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Ve ãtvrtek 28. kvûtna probûhlo ve velkém sále Stﬁediska volného ãasu zasedání zastupitelstva mûsta v náhradním termínu. Neslo se je‰tû
v duchu bezpeãnostních a hygienick˘ch opatﬁení. Zastupitelé i veﬁejnost museli mít rou‰ky, u vstupu do sálu byla k dispozici dezinfekce
a v prostoru pro veﬁejnost bylo sezení upraveno tak, aby byly dodrÏeny rozestupy.
V úvodu starosta Ludûk ·imko blahopﬁál k narozeninám místostarostce Lence Vavﬁiãkové a zastupitelÛm Lence Îmolíkové a Jaroslavu Kalovi.
Na programu byly body, které mûly b˘t pÛvodnû projednávány na
ﬁádném zasedání zastupitelstva 16. dubna, to ale bylo kvÛli pandemii
zru‰eno. ·lo pﬁedev‰ím o závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2019 (vãetnû
hospodaﬁení pﬁíspûvkov˘ch organizací), zprávu o hospodaﬁení spoleãností Mûstské sluÏby R˘maﬁov, s. r. o., Teplo R˘maﬁov, s. r. o.,
Spojené lesy, s. r. o., a Byterm R˘maﬁov, p. o., za rok 2019, schválení
Strategického plánu mûsta, územní plán, projednání situace ve VaK,
a. s., Bruntál a majetkové záleÏitosti. Celé jednání zastupitelstva bylo
v rámci zvy‰ování informovanosti a transparentnosti pﬁená‰eno on-line
pﬁes kanál Youtube. Pﬁenos v reálném ãase bez záznamu nepodléhá
ochranû osobních údajÛ. O odkazu, na kterém je moÏné zasedání sledovat, vÏdy informují webové stránky nebo facebook mûsta.

Genius loci
Umûní ve veﬁejném prostoru R˘maﬁovska z let 1946–2017
14. Pomník zajatcÛm v Lomnici ....................................
str. 16
Mûstská knihovna
Zásobili jsme knihobudku!.............................................
Komiks na vzestupu .......................................................
âtenáﬁská v˘zva:
Rachael Lippincott: Pût krokÛ od sebe ..........................
Organizace a spolky
Dobrovolníci nasbírali kolem pÛl tuny odpadu .............
R˘maﬁov‰tí skauti se po pandemii znovu scházejí ........
První moÏnost nav‰tívit centrum Turistick˘ch známek
v „Jednotû“ je tady .........................................................
Hrajte si a poznávejte Jeseníky ......................................
Jdu na v˘let aneb #nejsemprase.....................................
Druh˘ roãník JES art......................................................
Z okolních mûst a obcí
Zmûna klimatu jako téma ‰kolní soutûÏe.......................
Informaãní stﬁedisko Chránûné krajinné oblasti
Jeseníky – Karlova Studánka .........................................

str. 20
str. 20
str. 21
str. 23
str. 23
Foto: JS
str. 23
str. 24
str. 24
str. 25
str. 31
str. 31

Akce hradu Sovince
Hrad Sovinec otevﬁel brány a program zahájil v˘stavou

str. 32

Moravskoslezsk˘ kraj informuje
Provozovatelé atraktivit mohou poÏádat o dotaci
v programu Vstupy do turistick˘ch atraktivit zdarma ...

str. 32

Z historie
Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)
12. Doprovodná keramika, stavební prvky exteriéru
a v˘zdoby interiéru.........................................................
Tábor smrti a utrpení v Lomnici ....................................

str. 33
str. 35

Sport
Spolu na startu v R˘maﬁovû i po celé republice ............
Jiskra R˘maﬁov obsadila na turnaji v âeské Vsi páté místo

str. 38
str. 38

Autor fotografie na titulní stranû:
Jan Vantuch

Mûsto letos nebude navy‰ovat
nájemné v bytech
Epidemie koronaviru má negativní dopad nejen na podnikatelskou
sféru, ale také na obãany. Nûkteﬁí zamûstnanci museli v dobû uzavﬁení mateﬁsk˘ch a základních ‰kol peãovat o dûti, byla jim naﬁízena karanténa, vybírali si dovolenou, nûkteﬁí dokonce pﬁi‰li o práci. Tato situace mûla za následek propad pﬁíjmÛ do rodinn˘ch rozpoãtÛ a problémy s hrazením plateb spojen˘ch s bydlením.
Na situaci zareagoval Parlament âR schválením zákona ã. 209/2020
Sb., podle kterého nemÛÏe pronajímatel bytu v dobû od 27. 4. 2020
do 31. 12. 2020 jednostrannû ukonãit nájem pouze z dÛvodu, Ïe je nájemce v dÛsledku omezení plynoucího z mimoﬁádného opatﬁení v dobû od 12. 3. 2020 do 18. 5. 2020 v prodlení s placením nájemného.
Ze strany zákonodárcÛ jde de facto o odloÏení splatnosti nájemného
za období 3–5/2020 do 31. 12. 2020. Nájemce není zpro‰tûn povinnosti platit zálohy na sluÏby. Ochrana nájemníka pﬁed v˘povûdí se
rozhodnû nevztahuje na dlouhodobé problémové neplatiãe, kteﬁí dluÏili za nájem pﬁed datem 12. 3. 2020, ani na nájemníky, kter˘m je dána v˘povûì z jin˘ch dÛvodÛ, neÏ je neplacení nájemného (typicky
poru‰ování dobr˘ch mravÛ). Zákon neﬁe‰í prodluÏování nájemních
smluv na dobu urãitou, kde je rozhodnutí o prodlouÏení ãi neprodlouÏení smlouvy na pronajímateli.
DÛsledkem koronavirové krize je uÏ dnes zdraÏení nûkter˘ch základních potravin, oãekává se také zdraÏení sluÏeb. Dopady budou dlouhodobé. Mûsto R˘maﬁov má v nájemních smlouvách klauzuli o automatickém navy‰ování nájemného o inflaci pﬁedchozího roku.
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Zastupitelé na svém zasedání 28. 5. 2020 schválili, Ïe tohoto ustanovení mûsto R˘maﬁov nevyuÏije a v tomto roce nájemné v bytech ve
svém vlastnictví nezv˘‰í. Dal‰í nav˘‰ení nájemného probûhne
k 1. 7. 2021 o inflaci za rok 2020.
V rozpoãtu Bytermu byla plánována inflace 2,5 %, coÏ mûlo do jeho

rozpoãtu pﬁinést cca 430 tisíc korun. Skuteãná inflace za rok 2019 je
2,8 % (cca 460 tisíc korun). ¤editelka Bytermu je pﬁipravena upravit
plán hospodaﬁení organizace tak, aby tento v˘padek byla schopna pokr˘t bez poÏadavku na rozpoãet mûsta.
Ing. Lenka Vavﬁiãková, místostarostka

První úpravy mûstského rozpoãtu
Prognózy o propadu daÀov˘ch pﬁíjmÛ mûsta v souvislosti s pandemií
COVID-19 se jiÏ naplÀují. Pﬁíjmy za mûsíce kvûten a ãerven 2020
jsou jen na padesáti tﬁech procentech stejného období loÀského roku,
coÏ pﬁedstavuje ztrátu 11 065 tis. korun. Negativní dopad na pﬁíjmy
obcí bude mít i podpora pro malé s. r. o. vyplácená státem formou
kompenzaãního bonusu. Tento bonus bude kromû státního rozpoãtu
hrazen i z danû ze závislé ãinnosti (ze mzdy), která je zhruba z 24 %
sdílená s obcemi. Tuto ztrátu by mûla obcím zãásti nahradit vládou
schválená kompenzace ve v˘‰i 1 200 korun na obyvatele.
Vzhledem k prognózám zastupitelstvo mûsta na zasedání 28. kvûtna
sníÏilo daÀové pﬁíjmy mûsta o 23,9 mil. korun. Adekvátnû sníÏen˘m
pﬁíjmÛm bylo tﬁeba najít úspory na v˘dajové stranû rozpoãtu.
Úspory bylo dosaÏeno uÏ v prÛbûhu projektové pﬁípravy chodníku
na OkruÏní ulici, kde jsme pÛvodnû pﬁedpokládali cenu 5 mil. korun,
ale zpracovatel rozpoãtu ji podle skuteãného projektu stanovil na
3 mil. korun. V˘bûrové ﬁízení na dodavatele jsme museli v ãervnu
zopakovat, protoÏe napoprvé se Ïádná firma nepﬁihlásila.
Nejv˘hodnûj‰í nabídku podala firma René Darmovzal, Vrbno pod
Pradûdem s cenou 2 416 tis. korun. Nyní probíhá administrace a bude pﬁedáno staveni‰tû.
Smlouva o dílo je podepsána s vítûzem v˘bûrového ﬁízení na opravu
ulice Pivovarské a 1. máje u Z· po ulici Hornomûstskou, která byla
vãetnû rekonstrukce kanalizace rozpoãtována na ãástku 14 mil. korun. Vítûzná firma JR StaKR, s. r. o., Bruntál nabídla cenu 9 444 tis.
korun s DPH. Spolu s pﬁislíbenou dotací 5 mil. korun z Ministerstva
pro místní rozvoj âR generujeme na této akci úsporu 9 551 tis. korun. Minul˘ t˘den bylo firmû pﬁedáno staveni‰tû, akce bude dokonãena do ãtyﬁ kalendáﬁních mûsícÛ, tj. v prÛbûhu ﬁíjna 2020.
Ukonãena byla soutûÏ na zhotovitele nové lávky u garáÏí mezi ulicemi Palackého a Podolskou. Tím bude firma STAS, v. o. s., R˘maﬁov,
která nabídla cenu 1 983 tis. korun.
Neplánovanou úsporu pﬁineslo i rozhodnutí Správy silnic
Moravskoslezského kraje nerealizovat opravu komunikace tﬁída
HrdinÛ – Revoluãní. Správa silnic vy‰la vstﬁíc na‰emu poÏadavku na
zv˘‰ení bezpeãnosti kﬁiÏovatky obou ulic, v níÏ se nepozorní a neznalí ﬁidiãi domnívají, Ïe je tﬁída HrdinÛ po celé délce hlavní. V místû kﬁiÏovatky má dojít k „napﬁímení“ spojnice tﬁídy HrdinÛ
a Revoluãní ulice, coÏ ale znamená nutnost úpravy jejího okolí.
Spolu s nerealizovanou rekonstrukcí chodníkÛ podél Revoluãní ulice
dojde k úspoﬁe ve v˘‰i 4 mil. korun. S rekonstrukcí této páteﬁní cesty chtûlo mûsto spojit opravu ãásti kanalizace na tﬁídû HrdinÛ (náklady 1,2 mil. korun). Ta bude realizována jen v rozsahu oprav upevnûní kanálov˘ch rámÛ a poklopÛ.
Dnes uÏ víme, Ïe letos neprobûhne ani v˘stavba chodníku od ·kolní
ulice v Janovicích ve smûru na R˘maﬁov a chodníku na Opavské ulici od Penny marketu ve smûru na Bruntál (celkové náklady vãetnû
vybudování de‰Èové kanalizace 6 mil. korun). Jedin˘ dotaãní titul,
z nûhoÏ lze tento typ investic financovat, a to aÏ do v˘‰e 85 %, po-

skytuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zpracovanou projektovou dokumentaci je ale potﬁeba upravit dle podmínek této dotace, coÏ
plánujeme provést v následujícím roce.
V leto‰ním roce bylo plánováno zahájení rekonstrukce Strálecké ulice a pﬁilehl˘ch ulic Nové, Luãní, Polní a Sluneãné vãetnû opravy
spla‰kové a de‰Èové kanalizace za 8,79 mil. korun – to je zatím jediná akce, od které vûdomû upou‰tíme.
V rozpoãtu mûsta je nadále poãítáno s opravou komunikace
U Rybníka, která byla plánována uÏ v roce 2018. BohuÏel vyﬁe‰ení
vlastnick˘ch vztahÛ k cizím pozemkÛm dotãen˘m stavbou trvalo déle, neÏ jsme pﬁedpokládali. Nyní uÏ v‰e spûje ke zdárnému konci.
V rozpoãtu mûsta zatím ponecháváme vybudování domu s peãovatelskou sluÏbou na Lidické ulici, i kdyÏ aktuálnû víme, Ïe jsme nezískali dotaci z programu Podpora bydlení vyhla‰ovaného
Ministerstvem pro místní rozvoj âR. Lze pﬁedpokládat, Ïe se nûkteﬁí úspû‰ní Ïadatelé mohou dostat do problémÛ se spolufinancováním sv˘ch projektÛ, a proto dotaci odmítnou. Pak by pﬁi‰el na ﬁadu
ná‰ projekt.
Do rozpoãtu byly zahrnuty dvû nové investiãní akce. Vedle prodejny
R˘maﬁovanka na Bartákovû ulici vznikne nové parkovi‰tû s povrchem ze zasakovací dlaÏby pro 13 vozidel. V˘bûrové ﬁízení na tuto
akci vyhrála firma Ludvas Trade, s. r. o., R˘maﬁov, za nabídkovou cenu 480,4 tis. korun.
Druhou stavbou je úprava uliãního prostoru sídli‰tû Pﬁíkopy, jeÏ má
vyﬁe‰it nedostatek parkovacích kapacit v prostoru obytné zóny.
Místní obyvatelé jsou nuceni parkovat v místech, kde to není dovoleno. Novû bude parkování umoÏnûno pouze na jiÏní stranû ulice,
pﬁiãemÏ pﬁed domy 1 a 3 bude vybudováno kolmé stání pro 21 vozidel a v oblouku pﬁed domem ãíslo 5 bude pût podéln˘ch parkovacích
míst. Povrch parkovacích ploch bude proveden ze zasakovací dlaÏby.
Stávající chodník bude posunut k panelov˘m domÛm. Dojde k úpravû vjezdu do obytné zóny ve smûru z Revoluãní ulice, kde budou
zpomalovací pol‰táﬁe nahrazeny dlouh˘m zpomalovacím prahem
s integrovan˘m pﬁechodem pro chodce. V rámci v˘stavby bude pﬁemístûno stání kontejnerÛ na smûsn˘ a tﬁídûn˘ odpad. Rozpoãtovaná
cena je 2 009 tis. korun.
SoubûÏnû ﬁe‰í vedení mûsta moÏné úspory sv˘ch pﬁíspûvkov˘ch
organizací. V jejich pﬁípadû ale jde proti úspoﬁe provozních nákladÛ
i ztráta z plánovan˘ch trÏeb. Pﬁíspûvkové organizace pﬁispûjí do rozpoãtu mûsta ze sv˘ch investiãních fondÛ, které dlouhodobû vytváﬁejí
z odpisÛ vlastního majetku, a nyní zde mají kumulované prostﬁedky
v celkové v˘‰i 2 313tis. korun.
Stále vûﬁíme, Ïe se nám toto tûÏké období podaﬁí pﬁekonat bez zásadních dopadÛ na Ïivot mûsta. Vûﬁíme, Ïe i na‰i zákonodárci si uvûdomí, Ïe je dÛleÏité zachovat finanãní prostﬁedky obcím, aby mohly
investovat a znovu rozh˘bat regionální ekonomiku, pomoci ÏivnostníkÛm a místním firmám.
Ing. Lenka Vavﬁiãková, místostarostka

Zastupitelé zru‰ili leto‰ní Dﬁevaﬁské, lesnické a myslivecké dny
Zastupitelé mimo jiné projednávali organizaci Dﬁevaﬁsk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ, které byly naplánovány na 5. záﬁí leto‰ního roku.
V dobû zasedání zastupitelstva byly povoleny akce pro maximální
poãet 300 osob (vãetnû vystupujících, organizátorÛ a pﬁípadn˘ch prodejcÛ), zatím se pﬁedpokládá, Ïe do konce prázdnin by mohly b˘t povoleny akce aÏ pro 1 000 osob. Podmínky naﬁizují evidovat a regulovat poãet osob aktuálnû pﬁítomn˘ch na místû, coÏ na této otevﬁené akci není moÏné. Organizátor musí dále dbát na rozestupy mezi náv‰tûvníky a zajistit prÛbûÏnou dezinfekci míst pro obãerstvení, prodejních míst, mobilních toalet atd.
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ProtoÏe nelze odhadnout v˘voj epidemiologické situace a s tím souvisejících hygienick˘ch naﬁízení, rozhodli zastupitelé jiÏ nyní o zru‰ení leto‰ních Dﬁevaﬁsk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ. Zru‰ení
akce v pozdûj‰ím termínu by pro mûsto znamenalo povinnost uhradit
v‰em vystupujícím pln˘ honoráﬁ, coÏ pﬁedstavuje celkem 520 tis. korun. Tento scénáﬁ si mûsto vzhledem k oãekávanému v˘znamnému
propadu daÀov˘ch pﬁíjmÛ nemÛÏe dovolit.
Rozhodnutí nebylo pro zastupitele vÛbec jednoduché, protoÏe se tím
pﬁetrhne dlouholetá tradice konání akce. Vûﬁíme, Ïe se v pﬁí‰tím roce
v‰ichni spoleãnû sejdeme na Dnech mûsta.
Ing. Lenka Vavﬁiãková, místostarostka
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Zastupitelé schválili strategick˘ plán
Zastupitelstvo schválilo Strategick˘ plán rozvoje mûsta R˘maﬁova
do roku 2030. Ten zachycuje hlavní problémy rozvoje mûsta, stanoví moÏná ﬁe‰ení a podporuje efektivní vyuÏívání finanãních prostﬁedkÛ mûsta i jeho celkového potenciálu. Slaìuje pﬁedstavy jednotliv˘ch subjektÛ o rozvoji mûsta – slouÏí tak k prevenci budoucích sporÛ a zaji‰Èuje kontinuitu rozvoje. Je klíãov˘m podkladem
pro rozhodování zastupitelstva a zvy‰uje pﬁipravenost mûsta k podání Ïádostí o dotaãní podporu a moÏnost získat vnûj‰í finanãní
prostﬁedky. Je informaãním nástrojem pro stávající i nové obyvatele ãi podnikatele o tom, co je pro mûsto dÛleÏité, a o plánovan˘ch
investicích.
V analytické ãásti je komplexnû zachycena situace ve mûstû.
Charakteristika jednotliv˘ch oblastí Ïivota je doplnûna zhodnocením
hlavních rozvojov˘ch ãinností v minul˘ch letech, v˘sledky dotazníkového ‰etﬁení mezi obyvateli a srovnáním s vybran˘mi mûsty v ‰ir‰ím okolí. Souhrnné zhodnocení je zpracováno ve SWOT anal˘ze.
Pro realizaci návrhové ãásti je dÛleÏit˘ popis vazeb na koncepce.

Návrhová ãást obsahuje vizi a dlouhodobé cíle do roku 2030. ZpÛsob
naplnûní vize a dosaÏení cílÛ je rozpracován v podobû opatﬁení a aktivit (konkrétních zámûrÛ). Hlavními podklady pro formulaci aktivit
byly analytická ãást strategického plánu, programové priority pro období 2018–2022, integrovan˘ dokument rozvoje, stávající koncepce
mûsta a podnûty z dotazníkového ‰etﬁení. RÛzná témata ﬁe‰ená v návrhové ãásti se li‰í co do rozsahu a podrobnosti, protoÏe v nûkter˘ch
oblastech má mûsto jiÏ promy‰lenou pﬁedstavu o jednotliv˘ch úkolech, v jin˘ch oblastech bude pokraãovat diskuze a ﬁe‰ení bude rozvíjeno na základû doporuãení odborn˘ch pracovních skupin.
Strategick˘ plán byl zpracováván od poloviny kvûtna 2019. Od konce ãervence do zaãátku záﬁí 2019 probûhlo dotazníkové ‰etﬁení názorÛ obyvatel, kterého se zúãastnilo celkem 487 osob. Návrh strategického plánu byl pﬁedstaven obãanÛm v lednu 2020 na veﬁejném diskuzním fóru. Zaznûla zde ﬁada uÏiteãn˘ch podnûtÛ, které byly promítnuty zejména do komentáﬁÛ k jednotliv˘m aktivitám.
Zdroj: www.rymarov.cz

Mûsto nechalo opravit dal‰í drobné památky
V rámci kaÏdoroãních oprav drobn˘ch památek, které
nejsou zapsány v Ústﬁedním seznamu nemovit˘ch kulturních památek âR, a nepodléhají tedy státní památkové péãi, nechalo mûsto R˘maﬁov opravit dﬁevûn˘ kﬁíÏ
v Ondﬁejovû a památník v Edrovicích.
Dﬁevûn˘ kﬁíÏ Krista Spasitele je vysok˘ více neÏ
4 metry, vyroben˘ z modﬁínového dﬁeva a opatﬁen˘ malovan˘m plechov˘m reliéfem Krista. KﬁíÏ
byl vlivem povûtrnostních vlivÛ porostl˘ li‰ejníky a zneãi‰tûn˘ spady a exhaláty. Reliéf Krista
byl zkorodovan˘, barvy vybledlé a zestárlé.
Dﬁevo i ocelová pata kﬁíÏe proto byly oãi‰tûny
a o‰etﬁeny nátûrem, vyobrazení Krista vãetnû cedulky „INRI“ bylo o‰etﬁeno, pﬁemalováno a opû-

tovnû osazeno na kﬁíÏ. Práce provedla firma
Svatopluk Bedﬁich st. z Lomnice za celkovou
ãástku 17 200 korun.
Památník obûtem 2. svûtové války v Edrovicích
z umûlého kamene byl rovnûÏ vlivem spadÛ, exhalátÛ a rÛzn˘ch nánosÛ znaãnû zneãi‰tûn˘, pÛvodní nápis byl málo zﬁeteln˘, spodní základ pomníku byl v havarijním stavu. Základ byl tedy odkopán, rozvolnûné ãásti byly odstranûny a zality
betonovou smûsí s drtí. Pomník byl oãi‰tûn a penetrován, nápisy pﬁepsány zlatou barvou. Práce
provedla firma Svatopluk Bedﬁich st. z Lomnice
za celkovou ãástku 32 900 korun.
Zdroj: www.rymarov.cz, foto: archiv MûÚ R˘maﬁov

Bﬁehy Podolského potoka projdou rekonstrukcí
V polovinû ãervna byla zahájena stavba nazvaná „Podolsk˘ potok I“,
která zahrnuje rekonstrukci koryta v úseku cca 300 metrÛ od mostu pﬁed

Krátkou ulicí po smûru toku. Bude opraveno stávající podélné opevnûní, pﬁíãné objekty, dlaÏba a opûrné zdi z lomového kamene. Na levém
bﬁehu je navrÏeno odstranûní opûrné zdi, roz‰íﬁení koryta toku bermou
a opevnûní bﬁehu rovnaninou z lomového kamene. Na pravém bﬁehu
bude pﬁed stávající zeì zbudována pﬁedsazená patka z rovnaniny z lomového kamene prolitá betonem.
Investorem akce jsou Lesy âeské republiky, s. p., a zhotovitelem spoleãnost EKOSTAVBY HZ, a. s. Pro pﬁístup ke stavbû bude vyuÏita novû zﬁízená komunikace podél hráze rybníka pod benzinovou pumpou,
a proto lze oãekávat vût‰í pohyb staveni‰tní techniky kolem rybníka i na
Opavské ulici.
V souvislosti s plánovan˘m zásahem do bﬁehÛ se pﬁedpokládá naru‰ení
pﬁirozeného prostﬁedí vodních ÏivoãichÛ, proto místní organizace rybáﬁského svazu provedla odlov ryb pomocí elektrického agregátu od
splavu na Jesenické ulici po zámek Janovice. Slovené ryby byly pﬁevezeny do jiné ãásti Podolského potoka.
Foto a text: JS

Vzniklo nové sportovi‰tû v areálu základní ‰koly
V areálu stávajícího sportovi‰tû základní ‰koly na ulici 1. máje byla
vybudována nová bûÏecká dráha a sektor skoku do dálky. BûÏecká
dráha je 60 m dlouhá a 3,7 m ‰iroká se tﬁemi pruhy a tartanov˘m povrchem. Rozmûry a technické ﬁe‰ení byly zvoleny s ohledem na blízké vedení parovodu. Souãástí tartanového povrchu je i rozbûÏi‰tû pro
skok do dálky. Pískové doskoãi‰tû bylo vysypáno kﬁemiãit˘m kulatozrnn˘m pískem. Nová je také v˘seã pro hod kriketov˘m míãkem
a pﬁístupové plochy ze zámkové dlaÏby. Akci provedla firma
Stavosport, s. r. o., Fry‰ták za cenu 1 923,5 tis. korun. V souãasnosti
probíhá administrace podkladÛ a bude proplacena dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj âR v celkové v˘‰i 1 154 tis. korun.
Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Foto: JS
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Mateﬁská ‰kola na Revoluãní ulici má nové hﬁi‰tû

Cílem úpravy zahrady byla pﬁemûna venkovního prostﬁedí ‰kolního
zaﬁízení na „uãebnu pod ‰ir˘m nebem“, která se stane nedílnou souãástí v˘ukového plánu mateﬁské ‰koly a dûtské skupiny. Dal‰ím
smyslem nové zahrady je rozvíjení a formování kladného vztahu dûtí k pﬁírodû a Ïivotnímu prostﬁedí. Zahrada má pﬁedstavit pﬁírodu v její rozmanitosti a umoÏnit s ní dûtem co nejbliÏ‰í kontakt.
Byly odstranûny zastaralé herní prvky, dláÏdûná terasa, kovová konstrukce, která dﬁíve slouÏila jako pergola, a dvû sestavy lavic se stolem, které rovnûÏ byly v nevyhovujícím stavu. Novû byly vybudovány uÏitkové záhony, kde bude moÏné pûstovat jahody, fazole, lichoﬁeﬁi‰nici apod., byl zasazen keﬁ s jedl˘mi plody – muchovník, zaloÏeny bylinkové záhony a kompost. Na nû navazuje dﬁevûná terasa
s pergolou, jeÏ bude slouÏit jako pozorovatelna, ale také jako pracovní místo s mobiliáﬁem. K provozu zahrady bude vyuÏívána v˘hradnû de‰Èová voda, která byla svedena z okapu do barelu, z nûhoÏ
budou moci dûti napou‰tût vodu do konviãek, do kor˘tek a do prohlubní kamenÛ slouÏících jako pítka pro ptactvo a drobné Ïivoãichy.
Prostor pro pohyb naleznou dûti v centrální ãásti zahrady, kde je zﬁízena dﬁevûná prolézací sestava a skupinová houpaãka.
Stavební práce provedla spoleãnost STROMMY COMPANY, s. r. o.,

se sídlem Andûlská Hora 143, která zvítûzila ve v˘bûrovém ﬁízení
s nabídkovou cenou 556 599,50 korun.
Na realizaci získalo mûsto dotaci z programu SFÎP, aktivita 6. 1. C –
Rekonstrukce a vybavení center ekologické v˘chovy, uãeben a jin˘ch
zaﬁízení pro úãely EVVO („Pﬁírodní zahrady“), ve v˘‰i
497 tisíc korun.
Foto a text: Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Mûstské sluÏby vyuÏívají nové garáÏe
Bûhem ãervna byla dokonãena stavba garáÏí v areálu Mûstsk˘ch
sluÏeb R˘maﬁov, s. r. o., na Palackého ulici. Nová stavba zahrnuje
prostory garáÏí pro pût vozidel a sklad posypového materiálu (‰tûrku, soli) a drobného mobiliáﬁe. Nov˘ objekt v pÛdorysném tvaru
písmene „L“ navázal na zadní a pﬁední trakt stávajícího areálu,
ãímÏ vzniklo uzavﬁené nádvoﬁí. De‰Èová voda ze stﬁech je odvádûna do areálové de‰Èové kanalizace a dále do retenãní nádrÏe, z níÏ
je regulovanû odvádûna do Podolského potoka. De‰Èová voda
z manipulaãních ploch je odkanalizována pﬁes sorpãní vpust, která

spolehlivû zabrání havarijnímu úniku ropn˘ch látek a umoÏní odtok ãisté vody do areálové de‰Èové kanalizace a následnû do
Podolského potoka.
V˘bûrové ﬁízení na realizaci stavby vyhrála spoleãnost Weisstav,
s. r. o., Olomouc, s cenou 7 690 tis. korun s DPH. Na stavbu navázalo vytvoﬁení zpevnûné asfaltové plochy na novû vzniklém prostranství, kterou v souãasné dobû dokonãuje spoleãnost KARETA, s. r. o.,
za nabídkovou cenu 624 tis. korun s DPH. Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Mûstské záhony rozkvétají
Po „tﬁech zmrzl˘ch“ pﬁi‰lo na ﬁadu kaÏdoroãní osázení kvûtinov˘ch
záhonÛ letniãkami. Po zimû byly záhony vyplety a uklizeny, aby byly pﬁipraveny na zkrá‰lení. Bûhem jednoho t˘dne dvû zahradnice a tﬁi
pracovnice Mûstsk˘ch sluÏeb R˘maﬁov, s. r. o., vysázely více neÏ
6 000 sazenic letniãek a obnovily 350 ks trvalek a keﬁÛ na frekventovan˘ch a v˘znamn˘ch místech ve mûstû. Jde o více neÏ deset lokalit,
napﬁíklad námûstí Míru, zaãátek tﬁídy HrdinÛ, prostranství u SVâ,
u církevních budov, záhony u hﬁbitova, v Ondﬁejovû, krásn˘ je nyní
také park v areálu nemocnice a dal‰í. Na námûstí Míru byly novû
osázeny záhony okolo stromÛ u sochy sv. Jana Nepomuckého a budou zde instalovány kvûtinové pyramidy.

6

Na zadání odboru Ïivotního prostﬁedí se Mûstské sluÏby R˘maﬁov
snaÏí roz‰iﬁovat i mnoÏství smí‰en˘ch trvalkov˘ch záhonÛ. Takto vysázené plochy by mûly b˘t ménû nároãné na údrÏbu. V loÀském roce
na podzim vznikly dva nové záhony u R˘maﬁovanky a pﬁed budovou
nové knihovny a letos se uÏ mÛÏeme tû‰it z jejich plné krásy.
BohuÏel i do této ãinnosti zasáhl koronavirus. Obvykle jsou kvûtiny
do zahradnictví dováÏeny z Polska, ale letos byly uzavﬁeny hranice,
a v˘bûr byl tedy znaãnû omezen˘ mnoÏstvím i cenou. I díky tomu
v leto‰ním roce mÛÏete vidût odli‰né kombinace letniãek neÏ dﬁíve.
JS
Foto: Jana Krajãová
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Slovo krajského zastupitele
Na ‰estnáctém jednání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje 4. ãervna
2020 bylo pﬁedloÏeno k projednání
103 bodÛ. Zastupitelstvo se v rámci
bezpeãnostních hygienick˘ch opatﬁení
v souvislosti s koronavirem konalo mimoﬁádnû v prostorách kongresového
sálu hotelu Clarion v Ostravû.
Hejtman Ivo Vondrák seznámil zastupitele s aktuálními opatﬁeními kvÛli
koronaviru v na‰em kraji. Informoval
o situaci v Dole Darkov, kde se nákaza
rychle roz‰íﬁila, a proto zde probíhá
plo‰né testování. RovnûÏ podûkoval
v‰em, kteﬁí se podíleli na zvládnutí
epidemie v na‰em kraji.
NejdÛleÏitûj‰ím bodem jednání krajského zastupitelstva byla zpráva
o stavu rozpoãtu kraje na rok 2020 a ﬁe‰ení dopadÛ COVID-19.
Námûstek hejtmana Jaroslav Kania podal informace o aktuální situaci.
V loÀském roce ãeská ekonomika rostla o 2,6 %, v leto‰ním roce se dle
âNB oãekává pokles o 8–10 %. Jde o vût‰í propad neÏ za finanãní krize v roce 2009. Aktuální v˘padek v daÀov˘ch pﬁíjmech kraje ãiní
1,721 mld. korun, z toho v dopravní obsluÏnosti 221 mil. korun.
Zastupitelstvo schválilo zmûnu financování akcí reprodukce majetku
na rok 2020 vãetnû zmûny závazkÛ a rozhodlo financovat strategické
projekty Moravskoslezského kraje ve v˘‰i 488 mil. korun. Opatﬁení
k ﬁe‰ení ekonomick˘ch dopadÛ COVID-19 na rozpoãet
Moravskoslezského kraje na rok 2020 bude pﬁedloÏeno na dal‰ím zastupitelstvu 3. záﬁí 2020. Schválen byl i závûreãn˘ úãet Moravskoslezského kraje za rok 2019.
Za úãelem dovybavení jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí

v souvislosti s prokázan˘m v˘skytem COVID-19 a pﬁi dal‰ích mimoﬁádn˘ch událostech a krizov˘ch situacích bylo rozhodnuto darovat vybran˘m obcím Moravskoslezského kraje 1 100 adaptérÛ pﬁechodek k d˘chací technice v celkové ãástce 927 mil. korun.V na‰í oblasti se to t˘ká JPO II R˘maﬁov, Bﬁidliãná, Dolní Moravice, Horní
Mûsto, Lomnice, Malá Morávka a JPO III RyÏovi‰tû.
Krajské zastupitelstvo schválilo dotace z Programu na podporu dobrovoln˘ch hasiãÛ 2020. Bylo pﬁijato 153 Ïádostí s celkov˘m poÏadavkem 9 636 tis. korun. Podmínky splÀovalo 141 Ïádostí, rozdûleny byly 4 mil. korun. Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v R˘maﬁovû bylo
schváleno 80 tis. korun na podporu mlad˘ch hasiãÛ a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Staré Vsi 67 tis. korun na vybavení SDH.
Cílem dotaãního programu Podpora místních akãních skupin
Moravskoslezského kraje 2020 je podpora strategií, na jejichÏ základû bude moÏné v novém programovacím období EU 2021–2027 ãerpat prostﬁedky na podporu komunitního rozvoje. Dotace byla schválena jedenácti ÏadatelÛm. R˘maﬁovsko, o. p. s., obdrÏí dotaci ve v˘‰i
264 300 korun na projekt Pﬁíprava strategie komunitnû vedeného
místního rozvoje R˘maﬁovsko.
Zastupitelstvo kraje rozhodlo zahájit pﬁípravu projektu Zkvalitnûní
lokálního monitorovacího a varovného protipovodÀového systému
na území Moravskoslezského kraje, kter˘ bude financován
z Operaãního programu Îivotní prostﬁedí s náklady 20 mil. korun.
Realizace by mûla probíhat v letech 2020–2023. Dojde k doplnûní
hladinomûrÛ a sráÏkomûrÛ do vybran˘ch lokalit, ze kter˘ch budou
odesílána data na krajsk˘ úﬁad. Souãástí realizace bude webov˘ integraãní portál a mobilní aplikace zdarma dostupná státní správû, samosprávû a obãanÛm Moravskoslezského kraje.
Závûrem bych chtûl ãtenáﬁÛm a redakci popﬁát pﬁíjemné proÏití dovolené.
Ing. Jaroslav Kala
krajsk˘ zastupitel (âSSD)

UÏiteãná informace

Zahrádku mÛÏete mít uÏ letos
Mûsto R˘maﬁov vyhlásilo zámûr pronájmu pozemkÛ za úãelem zﬁízení
devíti nov˘ch zahrádek v zahrádkáﬁské kolonii NádraÏní – Pod Tratí.
Minimální nabídková cena ãiní v souladu s Pravidly pro pronajímání nemovitého majetku mûsta 1 Kã/m2/rok a jedin˘m hodnotícím kritériem pro

v˘bûr je nejvy‰‰í nabídnutá cena za pronájem konkrétní zahrádky.
Nejzaz‰í termín pro podání nabídek je 7. 9. 2020 do 16:00, tedy do zahájení schÛze hospodáﬁské komise, na které se budou nabídky otevírat.
Zájemce mÛÏe podat nabídku na více zahrádek, ale na kaÏdou zahrádku pouze jednu nabídku, protoÏe jednomu zájemci mÛÏe b˘t pronajata jen jedna zahrádka. V pﬁípadû, Ïe zájemce bude úspû‰n˘ u více zahrádek, bude vyzván, aby si jednu z nich vybral. U zahrádek,
které se takto uvolní, se poﬁadí posune o jedno místo, a zahrádka tak
bude pronajata zájemci, kter˘ nabídl druhou nejvy‰‰í ãástku. Pokud
odstoupí i druh˘ zájemce, bude nabídnuta tﬁetímu v poﬁadí atd. Pokud
nebude nûkterá zahrádka pronajata nebo dojde k odstoupení v‰ech
zájemcÛ u dané zahrádky, bude zveﬁejnûna (i opakovanû) dal‰í v˘zva
k podání nabídek. O pronájem zahrádky nemÛÏe poÏádat ten, kdo jiÏ
v této zahrádkáﬁské kolonii má pronajatu ãást pozemku za úãelem
zﬁízení zahrady, ani nikdo z ãlenÛ spoleãné domácnosti, aby bylo
umoÏnûno zﬁízení zahrádky zájemcÛm, kteﬁí je‰tû Ïádnou zahrádku
v pronájmu nemají.
Více informací najdete na www.rymarov.cz, na úﬁední desce nebo na
finanãním odboru MûÚ R˘maﬁov, námûstí Míru 230/1, u paní
Markéty Krhovské, tel. ã. 554 254 151, e-mail: krhovska.marketa@rymarov.cz.
JS
Foto: MûÚ R˘maﬁov

âerné stavby a jejich osud
Poslední dobou se na stavebním úﬁadu mnoÏí dotazy t˘kající se tzv.
„ãern˘ch staveb“, a tak cítím potﬁebu tuto problematiku trochu pﬁiblíÏit.
Stavební úﬁad je povûﬁen v˘konem státní správy podle zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavebního
zákona). Jak název napovídá, ãinnost je rozdûlena na územní plánování, které se zab˘vá územnû plánovací ãinností, a na stavební ﬁád,
kter˘ obsahuje celou ‰kálu ãinností od umísÈování staveb, povolová-

ní aÏ po kolaudace a mnohé dal‰í, jejichÏ v˘ãet vãetnû pﬁílohy s podrobn˘m popisem naleznete na webov˘ch stránkách mûsta www.rymarov.cz/odbory-uradu/993-stavebni-urad.
âást stavebního ﬁádu se zab˘vá nepovolen˘mi stavbami, stavbami
postaven˘mi bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním a stavbami, u kter˘ch uplynula doba uÏívání. Pojem „ãerná stavba“ stavební zákon nezná, ale jde o zaÏit˘ a bûÏnû pouÏívan˘ termín.
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Problematika tzv. „ãern˘ch staveb“ je ﬁe‰ena v § 129 stavebního zákona, kde se uvádí: Pokud stavebník (nepovolené stavby) poÏádá o dodateãné povolení, stavební úﬁad vede ﬁízení o podané Ïádosti. Dále se
stejn˘ paragraf zab˘vá tím, za jak˘ch podmínek lze takovou stavbu dodateãnû povolit. Pokud stavebník prokáÏe, Ïe stavba není umístûna
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, není provedena na pozemku, kde to zvlá‰tní pﬁedpis zakazuje nebo omezuje, a pokud není
v rozporu s obecn˘mi poÏadavky na v˘stavbu nebo s veﬁejn˘m zájmem chránûn˘m zvlá‰tním pﬁedpisem, stavební úﬁad takovou stavbu
dodateãnû povolí. V opaãném pﬁípadû naﬁídí stavební úﬁad její odstra-

nûní, a to na náklady stavebníka. Pokud stavbu neodstraní, objedná
úﬁad odstranûní stavby u stavebního podnikatele. AÏ teprve v této fázi
vstupuje do procesu odstraÀování staveb samospráva, protoÏe exekuce
je hrazena z obecního rozpoãtu. Mûsto poté vynaloÏené náklady na odstranûní stavby musí vymáhat na tom, kdo takovou stavbu neodstranil.
Kolegové ze stavebních úﬁadÛ napﬁíã celou na‰í republikou mi dají za
pravdu, Ïe tato ãást stavebního zákona není na‰e oblíbená. Ale tak
rozhodli zákonodárci stavebním zákonem. Pokud je nûkdo nespokojen, nezb˘vá mu neÏ apelovat na své poslance a vyvolat zmûnu stavebního zákona.
Ing. Iveta Pochylová, stavební úﬁad

Silnice z Tvrdkova na Rudu
bude uzavﬁena

V˘zvy k zaplacení od nepoctivé firmy
ignorujte!

Z dÛvodu opravy povrchu silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda bude tato
komunikace v termínu od 29. 6. do 8. 8. 2020 a od 17. do 31. 8. 2020
uzavﬁena. V této dobû bude prÛjezd povolen pouze autobusové dopravû, vozidlÛm integrovaného záchranného systému a vozidlÛm
stavby. V dobû od 8. 8. do 16. 8. 2020 bude uzavírka platit pro v‰echna vozidla mimo vozidel stavby, neprojede tudy autobus ani vozidla
integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa vede pﬁes
Tvrdkov, Horní Mûsto, R˘maﬁov, Dlouhou Louãku a Kﬁivou.
Objízdná trasa pro autobus v termínu 8.–16. 8. povede pﬁes Dlouhou
Louãku na Plinkout, Bﬁevenec a Tvrdkov.
JS
Foto: MûÚ R˘maﬁov

Îivnostensk˘ úﬁad upozorÀuje na nepoctivé praktiky katalogové firmy, která
úmyslnû klame nové podnikatele. Tato firma objevila zpÛsob, jak si vydûlat.
Novû registrovan˘m ÏivnostníkÛm za‰le dopis, kter˘ budí zdání, Ïe jde
o úﬁední listinu.
Adresát je vyzván k zaplacení ãástky za registraci pﬁevodem nebo pﬁiloÏenou sloÏenkou. BohuÏel se ãasto stává, Ïe noví Ïivnostníci ve snaze b˘t poctiví ãástku zaplatí, protoÏe firma má jméno podobné oficiální instituci. Subjekt s názvem âeská komora ÏivnostníkÛ a firem nabízí podnikatelÛm zápis do registru podnikatelÛ a s tímto zápisem spojuje zaplacení poplatku ve v˘‰i 2 410 korun. Pﬁitom zápis do veﬁejného Ïivnostenského rejstﬁíku provádí pﬁíslu‰n˘ úﬁad okamÏitû v cenû
ohlá‰ení Ïivnosti pﬁi vstupu do podnikání, která ãiní 1 000 korun.
Uvedení v Ïivnostenském rejstﬁíku je podle zákona veﬁejné a nové
zápisy se v nûm objeví témûﬁ okamÏitû, vychytralci tak pﬁesnû vûdí,
koho nachytat. Bránit se lze pouze tím, Ïe si nov˘ podnikatel dÛkladnû proãte cel˘ dopis, i pasáÏe mal˘m písmem. V tûch je totiÏ
uvedeno, Ïe nejde o úﬁad, ale o registraci do soukromého rejstﬁíku.
Zasláním penûz Ïivnostník souhlasí s podmínkami, a není tedy moÏné vymáhat své peníze zpût, protoÏe firma zákon nepﬁekraãuje.
Pracovníci Ïivnostenského úﬁadu se snaÏí na podvodné firmy upozornit a radí, aby si kaÏd˘ nov˘ podnikatel sloÏenku ãi dopis dÛkladnû proãetl a ujistil se, zda pochází opravdu od pﬁíslu‰ného mûstského
úﬁadu.Ve‰keré v˘zvy k zaplacení nebo vstupu do tohoto rejstﬁíku je
lépe ignorovat.
JS
Foto: MûÚ R˘maﬁov

Mûﬁení rychlosti na Opavské ulici
a tﬁídû HrdinÛ
Doprava v na‰em mûstû postupem let v˘raznû vzrostla kvÛli kamionové dopravû, velkému poãtu osobních automobilÛ v rodinách a vy‰‰í náv‰tûvnosti turistick˘ch atraktivit. S tím bohuÏel v „bránû JeseníkÛ“ dochází i k pﬁekraãování rychlosti na dlouh˘ch pﬁíjezdov˘ch ulicích, jako je Opavská a tﬁída HrdinÛ. Na popud obãanÛ jsme si od dopravního
inspektorátu v Bruntále vyÏádali statistické vyhodnocení mûﬁení rychlosti a dopravní nehodovosti v tûchto a dal‰ích lokalitách za rok 2019.
Mûﬁení rychlosti ve mûstû se provádí prÛmûrnû tﬁikrát za mûsíc.
Rychlost se mûﬁí i v pﬁilehl˘ch obcích, napﬁíklad Staré Vsi, Îìárském
Potoku ãi Ondﬁejovû, kde je silnice také pﬁehledná, a tím pádem zde
ãastûji dochází k poru‰ování omezení rychlosti. Na
tﬁídû HrdinÛ a Opavské ulici bylo loni evidováno osm
dopravních nehod s jedním
lehk˘m zranûním. Kromû
mûﬁení rychlosti policie namátkovû provádí bûÏnou
kontrolní ãinnost.
JS
Foto: Martin Kotaãka
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Most u janovického zámku se opravuje
Od pondûlí 8. ãervna aÏ do ãtvrtka 5. listopadu 2020 je uzavﬁena silnice za
mostem u janovického zámku. Most se totiÏ opravuje.
ObjíÏìka pro vlastníky nemovitostí v ulicích Sklepní, Panské
a Novém Poli je vedena za zámkem pro vozidla do 3,5 tuny. Ve‰kerá

ostatní doprava je vedena po komunikaci pﬁes Stﬁíbrné Hory a Skály,
Edrovice a R˘maﬁov (silnice I/11, II/370, III/37010). DÛvodem uzavírky je dokonãení stavby silnice III/37010 (Janovice u R˘maﬁova,
most ev. ã. 37010-18).
JS, Foto: MûÚ R˘maﬁov

ObjíÏìka pro vlastníky nemovitostí v ulicích Sklepní, Panské a Novém Poli pro vozidla do 3,5 tuny

ObjíÏìka pro ostatní dopravu
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SeniorTAXI funguje
stejnû jako pﬁed nouzov˘m stavem
Bûhem nouzového stavu byla doãasnû zmûnûna pravidla pro vyuÏívání sluÏby SeniorTAXI. Nyní uÏ sluÏba zase funguje stejnû jako dﬁíve. UpozorÀujeme
tedy v‰echny, kdo sluÏbu vyuÏívají nebo hodlají vyuÏívat, aby si ovûﬁili, zda
si objednávají skuteãnû taxisluÏbu dotovanou mûstem R˘maﬁovem.

SeniorTAXI má jediné telefonní ãíslo
speciálnû pro objednávání
této sluÏby: 702 266 763.
SeniorTAXI je sluÏba urãená obãanÛm s trval˘m pobytem v R˘maﬁovû a jeho ãástech (Harrachovû, Ondﬁejovû, Jamarticích, Stránském, Edrovicích a Janovicích),
kteﬁí dovr‰ili 70 let nebo jsou drÏiteli prÛkazu ZTP, ZTP/P. Senior má moÏnost
v pracovních dnech v dobû od 6:30 do 15:00 vyuÏít pﬁepravu kamkoliv ve mûstû
a místních ãástech (z místa a do místa bydli‰tû) za dotovanou cenu 20 korun (resp.
25 korun z místních ãástí), a to celkem ‰estkrát za mûsíc. K vyuÏívání uvedené
sluÏby je nutno se registrovat v úﬁedních hodinách na odboru sociálních vûcí
Mûstského úﬁadu R˘maﬁov (v prvním patﬁe budovy úﬁadu na ulici 8. kvûtna 48).
Îádost je moÏno vyplnit pﬁedem nebo aÏ na místû, pﬁi registraci je nutné pﬁedloÏit obãansk˘ prÛkaz, pﬁípadnû prÛkaz ZTP nebo ZTP/P.
JS

V Programu rozvoje venkova mÛÏete Ïádat o dotace
Místní akãní skupina R˘maﬁovsko,
o. p. s., vyhla‰uje V˘zvu ã. 4 Programu
rozvoje venkova. Termín pro pﬁíjem Ïádostí je stanoven od 29. ãervna do 20. ãervence 2020. Ve‰keré dokumenty k vyhlá‰ené v˘zvû jsou na webov˘ch stránkách mas.rymarovsko.cz/vyzvy/prv. Îádosti v listinné podobû mÛÏete pﬁedkládat v kanceláﬁi místní akãní skupiny, námûstí Míru 2, R˘maﬁov, v pracovních
dnech od 8:00 do 13:00, vÏdy po telefonické domluvû na ãísle
554 254 309 a upﬁesnûní ãasu, kter˘ je nutno si rezervovat.
ÎadatelÛm doporuãujeme pﬁed podáním Ïádosti o dotaci konzultovat
své zámûry s pracovníky kanceláﬁe MAS. V˘zva se vztahuje na celé
území Místní akãní skupiny R˘maﬁovsko.
Seznam vyhlá‰en˘ch Fichí a pﬁedpokládaná alokace:
Celková v˘‰e dotace pro 4. v˘zvu je 8 971 879 korun. Îadatelé mohou pﬁedkládat ve v˘zvû své projekty v rámci Fichí 1, 4, 6 a 8. JS

Zdravotnictví

Nová zubní ordinace v R˘maﬁovû pﬁijímá pacienty
Zubní lékaﬁka MDDr. Júlia BaláÏová poskytla
mûstu informaci, Ïe momentálnû pﬁipravuje
uzavﬁení smlouvy s V‰eobecnou zdravotní poji‰Èovnou s tím, Ïe by mohla platit od 1. ãervence 2020 a ordinace by tak od tohoto data mûla
zahájit pln˘ provoz. V jednání jsou také smlouvy se Zdravotní poji‰Èovnou Ministerstva vnitra
âR, Vojenskou zdravotní poji‰Èovnou, âeskou
prÛmyslovou zdravotní poji‰Èovnou a RBP,
zdravotní poji‰Èovnou. V budovû by kromû zubní lékaﬁky mûla b˘t dostupná také dentální hygiena a zubní laboratoﬁ.
Evidence zájemcÛ o o‰etﬁení bude probíhat
elektronickou formou – prostﬁednictvím e-mailu; zájemci nad 60 let si mohou zvolit, zda se pﬁihlásí elektronicky nebo písemnû (je nutno zvolit
pouze jednu formu, jinak bude Ïádost vyﬁazena).
Evidence nebude probíhat osobnû ani telefonicky! Îádosti, které nebudou úplné, nebudou vyﬁízeny. Uvádûjte pouze pravdivé údaje. âlenové
rodiny Ïijící ve spoleãné domácnosti musí zaslat
pﬁihlá‰ku pro v‰echny ãleny souãasnû. Do poznámky je nutné uvést, zda je klient jakkoli zne-
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v˘hodnûn a bude proto zapotﬁebí poãítat s del‰ím ãasem na o‰etﬁení (mentální, zrakové ãi sluchové znev˘hodnûní, váÏná onemocnûní apod.).
Dûti do 18 let musí pﬁijít v doprovodu zákonného zástupce. Pﬁi registraci rovnûÏ uvádûjte, zda
máte zájem o o‰etﬁení i v pﬁípadû, Ïe nebude
uzavﬁena smlouva se zdravotní poji‰Èovnou (pﬁímá úhrada ze strany poji‰tûnce). Pokud potﬁebu-

jete uvést dal‰í informace t˘kající se prvního
o‰etﬁení, uveìte je v závûru.
Po pﬁijetí Ïádosti bude ordinace kontaktovat pﬁihlá‰ené zájemce pro dohodnutí termínu první
náv‰tûvy. Klienti budou objednávání prÛbûÏnû
podle kapacity zaﬁízení bûhem ãervna aÏ záﬁí aÏ
do naplnûní kapacity.
Elektronická forma pﬁihlá‰ky:
Na e-mail zubkaregistrace@seznam.cz za‰lete následující informace:
• Jméno, pﬁíjmení, rok narození, bydli‰tû, zdravotní poji‰Èovna, poznámka

• Telefonick˘ kontakt
• Mám/nemám zájem o o‰etﬁení, pokud zdravotnické zaﬁízení nebude mít uzavﬁenou
smlouvu s mou poji‰Èovnou
• Jiné dÛleÏité informace
Písemná forma pﬁihlá‰ky – pouze pro osoby
nad 60 let:
Pﬁihlá‰ku vloÏte do obálky, kterou nadepí‰ete
ZUBKA s. r. o. do schránky umístûné na sídle
ordinace Bartákova 21, R˘maﬁov ve dnech
26. ãervna – 28. ãervna 2020 nebo 18. ãervence – 20. ãervence 2020. Neposílejte je po‰tou
(ani jako doporuãen˘ dopis). Na Ïádosti vhozené mimo uvedené termíny nebude brán ohled.
V dopise uveìte:
• Jméno, pﬁíjmení, rok narození, bydli‰tû, zdravotní poji‰Èovna, poznámka
• Telefonick˘ kontakt
• Mám/nemám zájem o o‰etﬁení, pokud zdravotnické zaﬁízení nebude mít uzavﬁenou
smlouvu s mou poji‰Èovnou
• Jiné dÛleÏité informace
Zdroj: www.rymarov.cz
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Okénko lékárníka: Nemoci pﬁená‰ené klí‰Èaty
Klí‰tû obecné je roztoã, kter˘ je pro ãlovûka velmi nebezpeãn˘ jako pﬁena‰eã ﬁady nemocí, z nichÏ nejznámûj‰í a nejroz‰íﬁenûj‰í jsou lymská borelióza a klí‰Èová encefalitida. Klí‰tû je roz‰íﬁeno po celé Evropû, nejãastûji pﬁeÏívá na travních stéblech vy‰‰ích neÏ 20 cm nebo nízk˘ch keﬁích.
Odtud se lehce pﬁichytí a pﬁisaje na procházející zvíﬁe nebo ãlovûka. Mezi
boreliózou a klí‰Èovou encefalitidou existuje nûkolik zásadních rozdílÛ.
Boreliózu zpÛsobují bakterie a je moÏno ji léãit antibiotiky. A zatím
proti ní není dostupné oãkování. Typick˘m projevem nemoci je zpoãátku zarudnutí kÛÏe kruhového tvaru ãasto s vybledl˘m stﬁedem.
Druhé stádium nastupuje po nûkolika t˘dnech aÏ mûsících od nákazy
s neurologick˘mi projevy, postiÏením kloubÛ nebo oãí. Po nûkolika
mûsících aÏ letech se mÛÏe jako následek imunitní reakce v tûle rozvinout chronické postiÏení kloubÛ, kÛÏe a nervového systému. Léãba
pozdních stádií nemoci je sloÏitá a dlouhodobá.
Naproti tomu klí‰Èová encefalitida je infekãní virové onemocnûní napadající nervovou soustavu. Nemoc probíhá ve dvou stádiích a dá se
proti ní oãkovat. První stádium je buì bezpﬁíznakové, nebo probíhá
jako chﬁipka s bolestí svalÛ, kloubÛ a hlavy, zv˘‰enou teplotou, malátností a únavou. Po pár dnech dochází k úlevû. Poté v‰ak mÛÏe propuknout druhá fáze, kdy dochází k po‰kození nervové soustavy s vysokou horeãkou, poruchami pamûti, spánku, dezorientací nebo zvracením. Po tomto stádiu bohuÏel mohou zÛstat trvalé neurologické následky. ProtoÏe jde o virové onemocnûní, antibiotická léãba zde nemá v˘znam, podávají se pouze léky na zmírnûní symptomÛ. Pacient
musí dodrÏovat klidov˘ reÏim bez fyzické i psychické námahy.
Proti klí‰Èové encefalitidû je moÏno se nechat oãkovat uÏ od 1 roku
vûku a klasické oãkovací schéma se skládá ze tﬁí injekcí. Pﬁeoãkování
je nutné po 3–5 letech.

Ochrana pﬁed obûma nemocemi primárnû spoãívá v prevenci pﬁisátí
klí‰tûte, a to vhodn˘m odûvem a pouÏíváním repelentÛ. Momentálnû
dostupné repelenty obsahují vût‰inou diethyltoluamid (DEET), u kterého se s rostoucí koncentrací prodluÏuje délka úãinnosti. PÛvodnû
byl testován jako pesticid, pozdûji byl zji‰tûn jeho repelentní úãinek
na hmyz. Nekumuluje se v organismu savcÛ, ale nemûl by b˘t pouÏíván v blízkosti vodních zdrojÛ pro urãitou toxicitu u nûkter˘ch ryb.
Citlivé jedince mÛÏe dráÏdit a ojedinûle vyvolávat koÏní reakce.
Proto je vÏdy lep‰í ho po pobytu v pﬁírodû z kÛÏe sm˘t nebo ho aplikovat pouze na obleãení.
Mezi pﬁírodní repelenty se ﬁadí mnoho éterick˘ch olejÛ, nejãastûji
z citronely, eukalyptu, pelargonie, hﬁebíãku ãi máty. Je tﬁeba upozornit, Ïe esenciální oleje se nesmí v koncentrované podobû aplikovat
pﬁímo na kÛÏi. Ideální je naﬁedit pár kapek do neutrálního oleje (olivového, jojobového apod.) a takto pak nanést na pokoÏku. Dnes jsou
jiÏ dostupné repelentní náramky i spreje obsahující tyto ãistû pﬁírodní sloÏky. Nûkteré náramky obsahují vymûnitelnou náplÀ, takÏe ani
tolik nezatûÏují Ïivotní prostﬁedí. Úãinnost tûchto náplní je aÏ 15 dní.
O repelentní úãinnosti uÏívání B-komplexu se stále vedou spory.
Odborn˘mi kruhy nebyla nikdy prokázána, ov‰em je ﬁada jedincÛ,
kteﬁí na vitamin B nedají dopustit. AÈ tak ãi onak, uÏívání tohoto vitaminu nikomu neu‰kodí a pﬁebytek tûlo bez problému vylouãí.
V‰ichni víme, Ïe po návratu z pﬁírody je tﬁeba kÛÏi prohlédnout, pﬁisáté klí‰tû co nejrychleji odstranit a vydezinfikovat. Staãí zakápnout
jodov˘m antiseptikem a vytáhnout pinzetou. S klí‰tûtem se nijak nemusí kroutit ani toãit. Ke zklidnûní rány lze mimo tradiãní pﬁípravky
také pouÏít naﬁedûn˘ oreganov˘ nebo gerániov˘ esenciální olej.
Mgr. Marek Hampel, lékárník

·kolství

Absolventky pﬁedstavily svá díla v nové galerii
V Galerii Fabrika v budovû Hedvy âesk˘ brokát byla v úter˘ 12. ãervna zahájena v˘stava absolventek v˘tvarného oboru ZU· R˘maﬁov.
Svá díla pﬁedstavily Lucie Kalábová, Simona Drápalová, Vivian
Pospí‰ilová a Natálie Tichá, které pracovaly pod vedením Martiny
Kohoutkové a Kamily Pánkové.
Martina Kohoutková vzpomínala, jak si kdysi ãtyﬁletou Lucii na první hodiny v˘tvarné v˘chovy vyzvedávala ze ‰kolky a vyzdvihla, jak
se Ïaãka za deset let umûlecky vyvinula. Její kresby such˘m pastelem jsou inspirovány tvorbou v plenéru, kter˘ absolvovala na podzim
roku 2019. Simona se pﬁes kresby such˘m pastelem a akvarelové studie medúz dostala k abstraktní olejové malbû. Její dílo mÛÏete vidût
hned pﬁi vstupu do galerie. Vivian zvolila pro své práce téma vesmíru. Pﬁedstavila abstraktní kresby a keramické kachle inspirované mûsíãní krajinou. Natálie vystavila krajinomalby, linoryty a voskovou
batiku. Tato absolventka se chce v˘tvarné tvorbû vûnovat i nadále
a bude ve studiu pokraãovat na stﬁední umûlecké ‰kole v Olomouci.
Foto a text: JS
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Nástûnná malba znázorÀuje historii textilnictví na R˘maﬁovsku
Îáci v˘tvarného oboru Základní umûlecké ‰koly R˘maﬁov se koncem
kvûtna pustili do velkého projektu v budovû Hedvy, kter˘ je souãástí Technotrasy Surová krása. PÛvodním zámûrem bylo zaãít v bﬁeznu,
ale kvÛli uzavﬁení ‰kol do‰lo ke zpoÏdûní, a proto dosud probíhají dokonãovací práce.
Cílem projektu bylo vytvoﬁit nástûnnou malbu znázorÀující v˘znamné okamÏiky z dûjin textilního ﬁemesla v na‰em regionu; první ãást
zobrazuje historii od 13. století do 2. svûtové války a druhá ãást pováleãné dûjiny aÏ do souãasnosti. Jako doplnûk vznikne ti‰tûn˘ prÛvodce pro náv‰tûvníky, kter˘ objasní, co dan˘ v˘jev pﬁesnû znamená.
Expozice je zakomponována do komentovan˘ch prohlídek továrny,
o nichÏ se více doãtete v rubrice mûstského muzea. Herci, kteﬁí tex-

tilkou provázejí, malbu vtáhli pﬁímo do dûje.
Obraz na tabuli ze sádrokartonu má úctyhodnou délku tﬁicet metrÛ
a ‰íﬁku více neÏ metr, je proveden akrylov˘mi barvami a sprejováním.Vznikl jako kolektivní práce asi tﬁiceti ÏákÛ ve vûku od ‰esti do
patnácti let pod vedením Martiny Kohoutkové a Kamily Pánkové.
Kromû souãasn˘ch ÏákÛ s tvorbou pomáhal i b˘val˘ Ïák Matûj
Beránek, kter˘ jiÏ studuje vysokou ‰kolu a v Hedvû âesk˘ brokát byl
na praxi. Nûkteﬁí Ïáci se nemohli úãastnit prezenãní v˘uky, a proto
pﬁispûli alespoÀ sv˘mi návrhy.
Slavnostní vernisáÏ s vystoupením ÏákÛ literárnû-dramatického oboru pod vedením Silvie Jablonãíkové je naplánována na záﬁí.
Foto a text: JS

Malotﬁídní ‰koly fungují spoleãnû

Mikroregion R˘maﬁovska má na svém území sedm malotﬁídních ‰kol
(neúpln˘ch ‰kol), zpravidla s prvním aÏ pát˘m roãníkem, následnû
Ïáci pﬁecházejí na druh˘ stupeÀ na úplné základní ‰koly ãi na osmiletá gymnázia. Vedle bûÏné v˘uky se vesnické ‰koly starají o komunitní Ïivot obce. Jsou ãasto hlavními organizátory kulturních ãi sportovních akcí. PﬁestoÏe malotﬁídní ‰kolu nav‰tûvuje ménû ÏákÛ, neÏ je
tomu ve velk˘ch mûstsk˘ch ‰kolách, je role pedagoga a ﬁeditele naprosto totoÏná, nûkdy nároãnûj‰í, jelikoÏ mezi ‰kolou, rodiãi a zﬁizovatelem existují velmi úzké vazby a jeden by nemohl fungovat bez
druhého.
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O malotﬁídní ‰koly je potﬁeba peãovat, modernizovat je a zdokonalovat.
Ov‰em nûkdy uÏ chybí
inspirace, zaãínají docházet síly. Pak pﬁichází na ﬁadu známé „víc
hlav víc ví“. A pﬁesnû v tomto duchu se neslo pondûlí 15. ãervna
2020, kdy se v prostorách Místní akãní skupiny R˘maﬁovsko se‰ly ﬁeditelky ‰kol z Horního Mûsta, Staré Vsi, Malé Morávky, Dolní
Moravice, Lomnice, RyÏovi‰tû a Dûtﬁichova nad Bystﬁicí. Setkání se
jako hosté zúãastnili také ﬁeditelka Mgr. Alena Vokurková ze
Základní a Mateﬁské ‰koly v Bohdíkovû a ﬁeditel Mgr. Jiﬁí Pavlas,
MBA, ze Základní a Mateﬁské ‰koly v Písaﬁovû.
Alena Vokurková je zakladatelkou kabinetu malotﬁídních ‰kol, kter˘
vznikl v roce 1998 a sdruÏuje uÏ 32 ãlenÛ, ‰kol nejen ze ·umperska.
Podstatou uskupení je vzájemné sdílení zku‰eností, motivace, inspirace. Oba hosté ukázali sv˘m kolegyním z na‰eho mikroregionu, jak
dÛleÏité je táhnout za jeden provaz a vzájemnû se podporovat.
Díky projektu Místní akãní plánování (MAP), kter˘ v mikroregionu
R˘maﬁovska funguje pod zá‰titou Místní akãní skupiny R˘maﬁovsko
od roku 2016, se ﬁeditelé malotﬁídních i úpln˘ch ‰kol uÏ vzájemnû
znají. ·koly, které sousedí, uÏ nyní spolupracují na zajímav˘ch ‰kolních akcích a projektech. Spoleãná cílená a systematická jednání za
úãelem vzájemné inspirace, podpory a sdílení témat ov‰em doposud
chybûla.
Na pondûlní schÛzce do‰lo ke vzájemné dohodû o setkávání malotﬁídních ‰kol mikroregionu R˘maﬁovska, které se zaãne scházet minimálnû dvakrát roãnû a zamûﬁí se pﬁedev‰ím na ﬁe‰ení regionálních
problémÛ malotﬁídních ‰kol.
V profesním i osobním Ïivotû musí ãlovûk cítit, Ïe není na v‰echno
sám, Ïe se má o koho opﬁít. A to je jedním z cílÛ projektu MAP, jehoÏ mottem je „Fungujeme spoleãnû“.
Foto a text: Ing. Ivana Luke‰ová, MAS R˘maﬁovsko
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Podûkování hasiãÛm ze Staré Vsi
Dûkuji Jednotce dobrovoln˘ch hasiãÛ Stará Ves za rychlou a profesionální pomoc pﬁi zatopení sklepa na‰eho rodinného domu ve Staré Vsi
v noci ze 7. na 8. ãervna. Jejich zásah zabránil vzniku ‰kody na systému vytápûní.
Ing. ZdeÀka Jakubcová

Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme
jubilantÛm, kteﬁí oslavili 80 let a více
Vûra Táborská – R˘maﬁov......................................................
Marie Smetanová – R˘maﬁov ................................................
Jana Halincová – R˘maﬁov ....................................................
Libu‰e Vaníãková – R˘maﬁov................................................
Gerlinde Îigmundová – Janovice..........................................
Ludmila Jano‰Èáková – R˘maﬁov ..........................................
Vladimír Keclík – R˘maﬁov ..................................................
Jan âern˘ – R˘maﬁov ............................................................
·arlota Furi‰ová – R˘maﬁov ..................................................
Alena Chytrá – Janovice........................................................
Jannis Liolias – R˘maﬁov ......................................................
Marie ·rutková – R˘maﬁov....................................................
Vûra ·tûpánková – R˘maﬁov..................................................
Marie Hambálková – R˘maﬁov..............................................
Ludmila Jaro‰ová – Edrovice ................................................
AneÏka Pﬁíkopová – R˘maﬁov...............................................
Josef Kubálek – R˘maﬁov......................................................

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Eva Crhonková – R˘maﬁov ..................................................
Franti‰ek Slovák – R˘maﬁov..................................................
Ksenia Ondrová – R˘maﬁov ..................................................
Stanislava Zámeãníková – R˘maﬁov .....................................
Vlasta Volková – R˘maﬁov ...................................................
·tûpánka âerná‰ová – R˘maﬁov ...........................................
Eva Krajãová – R˘maﬁov.......................................................
Jozef BaláÏ – R˘maﬁov .........................................................
Danu‰ka Binderová – R˘maﬁov.............................................
Zdenûk Binder – R˘maﬁov.....................................................
RÛÏena Poláchová – R˘maﬁov...............................................
Ludmila Schneiderová – R˘maﬁov ........................................
Vladimír Fajks – R˘maﬁov ....................................................
Radoslav ·ír – R˘maﬁov ........................................................
Erika Maková – Janovice ......................................................
·arlota Zifãáková – R˘maﬁov ................................................
Jiﬁina Musilová – R˘maﬁov....................................................

80 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
84 let
85 let
85 let
85 let
85 let
86 let
89 let
90 let
92 let
93 let

Rozlouãili jsme se
Jana ·alenová – R˘maﬁov .........................................................
BlaÏena ·rutková – R˘maﬁov....................................................
Eva Ko‰Èálová – R˘maﬁov ........................................................
Irena Veãerková – R˘maﬁov......................................................

Vzpomínka
Dûkujeme za cestu, kterou jste s námi ‰li.
Za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Dûkujeme za to, Ïe jste byli.
Za kaÏd˘ den, kter˘ jste s námi Ïili.

Dne 16. kvûtna 2020
jsme vzpomnûli 4. smutné v˘roãí chvíle,
kdy nás navÏdy opustil
ná‰ milovan˘ tatínek, dûdeãek a pradûdeãek,

pan Alexandr Krajãoviã.
Dne 23. ãervna 2020
jsme vzpomnûli 15. smutné v˘roãí dne,
kdy nás navÏdy opustila
na‰e milovaná maminka a babiãka,

paní Îofie Krajãoviãová.
Kdo jste je znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.
S láskou stále vzpomínají
dcera Alena s rodinou,
syn Alex s rodinou
a syn Petr s rodinou.

1949
1964
1953
1942

Jaroslav Král – R˘maﬁov........................................................... 1953
Jaroslava Kunãová – R˘maﬁov.................................................. 1956
Evidence obyvatel MûÚ R˘maﬁov
Dne 5. ãervence 2020
vzpomeneme 5. v˘roãí chvíle,
kdy nás navÏdy opustil

pan Bﬁetislav Ondruch.
S láskou a úctou vzpomínají
manÏelka Blanka,
dcery Klára a Adéla, syn Honza,
sourozenci, ostatní pﬁíbuzní a pﬁátelé.

Lidské bytí mÛÏe mít tisíce podob.
KaÏd˘ ãlovûk si v nûm hledá to své,
to, co ho baví, naplÀuje a je smyslem Ïivota,
má své sny, vize a cíle.
KdyÏ v‰ak pﬁijde rána osudu,
je v‰e pryã, prázdno,
hlavnû prázdné místo v srdcích tûch,
co Ïijí dál,
a nedá se niãím vyplnit.
ZÛstane.
Dne 27. ãervna 2020
by se doÏil 50 let
námi v‰emi milovan˘

Ale‰ Orlík.
Kdo jste ho znali a mûli rádi,
vûnujte mu vzpomínku spoleãnû s námi.
Srdce nehasnou.
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Hasiãi informují

R˘maﬁovsko zasáhly bouﬁky a krupobití
Tﬁi desítky v˘jezdÛ mají na kontû moravskoslez‰tí hasiãi kvÛli nepﬁíznivému poãasí bûhem nedûlního veãera a noci 7. ãervna na
R˘maﬁovsku, a to hlavnû kvÛli siln˘m de‰ÈÛm.V R˘maﬁovû zasahovali na Dukelské a Havlíãkovû ulici, dále v Janovicích, monitorovali
stav vody v Jamarticích a odãerpávali vodu napﬁíklad na Bartákovû
nebo Dukelské ulici. V Tvrdkovû, Horním Mûstû, Staré Vsi, Jiﬁíkovû
a Malé Morávce ‰lo pﬁedev‰ím o ãerpání vody z pﬁízemí rodinn˘ch
domÛ a sklepÛ. Museli také odstraÀovat z komunikací popadané vût-

ve a stromy a rovnûÏ bahno, které pﬁiteklo z polí. Kroupy vytvoﬁily
na silnicích v tekoucí vodû ledové kry, po kter˘ch zÛstaly hromady
ledu. Události si v regionu nevyÏádaly Ïádné zranûní.
V nedûli odpoledne kvÛli sesuvÛm pÛdy a pádÛm stromÛ musela b˘t
uzavﬁena silnice mezi r˘maﬁovskou místní ãástí Ondﬁejov a Dlouhou
Louãkou, tzv. Ondﬁejovsk˘ kopec. Moravskoslez‰tí hasiãi zde mimo
jiné odstraÀovali desítku popadan˘ch stromÛ.
por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Sesuv pÛdy pod Ondﬁejovem, foto: David Holub

Ledové kry na ulici Tomá‰e Matûjky, foto: Jana Kﬁenková

Nehoda motocyklisty
Pár minut pﬁed desátou hodinou dopolední 13. ãervna havaroval mezi Ondﬁejovem a Val‰ovsk˘m Dolem 32let˘ motocyklista z Olomouce. Pﬁi prÛjezdu zatáãkou se údajnû lekl protijedoucího automobilu,
najel na krajnici, dostal smyk na zbytku posypového materiálu a narazil do svodidla. Pﬁi pádu si zpÛsobil lehké zranûní s nutností o‰etﬁení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Ukradl peníze z auta
Okolo pÛl dvanácté dopoledne 29. kvûtna vyuÏil neznám˘ pachatel
nepozornosti 38letého muÏe z Olomoucka, kter˘ zaparkoval za hote-

lem na âapkovû ulici v R˘maﬁovû a nechal otevﬁené dveﬁe spolujezdce. Zlodûj mu z auta odcizil pﬁíruãní ta‰ku s hotovostí a doklady,
ãímÏ zpÛsobil ‰kodu za více neÏ 45 tisíc korun.

Vloupání do kosmetického studia
V dobû mezi jedenáctou hodinou dopolední 30. kvûtna a osmou hodinou ranní 1. ãervna se neznámá osoba vloupala oknem do kosmetického studia na námûstí Míru v R˘maﬁovû. Z provozovny zmizel
tablet a finanãní hotovost.
por. Bc. René âernohorsk˘
Krajské ﬁeditelství policie MSK, oddûlení tisku

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

PﬁírÛstek do muzejních sbírek
âerven: Hlava Stalina (1955)
Mûstské muzeum R˘maﬁov získalo do sbírek v˘znaãn˘ pﬁedmût, jehoÏ osudem mÛÏeme ilustrovat dûjiny 2. poloviny 20. století na
R˘maﬁovsku. Jde o torzo pískovcové hlavy Stalina, jeÏ byla souãástí
pomníku, kter˘ stál na místû dne‰ního Stﬁediska volného ãasu. O jeho historii jsme podrobnû pojednali v R˘maﬁovském horizontu ãíslo
6/2018. PﬁipomeÀme, Ïe ‰lo o dílo olomouckého akademického sochaﬁe Karla Lenharta, které bylo slavnostnû odhaleno 9. kvûtna 1955.
Poprvé byla socha odstranûna na protest proti okupaci âeskoslovenska v srpnu 1968. Znovu osazena byla 8. kvûtna 1971 na dÛkaz
„na‰eho pﬁátelství k národÛm Sovûtského svazu, které je pevné, trvalé“, jak pí‰e Vratislav Koneãn˘ v kronice mûsta. Za ãtyﬁi roky musel
b˘t pomník pﬁesunut do rohu parku u tﬁídy HrdinÛ z dÛvodu v˘stavby Kulturního domu. Po sametové revoluci se socha stala terãem nûkolika útokÛ, mûsto ji proto nechalo zabednit, posléze snést jeﬁábem
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a uloÏit do skladi‰tû firmy Klimat. Odtud v roce 1992 putovala k novému majiteli Josefu Kurzovi do kamenického závodu v Gundelfingenu an der Donau v tehdej‰ím NSR.
Ke Stalinovu pomníku se také pojí znám˘ incident ze 7. ﬁíjna 1957,
kdy jej jako vyjádﬁení nesouhlasu s totalitním reÏimem poniãil Karel
Ra‰ka, tehdej‰í student jedenáctileté stﬁední ‰koly. Na tﬁímetrovou
postavu diktátora vylezl pomocí provazu a kladivem vypÛjãen˘m od
kováﬁe Zetka jí urazil hlavu. Zatímco ‰kolní kronika popisuje
Ra‰kovo vylouãení, mûstská kronika o pﬁípadu mlãí. Ra‰ka strávil
necelé dva mûsíce ve vy‰etﬁovací vazbû v Olomouci, odkud byl po
vyhlá‰ení Novotného amnestie propu‰tûn. Nemohl v‰ak jiÏ dokonãit
studium a musel nastoupit do textilky Brokát.
Obecnû se mûlo za to, Ïe uraÏená hlava byla v tichosti opravena, nasazena zpût a zaretu‰ována. Nikde se o útoku nesmûlo mluvit, natoÏ

-06-2020

24.6.2020 14:22

Stránka 15

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT
psát. Proto kdyÏ se na sociální síti objevily aktuální fotky poniãené
Stalinovy hlavy, r˘maﬁovská komunita zaãala sdílet nejen vzpomínky, n˘brÏ i dobové snímky. Situace nastolila nûkolik otázek – jak to
Ïe byl r˘maﬁovsk˘ Stalin dvouhlav˘? Nejde o hlavu z jiného pomníku?
Neobjeví-li se písemné dokumenty (úãty, objednávka) z doby po
Ra‰kovû útoku, zÛstanou odpovûdí na otázky jen dohady.
Pﬁedpokládejme ale, Ïe sraÏená hlava musela b˘t ihned po vy‰etﬁení
odklizena do nûjakého skladu a musela b˘t neprodlenû vytesána hlava nová. Po‰kození v partii tváﬁe bylo natolik rozsáhlé, Ïe by renovace nemûla smysl. S nejvût‰í pravdûpodobností byl tedy osloven autor sochy Karel Lenhart, aby neprodlenû vytesal Stalinovi druhou
hlavu, jeÏ se poté stala souãástí sochy. Pﬁi porovnání fotografie
Stalinovy hlavy pﬁed útokem a po nûm zjistíme, Ïe v urãit˘ch detailech (modelaci vlasÛ, kníru, brady) se trochu li‰í. Skuteãnû tedy
vznikly hlavy dvû. O hlavu z jiného pomníku jít nemÛÏe, podobné sochy stály nejblíÏe R˘maﬁovu uÏ jen v ·umperku a Zábﬁehu a jsou
kompletnû dochované.
A kde se pÛvodní hlava objevila? Po povodních v roce 1997 ji na‰el

6/2020

pan Vladimír Cimbota v Podolském potoce nedaleko Palackého ulice, kde sídlí Mûstské sluÏby. Pan Cimbota s manÏelkou Kamilou hlavu schovali, protoÏe si byli vûdomi polistopadov˘ch nálad a jejího

Socha s druhou hlavou a opraven˘m nosem po pﬁesunu do rohu parku u tﬁídy HrdinÛ, po 1975, archiv Petra Palouse
moÏného zniãení, a po domluvû
s r˘maﬁovsk˘m muzeem ji vûnovali do sbírek pod podmínkou, Ïe
zÛstane v majetku muzea, potaÏmo mûsta. V‰echny sbírkové
pﬁedmûty muzea jsou evidovány
v Centrální databázi sbírek
Ministerstva kultury, o artefakt
bude dobﬁe postaráno. V budoucnu se stane souãástí dlouhodobé
expozice o dûjinách mûsta ve
20. století. ManÏelÛm Kamile
a Vladimíru Cimbotov˘m mockrát dûkujeme!
Foto a text: Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘maﬁov

Socha Stalina s pÛvodní hlavou ãerstvû po vytesání Karlem
Lenhartem na dvoﬁe jeho ateliéru v Olomouci, 1955, archiv
Mûstského muzea R˘maﬁov

Znaãnû poniãen˘ ve tváﬁi, kolem 1989, foto Marek Zoth

Nalezená hlava Stalina

Hedvou âesk˘ brokát provází továrník Schiel

Ve stﬁedu 10. ãervna odstartovaly v externí expozici muzea umístûné
v autentick˘ch prostorách textilky Hedva âesk˘ brokát mimoﬁádné
komentované prohlídky. âím jsou v˘jimeãné? Expozicemi o historii
textilnictví a technologii v˘roby látek totiÏ provázejí historické postavy: spoluzakladatel firmy Gebrüder Schiel Franti‰ek Schiel, jeho
Ïena Marie a zástupce dûlnické tﬁídy Lojza. Ti náv‰tûvníky zavádûjí
do dob Rakouska-Uherska, první republiky, do nepﬁíli‰ optimistické
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doby komunismu a normalizace a také do období plného nadûjí po
sametové revoluci.
Postavy v dobov˘ch kost˘mech hrají herci Mûstského divadla
R˘maﬁov Michal Schreiber, Barbora Niedobová (ta mûla na starost
také reÏijní vedení) a Martin Holou‰. O samotné v˘robû náv‰tûvníkÛm vypráví zamûstnankynû textilky a spoluautorka expozic Martina
Kohoutková, která je také provází tkalcovnou s Ïakarov˘mi stavy na

tkaní brokátu. Akce probûhla v rámci projektu Moravskoslezského
kraje Technotrasa Surová krása, kter˘ upozorÀuje na jedineãnou krásu industriálních památek, provozÛ a tradic.
Mimoﬁádné komentované prohlídky mají stanovené termíny a je nutno si je rezervovat pﬁedem. Dal‰í termíny jsou: 7. 7., 21. 7., 11. 8.,
25. 8., 16. 9. a 30. 9., vÏdy v 10 a ve 14 hodin.
Foto a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘maﬁov

Genius loci

Umûní ve veﬁejném prostoru R˘maﬁovska z let 1946–2017
14. Pomník zajatcÛm v Lomnici
V roce 2018 se ãtenáﬁi R˘maﬁovského horizontu pravidelnû seznamovali s osudy povût‰inou sochaﬁsk˘ch dûl, která vznikla pro veﬁejn˘
prostor mûsta v rozporuplné dobû 2. poloviny 20. století. Na seriál
navázal díl o pomníku osvoboditelÛ v Horním Mûstû (RH 10/2019)
a následovat budou dal‰í, o dílech, která mûla zkrá‰lovat veﬁejn˘ prostor obcí celého R˘maﬁovska.
Nyní se podíváme do Lomnice, a to na osud pomníku, kter˘ pﬁipomíná nûkolik set váleãn˘ch zajatcÛ, kteﬁí zde byli pohﬁbeni v letech
1941–1945. O zajateckém táboﬁe, hﬁbitovû a historii pomníku jiÏ napsal podrobn˘ ãlánek Jaroslav Chytil (RH 1/2008) a pﬁipomíná jej také 75 let po skonãení druhé svûtové války Jaroslav Jelínek ze Spolku
Staré Sovinecko na dal‰ích stránkách tohoto ãísla. Na památku, jeÏ je
evidována v centrální evidenci váleãn˘ch hrobÛ, se proto podíváme
z umûleckohistorického hlediska.
Místo, na nûmÏ je pohﬁbeno nûkolik set obûtí pﬁeváÏnû z ﬁad Rudé armády, ale také Francouzi, Jugoslávci, Slováci a dal‰í zajatci bez
identifikace, kteﬁí se na jaﬁe roku 1945 v tzv. pochodech smrti pﬁemisÈovali ze Slezska pravdûpodobnû do Rakouska, se nachází v areálu hﬁbitova v bezprostﬁední blízkosti lomnického kostela sv. Jiﬁí.

Lomnick˘ kostel sv. Jiﬁí s márnicí a dvouramenn˘m kﬁíÏem s pÛvodní kamennou zídkou a provizorním plotem ohrazujícím zajateck˘
hﬁbitov, po roce 1945, archiv Mûstského muzea R˘maﬁov

Osazení sochy Vzpomínka Karla Lenharta, 1965, archiv Jaroslava
Jelínka

Slavnostní odhalení památníku 7. kvûtna 1965, archiv Státního
okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnovû
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V literatuﬁe se uvádí, Ïe jde o jedno z nejvût‰ích pohﬁebi‰È tohoto typu v celém âesku.
Je‰tû bûhem války, kdyÏ zde byla zakopána – bez obﬁadÛ a piety –
první stovka obûtí, byl z iniciativy tehdej‰ího faráﬁe Viléma Barvíka,
kter˘ o tom zanechal zprávu v nûmecky psané kronice, v roce 1942
na okraji pohﬁební jámy vztyãen dvojramenn˘ pravoslavn˘ kﬁíÏ se
‰ikm˘m pﬁíãn˘m bﬁevnem. Provizorní kﬁíÏ z dﬁevûn˘ch desek zhotovil tesaﬁ Helfert. Jakmile poãet pohﬁben˘ch pﬁev˘‰il tﬁi stovky, musel
b˘t kﬁíÏ pﬁemístûn na zídku sousedního hﬁbitova. Prostor byl prozatímnû ohrazen plotem, a to do podzimu 1945, kdy probûhl prÛzkum
zakopan˘ch obûtí. Poté obec nechala zhotovit kﬁíÏ nov˘, mnohem
masivnûj‰í a vyroben˘ z trámÛ. Osazen byl v prostoru mezi vûÏí kostela a márnicí, jak zachycuje dobová fotografie. Po rozkrytí tohoto
zloãinu, kdy se poãet obûtí odhadoval na 380, se zaãalo uvaÏovat
o dÛstojném památníku.
Jeho zhotovení v‰ak dle dohledan˘ch informací Jaroslava Chytila
provázela zpronevûra penûz, problémy se sehnáním vhodného materiálu a také pro 50. léta typické podﬁízení umûní ideovému diktátu totalitního reÏimu – socialistickému realismu. Jako prozatímní ﬁe‰ení
byl proto v roce 1950 vztyãen pylon sbit˘ z ohoblovan˘ch fo‰en, jehoÏ vrchol zdobila plechová pûticípá hvûzda. ·koda Ïe není zachycen na nûjakém dobovém snímku. Jindﬁich ·treit v‰ak na sv˘ch legendárních fotografiích z doby totality zachytil podobné realizace.
Kronika obce uvádí, Ïe otázka vybudování dÛstojného památníku se
„v rÛzn˘ch orgánech projednávala jiÏ roku 1961“. Teprve v bﬁeznu
1964 dosáhli zástupci odboru ‰kolství a kultury a místní národní v˘bor
v Lomnici spoleãné úmluvy, Ïe na akci bude pﬁidûleno 20 000 Kãs.
Vlastivûdn˘ ústav v Bruntále dodal (zda za uvedenou ãástku, ãi zdarma, kronika neuvádí) „star‰í památník z 1. svûtové války“, kter˘ se
mûl osadit na místû hﬁbitova. „V˘stavba v‰ak byla pozastavena odborem ‰kolství a kultury pro nevhodnost celého památníku a bylo rozhodnuto, Ïe dokonãení provede okresní národní v˘bor v Bruntále
sám.“ Jak uvádí Jaroslav Chytil, ‰lo pr˘ o souso‰í nûmeck˘ch vojákÛ z pomníku obûtem 1. svûtové války odkudsi z okresu.
Ani okresní národní v˘bor v Bruntále v‰ak s ﬁe‰ením „tohoto dÛleÏitého politického úkolu“ pﬁíli‰ nespûchal. Dne 13. kvûtna téhoÏ roku
zástupci místního národního v˘boru a odboru ‰kolství a kultury po
konzultaci s Josefem Palou‰em, vedoucím kamenictví v Bruntále,
schválili koneãnou úpravu památníku: spodní ãást získaného pomníku bude pﬁetesána a upravena (za 3 000 Kãs) a „olomouckému sochaﬁi J. Lenártovi [sic] byla zadána objednávka na zhotovení vhodného pomníku“. Dále odbor ‰kolství a kultury musel zajistit ãástku
40 000 Kãs na dokonãení celé akce.
Tento pro obec „prvoﬁad˘ úkol“ v‰ak nebyl splnûn ani do bﬁezna
1965, kdy byla ustavena ãtyﬁãlenná komise, která mûla dohlíÏet na
v˘stavbu památníku, úpravu okolí a zejména starého nûmeckého
hﬁbitova v tûsné blízkosti budoucího památníku. V nároãné akci pomáhala ﬁada dobrovoln˘ch brigádníkÛ a také vojáci z bruntálské posádky. Kronikáﬁ Pozdí‰ek uvádí smutnou skuteãnost, jak˘m zpÛsobem byla upravena pﬁístupová cesta k památníku: „(...) úvoz zasypán

Pion˘ﬁi na novû zbudovaném pomníku zajatcÛ pﬁi oslavách osvobození, po roce 1978, archiv obce Lomnice
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Vzpomínka osazená v novû upraveném prostﬁedí se záhonky ve tvaru
pûticípé hvûzdy, po 1965, archiv Muzea umûní Olomouc
a svrchní vrstva nasypána z kamení a ‰tûrku. Do hlubokého úvozu
cesty byly také navezeny staré, nûmecké pomníky – Ïel, Ïe ãasto i takové, které po úpravû mohly slouÏit dále svému úãelu – byly z velmi
dobrého, jakostního materiálu.“ Také pÛvodní kamenná zídka hﬁbitova musela ustoupit ﬁadû novû vysázen˘ch tújí a v záhoncích byla
vytvoﬁena v˘zdoba s ãerven˘mi pûticíp˘mi hvûzdami.
V kvûtnu jiÏ zmínûn˘, v kronice chybnû zapsan˘ olomouck˘ sochaﬁ
Karel Lenhart (1904–1978) dodal vytesanou sochu kleãící Ïeny, kterou nazval Vzpomínka. Lenhartovi jsme jiÏ vûnovali dostatek prostoru ve 3. díle seriálu (RH 6/2018), je totiÏ autorem sochy z r˘maﬁovského pomníku Stalina, kter˘ stával na místû dne‰ního SVâ. Vytesal
také bustu Klementa Gottwalda pro Bﬁidliãnou (bude do tohoto seriálu zahrnuta) a ﬁadu pomûrnû kvalitních a netendenãních soch pro
Olomouc.
Lomnickou sochu pojal jako podÏivotní Ïenskou figuru pravdûpodobnû matky, kleãící a pohrouÏené do smutku se snítkou v ruce.
Socha stála na pískovcovém soklu, jehoÏ dvû strany nesly rud˘ nápis
v ru‰tinû a ãe‰tinû: „PAMÁTCE 323 RUDOARMùJCÒ UBIT¯CH ZA
II. SVùTOVÉ VÁLKY V ZAJATECKÉM TÁBO¤E V LOMNICI U R¯MA¤OVA“. Kronika neuvádí, Ïe spoluautorem sochy byl také olomouck˘ sochaﬁ Josef Stárek (21. ledna 1920, VídeÀ – 20. kvûtna
1996, Olomouc), kter˘ ãasto s Lenhartem spolupracoval.
Slavnostního odhalení se pomník doãkal 7. kvûtna 1965, pﬁesnû na
20. v˘roãí osvobození Lomnice a za pﬁítomnosti zástupcÛ okresního

Souãasn˘ stav pomníku od V. Gajdy, E. Schollera a J. Havlíãka, 2020,
foto Michal Vyhlídal
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národního v˘boru, protifa‰istick˘ch bojovníkÛ, OV KSâ a ãestného
hosta F. V. Luãuka, b˘valého vûznû zajateckého tábora v Rejvízu.
Podle kroniky se oslav a odhalení pomníku zúãastnilo kolem 600 obãanÛ a o události referoval také okresní tisk Vpﬁed.
PﬁestoÏe olomoucká komise âeského fondu v˘tvarn˘ch umûní
12. kvûtna 1965 konstatovala, Ïe „plastika byla se zdarem realizována, dosáhla pﬁedpokládaného úãinu v prostoru. Po stránce materiálové je plastika kvalitnû provedena“, v dÛsledku zdej‰ího chladného
poãasí a povûtrnostních vlivÛ se v prÛbûhu let zaãaly právû v materiálu, v pískovci soklu a vápenci sochy, objevovat trhliny a skulptura
zaãala rapidnû chátrat. O nutné renovaci pomníku se v kronice pí‰e
uÏ v roce 1976. Av‰ak Ïádné podrobnûj‰í informace o „renovaci“ kronikáﬁ Jaroslav PláÀava neuvádí, pouze Ïe nov˘ památník byl slavnostnû odhalen 7. listopadu 1977 (ãasto se mylnû uvádí 1978). O nové podobû a autorech nepadne ani zmínka, pﬁitom jde o velkorysou
a zdaﬁilou realizaci, kdy ne‰lo pouze o v˘mûnu zniãené sochy za novou, n˘brÏ o zcela nov˘ architektonicko-sochaﬁsk˘ projekt.
Autory jsou akademick˘ sochaﬁ Vladislav Gajda (17. ãervence 1925,
Moravská Ostrava – 4. ledna 2010, Ostrava), v˘znamn˘ ostravsk˘
sochaﬁ, jenÏ je autorem napﬁ. kamenné stûny ve stanici praÏského
metra Kaãerov, a akademick˘ sochaﬁ EvÏen Scholler (*3. kvûtna
1945, Hodonín). Architektonickou podobu ﬁe‰il ostravsk˘ architekt
Josef Havlíãek (*28. ãervence 1938, Ostrava). Pietnímu místu dominuje vyv˘‰ená a do terénu ãásteãnû zapu‰tûná rampa na pÛdorysu nepravidelného T, s hlavním a nûkolika boãními schodi‰ti a zídkami,
jeÏ jsou vyskládány z místního materiálu, tmavé bﬁidlice. Na hlavní
osu je umístûna Gajdova socha ve formû dvou kamenn˘ch kvádrÛ
z godulského pískovce jakoby megalitÛ, jeÏ dle nûkter˘ch teoretikÛ
parafrázují pravûké menhiry s motivem negativního solárního kruhu
uprostﬁed. V tomto meziprostoru se na ostnatém stonku tyãí kvût rÛÏe zhotoven˘ Schollerem z kovu. Jako by nelítostná kamenná síla
ustupovala jemnosti a kráse míﬁící k nebi, ke svûtlu, tedy ke svobodû.
Ve v˘sledku jde o vskutku kvalitní realizaci, která nemá na
R˘maﬁovsku konkurenci. ·Èastná spolupráce dvou sochaﬁÛ s architektem vytvoﬁila dílo moderní, nadãasové, které ale potﬁebuje pravidelnou údrÏbu. Jak nás informuje v pﬁíli‰né blízkosti dodateãnû osazená informaãní tabule, renovace pomníku si v roce 2007 vyÏádala
140 tis. korun. Souãasn˘ stav po nutn˘ch opravách opût volá a bylo
by ‰koda jej nechat chátrat. Úvahy o moÏném pﬁesunu nebo dokonce
o zlikvidování nejsou vÛbec na místû. Lomnice by tak pﬁi‰la o jedno
z nejkvalitnûj‰ích dûl 2. pol. 20. století na R˘maﬁovsku. Ano, ve skuteãnû velkorysém rozsahu bylo navrÏeno pro svou dobu. Jeho vyv˘‰ená rampa dnes uÏ na‰tûstí neslouÏí k propagandistick˘m proslovÛm, oslavám a pion˘rsk˘m stráÏím. To v‰ak vÛbec nebrání zachování tohoto v˘jimeãného místa jako zóny piety, klidu, a je‰tû k tomu
s kvalitním v˘tvarn˘m umûním.
A kampak se podûla Lenhartova socha truchlící matky? Podle
Jaroslava Jelínka se ukr˘vala ve „sklepním prostoru pivovaru ﬁádu
nûmeck˘ch rytíﬁÛ v Bruntále“, ãímÏ je mínûna sala terenna bruntálského zámku, kam byla po deponování uloÏena pravdûpodobnû

Souãasné znovuosazení poniãené sochy K. Lenharta na místû poboãky koncentraãního tábora na okraji obce, 2020, foto Michal Vyhlídal
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Architektonické ﬁe‰ení pomníku se schodi‰tûm a zídkami z bﬁidlice
podle návrhu K. Havlíãka, 2020, foto Michal Vyhlídal
okresním národním v˘borem sídlícím tehdy na zámku. Muzeum
v Bruntále neevidovanou sochu pﬁedalo Spolku Staré Sovinecko
a ten ji v roce 2019 osadil na konci obce pﬁímo naproti památeãnímu
kameni s vytesan˘m textem „NA TOMTO MÍSTù BYLA V LETECH
1940–1945 POBOâKA KONCENTRAâNÍHO TÁBORA V OSVùTIMI“ (viz ãlánek J. Jelínka). Lenhartova socha je v‰ak natolik po‰kozená, zvlá‰tû v partii zad a uraÏené hlavy, Ïe vzbuzuje spí‰e rozpaãit˘ dojem, stejnû jako zbyteãnû pﬁekombinovaná okolní úprava místa.
ZÛstává otázkou, zda by torzo Lenhartovy sochy nemûlo b˘t restaurováno a umístûno radûji do interiéru. Jde o majetek obce, která ji
spolu s ONV nechala v roce 1965 zhotovit, nabízí se tedy moÏnost
vyuÏití grantu na ﬁádné zrestaurování. ZÛstane-li torzo sochy na místû, ãasem lze oãekávat v˘raznou degradaci kamene, a tudíÏ postupné
zniãení sochy.
Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘maﬁov
(Lit.: Kronika obce Lomnice z let 1962–1975 a 1976–1990 (digi.archives.cz); Archiv Díla, Archiv Muzea umûní Olomouc; Kol. autorÛ.
Památníky hrdinÛm sovûtské armády a obûtem fa‰ismu v okrese
Bruntál. Bruntál 1985; Levá, Pavla – Podzemn˘, Milan. Památky
dûlnického hnutí, protifa‰istického odboje a osvobození v Severomoravském kraji. Ostrava 1988; Chytil, Jaroslav. Osudy pomníkÛ na
zajateckém hﬁbitovû v Lomnici. In: R˘maﬁovsk˘ horizont 1/2008;
Horni‰er, Igor – âapka, Viktor. Památníky osvobození na Bruntálsku – katalog v˘stavy. Bruntál 2015; Jeni‰ta, Jan – Dvoﬁák, Václav
– Mertová, Martina. Bilance. Umûní ve veﬁejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989. Olomouc 2016; http://www.staresovinecko.cz/Nase-cinnost.html#Pomn%C3%ADk%20v%20Lomnici.
Rozhovor s Ing. Jaroslavem Jelínkem, PhDr. Tomá‰em Niesnerem
a Annou ·omodíkovou.)

Kámen upomínající na místo koncentraãního tábora na kraji obce,
2020, foto Michal Vyhlídal
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Svût je pln˘ zjevn˘ch vûcí, kter˘ch si nikdo nikdy nev‰imne.

Arthur Conan Doyle

(Nejen) literární v˘roãí
2. 7. 1930
4. 7. 1900
4. 7. 2000
5. 7.

6. 7.
7. 7. 1860
7. 7. 1930
10. 7. 1830
10. 7. 1910
11. 7. 1920
14. 7. 1910

nar. Ota Pavel, vl. jm. Otto Popper, povídkáﬁ a sportovní novináﬁ (zemﬁ. 31. 3. 1973) – 90. v˘roãí narození
nar. Robert Desnos, francouzsk˘ básník (zemﬁ. 8. 6. 1945)
– 120. v˘roãí narození
zemﬁ. Vladimír RáÏ, herec (nar. 1. 7. 1923) – 20. v˘r. úm.
Státní svátek âR – Den vûrozvûstÛ Cyrila
a Metodûje, pﬁipomínka jejich pﬁíchodu na Moravu
roku 863
Státní svátek âR – Den upálení Mistra Jana Husa
roku 1415
nar. Gustav Mahler, rakousk˘ skladatel a dirigent
(zemﬁ. 18. 5. 1911) – 160. v˘roãí narození
zemﬁ. sir Arthur Conan Doyle, anglick˘ prozaik, autor
detektivek (nar. 22. 5. 1859) – 90. v˘roãí úmrtí
nar. Camille Pissarro, francouzsk˘ krajináﬁ (zemﬁ.
13. 11. 1903) – 190. v˘roãí narození
zemﬁ. Artur Breisky, spisovatel a pﬁekladatel (nar.
14. 5. 1885) – 110. v˘roãí úmrtí
nar. Dana Medﬁická, hereãka (zemﬁ. 21. 1. 1983)
– 100. v˘roãí narození
nar. Helena ·mahelová, prozaiãka (zemﬁ. 5. 11. 1997)
– 110. v˘roãí narození

14. 7. 1940 zemﬁ. RÛÏena Jesenská, spisovatelka (nar. 17. 6. 1863)
– 80. v˘roãí úmrtí
15. 7. 1930 nar. Jacques Derrida, francouzsk˘ filosof a literární
teoretik (zemﬁ. 9. 10. 2004) – 90. v˘roãí narození
17. 7. 1950 zemﬁ. Antonie Nedo‰ínská, hereãka (nar. 26. 6. 1885)
– 70. v˘roãí úmrtí
21. 7. 1880 nar. Milan Rastislav ·tefánik, slovensk˘ astronom,
politik a diplomat (zemﬁ. 4. 5. 1919) – 140. v˘r. nar.
22. 7. 1900 nar. Zdenûk Kalista, historik, básník a pﬁekladatel
(zemﬁ. 17. 6. 1982) – 120. v˘roãí narození
24. 7. 1860 nar. Alfons Mucha, v˘tvarník (zemﬁ. 14. 7. 1939)
– 160. v˘roãí narození
24. 7. 1920 nar. Josef Hir‰al, spisovatel a pﬁekladatel (zemﬁ.
15. 9. 2003) – 100. v˘roãí narození
25. 7. 1980 zemﬁ. Vladimir Vysockij, rusk˘ básník, zpûvák a herec
(nar. 25. 1. 1938) – 40. v˘roãí úmrtí
28. 7. 1750 zemﬁ. Johann Sebastian Bach, nûmeck˘ skladatel
a varhaník (nar. 31. 3. 1685) – 270. v˘roãí úmrtí
28. 7. 1900 nar. Josef Knap, prozaik a publicista (zemﬁ. 13. 12. 1973)
– 120. v˘roãí narození
29. 7. 1890 zemﬁ. Vincent van Gogh, holandsk˘ malíﬁ (nar. 30. 3. 1853)
– 130. v˘roãí úmrtí

Zásobili jsme knihobudku!
S pﬁíchodem teplej‰ích dnÛ oÏijí dûtská hﬁi‰tû a sportovní areály ve
mûstû vãetnû Flemmichovy zahrady. Právû tam, v besídce u hﬁi‰tû poblíÏ rybníka, má knihovna svou knihobudku. Najdete v ní vyﬁazené
kníÏky a ãasopisy pro dûti i dospûlé. MÛÏete je vyuÏít pro ukrácení

dlouhé chvíle, ale pokud se zaãtete, klidnû si kníÏku nebo ãasopis
vezmûte s sebou domÛ. Knihobudku budeme po celé léto pravidelnû
doplÀovat.
Foto a text: Zdenka Pﬁikrylová
Mûstská knihovna R˘maﬁov

Komiks na vzestupu
Komiks ﬁada ãesk˘ch ãtenáﬁÛ stále pokládá za Ïánr urãen˘ dûtem,
pﬁípadnû dospívajícím, a na rozdíl od USA, Francie nebo Japonska,
kde pﬁedstavuje svébytnou oblast umûní, v âesku k nûmu se stejn˘m
respektem pﬁistupuje jen men‰ina ãtenáﬁstva. âasy se ale mûní a pod
pojmem komiks se uÏ nevybaví jen âtyﬁlístek, Ferda Mravenec nebo
Rychlé ‰ípy. Díky tvÛrcÛm, jako je Jaromír 99 nebo Slovák Daniel
Majling, se i domácímu komiksu dostává stále vût‰ího ocenûní.
Komiksy, resp. grafické romány, dokáÏou b˘t totiÏ stejnû hodnotn˘m
médiem pro váÏná témata jako klasická próza, coÏ ukázal tﬁeba
Pulitzerovou cenou ocenûn˘ Maus Arta Spiegelmana o nacistickém
holocaustu nebo Persepolis íránské autorky Marjane Satrapi.

20

Vzestup Ïánru na na‰em kniÏním trhu dokládá i existence specializovan˘ch nakladatelství, která se orientují na kvalitní pﬁekladová díla,
napﬁ. Trystero. Právû to nedávno vydalo Sabrinu Nicka Drnasa, skvûlou ukázku toho, Ïe komiks umí vyprávût o stavu dne‰ního svûta
s velkou pﬁesvûdãivostí.
Námût Sabriny, mimochodem prvního komiksu nominovaného na Man
Bookerovu cenu, zpracovává jednu z nejhor‰ích noãních mÛr – únos
blízkého ãlovûka. Titulní Sabrina hned na zaãátku beze stopy zmizí a její pﬁítel se vzápûtí propadne do hluboké deprese. To nejhor‰í má ale
teprve pﬁijít, kdyÏ se osobní tragédie chopí sociální sítû. Prozrazovat víc
se neslu‰í uÏ proto, Ïe osudy Drnasov˘ch postav se vyvíjejí znaãnû ne-
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pﬁedvídatelnû, ãtenáﬁ je stále udrÏován v napûtí a zneklidÀován nejrÛznûj‰ími náznaky i tísnivou atmosférou. Tu posiluje strohost Drnasova
vizuálního stylu a tlumená barevnost. Pﬁíbûh je vlastnû docela v‰ední,
nejde v nûm o hrdinství, naopak v‰echny postavy jsou tak obyãejné, Ïe
si lze snadno pﬁedstavit, jaké by bylo ocitnout se v jejich kÛÏi.
Sabrina obohatila zvolna se roz‰iﬁující komiksov˘ fond r˘maﬁovské
knihovny. KomiksÛm v nov˘ch prostorách vûnujeme zvlá‰tní místo
(podobnû jako oblíben˘m detektivkám), zájemci je najdou samostatnû vystavené nejen v pÛjãovnû pro dûti, ale i v ãítárnû. Kromû
Sabriny je k zapÛjãení tﬁeba zmínûn˘ Maus, Rudi‰Ûv Alois Nebel,
KafkÛv Zámek ve v˘tvarném zpracování Jaromíra 99, Rudo Daniela
Majlinga, k nûmuÏ vbrzku pﬁibude i jeho novinka Zóna, komiksové
Ïivotopisy Andyho Warhola a Vincenta van Gogha (k nimÏ se zase
brzy pﬁipojí Caravaggio), ale tﬁeba i âlánek II. Jiﬁího ·imáãka a Jána
Lastomírského, kter˘ se odehrává v dobû atentátu na Heydricha, nebo aktuálnû vydan˘ komiks o Miladû Horákové.
Foto a text: Zdenka Pﬁikrylová, Mûstská knihovna R˘maﬁov

âtenáﬁská v˘zva
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 pokynÛm. Ty najdete na webu Databazeknih.cz, na na‰em facebooku a webov˘ch
stránkách knihovnarymarov.cz.

Kniha, která má na obálce kvûtinu
Rachael Lippincott: Pût krokÛ od sebe
Lidsk˘ dotek. Co pro vás znamená? Velmi jednoduch˘ akt, kter˘ nakonec nemÛÏe mít kaÏd˘. Lidé s nemocí zvanou cystická fibróza
o nûj pﬁi‰li.
Kniha Rachael Lippincott, napsaná ve spolupráci s Mikki Daughtry
a Tobiasem Iaconisem, vydaná ãesky v roce 2019, sklidila velk˘
ohlas ãtenáﬁÛ a ãtenáﬁek. Tent˘Ï rok v bﬁeznu mûl premiéru stejnojmenn˘ film s Haley Lu Richardson a Colem Sprousem v hlavních
rolích. Vypráví dechberoucí pﬁíbûh o lásce, ‰tûstí a poznání, ale
i smutku a bolesti ve stínu zákeﬁné nemoci.
„Na‰í nejlep‰í obranou je samozﬁejmû vzdálenost. ·est krokÛ je na‰e
zlaté pravidlo,“ ﬁíká a zároveÀ s tím se pﬁedkloní a z místa vedle postele zvedne kuleãníkové tágo. „Tohle je krokÛ pût. Pût. KrokÛ.“
Podívám se na obrázek, kter˘ mi poslala, a z papíru na mû vyskoãí
ãervená písmena: „ZA V·ECH OKOLNOSTÍ PùT KROKÒ.“
Kde sakra sehnala v nemocnici kuleãníkové tágo?
Zvedne je pﬁed sebe a s nepﬁehlédnuteln˘m soustﬁedûním se na nû zahledí. „Hodnû jsem pﬁem˘‰lela o ãísle ‰est,“ ﬁíká pak. „A upﬁímnû ﬁeãeno mû docela ‰tve.“
Zvedne oãi ke kameﬁe. „My, pacienti s cystickou fibrózou, pﬁicházíme
o spoustu vûcí. KaÏd˘ den ná‰ Ïivot ﬁídí léãebné procedury a léky.“
Pﬁecházím pﬁed postelí a pozornû poslouchám.
„Vût‰ina z nás nemá dûti a spousta se ani nedostane k tomu, aby se
o nû pokusila. Tenhle pocit znají jen lidé s cystickou fibrózou, ale my
bychom se do sebe navzájem nemûli ani zamilovat.“
(LIPPINCOTT, Rachael. Pût krokÛ od sebe. Pﬁel. Robert âapek. 1.
vyd. Praha: Yoli, 2019, s. 156.)
Stella je sedmnáctiletá dívka, která si ze v‰eho nejvíc pﬁeje trávit ãas
s rodinou, pﬁáteli a uÏívat si Ïivota. BohuÏel nemoc zvaná cystická
fibróza jí stojí v cestû. Vût‰inu svého Ïivota proÏila v nemocnici.
SnaÏí se ze v‰ech sil Ïít co nejdéle. Ale pak se na scénû objeví neznám˘ kluk, kter˘ pravidla moc nedodrÏuje a ‰anci na dlouh˘ Ïivot

uÏ dávno vzdal. Will.
Aby Stella neohrozila své místo na listinû ãekatelÛ na transplantaci
plic, musí dodrÏovat urãitou vzdálenost od lidí se stejnou nemocí
a samozﬁejmû od Willa – minimálnû ‰est krokÛ.
Stella, která je posedlá kontrolou nad léãebn˘mi procedurami a léky, pﬁemluví Willa, aby bral svou léãbu váÏnû. Spoleãnû bojují proti zákeﬁné nemoci, ale postupem ãasu je zaãne spojovat víc neÏ boj
s nemocí. ·est krokÛ je ‰est krokÛ a v lásce to mÛÏe b˘t nepﬁekonatelná propast. Ale co kdyÏ si ukradnou jeden krok, kter˘ jim stojí
v cestû?
„Beru si zpátky jeden krok. Beru si zpátky cel˘ jeden krok prostoru,
délky a vzdálenosti.“
S nelíãen˘m obdivem se dívám na obrazovku notebooku.
„Cystická fibróza uÏ mi nic brát nebude. Od téhle chvíle si kradu pro
sebe já.“
Skoro bych pﬁísahal, jako bych v dálce zaslechl jásat nûkoho, kdo jí
fandí. Dívá se pﬁímo na mû. Omráãenû stojím pﬁed postelí a leknutím
nadskoãím, kdyÏ se ozve hlasité zaklepání na dveﬁe.
Jedním trhnutím je otevﬁu dokoﬁán a za nimi stojí ona. NaÏivo.
Stella.
Natáhne ke mnû kuleãníkové tágo tak, Ïe se mi hrotem dot˘ká hrudi.
„Pût krokÛ. Platí?“ zvedne tázavû husté oboãí.
Vydechnu, potﬁesu hlavou a pﬁi vzpomínce na její plán z videa bych
k ní nejradûji pﬁistoupil a objal ji. „Nebudu ti lhát – bude to pro mû
zatracenû tûÏké,“ odpovím.
Rozhodnû se na mû dívá. „Odpovûz mi, Wille. Jde‰ do toho?“
Neváhám ani vteﬁinu. „Naplno.“
(LIPPINCOTT, Rachael. Pût krokÛ od sebe. Pﬁel. Robert âapek. 1.
vyd. Praha: Yoli, 2019, s. 156–157.)
Co pro vás znamená lidsk˘ dotek?
Jaroslava Adámková

Dal‰í typy na knihy, které mají na obálce kvûtinu:
Hana Marie Körnerová: Heﬁmánkové údolí
Delphine de Vigan: Vdûk
Colleen Hoover: Námi to konãí
John Green: Hledání Alja‰ky
Veronika Ageiwa: Deník japonské manÏelky
Michele Campbell: Byla to tichá dívka

Anne Frasier: Nejsem Ïivá
Kate Morton: Hodináﬁova dcera
Holly Ringland: Ztracené kvûtiny Alice Hartové
Anna Bolavá: Do tmy
Julia Heaberlin: âernooké Zuzany
Han Kang: Kde kvete tráva
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Organizace a spolky

Dobrovolníci nasbírali kolem pÛl tuny odpadu
V pátek 5. ãervna probûhla v okolí Podolského potoka a zahrádkáﬁské kolonie za vlakov˘m nádraÏím akce Ukliìme âesko – Ukliìme R˘maﬁov. Ani de‰tivé poãasí neodradilo dobrovolníky, kter˘ch se se‰lo patnáct, od úklidu odpadkÛ v této lokalitû. Nasbíráno bylo více neÏ 40 pytlÛ odpadu, mimo jiné
i pneumatiky, sudy nebo mrazák.
Ukliìme svût, ukliìme âesko je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé âeské republiky od roku 2014. Jejím cílem je
odstranit ãerné skládky a nepoﬁádek z ãesk˘ch obcí a mûst. Koná se
po cel˘ rok, ale hlavní úklidové vlny jsou vÏdy na jaﬁe a na podzim.

Nejvût‰í podíl na akci mají dobrovolní organizátoﬁi, kteﬁí z vlastní
iniciativy uspoﬁádají úklid v místû, které si sami urãí. Organizaãní
t˘m Ukliìme svût, ukliìme âesko poskytuje organizátorÛm zejména
know-how a pevné pytle na sesbíran˘ odpad.
Dobrovoln˘m organizátorem v R˘maﬁovû se stal Slávek Ondra, kterému stejnû jako v‰em ostatním dobrovolníkÛm patﬁí velk˘ dík.
Hlavní podzimní úklidov˘ den pﬁipadne letos na 19. záﬁí. Doufáme,
Ïe se i na podzim sejdou úãastníci v hojném poãtu.
Foto a text: Jana Krajãová

R˘maﬁov‰tí skauti se po pandemii znovu scházejí
Pandemie je uÏ pomalu pryã a r˘maﬁov‰tí skauti se vrací ke sv˘m ãinnostem v klubovnû Na
Stráni i mimo ni. Kromû her a sportovních
a skautsk˘ch dovedností se vûnují úklidu lesa po
kácení kÛrovcov˘ch stromÛ v na‰em okolí. Na
tûchto m˘tinách dûti vysázely 150 mal˘ch bukÛ,
samozﬁejmû za dodrÏování pﬁedpisÛ – s rou‰kami, vzájemn˘mi rozestupy i hygienou rukou.
Termíny schÛzek jsou stejné jako minul˘ rok: svûtlu‰ky a skauti se scházejí v pondûlí od 16 do 18 hodin, vlãata a skautky v úter˘ od 16 do 18 hodin. Na konci ãervna konãí dal‰í skautsk˘ rok a v záﬁí zahájíme nov˘.
Od mûsta R˘maﬁova jsme obdrÏeli grant na ãinnost, kter˘ úãelnû vyuÏijeme na poznávací zájezdy, nákup sportovních potﬁeb a také rekonstrukci na‰í chaty. Za obdrÏené peníze dûkujeme.
Foto a text: Alois ·imko, Skauti R˘maﬁov

První moÏnost nav‰tívit centrum Turistick˘ch známek v „Jednotû“ je tady
Spoleãnost Turistické známky zahájila svoji ãinnost v novém náv‰tûvnickém
centru v budovû „Jednoty“ na ulici Julia Sedláka 14 v R˘maﬁovû. Vzhledem
k postupnû probíhající rekonstrukci se neuskuteãnilo oficiální otevﬁení, pﬁe-

sto je náv‰tûvnické centrum turistÛm jiÏ otevﬁené.
Pﬁi vstupu do budovy vás jistû nadchne, s jak˘m citem bylo pﬁistoupeno k opravám. Byl zachován historick˘ ráz budovy, odstranûny ne-
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Ïádoucí sádrokartonové pﬁíãky, opravena omítka a vymûnûna okna.
Spoleãnosti se podaﬁilo vdechnout originální vzhled nov˘m podlahám, osvûtlení a vybavení interiéru.
V náv‰tûvnickém centru v levé ãásti pﬁízemí vás ochotnû pﬁivítá pracovnice na recepci a nabídne sbûratelÛm Turistick˘ch známek
i Turistick˘ch nálepek doplnûní sbírky podle pravidel sbûratelské
hry. MÛÏete si zakoupit sbûratelské deníky, triãka, ãepice a mapy.
K dispozici jsou nealko nápoje a drobné obãerstvení.
Nejen sbûratele znám˘ch dﬁevûn˘ch koleãek zaujme kompletní sbírka Turistick˘ch známek ze v‰ech zemí. „Vyrábíme obrovskou znám-

kovou skﬁíÀ (takov˘ v˘dejní automat na koleãka), která bude umístûna v náv‰tûvnickém centru a pojme v‰echny ãíslované Turistické
známky, i ty zahraniãní. Moc se na ni tû‰íme,“ uvedl Mgr. David
Holub, jednatel spoleãnosti. Jedním z mnoha dal‰ích plánÛ majitele
je i vybudování kavárny v pravé ãásti pﬁízemí.
Centrum je od ãervna do záﬁí otevﬁené kaÏd˘ den od devíti do sedmnácti hodin, od ﬁíjna pak od pondûlí do pátku od osmi do ‰estnácti hodin. Více informací najdete na webov˘ch stránkách www.turistickeznamky.cz.
JS
Foto: JS a David Holub

Hrajte si a poznávejte Jeseníky

V leto‰ním roce 1. ãervence se v Jeseníkách spou‰tí nová razítkovací hra.
Pokud si rádi hrajete a poznáváte pﬁitom zajímavá místa, pak je tato hra
urãena právû vám. Potû‰í vás úspû‰nû vyplnûná kﬁíÏovka ãi kvíz? A co odmûna na konci hry? Tak se do toho v Jeseníkách mÛÏete pustit.
Hra je situována zejména do oblasti Vrbenska, do tûsné blízkosti nejvy‰‰í hory JeseníkÛ Pradûdu, ale nejen tam. Zavede vás do Jeseníku
a âeské Vsi nebo do Zlat˘ch Hor. Vydáte se s ní do R˘maﬁova nebo
vám odhalí historii Bruntálu a jeho okolí.
Na jednotliv˘ch místech, která jsou zaznaãena v mapû, si mÛÏete zahrát hry – hledaãky neboli questy, kvízy, kﬁíÏovky. Poznáte pﬁírodní
krásy a taje tohoto kraje, jací zde Ïijí Ïivoãichové a jaké rostliny zde
rostou, proã je pﬁíroda JeseníkÛ tak vzácná a proã stojí za to ji chránit. V prÛbûhu hry se vám jako mozaika bude skládat historie kraje,
osudy lidí v horách i údolích pod nimi.
MÛÏete se také tû‰it na úÏasné v˘hledy, o kter˘ch jste ani netu‰ili. Pﬁi
plnûní úkolÛ nav‰tívíte muzeum v R˘maﬁovû, kde budete mít za úkol
projít celou expozicí a najít indicie potﬁebné k vylu‰tûní kﬁíÏovky.
Pokud se vám to podaﬁí, dostanete razítko a drobné odmûny.
Dále uvidíte Pradûd, Petrovy kameny a Velkou kotlinu z úplnû jin˘ch
úhlÛ. Staãí jen vystoupat na nûkter˘ z vrcholÛ, tﬁeba na Anensk˘ vrch
u Andûlské Hory, na Kapliãkov˘ vrch v Malé Morávce nebo na rozhlednu Na Skalce v Holãovicích. Kromû zraku a sluchu zapojíte i jiné smysly, na interaktivní stezce Cesta kolem vody z Vrbna pod
Pradûdem do Karlovic nebo na v˘stavû Jeseníky v‰emi smysly.
MÛÏete nahlédnout do zdej‰ích muzeí a expozic. Na mapû, která je
herním plánem, jsou zobrazeny kromû her je‰tû dal‰í zajímavosti
nav‰tíven˘ch míst. Celkem je pro vás pﬁipraveno patnáct her. Pro zís-

kání odmûny musíte nasbírat nejménû pût razítek za úspû‰nû vyﬁe‰ené hry. Za více razítek vás ãeká „vût‰í“ odmûna.
Mapu s hracím plánem Jeseníky hrou zakoupíte na místech jednotliv˘ch her, která najdete od ãervence na stránkách www.jesenikyhrou.cz. Co mÛÏete vyhrát? âekají na vás prÛvodce po nauãn˘ch
stezkách JeseníkÛ, knihy o horách, pexeso Jeseníky, triãka a dal‰í
drobnosti. Odmûnu si mÛÏete vyzvednout ve Vzdûlávacím centru
VÍCE Ve ml˘nû Karlovice v otvírací dobû, kterou najdete na stránkách www.jesenikyhrou.cz nebo na stránkách centra www.actaea.cz/vzdelavaci-centrum-vice-ve-mlyne-karlovice/.
Projekt realizuje spolek Actaea – spoleãnost pro pﬁírodu a krajinu
s mnoha dal‰ími partnery a je finanãnû podpoﬁen z rozpoãtu
Moravskoslezského kraje.
Mgr. Kateﬁina Koãí
Actaea – spoleãnost pro pﬁírodu a krajinu
Foto: JS

Jdu na v˘let aneb #nejsemprase
Parta milovníkÛ pﬁírody, která se ráda prohání po lesích, loukách, horách
a záleÏí jim na tom, jak to venku vypadá, zaujala celorepublikovou v˘zvou
k udrÏení ãistého prostﬁedí v ãesk˘ch a moravsk˘ch horách. KampaÀ #nejsemprase je osvûtová iniciativa, jejímÏ cílem je apelovat na
chování lidí v pﬁírodû.
„Projekt vznikl zcela pﬁirozenû v prÛbûhu pandemie
koronaviru v podstatû jako
následek neãekanû dlouhodobého pobytu lidí v domácím prostﬁedí. V‰ichni jsme
byli svûdky toho, Ïe jakmile
se uvolnila opatﬁení, spousta lidí vyrazila nad‰enû do
pﬁírody. Men‰í nad‰ení uÏ
ale sdíleli tﬁeba její pravidelní náv‰tûvníci. Na‰ím cílem je pﬁedejít situaci, kdy
procházka lesem bude jako
v˘let na smeti‰tû. Prevence
je pﬁece vÏdycky dÛleÏitûj‰í
Foto: Jan Brychta
neÏ ﬁe‰ení následkÛ,“ ﬁíká
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·tûpán Sedláãek z R˘maﬁova, jeden z iniciátorÛ projektu.
Po dobû koronavirové bude pﬁíroda v leto‰ním létû pravdûpodobnû
vystavena v˘raznû vy‰‰ímu poãtu v˘letníkÛ, ale také následkÛm, kte-
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ré by po nich mohly zÛstat. A zÛstávají. KampaÀ s ponûkud drsnûj‰ím názvem vysvûtluje v˘letníkÛm, jak se mají v pﬁírodû chovat. Na
webov˘ch stránkách www.nejsemprase.cz v˘letníci najdou desatero
v˘letníka a upozorÀují na stopy, které zanechávají v pﬁírodû odhozené pﬁedmûty. Papírovému kapesníku to trvá asi pût mûsícÛ, banánové
slupce je‰tû o mûsíc déle – navíc chemikálie, jimiÏ b˘vá ãasto napu‰tûna, se dostávají do pﬁírody také. Noãní mÛrou ekologÛ a milovníkÛ pﬁírody jsou vlhãené ubrousky nebo cigaretov˘ ‰paãek. Ten se
rozkládá i patnáct let!
Iniciativu mÛÏe podpoﬁit kaÏd˘ – zodpovûdn˘m chováním k pﬁírodû, ‰í-

6/2020

ﬁením my‰lenky na sociálních sítích ãi registrací podpory na webov˘ch
stránkách kampanû. KampaÀ není politicky orientovaná ani zisková.
Zá‰titu jí daly âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody nebo Klub ãesk˘ch turistÛ.
„Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR, která spravuje chránûné
krajinné oblasti, tuto iniciativu vítá. Její my‰lenky pﬁesnû souzní
s tím, ãemu se dennû vûnujeme v chránûn˘ch oblastech. Jsme rádi,
kdyÏ lidé vyrazí za pﬁírodními krásami, ale bohuÏel mnoÏství odpadu
v pﬁírodû mnohde narÛstá. A #nejsemprase pﬁichází v pravou chvíli,
aby poradila, jak si na v˘letû poãínat,“ vyjádﬁil podporu Tomá‰
RÛÏiãka z Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âeské republiky. JS

Druh˘ roãník JES art probûhl pod de‰tiv˘m nebem
V Janovicích u R˘maﬁova se v sobotu 20. ãervna se‰li umûlci a ﬁemeslníci
rÛzn˘ch zamûﬁení, aby vystavili svá díla a prezentovali svou práci na druhém
roãníku umûleckého festivalu JES art. Akce probûhla pod ‰ir˘m nebem v janovickém Kempu Indiana.
Zatímco první roãník provázelo horké poãasí, druh˘ roãník zkropil dé‰È.
Pﬁesto se v pﬁipraven˘ch stáncích pﬁedstavilo témûﬁ dvacet vystavovatelÛ. Mezi nimi napﬁíklad jesenick˘ malíﬁ Vladimír Mach, drÏitel
Evropské ceny za umûní, kter˘ pﬁedstavil témûﬁ hyperrealistická vyobrazení zvíﬁat. Studentka umûlecké prÛmyslovky Barbora Kyjáková z R˘maﬁova zde vystavovala poprvé, ale mezi zku‰en˘mi umûlci se rozhodnû neztratila. Organizátorka akce Ludmila
Ondra‰íková pﬁedstavila své malby
a ‰perky, dále byly k vidûní kresby
Jakuba âecha, malby Jakuba Holého
a Terezy ·ínové, dﬁevûné ‰perky
ZdeÀka Chroboczka nebo umûlecké
fotografie Jana Novotného. V˘stavu
doplnila ukázka originální obleãení,
ochutnávka medové hoﬁãice a dal‰ích
dobrot z Jiﬁíkova nebo prezentace

vonn˘ch svíãek a m˘del z bruntálské m˘dlárny.
Jaroslav Konviãka pro zájemce podepisoval své knihy, jeÏ ilustrovala Tereza Posoldová. Mnoho náv‰tûvníkÛ zaujal vodnáﬁsk˘ zvon
umûleckého slévaãe Martina Horkého, kter˘ si téÏ mohli vyzkou‰et
rozeznít. Ukázku tance flamenco pﬁedvedly ãlenky skupiny Las
Flaranitas, jeÏ náv‰tûvníkÛm nabídly i malou taneãní lekci.
JiÏ nyní se mÛÏete tû‰it na to, co pﬁinese tﬁetí roãník. Foto a text: JS
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Stﬁedisko volného ãasu
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KolobûÏkové závody byly nabité konkurencí
Stﬁedisko volného ãasu R˘maﬁov ve spolupráci se Ski klubem RD R˘maﬁov
poﬁádalo v pátek 12. ãervna kolobûÏkové závody pro dûti. SoutûÏní klání se
odehrávalo v obci Stará Ves, která na tuto akci finanãnû pﬁispûla a propÛjãila prostory kulturního domu.
Závod se mûl uskuteãnit o t˘den dﬁíve, ale kvÛli nepﬁíznivému poãasí byl pﬁesunut. V náhradním termínu se poãasí vydaﬁilo, a dûti si tak
mohly soupeﬁení o první pﬁíãky náleÏitû uÏít. SoutûÏilo se v nûkolika
vûkov˘ch kategoriích chlapcÛ a dívek. Celkem se pﬁihlásilo 56 zá-
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vodníkÛ, pﬁiãemÏ nejpoãetnûj‰í zastoupení mûla vûková kategorie
7–9 let.
Konkurence byla velká, zúãastnili se také mistﬁi Evropy a âeské republiky v kolobûhu. Nejmlad‰í úãastníci museli zvládnout okruh
dlouh˘ 320 metrÛ, star‰í dûti pak jely okruhy 500metrové. Nejstar‰í
závodníci museli ujet pût kol, tedy celkem 2,5 kilometru. Vítûzové
v kaÏdé kategorii obdrÏeli pohár, první tﬁi místa byla ocenûna medailí a v‰ichni úãastníci dostali drobné dárky.
Foto a text: JS
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Pﬁehled kulturních akcí – ãerven/ãervenec 2020
16. 6. – 30. 9.
27. 6.
27. 6

15:00
16:00

27. 6. – 30. 8.
27. – 28. 6.
29. 6.

17:30

29. 6. – 31. 8.
30. 6.
30. 6.

30

13:30

Galerie Fabrika, Hedva âesk˘ brokát
V˘stava: Absolventky
hospoda Na Kluzi‰ti, Dûtsk˘ den
Mûstské muzeum R˘maﬁov
VernisáÏ: Franti‰ek Skála – Vzlínavá industrie
Mûstské muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Franti‰ek Skála –Vzlínavá industrie
Pradûdova galerie U HalouzkÛ Jiﬁíkov
Zahájení letních prázdnin
radnice R˘maﬁov
VernisáÏ: Naìa Janãíková, Vojtûch Kvapil
– Terapie malbou
radnice R˘maﬁov, V˘stava: Naìa Janãíková,
Vojtûch Kvapil – Terapie malbou
Mûstská knihovna R˘maﬁov
Ocenûní úãastníkÛ âtenáﬁské v˘zvy pro dûti
Diakonie âCE – stﬁedisko v R˘maﬁovû
Opékání buﬁtÛ pro seniory

4. 7.
4.–5. 7.
4.–6. 7.
5. 7.
7. 7.
10. 7.
11.–12. 7.
11.–12. 7.
13. 7. – 31. 8.
18. 7.
18.–19. 7.
21. 7.
25.–26. 7.

10:00
14:00
21:00

10:00
14:00

Nedûlní ‰kola ﬁemesel Stránské
V˘stava psÛ plemene briard
Pradûdova galerie U HalouzkÛ Jiﬁíkov
Velk˘ ﬁezbáﬁsk˘ jarmark
hrad Sovinec, Sovineck˘ ‰perk
Karlova Studánka, Vítání léta
Hedva âesk˘ brokát
Mimoﬁádná prohlídka tkalcovny a expozic
Zámek Janovice, Letní kino: Bathory
hrad Sovinec, Na pﬁíkaz císaﬁe
Jiﬁíkov, kostel sv. Michaela, prohlídka kostela
Mûstská knihovna R˘maﬁov
V˘mûnná burza knih
Karlova Studánka, LázeÀsk˘ jarmark
hrad Sovinec, Hradní bestie
Hedva âesk˘ brokát
Mimoﬁádná prohlídka tkalcovny a expozic
hrad Sovinec, Za ãest krále
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Z okolních obcí a mûst

Zmûna klimatu jako téma ‰kolní soutûÏe
CO2 liga je název celorepublikové ‰kolní soutûÏe na téma zmûny klimatu. Úkolem je splnûní ãtyﬁ misí. KaÏdá ãást je zamûﬁena na jin˘
úkol, kter˘ v‰ak vede ke spoleãnému cíli, tedy sníÏení mnoÏství CO2.
Do soutûÏe se letos poprvé zapojili i Ïáci Z· Bﬁidliãná ze tﬁíd
9. A a 9. B v rámci pﬁedmûtu EVVO. Své práce pak pﬁedstavovali
i mlad‰ím spoluÏákÛm a vytvoﬁili nástûnku CO2 ligy.
Pro v‰echny byla nejnároãnûj‰í 4. mise, kterou plnili po uzavﬁení
‰kol. Na‰i Ïáci se v‰ak nevzdali a dokonãili i poslední ãást. Dostali se
do kategorie PaﬁíÏ+, tedy té nejvy‰‰í, coÏ zvládlo pût ‰kol! To je parádní v˘sledek. Gratulujeme v‰em deváÈákÛm, kteﬁí bojovali! Jejich
zástupci budou za odmûnu pozváni na slavnostní konferenci.
Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
Z· Bﬁidliãná

Certifikát Lesní tﬁídy
I v leto‰ním ‰kolním roce, kter˘ byl pro pﬁírodovûdné aktivity netypick˘, se ÏákÛm Základní ‰koly Bﬁidliãná podaﬁilo získat prestiÏní
mezinárodní certifikát Lesní tﬁídy. Nejvût‰í zásluhu sice mají Ïáci
z pﬁírodovûdn˘ch krouÏkÛ SK ASK âR Bﬁidliãná, ale letos jim pomohli i na‰i deváÈáci v rámci pﬁedmûtu EVVO. Díky získání certifikátu jsme se na rok opût stali patrony 10 m2 Nového pralesa, kter˘ od
roku 2004 vzniká na Je‰tûdském hﬁebeni.
Do tohoto mezinárodního v˘ukového programu o lese se pravidelnû
zapojujeme v rámci programu Les ve ‰kole a jeho prvky jsou implementovány do v˘uky pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ vût‰iny roãníkÛ
a v posledních letech i do mimo‰kolních vzdûlávacích aktivit.
Program funguje ve 26 zemích svûta a v âeské republice je do nûj zapojeno více jak 300 ‰kol. Hlavním cílem je umoÏnit ÏákÛm lep‰í poznání lesa.
Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, Z· Bﬁidliãná

Informaãní stﬁedisko
Chránûné krajinné oblasti
Jeseníky – Karlova Studánka
Chránûné krajinné oblasti (CHKO) v âeské republice pﬁedstavují
lokality s unikátním pﬁírodním prostﬁedím nejen národního v˘znamu. Jde o oblasti, které spravuje Agentura ochrany pﬁírody
a krajiny âR (AOPK âR). Mezi hlavními cíli agentury je osvûta
a informování veﬁejnosti o pﬁírodním dûdictví a jeho ochranû.
ZároveÀ realizuje systém náv‰tûvnick˘ch center, a to domy pﬁírody a informaãní stﬁediska.
CHKO Jeseníky se ﬁadí k hojnû nav‰tûvovan˘m destinacím, a tak
se pﬁipojuje do zmínûného systému prostﬁednictvím Informaãního
stﬁediska CHKO Jeseníky – Karlova Studánka, které se nachází
v horní ãásti obce Karlova Studánka. Souãástí objektu je venkovní geologická expozice s 343 velk˘mi kameny, zachycující pestrost hornin Hrubého i Nízkého Jeseníku, Králického SnûÏníku
i Rychlebsk˘ch hor. Posláním stﬁediska je poskytovat náv‰tûvníkÛm informace o jedineãnosti jesenické krajiny, probudit zájem
o pﬁírodu a zvy‰ovat environmentální vzdûlání ‰iroké veﬁejnosti,
zprostﬁedkovávat informace o turistick˘ch cílech a nauãn˘ch stezkách; zároveÀ nabízí prodej publikací o pﬁírodû a propagaãních
materiálÛ.
V informaãním stﬁedisku v Karlovû Studánce byl zahájen provoz
20. ãervna 2020. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Foto a text: Eva Ky‰ová
Informaãní stﬁedisko CHKO Jeseníky
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Biologická olympiáda 2020
Leto‰ní roãník biologické olympiády pro v‰echny kategorie vyvrcholil jednokolov˘m on-line testem. BohuÏel se k nám tato informace dostala na zaãátku ãervna. âas na pﬁípravu
byl hodnû krátk˘, test se konal v nedûli 7. ãervna 2020. Îáci Základní ‰koly Bﬁidliãná se nedostatku ãasu na pﬁípravu nezalekli a se‰li se
na mimoﬁádné dopolední schÛzce, aby si pﬁipomnûli téma leto‰ního roãníku TûÏk˘ Ïivot ve vodû a vyzkou‰eli si
pﬁihlá‰ení na on-line test.
V kategorii C za nás bojovali na‰i ostﬁílení biologové Kateﬁina
Bartozelová a Miroslav Loukota. V kategorii D jsme mûli nováãky,
ale Hana Winklerová a Nikola ¤epková bojovaly stateãnû. V kategorii C se do testu zapojilo 530 soutûÏících ÏákÛ ze základních ‰kol

a vícelet˘ch gymnázií. Kateﬁina Bartozelová obsadila tﬁetí místo
v okrese Bruntál, dvaadvacáté v Moravskoslezském kraji a v rámci
celé âR byla 197. Naprosto perfektní v˘sledek získal Miroslav Loukota, kter˘
obsadil první místo v okrese Bruntál,
ãtvrté v Moravskoslezském kraji
a v rámci celé âR byl ãtyﬁicát˘. V kategorii D soutûÏilo celkem 578 ÏákÛ ze Z· a vícelet˘ch gymnázií.
A i zde skonãila dûvãata zhruba v polovinû startovního pole.
V‰em na‰im soutûÏícím gratulujeme a pﬁejeme pohodové léto a hodnû úspûchÛ v dal‰ích pﬁírodovûdn˘ch soutûÏích.
Mgr. Kvûta Dûrdová
Z· Bﬁidliãná

Akce hradu Sovince

Hrad Sovinec otevﬁel brány a program zahájil v˘stavou
Hrad Sovinec otevﬁel své brány v sobotu 6. ãervna a o t˘den pozdûji
se zde uskuteãnila vernisáÏ dûl umûlecké i partnerské dvojice, kterou
tvoﬁí Luká‰ Rittstein a Barbora ·lapetová, s názvem Natural Born
Astronauts a Dálnice.
Námûtem v˘stavy je setkání s domorod˘m papuánsk˘m kmenem
Yali Mek, kter˘ pr˘ disponuje schopností létat do nebe. Proto jsou

v‰echny filmové záznamy a fotografie Barbory ·lapetové symbolicky promítány na stropy – nebesa hradu.Téma symbolicky pﬁevádûjí
do modelÛ i Luká‰ovy sochy s názvem Dálnice. Na Sovinci tak mÛÏete vidût objekty zájmu antropologÛ a misionáﬁÛ oãima umûní.
JS
Foto: archiv Muzea Bruntál

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Provozovatelé atraktivit mohou poÏádat o dotaci v programu
Vstupy do turistick˘ch atraktivit zdarma
Provozovatelé hradÛ, zámkÛ, muzeí, galerií, zoologick˘ch a botanick˘ch parkÛ, rozhleden, náv‰tûvnick˘ch okruhÛ v˘robních podnikÛ a obdobnû zamûﬁen˘ch objektÛ mohou poÏádat o dotaci z rozpoãtu Moravskoslezského kraje.
Cílem dotaãního programu je pﬁilákat do na‰eho kraje co nejvíce náv‰tûvníkÛ a podnítit tak rozvoj nejen sféry cestovního ruchu, ale také
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v‰ech dal‰ích návazn˘ch sluÏeb a prodeje zboÏí. Prostﬁedkem k dosaÏení tohoto cíle je umoÏnit ‰iroké veﬁejnosti vstupy zdarma v období záﬁí a ﬁíjna tohoto roku do co nejvût‰ího poãtu turistick˘ch
atraktivit, které se na na‰em území nacházejí, a to vãetnû tûch nejatraktivnûj‰ích, které zde máme.
Program je otevﬁen pro v‰echny provozovatele hradÛ, zámkÛ, muzeí, galerií, národních kulturních památek, zoologick˘ch a botanick˘ch parkÛ,
rozhleden, náv‰tûvnick˘ch okruhÛ v˘robních podnikÛ a dal‰ích objektÛ.
Moravskoslezsk˘ kraj na program vyãlenil 60 mil. Kã – z tûchto prostﬁedkÛ bude jednotliv˘m zapojen˘m atraktivitám nevybrané vstupné za
poprázdninové období (záﬁí a ﬁíjen 2020) kompenzováno.
Moravskoslezsk˘ kraj vûﬁí, Ïe nov˘ program má velk˘ potenciál podnítit pﬁíjezd náv‰tûvníkÛ z jin˘ch regionÛ âR a okolních zemí i místní obyvatele k poznávání míst, aÈ uÏ tûch nejznámûj‰ích nebo dosud
neobjeven˘ch. Podrobné podmínky programu jsou zveﬁejnûny na
webov˘ch stránkách Moravskoslezského krajev www.msk.cz.
Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí, odbor kanceláﬁ hejtmana kraje
Foto: archiv Mûstského muzea R˘maﬁov
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Z historie

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)
12. Doprovodná keramika,
stavební prvky exteriéru a v˘zdoby interiéru

Tabulka s torzy hrncÛ a hrnkÛ
(obr. 19-37, 44s vniﬁní glazurou,
40-47 profil uch a pﬁipojení
k okrajÛm nádob)

âervenû malované dÏbány (obr.
1-6, 10 v˘levka, 16 archaická
úchytka, 17-18 koflíky

Nemal˘ podíl v nálezovém celku patﬁí téÏ bûÏné stolní ãi kuchyÀské
keramice. Ani zde jsme nezaznamenali jedin˘ pﬁípad gotické keramiky, kter˘ by svûdãil o pravdivosti lidové tradice, Ïe tvrz (pﬁedchÛdce
zámku) stála na bﬁehu Podolského potoka uÏ v druhé polovinû
15. století.
Stolní a kuchyÀská keramika (647 zl.) je jiÏ hotovená v˘hradnû na
rychloobrátkovém (kopacím) hrnãíﬁském kruhu a zcela poplatná poãátkÛm novovûké keramiky. PﬁevaÏuje tenkostûnné zboÏí oxidaãnû

Poklice s hnûdou polevou

Stﬁep poklice z bílé malované keramiky (malba hnûdou, zelenou)

Cihla se znaãkou v podobû spárku

Bohatû zdobené talíﬁe, mís s profily
(obr. 52, 55-56, 58-59 hnûdá malovaná keramika, 54,65 bílá malovaná keramika, 50,57 atypické polévané tvary nejasného pÛvodu)

Talíﬁe (60-61) a poklice (62-3),
fragment talíﬁe (61) je proﬁezávaná majolika

(za pﬁístupu vzduchu do pece) pálené (do bílé, Ïluté, oranÏové, okrové a ãervené) s vnitﬁní hnûdou polevou, jeÏ zÛstane pﬁevaÏující dodnes, kromû ní najdeme polevu zelenou, vycházející ze stﬁedovûké
tradice (74 zl.), ale i Ïlutou (36 zl.) nebo bezbarvou (1 zl.). Objevuje
se téÏ oboustranné polévání (38 zl.) v kombinacích zelené–Ïluté
(9 zl.) nebo zelené–hnûdé (9 zl.) ad. Nepolévaná (reÏná) hrnãina je jiÏ
zastoupena ménû (129 zl.) a pﬁevaÏuje mezi hrub‰í neglazovanou kuchyÀskou keramikou zãásti pálenou redukãnû (bez pﬁístupu vzduchu
do pece, do hnûdé, ‰edé) i oxidaãnû.
Plastick˘ dekor vût‰inou chybí a nejv˘‰ jej pﬁedstavují neãetné horizontální r˘hy, Ïlábky ãi v˘valky, v˘jimkou je jen vlnovka vtlaãená
rádélkem. Mezi exkluzivní v˘robky patﬁí bílé malované zboÏí
(20 zl.), zdobené vegetabilními motivy v barvách hnûdé, zelené
a modré a pokryté prÛhlednou polevou (podle nûmeckého dûlení polofajáns), jeÏ souvisí s ãinností r˘maﬁovského hrnãíﬁe v prostoru zaniklého Hrádku. Vy‰‰ím standardem je téÏ hnûdé malované zboÏí
(12 zl., dekor hnûd˘, bíloÏlut˘, zelen˘), jeÏ pochází z dílny na bﬁehu
Podolského potoka (Bartákova ulice), ale pﬁedev‰ím deset zlomkÛ
majoliky s pro‰krabávan˘m dekorem. Pomûrnû málo jsou zastoupeny nádoby s ãerven˘m malováním. Okraje jsou v podstatû uniform-

Dolní ãást bobrovky
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ní, pﬁedev‰ím pﬁehrnuté, vzácnûji kalichovité, ovalené nebo prosté.
Jde o hrnce, baÀaté hrníãky s uchem, dÏbány, trojnoÏky, poklice
i vÏdy rozmaﬁile zdobené talíﬁe a mísy.
Dal‰ími keramick˘mi tovary z 16. století jsou stavební prvky, zlomky dobﬁe do ãervena vypálen˘ch i dvakrát pálen˘ch vysok˘ch cihel,
prstovan˘ch zdic (23 zl.), pﬁeÏívajících stﬁedovûk˘ch „buchet“ (zhruba 28x14,5x10 cm) odli‰ného rozmûru od standardizovan˘ch od roku 1883 (29x14x6,5 cm). Podobnû jako následující skupina se vypalovaly v místní cihelnû z nepﬁíli‰ kvalitní hrub‰í cihláﬁské hlíny, jeÏ
se skr˘vá v podloÏí dne‰ního podniku na v˘robu rodinn˘ch domkÛ
nad ulicí 8. kvûtna. Vyrábûly se star˘m zpÛsobem. Materiál se zpracoval na hlinûné tûsto, u kaÏdé z cihel se vtlaãilo do samostatné dﬁevûné formy (nûkdy dvojité) a svrchu je cihláﬁ vyhladil do roviny prsty své ruky, které zanechaly na horní plo‰e hluboké Ïlábky. Pak se nechaly do tvrda vysu‰it ve vzdu‰ném prostoru chránûném proti de‰ti,
teprve poté se vypalovaly. Nûkteﬁí cihláﬁi znaãili své zboÏí znaãkami,
v na‰em pﬁípadû to byl patrnû otisk kozího nebo srnãího spárku spí‰e náhodnou stopou.
O podobû zámku vypovídají téÏ velké zlomky dobov˘ch ‰upinov˘ch
prejzÛ (21 zl.), jeÏ se naz˘vají bobrovky a vyrábûly se v cihelnách
stejnû jako cihly v dﬁevûn˘ch formách vãetnû uhlazování prsty. Jen se
v‰echny podle dochovaného habitu pálily dvakrát (tmavá ãerveÀ aÏ
fialová, povrch hrub˘ s pﬁiboudlinami), aby se dosáhlo vysoké tvrdosti a lépe odolaly de‰ÈÛm ãi snûhu. Obdélné tvary kladené Ïlábkovanou stranou nahoru ukonãovaly dole obloukové hrany a na spodní
stranû pod horní rovnou ãástí byly opatﬁeny masivním (keramick˘m)
hranolov˘m hrotem k uchycení na krovu. Dﬁíve ãasto uÏívaná maza-

Stﬁední ãást prejzy s Ïlábky po
uhlazování do formy

NÛÏ na o‰krabování rybích ‰upin

âást ‰tukové ﬁímsy
âást ‰tukové závitnice
nice se objevila jen sporadicky stejnû jako bílá omítka zdí.
BohuÏel jen nevelké zbytky svûdãí o v˘zdobû interiéru díky dochovan˘m fragmentÛm renesanãního ‰tuku (10 zl.). Zlomky z velmi hrubé ‰edavé hmoty pokr˘vá bílá omítka a jsou souãástmi ostﬁe ﬁezan˘ch
ﬁíms (2 ks), závitnic (2 ks) a ãlenit˘ch soklÛ (1 ks). Udivuje stejnû jako u cihel a prejzÛ vysoká kvalita pﬁedmûtÛ, které ani vlhké (kyselé)
prostﬁedí zásypu za 400 let nedokázalo zniãit.
Kromû toho obsahoval nález nevelké mnoÏství Ïelezn˘ch pﬁedmûtÛ,
hlavnû hﬁebíkÛ rÛzné délky, klincÛ (hﬁebíkÛ bez hlaviãky), hákÛ ãi
skob, drátÛ a plí‰kÛ (25 ks). Souboru kovov˘ch nálezÛ v‰ak dominuje pomûrnû vzácn˘ kuchyÀsk˘ nÛÏ, podivnû naz˘van˘ pﬁínoz. NÛÏ se
stﬁedním Ïebrem a oboustrannû brou‰en˘ slouÏil
k o‰krabování rybích ‰upin. Nevelké mnoÏství kostí (43 ks) patﬁilo konzumovan˘m domácím zvíﬁatÛm a drÛbeÏi.
Trapnou kapitolou je období po roce 1945, kdy se
v letech 1949–1956, tedy na víc neÏ sedm let, komnaty a sály 1. patra staly s˘pkou JZD Janovice
a vzhledem k tomu, Ïe zrní pﬁekáÏela zámecká
kamna, druÏstevníci je rozmlátili ostr˘mi hroty
krumpáãÛ a vyházeli z oken. Jen málo z nich jsme
na popud pana kronikáﬁe Fronka vyzvedli podél
zadní zdi renesanãního kﬁídla. Dal‰í vyplnily pﬁízemí levé nároÏní vûÏe a vybrané typy jsou uloÏeny
Spodní ãást u horní hrany bobrovky se záchytn˘m v depozitu mûstského muzea.
hrotem
Mgr. Jiﬁí Karel
(Karel, J. Zámek Janovice u R˘maﬁova, Stﬁední
Morava, sv. 28, Olomouc 2009; T˘Ï: Renesanãní
nález v Janovicích, Stﬁední Morava 5/97, Olomouc
1997; T˘Ï: Podivná konfiskace harrachovského
majetku v Janovicích, StM 10/2000, Olomouc
2000; T˘Ï: Janovick˘ zámek, Nálezová zpráva
1989, 1986, R˘maﬁov 1997, ad.)

Korunní kachel z kamen asi z 19. stol. zniãen˘ch janovick˘mi druÏstevníky
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Tábor smrti a utrpení v Lomnici
V leto‰ním roce si pﬁipomínáme 75. v˘roãí ukonãení nejhroznûj‰ího váleãného konfliktu na svûtû a osvobození na‰í vlasti. Líãení zvûrstev napáchan˘ch nacisty za druhé svûtové války zaplnila stránky mnoha knih
a lidé tak dostávají do rukou otﬁesnou kroniku událostí, která v‰ak není
ani do dne‰ních dnÛ zcela dopsána. Zajateck˘ tábor v Lomnici je toho
pﬁíkladem.
Situaci zde velice dobﬁe popsal dr. Václav ·tûpán, kter˘ podle pamûtníkÛ slouÏil v 60. letech v místních kasárnách, a dále pﬁím˘ úãastník v˘stavby tábora Bohumil Steiner. Zajateck˘ tábor v Lomnici byl svou velikostí a poãtem obûtí jedním z nejvût‰ích na Moravû. Vybudován byl
v katastru obce Lomnice, v místech, kde se kﬁíÏí Ïelezniãní traÈ
Olomouc – Krnov se silnicí vedoucí z Olomouce do Bruntálu.
Zajateck˘ hﬁbitov je nedaleko odtud, u místního kostela a civilního hﬁbitova. Obec leÏí v oblasti Nízkého Jeseníku s nedalekou nejvy‰‰í horou
Sluneãnou a vodní nádrÏí Slezská Harta.
Lomnice je jiÏ podle svého názvu obcí slovanskou.Vznik obce není zcela jednoznaãn˘. Nûkteré prameny jej zasazují jiÏ do století tﬁináctého
(kolem roku 1269), jiné do ãtrnáctého, kolem roku 1341 (1316 a 1351).
Jedno je ale jisté. Ve stﬁedovûku patﬁila spoleãnû s Tylovem,
Dûtﬁichovem nad Bystﬁicí a RyÏovi‰tûm mezi obce panství Sovinec. Ani
Lomnici se samozﬁejmû nevyhnuly stﬁedovûké kolonizaãní vlny a politické a náboÏenské zlomy, a tak byla zvlá‰tû po Bílé hoﬁe rekatolizována a ponûmãena.
To pﬁetrvávalo aÏ do doby vzniku âeskoslovenské republiky, kdy sem
pﬁicházejí, jako ostatnû v‰ude do pohraniãí, ãe‰tí obyvatelé. Jedním
z nich je praÏsk˘ podnikatel, ﬁeditel cukrovarnické spoleãnosti a její pozdûj‰í v˘hradní majitel dr. Joe Hartmann. Ten v dobû po první pozemkové reformû kupuje a souãasnû staví v Lomnici ﬁadu nemovitostí. Mezi
koupen˘mi je mimo jiné 1 144 ha pÛdy, pﬁedev‰ím lesní, a také pozemky, na kter˘ch je v pozdûj‰í dobû vystavûn lomnick˘ zajateck˘ tábor.
Pﬁicházejí 30. léta minulého století a zaãínají se projevovat první pﬁíznaky henleinovského hnutí. Strana SdP je zaloÏena v roce 1935. Proti
ní se spoleãnû s âechy staví právû dr. Hartmann. Situace se vyhrocuje.
Po „Mnichovu“ musejí ãe‰tí obyvatelé v ãele s Hartmannem Lomnici
opustit. Odcházejí do vnitrozemí a dr. Hartmann do Prahy. Jeho pozemky jsou mu v roce 1939 zabaveny pro potﬁeby Wehrmachtu. Tyto
události jsou velice dobﬁe popsány místním kronikáﬁem a písmákem
Karlem Riedelem v kronice obce, vedené do roku 1945. Tu v pﬁekladu
vydal Spolek staré Sovinecko.
Na parcele 1269/1 v katastrálním území Lomnice se poãátkem roku
1940 zaãíná stavût vûzeÀsk˘ tábor, naproti pﬁes silnici kasárna a muniãní sklady. Za tímto úãelem je umûle vytvoﬁena firma nesoucí název
Arbeitsgemeinschaft Mährisch Schönberg Lobnig. Tato firma je povinnû dotována ﬁemeslníky a pomocn˘mi dûlníky z ﬁad zamûstnancÛ stavebních firem obcí leÏících na území Sudet. Mezi takto najat˘mi za-

Pohled na lágr podle pamûtníkÛ.

Hﬁbitov po roce 1965.
mûstnanci je také v té dobû 16let˘ Bohumil Steiner z Louãné nad
Desnou, kter˘ jako jedin˘ mohl po odsunu NûmcÛ podat svûdectví o Ïivotû v táboﬁe. Pracovní síly této firmy jsou doplnûny pravdûpodobnû
politick˘mi zajatci z Polska, Rakouska a Protektorátu âechy a Morava.
Pﬁicházejí z Kladska a je jich tu v té dobû asi 200. V kvûtnu 1941 je tábor jiÏ témûﬁ dostavûn a zajatci jsou koncem ãervna odsunuti údajnû do
Králík. Na zmínûn˘ch pozemcích je postaveno osm dﬁevûn˘ch barákÛ
slouÏících jako ubikace pro vûznû, kuchynû pro 500 osob, um˘várna,
kanceláﬁe a dvû stráÏní vûÏe. Celá plocha byla obehnána vysok˘m plotem s ostnat˘m drátem. Naproti pﬁes cestu, kde stojí dnes pamûtní kámen, byly postaveny ubikace pro stráÏné tábora a latrína.
Tábor nezÛstal dlouho prázdn˘. Po napadení Sovûtského svazu pﬁichází 22. záﬁí 1941 z nádraÏí v nedalekém Dûtﬁichovû nad Bystﬁicí skupina
800 aÏ 900 sovûtsk˘ch zajatcÛ. Ti sem byli deportováni nikoliv
z Osvûtimi, jak je napsáno na pamûtním kameni, ale z polského kmenového tábora v dne‰ních Lambinovicích (Lamsdorf). Nûkteﬁí z nich
byli v prÛbûhu dal‰ího období odsunuti jinam. V táboﬁe jich ale podle
sãítání, které provedli údajnû civilní zamûstnanci, zÛstalo 800.
Zajatecké tábory byly ﬁízeny vojensk˘mi okruhy, tábory na území
Moravy, Slezska a Tû‰ínska pak 8. vojensk˘m okruhem se sídlem ve
Vratislavi. Byly rozdûleny a pojmenovány podle ãinnosti a podle toho,
kdo v nich byl uvûznûn.
Dulag – Durchgangslager – tábory zﬁízené blízko fronty, kde byli vojáci tﬁídûni podle hodností (mimo SovûtÛ).
Kmenové tábory – stálé tábory, kde probíhala evidence zajatcÛ. Odtud
se zajatci rozdûlovali do men‰ích poboãn˘ch táborÛ a komand. Mimo to
se tu údajnû vedl i styk s jejich rodinami. Zde uvádím rozdûlení kmenov˘ch táborÛ:
Stalag – Stammlager – tábory pro vojíny, poddÛstojníky i dÛstojníky. V˘jimku tvoﬁili Sovûti.
Oflag – Offizierslager – tábor, kde byli uvûznûni dÛstojníci a jejich ordonancové.
Heilag – Heilungslager – tábor nemocniãní.
V polsk˘ch Lambinovicích byl tedy zﬁízen mimo jiné i pro nás
dÛleÏit˘ tábor s názvem VIII B Stalag 318 a odtud byli posíláni
vûzni i do Lomnice. Ruské archivy zveﬁejÀují v souãasné dobû
na internetu osobní karty zajatcÛ 2. svûtové války, bez rozdílu
vojenské hodnosti a národnosti. Karet s názvem Stalag 318
v Lambinovicích je na 60 tisíc. Lze tu dohledat zajatce ze v‰ech
koutÛ svûta, Austrálie, Velké Británie, Kanady a v‰ech ostatních
zemí, které se zúãastnily boje proti nacistÛm.
O Ïivotû v táboﬁe pﬁí‰tû.
Foto a text: Ing. Jaroslav Jelínek
pﬁedseda Spolku staré Sovinecko
(Zdroje: Hosák, Ladislav. Dûjiny R˘maﬁovska 1. díl; Hrub˘,
Franti‰ek. Severní Morava v dûjinách; Spurn˘, Franti‰ek.
Dûjiny R˘maﬁovska 3. díl; pﬁedná‰ky o historii panství Sovinec
historika dr. Niesnera z Bruntálu.)
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Zajímavosti z pﬁírody

Vyprávûní o stromech
7. Jeﬁáb – Sorbus
Jeﬁáby jsou stromy nebo keﬁe s opadav˘mi listy, jednoduch˘mi nebo
lichozpeﬁen˘mi, na okraji pilovit˘mi. Kvûty jsou nahlouãené do chocholiãnat˘ch lat, bílé, zﬁídka rÛÏové, plodem je známá ãervená malvice (u nûkter˘ch druhÛ jsou vybarvené jinak) obsahující 2–4 semena. Rod má asi devadesát druhÛ roz‰íﬁen˘ch vesmûs v mírném pásu
severní polokoule.
Nejznámûj‰í z jeﬁábÛ je bezesporu jeﬁáb ptaãí neboli obecn˘ (S. aucuparia), kter˘ zaujímá obrovsk˘ areál: celou Evropu, na sever aÏ
k polární hranici lesa a zasahuje daleko do Sibiﬁe. Navíc roste od níÏin aÏ po horní hranici lesa, v Jeseníkách je to 1 350 m. PﬁeváÏnû je
to strom dorÛstající cca 18 m, ãasto také vícekmenn˘ velk˘ keﬁ, zcela odoln˘ vÛãi mrazu. V mládí je dﬁevinou polostinnou, ve stáﬁí
(50–80 let) slunnou, nenároãnou na obsah Ïivin v pÛdû, pﬁiãemÏ dobﬁe sná‰í sucho i nadbytek vláhy. Tyto ekologické vlastnosti jeﬁáb pﬁedurãují jako dﬁevinu prÛkopnickou, tj. pomáhající tvoﬁit ãi obnovit
les. (Podobné vlastnosti má také bﬁíza, modﬁín a osika). Úlohou jeﬁábu je obsazovat holoseãe, v˘vrati‰tû a kalamitní holiny, neÏ doroste
dal‰í generace lesa (na horách smrku, s nímÏ pÛvodnû vytváﬁel jeﬁábové smrãiny, níÏe v jedlosmrãinách ãi jin˘ch typech lesa). Lesnicky
je to v˘znamná dﬁevina, uplatní se v‰ak i jinde, napﬁíklad v mûstském
prostﬁedí, protoÏe je odolná vÛãi emisnímu zneãi‰tûní. Hodí se tedy
i na v˘sadbu kolem silnic a navíc poskytuje dﬁevo cenûné v nábytkáﬁství a ﬁezbáﬁství.
Jeﬁáb ptaãí má tu vlastnost, Ïe se pﬁirozenû roz‰iﬁuje, pouze kdyÏ jeho semena projdou zaÏívacím traktem ptákÛ, nejãastûji drozdovit˘ch
(drozd zpûvn˘, kvíãala, brávník, kos ãern˘, na horách kos horsk˘).
Klíãení semen totiÏ zabraÀuje kyselina parasorbinová, obsaÏená
v plodech. Pﬁi umûlém v˘sevu je tﬁeba speciální pﬁíprava, tzv. stratifikace. Ekologická spjatost mezi jeﬁábem a ptáky je tedy dÛleÏitá
v tom, Ïe ptáci mají potravní nabídku a jeﬁáb moÏnost vyklíãit. Proto
by jeﬁáby v na‰í krajinû nemûly chybût.
Z jeﬁábu ptaãího byla vy‰lechtûna sladkoplodá odrÛda jeﬁáb morav-

Jeﬁáb ptaãí
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Jeﬁáb prostﬁední na Podolské ulici
sk˘ (sladk˘, sladkoplod˘ – Sorbus aucuparia var. dulcis). Znám˘ je
od roku 1820 z obce OstruÏná v Jeseníkách, jako ovocn˘ strom byl
zaregistrován r. 1954. Pozná se nejen podle chuti, ale i podle listÛ,
které mají zoubky jen v horní tﬁetinû lístkÛ, na rozdíl od lístkÛ jeﬁábu
ptaãího, které jsou zubaté po celém obvodu ãepele.
Za vyuÏitelné ovoce se téÏ povaÏují plody jeﬁábu oskeru‰e (S. domestica), kter˘ ze svého jihoevropského areálu zasahuje aÏ do stﬁední Evropy. Plodem je malá malvice hru‰kovitého tvaru. Listy jsou podobné pﬁedchozím druhÛm, poznají se podle ozubení, které je ukonãeno ve 2/3 lístkÛ, takÏe spodní 1/3 je celokrajná. Krom toho oskeru‰e dorÛstají do mohutn˘ch rozmûrÛ, doÏívají se aÏ 400 let (!) a také plody jsou nejvût‰í mezi ostatními druhy jeﬁábÛ – okolo 3 cm.
Tento jeﬁáb ov‰em vyÏaduje teplej‰í polohy – v âR se pûstuje pﬁedev‰ím na Slovácku, na pomezí Dolnomoravského úvalu a Bíl˘ch
Karpat.
Od jihozápadu zasahuje do stﬁední Evropy areál jeﬁábu muku (S. aria).
U nás se vyskytuje hlavnû v tepl˘ch oblastech, je v‰ak cenûn i v parkovnictví. Má podobu jak velkého keﬁe, tak malého stromu, s listy
elipãit˘mi, po obvodu pilovit˘mi. Evropsk˘m druhem je jeﬁáb bﬁek
(S. torminalis), jehoÏ plody jsou jedlé. Bﬁek je strom dorÛstající do
v˘‰ky 15–20 m a vûkem mÛÏe pﬁesáhnout 100 let. Roste pﬁeváÏnû
v teplomiln˘ch doubravách nebo na skalnat˘ch a suÈov˘ch v˘hﬁevn˘ch svazích, mÛÏe v‰ak stoupat aÏ do horského stupnû. Je také vysazován do stromoﬁadí, lesoparkÛ a jinde. Jeho listy pﬁipomínají listy javoru, coÏ mnohé mÛÏe oklamat, jsou v‰ak peﬁenoklanné s pûti
zubat˘mi cípy. AÏ ze Skandinávie a severní Evropy se k nám dostal
jeﬁáb prostﬁední (S. intermedia), ov‰em jen jako pûstovan˘ druh.
V R˘maﬁovû bylo nûkolik stromkÛ vysazeno na Podolské ulici. Tento
jeﬁáb poznáte podle jednoduch˘ch zubat˘ch listÛ, které mají obvykle
sedm mûlk˘ch mal˘ch lalokÛ. Je pravdûpodobnû kﬁíÏencem jeﬁábu
muku a jeﬁábu ptaãího.
Mezi lidmi známá tzv. ãerná jeﬁabina nebo ãern˘ jeﬁáb, mnohde pûstovan˘ na zahrádkách, je ve skuteãnosti temnoplodec ãernoplod˘
(Aronia melanocarpa). Pochází ze Severní Ameriky a mÛÏe to b˘t keﬁ
i stromek. Aã jeﬁáb ãi jeﬁabiny pﬁipomíná, mezi jeﬁáby nepatﬁí, b˘vá
na nû jen naroubován. Je vhodnûj‰í rostlinû ﬁíkat arónie.
V âR rostou dal‰í druhy jeﬁábÛ nebo jejich kﬁíÏencÛ, mnohdy endemick˘ch, vyÏadovaly by v‰ak speciální zpracování, coÏ není cílem
tohoto seriálu.
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.)
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Kam na v˘let

Osada Rejvíz
Kolem silnice vedoucí z Jeseníku do Zlat˘ch Hor se rozkládají domy
osady Rejvíz. Ta vznikla ve druhé polovinû 18. století na loukách
Glasswiesse. V roce 1793 byly na Rejvízu v‰ehov‰udy tﬁi domy.
Vratislavsk˘ biskup Filip Gotthard Schaffgotsch povolil na konci
18. století na sv˘ch statcích rozprodej velk˘ch ploch za mírn˘ poplatek nov˘m osadníkÛm. Vznikla tak ﬁada nov˘ch osad a v rámci této
kolonizace se zaãal od roku 1793 zvût‰ovat i Rejvíz. K rozvoji nové
kolonie pﬁispívala okolní tûÏba Ïelezné rudy pro vzkvétající Ïelezárny v Ondﬁejovicích, která pokraãovala aÏ do roku 1867.
PﬁestoÏe pÛvodní obyvatelé byli âe‰i, pﬁíliv nûmecky mluvícího obyvatelstva vedl k tomu, Ïe na konci 19. století byli zdej‰í obyvatelé aÏ
na v˘jimky nûmecky mluvící. TûÏk˘ Ïivot horalÛ zpÛsoboval, Ïe se
uchylovali k Bohu ãastûji neÏ jinde. JenÏe vesnice byla pﬁifaﬁena do
Horního Údolí, kam se zejména v zimû nechodilo lehce. A tak kolem
roku 1800 vznikl mezi místními nápad postavit na Rejvízu malou kapli. My‰lenka na‰la pochopení i u církevních hodnostáﬁÛ a jedním
z prvních donátorÛ byl faráﬁ z Jeseníku. Podporu dostala i ze strany
vratislavského biskupa Josefa Kristiána von Hohenlohe, kter˘ v té dobû sídlil v Jeseníku. Pﬁispûl nejen penûzi, ale také stavebním dﬁevem
z biskupsk˘ch lesÛ. Pﬁispûli i mû‰Èané z Jeseníku a Zlat˘ch Hor
a obyvatelé obcí v okolí. Tak se podaﬁilo vybrat tolik prostﬁedkÛ, Ïe se
obyvatelé Rejvízu rozhodli namísto kaple postavit rovnou mal˘ kostel.
Zajímav˘ je pﬁíbûh jesenického faráﬁe Johanna Rothera, kter˘ v novinách na‰el zmínku, Ïe jak˘si podnikatel Wolfsohn staví právû ve
Vídni taneãní sál. PovaÏoval to za bezboÏné mrhání penûzi a poÏádal
jej, aby ãást sv˘ch prostﬁedkÛ vûnoval radûji na rejvízsk˘ kostel.
Kupodivu podnikatel vyhovûl a poslal neuvûﬁiteln˘ch 800 zlat˘ch.
Obratem svÛj dar zveﬁejnil v novinách s tím, Ïe si udûlá reklamu.
O stavbû na Rejvízu se ov‰em díky tomu dozvûdûla celá monarchie
a zaãaly chodit dal‰í pﬁíspûvky i vûcné dary.
V roce 1808 se zaãalo stavût. BohuÏel neznáme jméno stavitele, ale
pravdûpodobnû ‰lo o nûkterého zednického mistra z okolí. Za rok,
24. záﬁí 1809, byl kostel za úãasti ‰esti knûÏí slavnostnû zasvûcen
Jménu Panny Marie. Zpoãátku byl vybaven pomûrnû skrovnû, víceménû zde bylo zaﬁízení vyﬁazené z okolních kostelÛ. Teprve v roce
1826 dostal nov˘ hlavní oltáﬁ, jejÏ vytvoﬁil proslul˘ ﬁezbáﬁ z Horního
Údolí Bernhard Kutzer. Jeho syn Raimund vyhotovil pro kostel postranní oltáﬁ a kazatelnu. Kostel mûl také zvony. Nejstar‰í a nejvût‰í byl
ulit v roce 1845 a dostal jméno sv. Josef. Na vûÏi jej najdeme doposud.
Ostatní zvony odvál ãas, hlavnû války, pﬁi nichÏ byly konfiskovány.
Novû postaven˘ kostel byl nejprve spravován z Horního Údolí. V roce 1813 v‰ak vzniká lokální farnost a prvním duchovním, kter˘ na
Rejvízu pÛsobil, byl páter Johann Anton Ludwig. Za jeho pÛsobení
byla vybudována rejvízská fara. Zajímavou osobností mezi rejvízsk˘mi knûÏími byl P. Jeron˘m Pavlík, kter˘ sem pﬁi‰el v roce 1894.
Jak jméno napovídá, byl to âech. Pocházel ze Starého Jiãína a na
Rejvízu pÛsobil aÏ do své smrti v den pﬁed ·tûdr˘m dnem roku 1938.
Byl to velk˘ milovník zdej‰ího kraje. Sbíral lidové povûsti a na jejich
námûty psal, spoleãnû se slezsk˘m bardem Viktorem Heegerem, di-

vadelní hry, které s obyvateli Rejvízu inscenoval v ochotnickém divadle. S tímto divadlem Rejvíz‰tí objeli nejen okolní mûsta a vesnice, ale byli i v ·umperku, Opavû, Brnû, a dokonce ve Vídni. Jeron˘m
Pavlík psal také básnû a povídky a sepsal historii Rejvízu. Byl kronikáﬁem obce a její dobrou du‰í. Po druhé svûtové válce jiÏ faráﬁ na
Rejvízu nesídlil a farnost byla v roce 1994 zru‰ena.
Kromû kostela patﬁí ke správné vesnici také hospoda. Na Rejvízu jich
bylo a dodnes je nûkolik a vût‰ina slouÏí i jako horské penziony. KaÏd˘
má svou nezamûnitelnou historii, ale jeden se pﬁece jen odli‰uje od
ostatních. Je jím souãasn˘ penzion Rejvíz, dﬁíve naz˘van˘ Noskova chata podle neblaze proslulého ministra vnitra, a je‰tû pﬁedtím DvÛr u jezerního past˘ﬁe. V roce 1896 hostinec koupila rodina Braunerov˘ch. O jeho popularitu se postaral syn nov˘ch majitelÛ, talentovan˘ ﬁezbáﬁ samouk Alfréd Brauner, kter˘ vytvoﬁil nejen v˘zdobu chaty, ale pﬁedev‰ím karikatury stál˘ch hostÛ, vyﬁezané do opûradel Ïidlí. KaÏd˘ z pravideln˘ch
hostÛ tak mûl vlastní Ïidli s autoportrétem. Celkov˘ poãet takto zdoben˘ch sedátek se odhaduje v dobû pﬁed válkou asi na 300 unikátních kusÛ. Braunerovi byli ale velk˘mi pﬁíznivci nacistické ideologie, a tak byl
Alfréd po válce zatãen a v roce 1946 zemﬁel ve sbûrném táboﬁe. Hostinec
zkonfiskoval stát a v roce 1947 jej získalo ministerstvo vnitra, které jej
pﬁejmenovalo na Noskovu chatu. Je neblah˘m symbolem doby, Ïe v dobû, kdy chata slouÏila k rekreaci pﬁíslu‰níkÛ SNB, byla vût‰ina ﬁezbáﬁské
v˘zdoby zniãena, rozkradena ãi ztracena. Dodnes se dochovalo jen asi
20 Ïidlí, které jsou k vidûní v b˘valé vinárnû. Nové Ïidle v restauraci jsou
dílem souãasn˘ch tvÛrcÛ. Najdeme zde opût stálé zákazníky hostince i ty
movité, kteﬁí si vlastní vyﬁezávanou Ïidli zaplatili.
Cestou z hostince bychom nemûli opomenout zastavit se v místní
tkalcovnû. Chaloupka je vlastnû muzeem Rejvízu, kde se skuteãnû
tkalo témûﬁ v kaÏdé chalupû. Mimochodem, i zde se vyrábûly „Niské
cíchy“, modrobílé plátno na povleãení, jehoÏ tajemství si místní tkalci stﬁeÏili tak, Ïe se o nûm vyprávûly povûsti. Podle jedné z nich poradila jednomu tkalci ze Zlat˘ch Hor stará vûdma z hor, Ïe má obarvit plátno rdesnem. To se podaﬁilo, ale aby plátno vypadalo „dovozovû“, nazvali je místní tkalci „Nisk˘mi cíchami“.
Od penzionu Rejvíz se po znaãené turistické trase vydáme hlavní
ulicí kolem pitoreskních domeãkÛ Rejvízu zpût k âerné Opavû.
U chaty Svoboda cesta odboãí na Star˘ Rejvíz. Právû zde stávaly první domky zdej‰ích obyvatel. Odboãíme-li po ãervené znaãce kousek
do kopcÛ, narazíme na dal‰í pozoruhodné místo – Lurdskou jeskyni.
Povûsti o zázraãn˘ch uzdraveních a novû vzniklém poutním místû
v Lurdech pronikly na pﬁelomu 19. a 20. století i na Jesenicko. Úcta
k Pannû Marii Lurdské se stala nedílnou souãástí mariánského kultu
zdej‰ích obcí, které zároveÀ znaly léãivou sílu vody i prosperitu, kterou tato voda do kraje pﬁinesla. V roce 1908 tedy byla postavena
Lurdská jeskynû se sochou Panny Marie i nedaleko Rejvízu, pod
skalním pﬁevisem Josefovy skály. Dnes uÏ nevíme, jestli se
u Josefov˘ch skal stala nûjaká mimoﬁádná událost. Na druhou stranu
lidé Ïijící v drsn˘ch podmínkách horské oblasti se ke svat˘m místÛm
ãasto obraceli s prosbou o ochranu.
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Slavnostní otevﬁení se konalo v roce 1909, pr˘ u pﬁíleÏitosti 100 let
od posvûcení kostela na Rejvízu. Od tohoto roku se stalo vyná‰ení
so‰ky Panny Marie k Lurdské jeskyni tradicí. Vzhledem k drsn˘m
podmínkám se tak ale dûlo vÏdy aÏ na jaﬁe. Na den 1. kvûtna faráﬁ
Jeron˘m Pavlík vyzvedl so‰ku z kostela Panny Marie na Rejvízu
a v procesí vûﬁících ji vynesl k Lurdské jeskyni, kde ji umístil na kamenn˘ oltáﬁ. Tam stála aÏ do 31. ﬁíjna, kdy ji pan faráﬁ s procesím
opût odnesl do kostela.
Procesí se konala aÏ do roku 1944. Nevíme, jestli je‰tû v roce 1945
procesí vyneslo so‰ku z kostela, ale vzhledem k blíÏící se frontû spí‰e ne. S odsunem pÛvodního nûmeckého obyvatelstva a s nástupem
nového totalitního reÏimu v roce 1948 tradice zanikla. Bûhem pÛl
století se na poutní místo pod skálou zapomnûlo. Studiem star˘ch
kronik a zápisÛ a také díky znalosti zdej‰ích lesÛ bylo toto místo
v 90. letech znovu objeveno. Na Jesenicku vzniklo obãanské sdruÏe-

ní „PﬁíznivcÛ kamenick˘ch a sochaﬁsk˘ch dûl na Jesenicku“, jehoÏ
ãlenové poutní místo v kvûtnu 2006 zaãali obnovovat. Díky spolupráci s místními lesníky se podaﬁilo vykácet pﬁebyteãné dﬁeviny,
opravit pﬁístupovou cestu a vybudovat nov˘ oltáﬁ. Do jeho parapetu
byly symbolicky zazdûny dva kusy bílého mramoru, zbytky dlaÏby
ze zaniklé kaple sv. Anny v Horním Údolí.
So‰ku Panny Marie jiÏ bohuÏel na oltáﬁi nenajdeme. Proto byl nad
oltáﬁ umístûn nov˘ obraz Panny Marie Lurdské, kter˘ namaloval jeden z ãlenÛ sdruÏení. V záﬁí 2006 bylo poutní místo slavnostnû otevﬁeno a vysvûceno. Ujal se toho dûkan vy‰ehradské kapituly Msgr.
Anton Otte, rodák z nûmecké rodiny pocházející z Vidnavy a muÏ,
kter˘ zasvûtil svÛj Ïivot porozumûní a smíﬁení ãeského a nûmeckého
národa s koﬁeny v zemích Koruny ãeské.
Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Foto: www.geotrips.eu, www.rejviz.com

Sport

Spolu na startu v R˘maﬁovû i po celé republice
Atletika R˘maﬁov se 1. ãervna zapojila do jedineãné akce âeského
atletického svazu s názvem Spolu na startu. Po celé âeské republice
v tento den probûhly atletické závody na 173 stadionech. Zámûrem
âeského atletického svazu bylo poukázat na pospolitost atletické rodiny a odstartovat tak leto‰ní venkovní závodní sezónu.
Pro r˘maﬁovské atlety byly uspoﬁádány víceboje. Dûti ve vûku ãtyﬁi
aÏ sedm let závodily v trojboji, kter˘ obsahoval skok dalek˘, sprint
na 50 m a hod kriketov˘m míãkem. Star‰í atleti absolvovali pûtiboj –
bûh pﬁes pﬁekáÏky, sprint na 60 m, hod kriketov˘m míãkem, skok dalek˘ a bûh na 300 m. Na to, Ïe to je‰tû pﬁed pár t˘dny vypadalo, Ïe
se setkávat a soutûÏit nebude, se na atletickém ovále se‰lo hodnû fanou‰kÛ z ﬁad rodiãÛ i prarodiãÛ. V‰ichni úãastníci tak oslavili Den
dûtí sportem, byli ocenûni drobn˘mi dárky za skvûlé v˘kony a podepsanou kartiãkou od ãeského reprezentanta Pavla Masláka.
Foto a text: JS

Jiskra R˘maﬁov obsadila na turnaji v âeské Vsi páté místo
Dne 13. ãervna se druÏstvo star‰í pﬁípravky SK Jiskra R˘maﬁov (roãník narození 2010 a mlad‰í) úãastnilo turnaje O pohár starosty obce
âeská Ves. V turnaji se stﬁetlo deset t˘mÛ, které byly rozdûleny do
dvou skupin. T˘m R˘maﬁova se postupnû potkal s Mikulovicemi,
Bruntálem, v˘bûrem Jesenicka a âeskou Vsí B a s bilancí 2 v˘her,
1 remízy a 1 prohry obsadil bohuÏel aÏ 3. místo ve skupinû. KvÛli tomu spadl do boje o 5. aÏ 8. místo. Tuto skupinu kluci zvládli vyhrát
a skonãili na celkovém 5. místû.
Cel˘ turnaj byl velice dobﬁe zorganizován, vy‰lo tropické poãasí
a bylo vidût plno krásn˘ch a bojovn˘ch zápasÛ. Na závûr musím dodat, Ïe se cel˘ t˘m vãetnû trenérÛ po dlouhé koronavirové pauze tû‰il na soupeﬁení v zápasech.
Za SK Jiskra R˘maﬁov nastoupili: ·tûpán PeÀáz, ·tûpán Tkadleãek,
Viktor Strnadel, Radek Strnadel, Robert Casciani, EvÏen Va‰tík,
Ludûk ·imko, Jakub Kastner, Tadeá‰ Podubeck˘, Martin Cicko.
Foto a text: Ludûk ·imko, trenér pﬁípravky SK Jiskra R˘maﬁov
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dTest

Jak správnû pﬁepravovat psa nebo koãku autem
Domácí mazlíãci ãasto doprovázejí své majitele na cestách. Pokud je
berete s sebou autem, platí pro vás pﬁedev‰ím povinnosti stanovené zákonem na ochranu zvíﬁat proti t˘rání a zákonem o provozu na
pozemních komunikacích. Jak správnû a bezpeãnû mazlíãky pﬁepravovat? A jaké pokuty vám hrozí za poru‰ení stanoven˘ch povinností?
Podle zákona na ochranu zvíﬁat proti t˘rání jste povinni zajistit, aby zvíﬁe mûlo pﬁi pﬁepravû dostatek vody a jídla, aby
mohlo pravidelnû odpoãívat a v pﬁípadû onemocnûní nebo
zranûní mu byla bûhem pﬁepravy poskytnuta pomoc. Dále musíte zajistit bezpeãnost pﬁepravovan˘ch zvíﬁat a chránit je pﬁed nepﬁízniv˘m poãasím a pﬁed pﬁíli‰ vysok˘mi ãi nízk˘mi teplotami. Nenechávejte tak
mazlíãka tﬁeba v zaparkovaném vozidle. Pﬁi venkovní teplotû okolo
30 stupÀÛ Celsia mÛÏe za pár desítek minut vzrÛst teplota uvnitﬁ vozu aÏ
na 50 stupÀÛ, palubní deska mÛÏe mít dokonce 70 stupÀÛ, coÏ mÛÏe psa
ãi koãku i usmrtit.
Pes i koãka musí v autû cestovat tak, aby neohrozili ﬁidiãe a cestující ani
sami sebe. „PsÛm musíte zajistit dostatek prostoru, aby mohli zaujmout
pﬁirozenou polohu, která jim umoÏní korigovat pohyby vozu. PouÏijete-li
pﬁepravní box, musíte jej zajistit proti pohybu a jeho dvíﬁka proti otevﬁení,“ uvádí Eduarda Hek‰ová, ﬁeditelka spotﬁebitelské organizace dTest.
Box pro pﬁepravu koãek musí mít takové rozmûry, aby koãka mohla pﬁirozenû stát, snadno se otoãit a bez problému si lehat a vstávat. Box jí také musí umoÏnit pohodlné leÏení. Více koãek v jednom boxu mÛÏete
pﬁepravovat pouze v pﬁípadû, Ïe box sv˘mi rozmûry odpovídá poãtu pﬁe-

pravovan˘ch koãek. Pﬁi pﬁepravû koãek a krátkoleb˘ch plemen psÛ a jejich kﬁíÏencÛ je zapotﬁebí zajistit zv˘‰en˘ pﬁísun ãerstvého vzduchu.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá ﬁidiãÛm povinnost
zajistit bezpeãnost pﬁepravovaného zvíﬁete a zabezpeãit je tak, aby neohrozilo cestující. Zákon ov‰em nespecifikuje druhy bezpeãnostních
prostﬁedkÛ, které lze pro pﬁepravu psÛ a koãek uvnitﬁ vozidla pouÏít.
V úvahu proto pﬁipadají postroje ãi speciální lÛÏka pro men‰í zvíﬁata, ve
kter˘ch jsou navíc zaji‰tûna postrojem. DÛleÏité je, aby tyto prostﬁedky
splnily v‰echny poÏadavky na pﬁepravu zvíﬁat. To znamená, Ïe musí b˘t
zaji‰tûna jednak bezpeãnost zvíﬁete i posádky a jednak pohodlná poloha
zvíﬁete pﬁi cestování.
A jaké pokuty za nedodrÏení pﬁedpisÛ hrozí? Za nezaji‰tûní bezpeãnosti
pﬁi pﬁepravû zvíﬁete hrozí ﬁidiãi ve správním ﬁízení pokuta aÏ 2 500 korun, na místû mu lze uloÏit pokutu 2 000 korun. Za poru‰ení povinností
pﬁi pﬁepravû zvíﬁat podle zákona na ochranu zvíﬁat proti t˘rání mÛÏe b˘t
uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 200 000 korun. Lucie Pﬁinesdomová, dTest
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