kdyÏ cestou na le-

ti‰tû syn prohodil: „Je‰tû jsme s sebou mûli vzít klavír, protoÏe na

nûm leÏí na‰e letenky.“ 

Taky jsem se doãetla, Ïe poãasí ovlivÀuje na‰i pamûÈ. To je teì ak-

tuální, podzim je tu a psychologové vûdí, Ïe nálada spojená s poãa-

sím na ni má vliv. VyuÏili toho vûdátofii, ktefií poÏádali zákazníky

u stánku s novinami, aby si zapamatovali co nejvíce pfiedmûtÛ. Na

pultû byly rozmístûny hraãky, pokladniãky, autíãko, prasátko, popel-

ník, fotoalbum a po opu‰tûní prodejny mûli lidé napsat co nejvíce vû-

cí. Za krásného jasného poãasí vyplnili dotazník o náladû a vzpo-

mnûli si na vût‰inu pfiedmûtÛ. V de‰tiv˘ den pfiiznali ‰patnou náladu

a vzpomnûli si na tfietinu poloÏek. 

U mû to asi lep‰í nebude. Pfii hledání jedné vûci dokáÏu ztratit tu dru-

hou, uÏ nalezenou a bûhem toho zapomenout, pro co jsem ‰la. Stojím

a d˘chám u kredence. Teì právû doporuãuji pravidlo tfií R – rou‰ka,

ruce, rozum. Pamatujme, Ïe máme doma takové trpaslíky, oni vlezou

do v‰eho a taky se mnoÏí. Chtûla jsem psát pamûti, ale já si nic ne-

pamatuju…

Si

Vûci se samy pfiemisÈují

Z kapsáfie tety Kvûty
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 27. 11. 2020
Uzávûrka pro vydání

je v pátek 18. 11. 2020 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

11/2019
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