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vyšlo 31. 7. 2020

Oprava silnice na Pivovarské ulici byla
zahájena

Mûstská radnice hostí novou v˘stavu
Terapie malbou

Nová r˘maﬁovská zubaﬁka poskytla
rozhovor

ročník XXII.

Náv‰tûvníci zámku Janovice poznali jeho
atmosféru pﬁi veãerní prohlídce

Jiskra R˘maﬁov pﬁipravila pro hráãe
i diváky kvalitní turnaj
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Diakonie uspoﬁádala setkání seniorÛ pﬁi opékání buﬁtÛ

R˘maﬁov‰tí hráãi na turnaji Lord Cup

Na ulici 1. máje zaãala oprava komunikace

Veãerní prohlídka zámku Janovice pﬁilákala desítky náv‰tûvníkÛ

Obdivovatelé briardÛ se se‰li ve Stránském

Na radnici byla zahájena nová v˘stava

LyÏaﬁi ze Ski klubu RD R˘maﬁov závodili na kolobûÏkách v Plzni

Na DuKo triatlonu závodily letos pouze dûti
foto: redakce, Tomá‰ Furik, Vladimíra Kﬁenková, Lenka Králová,
archiv Diakonie âCE v R˘maﬁovû
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Aktuálnû z mûsta

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
kdyÏ jsem pﬁem˘‰lel, o ãem psát a co Vám mÛÏe pomoci ve vypjat˘ch
chvílích, jaké pﬁiná‰ejí neustále se mûnící hygienická naﬁízení, vyjádﬁení epidemiologÛ, jdoucí ruku v ruce s Va‰imi Ïivoty, do‰el jsem
k následujícímu. Zdá se mi, Ïe si nûkdy dûláme Ïivot sloÏit˘, a to nejen sami sobû, ale i ostatním. Nedûlejme ani jedno. Pﬁejte, pomáhejte,
podporujte sebe i druhé, v‰e se Vám mnohonásobnû vrátí. Vûnujte se
pﬁednostem, ne slabinám lidí. ZpÛsob, jak reagujete na lidi, jimÏ nerozumíte, je Va‰í vizitkou, která mluví sama za sebe. Je‰tû nikdo se
nestal vût‰ím tím, Ïe zaãal ukazovat, jak malí jsou druzí lidé.
Prázdniny jdou nyní do své druhé poloviny. Jistû mnozí z Vás ãerpají
dovolenou a moÏná jste chtûli trávit volno nûkde v zahraniãí, tento rok
je v‰ak kvÛli koronaviru jin˘. Proto se snaÏte i této nemilé situace vyuÏít a zkuste poznávat krásy na‰í vlasti. Urãitû najdete plno míst, která jsou zajímavá a stojí za to je nav‰tívit. Jen v okolí na‰eho mûsta je
plno krásn˘ch lokalit vhodn˘ch pro v˘lety s rodinou, pﬁáteli, kamarády nebo sama se sebou. Nûkteré kulturnû-spoleãenské a sportovní akce v na‰em regionu zÛstaly zachovány, a tak se na nû mÛÏete tû‰it, pozvánky najdete v tomto vydání.
Krásné a pohodové léto!
Ludûk ·imko

Z jednání zastupitelstva
Ve velkém sále Stﬁediska volného ãasu probûhlo 25. ãervna ﬁádné zasedání zastupitelstva mûsta. Po zahájení starosta Ludûk ·imko pﬁedstavil zastupitelÛm novou tajemnici Mgr. Moniku Krykorkovou, která nastoupila do funkce 1. ãervence. Dále blahopﬁál k narozeninám
zastupitelÛm Michalovi Kalábovi, Bohumilu Servusovi a Jiﬁímu
·tanglicovi.
Na programu byla zpráva o ãinnosti pﬁíspûvkov˘ch organizací – mateﬁské a základní ‰koly, Stﬁediska volného ãasu R˘maﬁov, mûstské knihovny a mûstského muzea, dále zpráva o hospodaﬁení mûsta ke dni
31. kvûtna 2020 a v˘hled hospodaﬁení na dal‰í pololetí, moÏnosti
úspor v pﬁíspûvkov˘ch organizacích, zastupování mûsta v orgánech
spoleãnosti VaK Bruntál, a. s., a dal‰í. Celé jednání zastupitelstva bylo
opût pﬁená‰eno online prostﬁednictvím kanálu YouTube. Pﬁenos v reálném ãase bez záznamu nepodléhá ochranû osobních údajÛ.
Foto a text: JS
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Rozhovor s novou tajemnicí mûstského úﬁadu Monikou Krykorkovou
Mûstsk˘ úﬁad R˘maﬁov má od 1. ãervence 2020 novou tajemnici. JiÏ
v prosinci 2019 bylo vyhlá‰eno v˘bûrové ﬁízení na pozici tajemníka,
v bﬁeznu 2020 ale muselo b˘t pozastaveno kvÛli nouzovému stavu.
Jakmile to bylo moÏné, pokraãovalo se v pohovorech. Ve v˘bûrovém
ﬁízení nakonec uspûla Monika Krykorková, která na této pozici vystﬁídala Jiﬁího Furika.

Povûzte ãtenáﬁÛm nûco o sobû. Odkud pocházíte? Kde jste studovala? âemu jste se vûnovala pﬁed prací pro Mûstsk˘ úﬁad R˘maﬁov?
Narodila jsem se v Karviné, dûtství a mládí strávila ve Vrbnû pod
Pradûdem a nyní Ïiji ve Starém Mûstû u Bruntálu. Pﬁed deseti lety
jsem odpromovala na Právnické fakultû Univerzity Palackého
v Olomouci. Jsem úﬁednicí spoustu let, pﬁedtím jsem vystﬁídala
mnoho profesí, od kresliãky v konstrukci, mistrové aÏ po prodejce
software. Byla to dobrá ‰kola Ïivota. Nikdy nezapomenu, jak to
fungovalo ve fabrice a jak se na nûkter˘ch pozicích tûÏce vydûlává
na chleba.
Jak dlouho pracujete na Mûstském úﬁadû R˘maﬁov a v jak˘ch funkcích?
S koncem éry okresních úﬁadÛ jsem v roce 2003 pﬁe‰la z bruntálského „okresu“ na zdej‰í mûstsk˘ úﬁad jako referent odboru Ïivnostensk˘ úﬁad. NáplÀ mé práce spoãívala ve v˘konu Ïivnostenské kontroly. Po odchodu mé vedoucí Jany PoÏárové do dÛchodu jsem byla vybrána a jmenována vedoucí odboru Ïivnostensk˘ úﬁad.
Co vás vedlo k tomu ucházet se o pozici tajemnice úﬁadu?
Se zdej‰ím úﬁadem jsem takﬁíkajíc „srostlá“, proto mi nebylo lhostejné, kdo stane v jeho ãele. Subjektivnû jsem zvaÏovala své moÏnosti a míru sv˘ch schopností, zda jsou dostateãné pro ﬁízení úﬁadu.
Samozﬁejmû jsem se „prala“ s ﬁadou pochybností, jestli jsem schopna unést tu obrovskou míru odpovûdnosti, kterou tato funkce obná‰í. Po dlouhém zvaÏování jsem se nakonec rozhodla o tuto funkci
ucházet.
Mohla byste na‰im ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit funkci tajemníka mûstského
úﬁadu, co vlastnû dûlá, ãím se zab˘vá, jaké má úkoly?
Tajemník je ‰éfem témûﬁ v‰ech zamûstnancÛ mûsta, vyjma napﬁíklad
stráÏníkÛ mûstské policie nebo ãlenÛ jednotky sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ. Tajemník rozhoduje o organizaãních zmûnách, platech, náplních práce, ale i o nepﬁíjemn˘ch záleÏitostech, jako jsou napﬁíklad

v˘povûdi z pracovního pomûru. Dal‰í z mnoha povinností tajemníka
je zaji‰tûní plnûní úkolÛ v samostatné i pﬁenesené pÛsobnosti mûstsk˘m úﬁadem, tj. velmi zjednodu‰enû ﬁeãeno dohlíÏí na to, aby mûstsk˘ úﬁad fungoval tak, jak má. Nadto odpovídá za plnûní úkolÛ, které mu uloÏí rada mûsta, zastupitelstvo mûsta nebo starosta.
Jak podle vás funguje chod mûstského úﬁadu? Jaké hlavní cíle si
dáváte v nové funkci?
Posláním úﬁadÛ územnû samosprávn˘ch celkÛ je pﬁedev‰ím sluÏba
obãanÛm. Úﬁad by mûl b˘t dostupn˘ lidem a obsazen kvalitním personálem. Právû v dostupnosti sluÏeb mûstského úﬁadu vidím velké
nedostatky. Je to dáno tím, Ïe mûstsk˘ úﬁad sídlí ve tﬁech budovách.
Dvû z nich jsou sice blízko sebe (radnice na námûstí Míru a budova
na námûstí Svobody), ale z hlediska stavebních úprav jsou limitovány, napﬁíklad vybudování v˘tahu pro handicapované obãany je tûÏko
proveditelné. Tﬁetí budova úﬁadu na ulici 8. kvûtna je nejhÛﬁe dostupná. Nachází se témûﬁ na konci mûsta a ani zde není reálné zﬁízení v˘tahu. Navíc se investice do této budovy s ohledem na její technick˘ stav zﬁejmû nevyplatí. Pﬁemístûní úﬁadu do jin˘ch prostor zatím není moÏné, protoÏe vyhovující prostory mûsto nemá k dispozici. KvÛli roztﬁí‰tûnosti úﬁadu je navíc velmi tûÏké provádût organizaãní zmûny. Slouãení agend, které spolu logicky i prakticky souvisejí, je z popsan˘ch dÛvodÛ takﬁka nemoÏné. Nejvíce na toto uspoﬁádání doplácejí obãané. DosaÏitelnost sluÏeb napﬁíklad odboru sociálních vûcí, kter˘ je umístûn právû na 8. kvûtna, je pro nûkteré potﬁebné klienty velmi problematická.
Z tûchto dÛvodÛ je m˘m cílem dosáhnout sjednocení úﬁadu do maximálnû dvou budov v dosaÏitelné vzdálenosti. Na zlep‰ení situace zaãínáme spoleãnû pracovat s vedoucími odborÛ. Máme vytipovány
konkrétní objekty, které v‰ak budou vyÏadovat nûjakou studii proveditelnosti, a samozﬁejmû je rozhodující i cena nutn˘ch úprav. S ohledem na souãasnou ekonomickou krizi, která se pravdûpodobnû nejvíce projeví aÏ v pﬁí‰tím roce, se k tomuto návrhu bude reálnû vyjadﬁovat pﬁí‰tí zastupitelstvo.
Dal‰ím problémem, se kter˘m se úﬁad pot˘ká, je nedostatek odborného personálu. Obecnû vzato, získat zamûstnance, kter˘ chce pracovat a má zájem se rozvíjet, je ãím dál tûÏ‰í. Ostatnû i soukrom˘ sektor má stejné problémy. Neustále a zatím bezúspû‰nû hledáme odborníka v oblasti investic. Nyní poptáváme právníka. BohuÏel mûsto
nemÛÏe z hlediska finanãního ohodnocení u odborn˘ch zamûstnancÛ
konkurovat soukromému sektoru. Proto si nesmírnû cením na‰ich zamûstnancÛ, z nichÏ mnozí tzv. sedí zadkem na dvou i více Ïidlích, coÏ
znamená, Ïe mají v náplni práce zcela odli‰né druhy práce a tyto vykonávají za tabulkov˘ plat a osobní ohodnocení v mezích moÏností
mûsta. Zamûstnanec úﬁadu nemá na rozdíl od soukromého sektoru
napﬁíklad moÏnost osobního rÛstu ve formû pov˘‰ení, pravidelného
zvy‰ování platu a podobnû. V tomto je veﬁejná správa velmi rigidní
a svázána rÛzn˘mi zákony a pravidly.
Závûrem se zeptám na va‰e koníãky a mimopracovní aktivity. Jaké
máte záliby a jak trávíte svÛj voln˘ ãas?
Jsem vá‰nivá sbûratelka hub, coÏ je v dobû kÛrovcové kalamity hotové peklo. Bolí mû srdce, kdyÏ vidím tu spou‰È pﬁipomínající mûsíãní krajinu. Jako kaÏd˘ houbaﬁ i já mám problém najít nové „místeãko“ a hlavnû bez lidí. Ráda ãtu, vaﬁím, je‰tû radûji jím a chodím
na procházky se svou milou blond˘nou – fenkou zlatého retrívra.
Foto a text: JS

Mûsto reaguje na v˘zvu státu „COVID – Nájemné“
Zastupitelé opakovanû deklarovali pﬁipravenost pomoci podnikatelÛm podnikajícím v prostorách ve vlastnictví mûsta, kteﬁí byli v podnikání pﬁímo ãi nepﬁímo omezeni mimoﬁádn˘mi opatﬁeními v dobû
nouzového stavu. Dosavadní kroky státu a mûsta R˘maﬁova spoãívaly v odloÏení splatnosti nájemného a záloh na sluÏby za bﬁezen aÏ
ãervenec 2020 do 31. prosince 2020.
Nyní vyhlásilo ministerstvo prÛmyslu a obchodu V˘zvu pro program
podpory podnikatelÛ postiÏen˘ch celosvûtov˘m ‰íﬁením onemocnûní
COVID-19 zpÛsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“,
na jejímÏ základû je oprávnûn˘m ÏadatelÛm vyplacena podpora ve
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v˘‰i 50 % nájemného za období dubna, kvûtna a ãervna 2020.
Podnikatel má nárok na podporu za celé období dubna aÏ ãervna
2020 i v pﬁípadû uzavﬁení provozovny pouze v ãásti rozhodného období.
Podmínkami, které je tﬁeba splnit pro pﬁiznání podpory, jsou poskytnutí slevy pronajímatelem za duben aÏ ãerven 2020 alespoÀ ve v˘‰i
30 % nájemného a uhrazení 50 % nájemného Ïadatelem o podporu za
stejné období nejpozdûji den pﬁed podáním Ïádosti o poskytnutí podpory. Îádosti lze podávat od 26. ãervna do 30. záﬁí 2020.
Rada mûsta proto na svém mimoﬁádném jednání 10. ãervence roz-
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hodla poskytnout slevu v nezbytném rozsahu daném v˘zvou, a to buì
formou uzavﬁení dodatku k nájemní smlouvû (pokud celková sleva
pﬁekroãí ãástku 20 000 korun) nebo formou pﬁímé slevy (pokud vyãíslená sleva ãiní ménû neÏ 19 999 korun). Tento postup umoÏní nájemníkÛm podání Ïádosti o dotaci bez zbyteãného odkladu pﬁi co nejmen‰í administrativní zátûÏi na obou stranách. V‰echny ostatní platby nájemníka vÛãi pronajímateli zÛstávají nadále splatné do 31. prosince 2020 (nájem a sluÏby za bﬁezen 2020, nájem ve v˘‰i 20 %
a sluÏby za duben aÏ ãerven 2020, nájem a sluÏby za ãervenec 2020)
a o jejich prominutí bude rozhodovat zastupitelstvo na svém zasedání v záﬁí 2020.
Omezení zpÛsobená mimoﬁádn˘mi opatﬁení se v R˘maﬁovû dotkla 42
podnikatelÛ – fyzick˘ch i právnick˘ch osob, které mají nájemní
smlouvy ke 45 nebytov˘m prostorÛm. Celková sleva poskytnutá nyní radou mûsta je 304 484 korun, podpora státu je vyãíslena na ãástku 507 473 korun. V pﬁípadû, Ïe budou v‰ichni Ïadatelé se svou Ïádostí úspû‰ní, bude zastupitelstvo mûsta rozhodovat o prominutí zby-
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l˘ch odloÏen˘ch plateb nájemného, které jsou vyãísleny na ãástku
1 184 103 korun, a záloh na sluÏby ve v˘‰i 286 315 korun. Tato sleva (prominutí) nebude mít Ïádn˘ dopad na rozpoãet mûsta, protoÏe
v˘bûr nájemného z nebytov˘ch prostor zaji‰Èuje Byterm a ﬁeditelka
organizace je pﬁipravena sníÏit v˘daje organizace ve v˘‰i prominutého nájemného. Ve vûci prominutí záloh na sluÏby je tﬁeba doplnit, Ïe
neuhrazené zálohy mohou mít dle individuálních podmínek vliv na
v˘‰i nedoplatku pﬁi vyúãtování sluÏeb za cel˘ rok 2020.
Zastupitelé sledují poskytnutím slevy v tûchto pﬁípadech dÛleÏit˘ zájem mûsta a jeho obãanÛ na stabilizaci podnikatelského prostﬁedí.
Zájmem mûsta z pohledu obãanÛ je zachování moÏnosti nakupovat
zboÏí a uÏívat sluÏby zde ve mûstû bez nutnosti jezdit za nimi jinam.
Zájmem mûsta jako „podnikatele“ je zachování obsazenosti stávajících nájemních prostor a z toho vypl˘vajícího pﬁíjmu plateb nájemného a dal‰ích odvodÛ, které plynou do rozpoãtu mûsta a jsou spojeny s fungujícím podnikatelsk˘m prostﬁedím ve mûstû.
Ing. Lenka Vavﬁiãková, místostarostka

Vznikly nové parkovací plochy
U „R˘maﬁovanky“ na Bartákovû ulici byly dokonãeny stavebnû-montáÏní práce spoãívající ve vybudování odstavné
dláÏdûné plochy pro osobní automobily na ãástech pozemkÛ
parcelní ãíslo 806/8 a 797 v k. ú. R˘maﬁov. Jde o trvalou
stavbu odstavné plochy pro dvanáct osobních vozidel s kolm˘m uspoﬁádáním stání plus jedno krajní odstavné stání, jeÏ
je ﬁe‰eno jako bezbariérové.
Nová odstavná plocha je dvojﬁádkem ze Ïulov˘ch kostek komunikaãnû napojena na místní úãelovou komunikaci.
Parkovací stání jsou zhotovena z betonové vegetaãní dlaÏby,
která umoÏÀuje vsakování sráÏkov˘ch vod, a po obvodu jsou
lemována zv˘‰en˘m betonov˘m silniãním krajníkem, kter˘
je osazen 10 centimetrÛ nad povrchem dláÏdûné plochy.
V rámci interního v˘bûrového ﬁízení zakázku provedla firma
Ludvas Trade, s. r. o., Mûsto Albrechtice, za nejniÏ‰í nabídkovou cenu 396 996 korun bez DPH.
Jaromír Krobot
odbor regionálního rozvoje
Foto: Jana Krajãová

Zahájení opravy komunikace na ulicích Pivovarské, 1. máje a Hornomûstské

V pondûlí 13. ãervence byly zahájeny stavební práce na opravû
komunikace na ulicích Pivovarské, 1. máje a Hornomûstské.
Dodavatelem stavebních prací je vítûz v˘bûrového ﬁízení – spoleãnost JR STaKR, s. r. o., U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál,
za nabídkovou cenu 9 444 446 korun s DPH.
Stavba je rozdûlena do tﬁí etap. Prozatím se nebude provádût úplná uzavírka komunikace a bude provedeno pouze doãasné dopravní znaãení a pﬁípadnû místní lokální uzavírky, které se budou
v prÛbûhu stavebních prací mûnit. Zhotovitel stavby bude obãany
informovat také vyvû‰ením informací v bytov˘ch domech.
Prosíme obãany, aby dodrÏovali dopravní znaãení, ﬁízení provozu
a pokyny zástupcÛ stavby a investora, aby byl zaji‰tûn bezproblémov˘ prÛbûh v˘stavby. V prÛbûhu realizace bude zaji‰tûn pﬁístup
k jednotliv˘m bytov˘m a rodinn˘m domÛm, vãetnû zásobování.
O dal‰ím prÛbûhu a pﬁípadn˘ch uzavírkách budeme prÛbûÏnû informovat.
Na uvedenou akci podalo mûsto v kvûtnu 2019 Ïádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj âR, ale Ïádost skonãila kvÛli
velkému zájmu a nízké alokaci v zásobníku projektÛ. Poskytovatel
dotace na konci roku 2019 alokaci nav˘‰il, a Ïádost mûsta tak byla
zaﬁazena mezi úspû‰né. V˘‰e dotace je 5 milionÛ korun.
Je jisté, Ïe uvedená stavba pﬁinese svému okolí doãasné problémy
v podobû zv˘‰ené hluãnosti, pra‰nosti, provozu stavební techniky

a dûlníkÛ, zhor‰en˘ch podmínek pro docházku, moÏnost dojíÏìky
a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi
smíﬁit. Odmûnou za to bude nová komunikace a veﬁejné prostranství, které zpﬁíjemní Ïivot v místû bydli‰tû a celkovû zkvalitní veﬁejn˘ prostor na‰eho mûsta v dotãené lokalitû.
Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Foto: Jana Krajãová
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„Podpora“ turismu v R˘maﬁovû optikou vedení radnice
Milí spoluobãané, pﬁi pﬁíleÏitosti distribuce
prázdninového vydání R˘maﬁovského horizontu mi dovolte se spoleãnû s vámi podûlit
o dal‰í nemilé zji‰tûní v pﬁípadû míry „patriotismu“ k na‰emu mûstu a úrovni kvality místních stravovacích kapacit, návazn˘ch sluÏeb a místních turistick˘ch lákadel pro náv‰tûvníky
na‰eho mûsta a blízkého okolí ve sm˘‰lení zástupcÛ vedení na‰í radnice, konkrétnû tedy ze strany paní místostarostky Ing. Lenky Vavﬁiãkové.
S ukonãením vyhlá‰eného nouzového stavu v âR ke konci kvûtna
a následn˘m postupn˘m rozvolÀováním mimoﬁádn˘ch opatﬁení nastala mezi tuzemsk˘mi lázeÀsk˘mi domy, hoteliéry, gastronomick˘mi
stánky a v neposlední ﬁadû rovnûÏ mezi jednotliv˘mi kraji doslova a do
písmene pﬁetahovaná o klientelu, hosty ãi náv‰tûvníky jejich zaﬁízení.
Po pﬁeãtení inspirativní tiskové zprávy k projektu Jihoãeského centra cestovního ruchu (https://www.jccr.cz/aktuality/183-jizni-cechylakaji-k-letni-rodinne-dovolene-dotovanym-ubytovanim-a-navstevnickymi-slevami), uveﬁejnûné pod názvem „Léto v jiÏních âechách“,
jsem se jako opoziãní zastupitel obecního zastupitelstva v danou

chvíli zamyslel také nad tím, jak bychom my, volení zástupci obãanÛ, mohli v tomto nelehkém ãase co nejrychleji a obdobnû efektivnû
jako v jiÏních âechách podpoﬁit místní podnikatelskou sféru v oblasti místního turistického ruchu a zv˘‰ení míry náv‰tûvnosti na‰eho
krásného kraje pﬁímo na místní úrovni.
JiÏ 10.06.2020 jsem na elektronické adresy v‰ech zastupitelÛ na‰eho
mûsta rozeslal zprávu s vyjádﬁen˘m podnûtem ke zv˘‰ení zájmu turistÛ o pobyt v na‰em regionu a v˘zvou k podpoﬁe neodkladn˘ch
konkrétních krokÛ napﬁíklad i formou úãinné propagaãní kampanû
vztaÏené k na‰emu mûstu a blízkému okolí.
O co rychlej‰í reakce paní místostarostky na mÛj podnût byla, o to více byla sv˘m obsahem pro mne osobnû vyloÏen˘m zklamáním.
Pro zachování vytvoﬁení objektivního náhledu na celou záleÏitost
vám dále poskytuji jednak doslovn˘ pﬁepis vyjádﬁení k mému podnûtu pﬁímo od paní místostarostky a následnû i moji nijak nekrácenou
odpovûì. Vytvoﬁení vlastního názoru k vûci ponechám na kaÏdém
z vás.
JUDr. Jan Cuták, zastupitel za hnutí ANO 2011
www.rymarovbudelip.cz

Odesilatel: Ing. Lenka Vavﬁiãková (vavrickova.lenka@rymarov.cz)
Datum: 11/06/20 07:46
Pﬁíjemce: Cuták Jan, JUDr. (cutak.jan@rymarov.cz)
Kopie: zastupitele@rymarov.cz, vedouci@rymarov.cz
Pﬁedmût: RE: Námût na podporu turistického ruchu v regionu
VáÏen˘ pane Cutáku,
dûkujeme za Vá‰ nápad. Domníváme se ale, Ïe popsan˘ zpÛsob podpory dotovan˘m ubytováním má v˘znam jen v nadregionálním rozsahu. Jen v tom pﬁípadû lze vyuÏít poÏadovaného efektu, kdy slevy na ubytování pﬁivedou do regionu více turistÛ, kteﬁí zde utratí více
penûz v restauraãních zaﬁízeních a za náv‰tûvu rÛzn˘ch turistick˘ch atraktivit.
Je iluzorní se domnívat, Ïe v pomûrech R˘maﬁova bychom mohli nabídnout dostateãnou a kvalitní místní stravovací kapacitu a návazné sluÏby a místní turistická lákadla. Onen oãekávan˘ efekt by z velké ãásti ãerpaly okolní obce a turisty vyhledávaná lákadla
v Jeseníkách.
Podpora jihoãeského kraje je vedena snahou nahradit zahraniãní turisty, kteﬁí tvoﬁili 70–80 % trÏeb v cestovním ruchu, tûmi ãesk˘mi.
Tento problém ale R˘maﬁov a evidentnû ani MS kraj netrápí – u nás je pomûr ãesk˘ch a zahraniãních turistÛ opaãn˘.
MS kraj rozjíÏdí vlastní podporu cestovního ruchu, díky které bude moÏné v mûsících záﬁí a ﬁíjnu bezplatnû nav‰tívit turistické atraktivity v celém kraji. Více viz https://www.rymarov.cz/1893-kraj-vyhlasil-dotacni-program-vstupy-do-turistickych-atraktivit-zdarma.
Pﬁedpokládáme, Ïe se do tohoto programu zapojí v‰ichni místní provozovatelé turistick˘ch cílÛ.
Pﬁipomínám, Ïe zastupitelé schválili na kvûtnovém ZM spolufinancování dvou projektÛ Mûstského muzea, které mají za cíl zlep‰it sluÏby informaãního centra a zatraktivnit jeho externí expozici. Dal‰í moÏnosti podpory cestovního ruchu budeme ﬁe‰it v rámci Euroregionu
Pradûd, jehoÏ je R˘maﬁov ãlenem.
S pﬁáním pﬁíjemného dne
Ing. Lenka Vavﬁiãková | Mûsto R˘maﬁov
místostarostka

From: Cuták Jan, JUDr. <cutak.jan@rymarov.cz>
Sent: Thursday, June 11, 2020 10:17 AM
To: Ing. Lenka Vavﬁiãková vavrickova.lenka@rymarov.cz
Cc: zastupitele@rymarov.cz; vedouci@rymarov.cz
Subject: Re[2]: Námût na podporu turistického ruchu v regionu
VáÏená paní Vavﬁiãková,
nemohu nyní jinak neÏli na Va‰e sdûlení je‰tû v krátkosti reagovat.
Je bezesporu skvûlou zprávou pro v‰echny ãtenáﬁe internetov˘ch stránek na‰eho mûsta, Ïe jste zcela jistû – pouze ãirou náhodou – bezprostﬁednû po zaslání mého podnûtu na "rozpohybování" aktivnûj‰ího pﬁístupu vedení mûsta v oblasti podpory cestovního ruchu na
R˘maﬁovsku na nû taktéÏ vãerej‰ím dnem umístila informaci o vyhlá‰eném dotaãním programu "Vstupy do turistick˘ch atraktivit zdarma" Moravskoslezského kraje.
PakliÏe jste si pozornû proãetla obsah zaslané nabídky Jihoãeského kraje, jedná se o dotace/slevy na ubytování v kombinaci se slevami vstupného (ve sv˘ch organizacích) nebo pﬁímo také od privátních subjektÛ. V‰e podpoﬁeno masivní inzertní kampaní v tisku a na
internetu vãetnû nejznámûj‰ích internetov˘ch portálÛ (napﬁ. Seznam.cz). Nejedná se tedy v˘luãnû jen o slevy na vstupném, nebo o podporu v oblasti ubytovacích kapacit, n˘brÏ o kombinaci obého. V tomto období a ve v˘hledu pﬁí‰tích mûsícÛ totiÏ mÛÏeme jiÏ zcela nepokrytû hovoﬁit o startu "souboje" krajÛ i mikroregionÛ o turisty a s nimi spojen˘ch útratách, ve kterém bude úspû‰nûj‰í pouze ten, kdo
bude aktivnûj‰í, atraktivnûj‰í a rychlej‰í.
Vá‰ uplatnûn˘ argument o v˘znamu aktivního pﬁístupu podpory turismu pouze v nadregionálním mûﬁítku povaÏuji sv˘m zpÛsobem za
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velmi zdrÏenliv˘ aÏ pﬁízemní. Osobnû postrádám rozmanitûj‰í a aktivnûj‰í podporu vedení mûsta v této oblasti, která by se zamûﬁila právû na ná‰ mikroregion a okres, napﬁíklad i ve spolupráci s okolními obcemi aÏ po Bruntál, Vrbno pod Pradûdem a Krnov. Ve smyslu tohoto obsahu se nesl i mÛj podnût.
O na‰em mûstû a jeho okolí totiÏ pí‰ete jako o místû, kde je iluzorní se domnívat, Ïe v jeho pomûrech bychom mohli nabídnout dostateãnou a kvalitní místní stravovací kapacitu a návazné sluÏby a místní turistická lákadla.
V tomto smûru vyjadﬁuji s Vámi svÛj hlubok˘ nesouhlas a vûﬁím, Ïe nejsem a nebudu ve svém názoru osamocen! Nechce se mi ani vûﬁit tomu, Ïe takto prezentuje svÛj pohled na historii, Ïivot ve mûstû a na práci jeho obãanÛ b˘valá ﬁeditelka správy jeho majetku a souãasná místostarostka. Pokud Vy sama tedy tímto pocitem opl˘váte, Ïádám Vás, nevnucujte jej také ostatním. Mnû tedy rozhodnû ne.
Jednak si jej nezaslouÏí pﬁímo obãané a ani historie mûsta samotného, v prÛbûhu které zde Ïivot lidí nebyl nikdy jednoduch˘. Nemûli
by pﬁedstavitelé vedení mûsta b˘ti právû tûmi, kteﬁí by pﬁedev‰ím mûli pﬁiloÏit pomyslnou ruku k dílu v˘hradnû ve prospûch v‰ech jeho
obãanÛ a nejen ve prospûch nûkolika vyvolen˘ch jedincÛ vyvíjet aÏ do oãí bijící aktivity k neustálému prosazování jejich neoprávnûn˘ch aÏ nezákonn˘ch nárokÛ ãi v˘hod?
Na závûr si pro Vás dovolím jeden drobn˘ bonmot:
¤íká se, Ïe kdo nic nedûlá, nic nepokazí.
Kdo nic nepokazí, b˘vá pochválen.
Kdo b˘vá pochválen, ten b˘vá pov˘‰en.
Kdo b˘vá pov˘‰en, nic nedûlá.
Kdo nic nedûlá, ....
....
Pﬁeji Vám alespoÀ do dne‰ního dne více optimismu, dÛvûry a hrdosti v obãany i pomûry na‰eho mûsta,
Jan Cuták
zastupitel, i pﬁes Va‰e pochybnosti hrd˘ na své rodné mûsto

Reakce na pﬁedchozí ãlánek
PovaÏuji za nutné doplnit, Ïe e-mail zastupitele Jana Cutáka ze dne
10. ãervna byl formulován tak, Ïe navrhuje inspirovat se „v na‰em
mûstû“ podporou poskytovanou Jihoãesk˘m krajem, která spoãívá
v dotovaném ubytování a slevách na vstupném v jím zﬁízen˘ch organizacích. V kontextu s tímto návrhem jsem také reagovala.
Poãet podnikatelÛ v ubytovacích sluÏbách je v R˘maﬁovû nízk˘, to je
bohuÏel znám˘ fakt. Podporovat tuto úzkou skupinu podnikatelÛ, aniÏ
bychom mûli jistotu, Ïe to pﬁinese efekt pro v‰echna místní stravovací
zaﬁízení bez ohledu na zamûﬁení (restaurace, pizzerie, kavárny, rychlá
obãerstvení, prodej „pﬁes okno“) a obecnû pro v‰echny podnikatele poskytující sluÏby, není úãelné. Stejnû tak sleva na vstupném do turistick˘ch cílÛ zﬁizovan˘ch mûstem (de facto jen tﬁi expozice muzea, jejichÏ
vstupné je symbolické) nezajistí, Ïe zde turista stráví více dnÛ své do-

volené a své peníze „nechá“ zde, coÏ je skuteãn˘ cíl kaÏdé podpory.
Dotovat ubytování má v˘znam jen na úrovni krajÛ, protoÏe akãní rádius kaÏdého turisty je dnes v ﬁádu desítek kilometrÛ. Právû s pﬁihlédnutím ke specifick˘m podmínkám na‰eho kraje (nízk˘ podíl zahraniãních turistÛ) a po vyhodnocení moÏn˘ch efektÛ smûﬁuje
Moravskoslezsk˘ kraj svou podporu jen na turistické cíle v kraji, nikoliv na dotování ubytování. To umoÏÀuje zapojení i místních provozovatelÛ turistick˘ch atraktivit vãetnû tûch zﬁizovan˘ch mûstem.
Domnívám se, Ïe návrhy pana Jana Cutáka nelze hodnotit jinak neÏ
jako populistické a jeho závûry o postoji vedení mûsta k historii a práci obãanÛ za nesmyslné a manipulativní.
Ing. Lenka Vavﬁiãková
místostarostka

Vyjádﬁení k obsahu pﬁíspûvku „Slovo starosty“ ze dne 23.07.2020
Po odepﬁení pﬁedané Ïádosti, uplatnûné
v pátek 24.07.2020 u vedení mûsta, ke
zveﬁejnûní mé reakce na ãlánek „Slovo starosty“ ze dne 23.07.2020 pﬁímo na webo-

v˘ch stránkách mûsta poskytuji ãtenáﬁÛm R˘maﬁovského horizontu
jeho obsah tedy aÏ ke dni jeho distribuce, tj. k pátku 31.07.2020. Pro
zájemce o tento ãlánek v elektronické formû zde existuje také moÏnost nav‰tívit webové stránky www.rymarovbudelip.cz.

VáÏen˘ pane starosto, s úÏasem ve tváﬁi jsem si ve ãtvrtek veãer
23. ãervence 2020, v den rozvolnûní mimoﬁádn˘ch epidemick˘ch
opatﬁení vyhlá‰en˘ch Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje (KHS MSK), pﬁeãetl Vámi uveﬁejnûn˘ pﬁíspûvek „Slovo starosty“ na internetov˘ch stránkách mûsta R˘maﬁova (rymarov.cz).
V obsahu zavádûjícího aÏ manipulativního obsahu Va‰eho pﬁíspûvku

jste zcela zámûrnû opomnûl, a ve svÛj osobní prospûch pozmûnil ãi pﬁímo neuvedl, nûkolik zcela podstatn˘ch skuteãností, které se odehrály
je‰tû pﬁedtím, neÏli jste k Va‰im „zásluÏn˘m krokÛm pro blaho obãanÛ
na‰eho mûsta“ v pondûlí 20.07.2020 pﬁikroãil. B˘t na Va‰em místû, jako rovn˘ chlap bych se na Va‰em místû nemálo zardûl. Na‰tûstí nejsem
a nejednám jako Vy. Nyní jiÏ doloÏená fakta.

1. V nedûli na veãer jsem se jako opoziãní zastupitel nedokázal smíﬁit s Va‰í neãinností aÏ apatií vÛãi vyhlá‰en˘m omezujícím opatﬁením
KHS MSK z pátku 17.07.2020. Ve 22:32 hodin jsem Vám na Vá‰ radniãní e-mail a e-mailové adresy zastupitelÛ mûsta vãetnû v‰ech vedoucích odborÛ zaslal internetov˘ odkaz na ãlánek starosty mûsta Krnova Ing. Tomá‰e Hradila, kter˘ téhoÏ dne v nedûli zveﬁejnil
Bruntálsk˘ a krnovsk˘ deník. Ve svém e-mailu jsem Vám sdûlil, Ïe kaÏdé slovo krnovského starosty uvedené v ãlánku podtrhuji a souhlasím s jeho neskr˘van˘m názorem na nepochopitelnost vyhlá‰en˘ch opatﬁení KHS MSK s platností rovnûÏ na území Bruntálska
a Opavska. Apeloval jsem na Va‰i osobu starosty R˘maﬁova, zdali se také my, r˘maﬁov‰tí obãané, doãkáme obdobné „odvahy“ i ze strany vedení r˘maﬁovské radnice. Obsah mého e-mailu Vám pro osvûÏení pamûti pﬁikládám níÏe.
From: Cuták Jan, JUDr. <cutak.jan@rymarov.cz>
Sent: Sunday, July 19, 2020 10:32 PM
To: ·imko Ludûk, Ing. <simko.ludek@rymarov.cz>; Vavﬁiãková Lenka, Ing. <vavrickova.lenka@rymarov.cz>
Cc: zastupitele@rymarov.cz; vedoucí <vedouci@rymarov.cz>
Subject: Zavedení mimoﬁádn˘ch opatﬁení Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ze dne 17.07.2020
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VáÏen˘ pane starosto,
zveﬁejnûnou informací na webov˘ch stránkách mûsta R˘maﬁova o zavedení mimoﬁádn˘ch opatﬁení Krajskou hygienickou stanicí
Moravskoslezského kraje (KHS MSK) ze dne 17.07.2020 r˘maﬁovská radnice v ãele s Vámi sice naplnila svoji informaãní povinnost
vÛãi obyvatelÛm, nicménû se osobnû domnívám, Ïe se s ohledem na dlouhodobû stabilizovanou situaci v ORP R˘maﬁov jedná o opatﬁení vÛãi na‰im obãanÛm za nadmíru pﬁísná a neadekvátní aktuální úrovni místního roz‰íﬁení epidemie COVID-19.
Proti nepﬁimûﬁen˘m opatﬁením se kupﬁíkladu velmi ostﬁe vymezil starosta mûsta Krnova Ing. Tomá‰ Hradil v ãlánku, kter˘ zveﬁejnil
Bruntálsk˘ a krnovsk˘ deník právû dne‰ního dne, 19.07.2020. KaÏdé jeho slovo v ãlánku podtrhuji a souhlasím s jeho neskr˘van˘m názorem na nepochopitelnost vyhlá‰en˘ch opatﬁení KHS MSK s platností rovnûÏ na území Bruntálska a Opavska. Doãkám se obdobné
„odvahy“ i ze strany vedení r˘maﬁovské radnice?
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/starosta-krnova-opatreni-reakce-krnovsko-20200719.html
Jako zastupitel mûsta R˘maﬁova se zcela pochopitelnû táÏi. Jaké kroky, zdali vÛbec nûjaké, podnikne vedení mûsta na ochranu zájmÛ obãanÛ v ORP R˘maﬁov, obce a blízkého okolí, kde je v˘skyt COVID-19 zcela miziv˘ a opatﬁení KHS MSK mají destruktivní
dopad na její obyvatele, kulturu a podnikání ve mûstû?
Dûkuji za informaci,
Jan Cuták
2. V souãasné roli opoziãního zastupitele jsem v‰ak je‰tû pﬁedtím, neÏli jsem Vám svÛj e-mail s v˘zvou odeslal, vyjádﬁil svoji osobní podporu panu starostovi Krnova za jeho neskr˘van˘ názor na nepochopitelnost vyhlá‰en˘ch opatﬁení KHS MSK.
Obsah e-mailu adresovaného krnovskému starostovi Vám pﬁikládám níÏe.
From: Cuták Jan, JUDr. <cutak.jan@rymarov.cz>
Sent: Sunday, July 19, 2020 11:11 PM
To: thradil@mukrnov.cz
Cc: mbinar@mukrnov.cz; pmoravec@mukrnov.cz; mirek.indrak@centrum.cz; jkoukolova@mukrnov.cz; jkrkoska@mukrnov.cz; zmatelova@mukrnov.cz; dratiborsky@mukrnov.cz; ktravnicek@mukrnov.cz
Subject: Zavedení mimoﬁádn˘ch opatﬁení Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ze dne 17.07.2020
VáÏen˘ pane starosto,
v uveﬁejnûném internetovém ãlánku Bruntálského a krnovského deníku ze dne 19.07.2020 jste se velmi zásadním zpÛsobem vymezil
proti nepﬁimûﬁen˘m mimoﬁádn˘m opatﬁením zaveden˘m Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje (KHS MSK) dne
17.07.2020. KaÏdé Va‰e slovo v ãlánku podtrhuji a souhlasím s Va‰ím neskr˘van˘m názorem na nepochopitelnost vyhlá‰en˘ch opatﬁení KHS MSK s platností rovnûÏ na území Bruntálska a Opavska. Osobnû jsem pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe se s ohledem na dlouhodobû stabilizovanou situaci v tûchto regionech jedná o opatﬁení vÛãi na‰im obãanÛm za nadmíru pﬁísná a neadekvátní aktuální úrovni místního
roz‰íﬁení epidemie COVID-19, jeÏ ve svém dÛsledku mají dal‰í zesilující a nadbyteãné negativní dopady na místní obyvatele, kulturu
a podnikání na‰ich mûst.
Tímto Vám jako zastupitel mûsta R˘maﬁova vyjadﬁuji svoji plnou podporu a dûkuji za veﬁejnou prezentaci Va‰eho názoru.
S úctou a pﬁáním úspû‰ného dne,
JUDr. Jan Cuták

3. Pﬁed vysoce stûÏejním zasedáním Bezpeãnostní rady Moravskoslezského kraje v Ostravû (BR MSK) v ãele s panem hejtmanem Ivo
Vondrákem, za úãasti paní ﬁeditelky KHS MSK a ministra zdravotnictví, které mûlo b˘t a bylo zahájeno v pondûlí 20.07.2020 v 10:00 hodin, jsem panu hejtmanovi napsal osobní e-mail zastupitele mûsta R˘maﬁova se Ïádostí o eventuální zohlednûní situace a intenzity roz‰íﬁení COVID-19 v dal‰ím jednání s KHS MSK na území Krnovska, Bruntálska a zejména ORP R˘maﬁov (viz pﬁiloÏen˘ e-mail níÏe).
From: Cuták Jan, JUDr. <cutak.jan@rymarov.cz>
Sent: Monday, July 20, 2020 9:08 AM
To: hejtman@msk.cz
Cc: zastupitele@rymarov.cz; thradil@mukrnov.cz; starosta@mubruntal.cz; starosta@vrbnopp.cz
Subject: Zavedení mimoﬁádn˘ch opatﬁení Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ze dne 17.07.2020
VáÏen˘ pane hejtmane,
s poukazem na zavedená mimoﬁádná opatﬁení Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje (KHS MSK) dne 17.07.2020 se
na Vás obracím se struãnou Ïádostí o eventuální zohlednûní situace a intenzity roz‰íﬁení COVID-19 v dal‰ím jednání s KHS MSK na
území Krnovska, Bruntálska a zejména ORP R˘maﬁov, kde nemáme oproti jin˘m oblastem Moravskoslezského kraje ani jedinou nakaÏenou osobu v souãasné chvíli.
Necitlivá plo‰ná opatﬁení KHS MSK s negativními dopady zejména na západû MSK se mi osobnû jeví ve svém jádru jako nedostateãnû opodstatnûná a vymykající se stﬁízlivému posouzení v‰ech aspektÛ v˘voje nemoci v MSK. Obdobnû dnes vnímají celou záleÏitost
i mnozí spoluobãané.
S podûkováním za pochopení a podporu,
JUDr. Jan Cuták, zastupitel mûsta R˘maﬁova
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4. Poté mi pan hejtman obratem bûhem 11 minut, je‰tû pﬁed samotn˘m jednáním BR MSK vyjádﬁil svoji podporu v podobû stejného názoru na vyhlá‰ená mimoﬁádná opatﬁení (viz níÏe).
Odesilatel: Vondrák Ivo (ivo.vondrak@msk.cz)
Datum: 20/07/20 09:19
Pﬁíjemce: cutak.jan@rymarov.cz
Pﬁedmût: Re: Zavedení mimoﬁádn˘ch opatﬁení Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ze dne 17.07.2020
Dobr˘ den, jsem stejného názoru jako Vy a budu chtít, aby se tato situace, co nejdﬁíve zohlednila …
Ivo Vondrák
5. Pane starosto, s politováním musím konstatovat, bohuÏel, nebyl jste to Vy, kdo první pﬁi‰el s nápadem zaslat na ministerstvo zdravotnictví a paní ﬁeditelce KHS MSK dopis s v˘hradou vÛãi zaveden˘m opatﬁením v na‰em regionu, kdyÏ pro taková omezující mimoﬁádná
opatﬁení neexistovaly a neexistují Ïádné opodstatnûné dÛvody, n˘brÏ právû pan starosta Krnova Ing. Tomá‰ Hradil, a to s první uveﬁejnûnou zmínkou o svém zámûru jiÏ 19.07.2020 (viz shora internetov˘ odkaz na ãlánek v Bruntálském a krnovském deníku).
Pane starosto, s politováním musím dále konstatovat, bohuÏel, nebyl jste to Vy, kdo se iniciativnû chopil otûÏí a zaãal, fotbalovou hant˘rkou vyjádﬁeno – které jistû dobﬁe rozumíte, „kopat“ za r˘maﬁovské zájmy, zájmy obãanÛ R˘maﬁova. Vy jste se k následné v˘zvû pana
krnovského starosty poté pouze tak nûjak pﬁipojil a vzal v potaz obsah mého e-mailu z pozdního nedûlního veãera. To jsou strohá fakta,
podloÏená mojí osobní elektronickou korespondencí s panem starostou Krnova, panem hejtmanem MSK a s Vámi. Îádné fabulace, Ïádné lÏi, které tak s oblibou ve vedení radnice uÏíváte.
Kdy uÏ si pro zvy‰ování míry své neoprávnûné „zásluhovosti“ pﬁed obãany mûsta pﬁestanete pﬁisvojovat nápady a vize z práce a kladn˘ch
ãinÛ druh˘ch? Férov˘ starosta takto skuteãnû nejedná.
6. Po skonãení zasedání Bezpeãnostní rady MSK jsem z povûﬁení pana hejtmana Ivo Vondráka obdrÏel v odpoledních hodinách sdûlení jeho asistentky, ve kterém mi potvrzuje dohodu s paní ﬁeditelkou KHS MSK na spolupráci pﬁi kaÏdodenním vyhodnocování epidemické situace v kraji a eventuálním rozvolÀování pﬁijat˘ch naﬁízení. Obsah e-mailu paní asistentky pana hejtmana Vám rovnûÏ znovu pﬁikládám.
Odesilatel: Láry‰ová Renáta (renata.larysova@msk.cz)
Datum: 20/07/20 15:50
Pﬁíjemce: Cuták Jan, JUDr. (cutak.jan@rymarov.cz)
Kopie: BeÈáková Svatava (Svatava.Betakova@msk.cz)
Pﬁedmût: FW: Zavedení mimoﬁádn˘ch opatﬁení Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ze dne 17.07.2020
Dobr˘ den, pane doktore, pan hejtman po dne‰ním jednání Bezpeãností rady Moravskoslezského kraje, na kterém byl i pan ministr zdravotnictví, ﬁekl na tiskové konferenci, Ïe se s paní ﬁeditelkou Krajské hygienické stanice v Ostravû dohodli, Ïe stav v Moravskoslezském
kraji se bude vyhodnocovat kaÏd˘ den a na to se bude také vázat moÏné rozvolÀování naﬁízení vydan˘ch v opatﬁení KHS ze dne
17.7.2020.
Bc. Renáta Láry‰ová
asistentka hejtmana Moravskoslezského kraje
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.
Shrnuto na závûr, nakonec se tedy rozvolnûní uvalen˘ch mimoﬁádn˘ch epidemick˘ch opatﬁení i na ná‰ relativnû poklidn˘ region od pátku
24.07.2020 podaﬁilo realizovat. Aktivní pﬁístup zejména pana starosty Krnova, a rovnûÏ také s drobn˘m a nad to zejména vãasn˘m pﬁispûním
opoziãního r˘maﬁovského zastupitele, padnul na úrodnou pÛdu a r˘maﬁov‰tí obãasné si pﬁi dodrÏování zodpovûdného pﬁístupu a následnû dosahované nízké míﬁe v˘skytu nemoci COVID-19 v na‰em regionu zachovali doposud v˘sady, které jim tak po právu náleÏí. Vyjadﬁuji tímto
nadûji, Ïe nám vydrÏí v platnosti co moÏná nejdéle a budeme se spoleãnû tû‰it z proslunûn˘ch letních dnÛ bez dal‰ího nadbyteãného omezování na svobodû. Koneãn˘ v˘sledek v‰ak záleÏí pﬁedev‰ím na kaÏdém jednom z nás, na kaÏdém jednom obãanovi.
Tímto sv˘m vyjádﬁením uvádím na pravou míru Va‰i podstatnû zkreslenou verzi prÛbûhu událostí tak, jak se po pravdû udály.
JUDr. Jan Cuták
zastupitel za hnutí ANO 2011
www.rymarovbudelip.cz

Reakce na pﬁedchozí ãlánek
Vyhlá‰ení mimoﬁádn˘ch opatﬁení v pátek 17. ãervence 2020 odpoledne,
která se dotkla také R˘maﬁovska, se ﬁadû z nás nelíbilo, ale jejich obsah
musíme respektovat, vãetnû mû. Jak zaznûlo z úst jednoho na‰eho zastupitele, nikdo z nás není odborník epidemiolog a nikdo z nás nemá informace, kter˘mi disponuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje a na základû nichÏ se její ﬁeditelka rozhoduje.
Pﬁesto se v pondûlí 20. ãervence 2020 v 8:00 ráno, tudíÏ hned první
pracovní den po vyhlá‰ení mimoﬁádn˘ch opatﬁení, se‰el Krizov˘ ‰táb
mûsta R˘maﬁova a na základû v‰ech jemu dostupn˘ch informací rozhodl poÏádat KHS o pﬁehodnocení rozhodnutí t˘kajícího se na‰í
ORP. Tent˘Ï den bylo ﬁeditelce KHS a hejtmanovi MSK odesláno
oficiální vyjádﬁení mûsta R˘maﬁova, v nûmÏ jsme mimo jiné poÏádali o vynûtí R˘maﬁovska z tûchto mimoﬁádn˘ch opatﬁení.

Velice si váÏíme iniciativy Jana Cutáka, jako obãan a zastupitel má
právo vyjádﬁit svÛj názor. Domnívám se v‰ak, Ïe spoleãn˘m cílem
na‰eho snaÏení nebylo získání veﬁejné popularity a „sbûr politick˘ch
bodÛ“, ale na prvním místû pﬁedev‰ím snaha odstranit dopady mimoﬁádn˘ch opatﬁení na obãany mûsta, coÏ se podaﬁilo. Jistû sám uzná, Ïe
partnerem pro vyjednávání s jin˘mi orgány veﬁejné správy není a nemÛÏe b˘t jedin˘ zastupitel, ale pﬁinejmen‰ím statutární orgán zastupující mûsto R˘maﬁov. Vzhledem k tomu, Ïe se situace ohlednû nákazy mûní kaÏd˘m okamÏikem, domnívám se, Ïe jakékoliv dal‰í diskuse o tom, kdo dﬁív nûkam zaslal své vyjádﬁení, jsou naprosto smû‰né, pﬁí‰tí t˘den mÛÏe b˘t v‰e jinak a s celostátním dopadem.
Ing. Ludûk ·imko
starosta
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘maﬁov
Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na obsazení pracovního místa podle § 7 zákona ã. 312/2002 Sb.,
o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní

TAJEMNICE MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYHLA·UJE
V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na pozici vedoucí/vedoucího odboru právní a Ïivnostensk˘ úﬁad
(vhodné i pro absolventa V·)
Místo v˘konu práce:
Pﬁedpokládan˘ nástup:
Pracovní pomûr:
Pracovní úvazek:
Platové zaﬁazení:

Nabízíme:

Mûstsk˘ úﬁad R˘maﬁov
dle dohody
na dobu neurãitou
1,0
11. platová tﬁída – v souladu se
zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a naﬁízením vlády
ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve veﬁejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
zajímavou a rÛznorodou práci,
osobní pﬁíplatek a pﬁíplatek za
vedení, moÏnost získání bytu,
pruÏnou pracovní dobu, ãerpání
dal‰ích zamûstnaneck˘ch v˘hod.

Popis pracovní ãinnosti:
Vedoucí odboru právní a Ïivnostensk˘ úﬁad zejména:
• poskytuje právní poradenství vedení mûsta a jeho orgánÛm,
organizaãním sloÏkám mûsta a jednotliv˘m odborÛm
Mûstského úﬁadu R˘maﬁov,
• zastupuje mûsto R˘maﬁov v soudních pﬁích pﬁed soudy âeské
republiky v‰ech stupÀÛ vyjma pracovnûprávních sporÛ,
• zastává funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíran˘ch mezi mûstem R˘maﬁovem a jin˘mi subjekty,
• plní úlohu opatrovníka ve správních ﬁízeních veden˘ch odbory Mûstského úﬁadu R˘maﬁov vyjma odboru sociálních vûcí,
• koordinuje a usmûrÀuje Ïivnostensk˘ úﬁad.
Zákonné poÏadavky na uchazeãe:
(dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch pﬁedpisÛ, v platném znûní):
• fyzická osoba, která dosáhla vûku 18 let,
• státní obãan âeské republiky nebo cizí státní obãan s trval˘m
pobytem v âeské republice, kter˘ ovládá ãesk˘ jazyk,
• zpÛsobilost k právním úkonÛm,
• trestní bezúhonnost,
• ovládání jednacího jazyka,
• splnûní dal‰ích pﬁedpokladÛ podle § 2 a § 4 zákona
ã. 451/1991 Sb., kter˘m se stanoví nûkteré dal‰í pﬁedpoklady
pro v˘kon nûkter˘ch funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (tj. negativní lustraãní
osvûdãení a ãestné prohlá‰ení). Pﬁedpoklady podle tohoto
ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.12.1971.
Jiné poÏadavky na uchazeãe:
PoÏadované vzdûlání:
• vysoko‰kolské – absolvent právnické fakulty v magisterském
programu v oboru Právo.
PoÏadované znalosti a dovednosti:
• v˘borná znalost právních pﬁedpisÛ souvisejících s v˘konem
samostatné a pﬁenesené pÛsobnosti mûsta a s personální oblastí vztahující se k vykonávané práci,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC.
V˘hodou:
• praxe ve státní správû nebo samosprávû,
• zku‰enost s vedením kolektivu a organizaãní schopnosti,
• ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, aktivní ﬁidiãská praxe.
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Písemná pﬁihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat:
• oznaãení v˘bûrového ﬁízení,
• jméno, pﬁíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pﬁíslu‰nost uchazeãe,
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pﬁíslu‰níka,
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo a e-mailovou adresu,
• datum a podpis uchazeãe.
V˘ãet dokladÛ, které uchazeã k písemné pﬁihlá‰ce pﬁiloÏí:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch
znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto
v˘bûrového ﬁízení,
• v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pﬁíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad
domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûﬁená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,
• osvûdãení Ministerstva vnitra âR (tzv. lustraãní osvûdãení)
podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona ã. 451/1991 Sb., kter˘m
se stanoví nûkteré dal‰í pﬁedpoklady pro v˘kon nûkter˘ch
funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, popﬁ. jeho ovûﬁená kopie (nebo ãestné prohlá‰ení o jeho vyÏádání) – nevztahuje se na uchazeãe narozené
po 1. 12. 1971,
• ãestné prohlá‰ení o splnûní pﬁedpokladÛ podle § 2 odst. 1
písm. d) aÏ h) zákona ã. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na
uchazeãe narozené po 1. 12. 1971,
• souhlas se zpracováním poskytnut˘ch osobních údajÛ pro
úãely tohoto v˘bûrového ﬁízení,
• pﬁíp. kopie osvûdãení o absolvování dal‰ího vzdûlávání ãi
kurzÛ.
Místo podání pﬁihlá‰ky: Mûstsk˘ úﬁad R˘maﬁov, námûstí Míru
230/1, 795 01 R˘maﬁov
ZpÛsob podání: na v˘‰e uvedené adrese osobnû v podatelnû nebo po‰tou v obálce oznaãené „V˘bûrové ﬁízení vedoucí odboru
právní a Ïivnostensk˘ úﬁad – Neotvírat“, doruãené nejpozdûji
v den stanovené lhÛty pro podání pﬁihlá‰ky.
LhÛta pro podání pﬁihlá‰ky:

10. 9. 2020

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové ﬁízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového ﬁízení. Uchazeã nese náklady,
které mu úãastí ve v˘bûrovém ﬁízení vznikly.
Souhlas se zpracováním osobních údajÛ je zveﬁejnûn a dostupn˘
ke staÏení na úﬁední desce mûsta: www.rymarov.cz.
Po ukonãení v˘bûrového ﬁízení budou dokumenty s osobními
údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pﬁípadû dotazÛ podá Mgr. Monika
Krykorková, tajemnice Mûstského úﬁadu R˘maﬁov,
tel.: 554 254 132.
Mgr. Monika Krykorková, v. r.
tajemnice Mûstského úﬁadu R˘maﬁov
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Starosta mûsta se ptal ministrÛ
Národní ekonomická konference 2020 probûhla online za úãasti ministrÛ a dal‰ích v˘znamn˘ch osobností. Starostovi mûsta R˘maﬁova
se díky úãasti na této konferenci naskytla pﬁíleÏitost pﬁímo oslovit vysoké pﬁedstavitele na‰eho státu – Karla Havlíãka, ministra dopravy
a ministra prÛmyslu a obchodu, Alenu Schillerovou, ministryni financí, a Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj. Na konferenci, jejíÏ moderování se ujal poslanec a místopﬁedseda v˘boru poslanecké snûmovny Martin Kolovratník, ﬁeãníci pﬁedstavili parametry rozpoãtu, strategii vlády pro druhou polovinu tohoto roku a pﬁedev‰ím na rok 2021. „Koronavirová“ opatﬁení znamenala pro tuzemskou ekonomiku tvrdou ránu, nûkterá odvûtví doslova pﬁestala fungovat ze dne na den a jiná bûÏela pouze v omezeném reÏimu.
V‰ichni tﬁi ministﬁi a dal‰í ﬁeãníci odpovídali na otázky, které byly
poloÏeny diváky. Starosta Ludûk ·imko se ptal: „V jakém ãasovém
horizontu mohou oãekávat obce kompenzaãní bonus 1250 korun na
obãana?“ Na otázku odpovûdûla ministrynû financí, Ïe návrh jde do
senátu, pﬁedpokládá se, Ïe senátem projde, a poté by do 60 dní mûlo
zaãít plnûní, to znamená v záﬁí.
Dal‰ím tématem, které chtûl starosta s ministry probrat, byla moÏnost
ãerpání finanãní podpory na nájmy bez nutnosti pﬁedchozí úhrady ná-

jmu za mûsíce, kdy mûly provozovny zavﬁeno. Podnikatelé provozující firmy v nebytov˘ch prostorách mûsta R˘maﬁova musí zafinancovat 50 % nájmu za duben aÏ ãerven a prokázat se dokladem o zaplacení, teprve potom mají moÏnost ãerpat podporu od státu. KvÛli tomu, Ïe museli bûhem zmínûné doby zavﬁít, v‰ak nemají prostﬁedky na
zaplacení nájmu nutné pro vyﬁízení dotace. Otázka znûla: „Je tﬁeba
pﬁedkládat doklad o zaplacení, nestaãí pouze podepsaná platná
smlouva? V pﬁípadû, Ïe ne, jak dlouho bude trvat proplacení zmínûné podpory?“
Na tyto otázky odpovídal Marian Piecha, námûstek ministra prÛmyslu a obchodu, kter˘ sdûlil, Ïe se samozﬁejmû mohli spolehnout na
ãestné prohlá‰ení spoleãnû s nájemní smlouvou, ale chtûjí v‰e hned
v prvopoãátku kontrolovat a pﬁedcházet tak spekulantÛm. Chtûjí zajistit transparentnost. Aãkoliv je tento zpÛsob sloÏitûj‰í a zdlouhavûj‰í, pﬁedejde se jím pﬁípadn˘m problémÛm s následn˘mi kontrolami.
Pokud bude v‰e v Ïádosti v poﬁádku, dostanou Ïadatelé platbu na
úãet do dvou aÏ tﬁí t˘dnÛ.
Starosta mûl pﬁipravené dal‰í otázky ohlednû rozpoãtu na rok 2021,
na ty se jiÏ bohuÏel nedostalo. Konference byla ãasovû omezená
a otázek na ﬁeãníky bylo velké mnoÏství.
Foto a text: JS

Prodej nov˘ch parcel pro rodinné domy v Edrovicích
Mûsto R˘maﬁov nabízí k prodeji pozemky v lokalitû Edrovice II – celkem pût
parcel urãen˘ch k v˘stavbû rodinn˘ch domÛ. Pﬁedmûtem prodeje budou
i ãásti domovních vodovodních a kanalizaãních pﬁípojek, které vybudovalo
mûsto jako odboãky k jednotliv˘m parcelám.
Prodej probûhne obálkovou metodou – zájemci vloÏí nabídku do
obálky, pﬁiãemÏ jeden zájemce mÛÏe podat na kaÏdou parcelu pouze
jednu nabídku a jednomu zájemci mÛÏe b˘t prodána jen jedna parcela (pokud bude zájemce
úspû‰n˘ na více parcelách, bude vyzván, aby
z nich vybral pouze jednu). Minimální nabídková cena pozemkÛ byla
vypoãtena dle znaleckého posudku. Náklady za
vybudování ãásti domovních vodovodních
a kanalizaãních pﬁípojek,
které hradilo mûsto jako
odboãky k jednotliv˘m
parcelám, vãetnû náhrady za zﬁízení vûcn˘ch
bﬁemen k tûmto parcelám, a dále úhradu nákladÛ spojen˘ch s pﬁevodem (náklady na vypracování geometrick˘ch
plánÛ, vypracování zna-

leckého posudku a kolek) mûsto nebude od kupujících poÏadovat.
Nabyvatelé nemovitosti ale musí poãítat s úhradou danû z nabytí nemovit˘ch vûcí podle zákonného opatﬁení senátu ã. 340/2013 Sb.,
o dani z nabytí nemovit˘ch vûcí, v platném znûní, která ãiní 4 %
ze sjednané kupní ceny bez DPH. V souãasnosti se projednává vládní návrh zákona o zru‰ení v˘‰e uvedeného zákonného opatﬁení. DaÀ
tak mÛÏe b˘t jiÏ v dobû pﬁevodu zru‰ena. Mûsto dále upozorÀuje zájemce, Ïe pozemky se nacházejí v lokalitû, kde byla dﬁíve provozována zemûdûlská ãinnost, a novû vybudované zastavûné plochy
pod rodinn˘mi domy a ve‰keré zpevnûné plochy proto budou muset
stavebníci na své náklady pﬁed vydáním stavebního povolení nechat
vyjmout ze zemûdûlského pÛdního fondu – s tím jsou spojeny odvody, jejichÏ orientaãní sazba se pohybuje v dané lokalitû podle konkrétní BPEJ a dané tﬁídy ochrany od 3,60 Kã/m2 aÏ po 45,72 Kã/m2.

11

-07-2020

7/2020

29.7.2020 13:55

Stránka 12

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Dal‰í informace t˘kající se odnûtí zemûdûlské pÛdy pﬁípadnû poskytne Ing. EvÏen Va‰tík, odbor Ïivotního prostﬁedí MûÚ R˘maﬁov, nám.
Svobody 5, tel. 554 254 312, e-mail: vastik.evzen@rymarov.cz.
Jedin˘m hodnotícím kritériem pro v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky je nejvy‰‰í nabídnutá cena za odkoupení pﬁedmûtu prodeje. Nabídky je
moÏné posílat do 19. ﬁíjna do 16:00, kdy bude zahájeno zasedání hospodáﬁské komise, na kterém se budou nabídky otvírat. Zájemci mohou b˘t u otevírání obálek pﬁítomni. Po provedení v˘bûrového ﬁízení, schválení prodeje v zastupitelstvu mûsta, kolaudaci pﬁístupové ko-

munikace a zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí bude s úspû‰n˘m zájemcem (kupujícím) uzavﬁena smlouva o budoucí
smlouvû kupní, pﬁiãemÏ kupující musí nejpozdûji do 60 dnÛ od jejího podpisu uhradit mûstu 50 % kupní ceny s DPH.
BliÏ‰í informace k prodeji poskytne Ing. Lucie Svobodová, finanãní
odbor MûÚ R˘maﬁov, nám. Míru 230/1, tel. 554 254 152,
e-mail: svobodova.lucie@rymarov.cz, nebo je lze najít na www.rymarov.cz.
Zdroj: webové stránky mûsta
Foto: Jana Krajãová

UÏiteãná informace

Pravidla pobytu
ve Flemmichovû zahradû

I na R˘maﬁovsku
se mûní televizní vysílání

„Vítáme Vás ve sportovnû-kulturním areálu v R˘maﬁovû“, tuto vûtu si mÛÏete
pﬁeãíst pﬁi vstupu do areálu Flemmichovy zahrady. Po drobn˘ch incidentech
s nedodrÏováním provozního ﬁádu bychom rádi nûkteré jeho ãásti pﬁipomnûli.
Areál je urãen náv‰tûvníkÛm pro sportovní a kulturní vyuÏití.
Náv‰tûvníci jej vyuÏívají na vlastní nebezpeãí a jsou povinni dodrÏovat provozní ﬁád a pokyny správce areálu. Tím, Ïe vstoupíte do areálu,
se dobrovolnû podrobujete pﬁíslu‰n˘m naﬁízením. Souãástí zahrady je
skateboard park a lyÏaﬁsk˘ areál, které mají vlastní provozní ﬁády
umístûné pﬁímo u sportovi‰È. Provozní doba „Flemdy“ je dennû od 7 do
20 hodin. Pohyb psÛ je moÏn˘ pouze na vodítku. V ãástech areálu, kde
jsou veﬁejná sportovi‰tû a dûtská hﬁi‰tû, je vstup psÛm a jin˘m zvíﬁatÛm
zcela zakázán. V areálu platí zákaz poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ a jin˘ch omamn˘ch látek. âásti ãi jednotlivá sportovi‰tû mohou b˘t na základû dohody s provozovatelem vyãlenûny pro ‰kolské organizace,
sportovní kluby nebo jednotlivce. Vlastníkem areálu je mûsto R˘maﬁov
a provozovatelem jsou Mûstské sluÏby R˘maﬁov, s. r. o.
Pﬁi trávení volného ãasu v tomto úÏasném parku, kter˘ nám mnoho
turistÛ závidí, prosím ‰etﬁete místní vybavení, hlídejte si své domácí
mazlíãky a uÏívejte si v‰eho, co zahrada nabízí, av‰ak dbejte na pﬁedcházení ‰kodám a ãemukoliv, co by ohroÏovalo vás nebo jiné náv‰tûvníky.
Foto a text: JS
Zdroj: Mûstské sluÏby R˘maﬁov, s. r. o.

Jak jistû víte, v âeské republice probíhá druhá vlna televizní digitalizace. Pﬁeladûní na nov˘ digitální signál DVB-T2 se postupnû dotkne
v‰ech domácností, které pﬁijímají vysílání pomocí venkovní ãi klasické antény nebo spoleãné antény pro bytové domy. JiÏ 27. srpna
2020 vypnou své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílaãe Jeseník – Pradûd v Olomouckém kraji a vysílaãe Ostrava –
Ho‰Èálkovice, Ostrava – Hladnov a Fr˘dek-Místek – Lysá hora v kraji Moravskoslezském. S dotazy ohlednû termínu vypínání, zpÛsobu
pﬁeladûní nebo jin˘ch technick˘ch problémÛ se mÛÏete obrátit na telefonní centrum âeské televize na ãísle 2 6113 6113, pﬁípadnû na
e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnûj‰í informace jsou zároveÀ
dostupné na webu www.digict.cz.
Zdroj: webové stránky mûsta

Zdravotnictví

Rozhovor s novou zubní lékaﬁkou
Lep‰í dostupnost stomatologické péãe budou mít obyvatelé R˘maﬁova
a okolí. Vybudování zubní ordinace od nuly nebylo snadné, ale pﬁes
v‰echny prvotní i souãasné pﬁekáÏky zaãala MDDr. Júlia BaláÏová na
zaãátku ãervence ordinovat. Její ordinaci najdete na adrese Bartákova
21, registrace je moÏná pouze pﬁes e-mail zubkaregistrace@seznam.cz
dle pﬁesnû urãen˘ch pravidel zveﬁejnûn˘ch v R˘maﬁovském horizontu
ãíslo 06/2020 a na webov˘ch stránkách mûsta www.rymarov.cz.
Kde jste studovala a po studiu pracovala? Proã jste se rozhodla provozovat zubní ordinaci v R˘maﬁovû?
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Zubné lekárstvo som ‰tudovala 5 rokov v Olomouci na Palackého univerzite. Potom som dva roky pracovala na Slovensku v malej vesniãke
pod vedením najlep‰ieho ‰éfa MDDr. Bajãiãáka. âasom som chcela
otvoriÈ vlastnú ambulanciu na Slovensku, kam sa ale priateºovi nechcelo, a tak som tu. ·truktúra populácie v Párnici i v R˘maﬁovû si je veºmi
podobná, a preto viem, ão si ako lekár v malomeste môÏem dovoliÈ.
S kter˘mi poji‰Èovnami plánujete uzavﬁít smlouvu? Je sloÏité smlouvu
vyjednat, nebo ãeské poji‰Èovny vítají nové zubaﬁe s otevﬁenou náruãí?
Zmluvu som plánovala uzatvoriÈ so v‰etk˘mi. Vidiac v‰ak, ako je to ãasovo a byrokraticky nároãné, to tak moÏno nebude. Momentálne je zmlu-
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va uzatvorená iba s VZP – 111 a so ZP Ministerstva vnitra âR – 211.
Kolik pacientÛ plánujete registrovat? Budete mít ordinaãní dobu ve
v‰echny pracovní dny v t˘dnu?
Otázka opakujúca sa stále dokola, áno, ãísla, tie majú v‰etci radi.
Zubná ambulancia plánuje o‰etrovaÈ iba toºko pacientov, koºko bude
schopná. A to zv˘razÀujem pojem o‰etrovaÈ. V âeskej republike sa totiÏ rozmohol tak˘ ne‰var, kedy kaÏd˘ obãan chce k niekomu „patriÈ“ –
byÈ registrovan˘, a viac sa o niã nestaraÈ. Od toho tu ale my, lekári, nie
sme. Lieãba vyÏaduje i spoluúãasÈ pacienta – on sám musí chcieÈ a musí pre to i nieão urobiÈ. Ak ja ako lekár nechcem vyhorieÈ, musím
vidieÈ snahu, motiváciu, zmysel a v˘sledky svojej práce. Bez toho to,
bohuÏiaº, nejde.
Ordinaãná doba je zverejnená na vstupn˘ch dverách, a i napriek tomu,
ão sa v nej pí‰e, som v posledné dni zvykla stráviÈ v práci aj viac ako
10 hodín denne, vrátane víkendov.
Budete o‰etﬁovat i akutní neregistrované pacienty? Bude na to v ordinaãní dobû vyhrazen˘ ãas?
Bolestiví pacienti zubnej ambulancie budú o‰etrení medzi 7:00 a 8:00,
ideálne po predchádzajúcej mailovej, príp. telefonickej konzultácii. Sami
urãite uznáte, Ïe nie je kapacitne moÏné o‰etrovaÈ pacientov zo v‰etk˘ch
kútov Moravskoslezského kraja, ktorí nám kaÏd˘ deÀ klopú na dvere.
Ve stejné budovû budete mít i dentální hygienu a zubní laboratoﬁ.
Podaﬁilo se vám zamûstnat místní obãany?
Áno, zamestnávam zdravotnú sestru z R˘maﬁova. Dentálna hygiena
i zubné laboratórium síce v budove sú, ale sú to samostatné subjekty,
so svojim vlastním IâO, takÏe nikto z nich nie je mojím zamestnancom. Napriek tomu sa budeme snaÏiÈ o úzku spoluprácu, aby sme dosiahli spoloãn˘ cieº.
Jak lidé respektují podmínky registrace? DodrÏují vámi nastavená
pravidla?
BohuÏiaº pravidlá pre niektor˘ch neexistujú a na ich opätovné vysvetºovanie by som dokázala zamestnaÈ e‰te jedného pracovníka na pln˘
úväzok. V maili je momentálne viac ako 1000 správ, takmer kaÏdá obsahuje viac ºudí. Nie je v mojich silách promptne reagovaÈ, maily s negatívnou odpoveìou zatiaº rozosielaÈ tieÏ nechcem. Pacienti budú objednávaní podºa kapacity pracoviska e‰te niekoºko ìal‰ích mesiacov.
Preto mi veºmi uºahãíte Ïivot, ak kaÏdá druhá otázka na ulici nebude
tá, kedy odpovieme. Ak chcete odpoveì negatívnu, tak tú jedinú viem
poskytnúÈ aj hneì. Problém so zubármi tu bol niekoºko rokov a nevyrie‰i sa zo dÀa na deÀ. Najviac ma mrzí, keì nemalé mnoÏstvo ºudí ma
stále potrebu informovaÈ sa osobne, i napriek tomu, Ïe v‰etky informácie sú verejne dostupné a osobné vysvetºovanie nás zbytoãne oberá
o ãas, ktor˘ by sme mohli venovaÈ zmysluplnej‰ím ãinnostiam.
Pﬁi zveﬁejnûní ohlednû registrování pacientÛ jste vyjádﬁila nespokojenost se zpoÏdûním rekonstrukce, stavebním úﬁadem a spoleãností
Byterm. MÛÏete ãtenáﬁÛm ﬁíct, o co ‰lo?
Urãite áno. Ja som dávala v˘poveì na predchádzajúcom pracovisku
v únoru 2019 s polroãnou v˘povednou lehotou, kedy som bola rozhodnutá spojazdniÈ tu ambulanciu od 1. 1. 2020. Napriek tomu samotná rekon‰trukcia zaãala v prosinci 2019 a nabrala sklz. Doteraz nie sú
niektoré veci na stavbe vyrie‰ené, ão konkrétne – to tu ale spomínaÈ nebudem, v‰etci kompetentní o tom boli informovaní. Bola som tieÏ
upovedomená, Ïe sa nejednalo o stavebn˘ úrad, ale o ak˘si in˘ odbor,
za ão sa ospravedlÀujem. Popravde mi to je ale asi jedno, pre mÀa je
v˘sledok stále ten ist˘, a zasa nechcem viniÈ cel˘ úrad kvôli jednémudvom pracovníkom, s ktor˘mi obãas jednoducho nie je reã. Niektoré
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veci sa zaãali po druhej písomnej sÈaÏnosti h˘baÈ vpred, niektor˘ch sa
asi ani nedoãkám. Ale je moÏné, Ïe sú to nepísané miestne pravidlá, na
ktoré musím prísÈ nie inak ako skúsenosÈou.
Je jistû velmi sloÏité pro mladého lékaﬁe zaãít od nuly provozovat praxi. Mûsto R˘maﬁov vám na vlastní náklady zrekonstruovalo prostory
ordinace, poskytlo bezúroãnou pÛjãku 500 tisíc korun a dostala jste
byt za základní nájemné. Je tato pomoc do zaãátku dostaãující?
Na zaãiatok chcem povedaÈ, Ïe som naozaj veºmi vìaãná za kaÏdú pomoc. Vo veºk˘ch mestách by sa lekár pomoci nedoãkal, za to men‰ie
vesniãky a mestá poskytujú veºakrát nájom zdarma, vybavenú ambulanciu a slu‰n˘ plat k tomu. PôÏiãka síce nepokryla ani ‰estinu v‰etk˘ch v˘dajov, ale poskytla aspoÀ základ pre ‰tart. Ono totiÏ pre cudzinca, hoc i lekára, obzvlá‰È v ãase COVID-u nie je také jednoduché
získaÈ nieão od banky. A keì vám uÏ pôÏiãku nepovolí ani tá jediná
banka, u ktorej máte úãet a v‰etku históriu, tak vtedy zaãína ten správny adrenalín. Naviac keì vám to oznámi po niekoºkomesaãnej komunikácii takmer zo dÀa na deÀ.
¤ada lidí má ze zubních zákrokÛ obavy. Jak je pomáháte sv˘m pacientÛm pﬁekonat?
V prvom rade ich musia chcieÈ prekonaÈ oni sami. Pri o‰etrovaní pravidelne pouÏívam anestéziu = um⁄tvenie, takÏe zákrok nie je bolestiv˘.
SnaÏím sa vÏdy vysvetliÈ, ão nás ãaká a preão to musíme urobiÈ. U detí je ale najdôleÏitej‰ie, aby ich rodiãia doma nestra‰ili v⁄taním, aby im
nevraveli, Ïe k zubárovi pôjdu za trest. Ak mi do ambulancie vkroãí
takto z domu predpripraven˘ mal˘ pacient, tak poväã‰ine je uÏ akákoºvek moja snaha zbytoãná.
ZaÏila jste s pacientem nûco kuriózního? Utekl vám tﬁeba pﬁímo
z kﬁesla?
Utiekol, ale ten mal 4 roky, takÏe mu bolo odpustené.
Chtûla byste ãtenáﬁÛm sdûlit nûco dal‰ího?
UÏ poãas vysokej ‰koly si z tohto kraja robili ºudia neustále posmû‰ky.
Hladová dolina, o‰etrovanie za vajíãka atì. Niet divu, Ïe mnoho lekárov sa sem nehrnie. Ja som ale dva roky pracovala na mieste, kde tieÏ
minimálna mzda zaostávala za priemerom republiky a kde mnohí ºudia
Ïili my‰lienkami v dávnej minulosti. Pri‰lo v‰ak nové storoãie a je na
ãase sa mu prispôsobiÈ. A to nielen materiálov˘m a prístrojov˘m vybavením, ale tieÏ zmenou my‰lienkov˘ch pochodov. Ja Vám rada podám
pomocnú ruku, ale je len na Vás, ãi túto ponuku vyuÏijete.
Dûkuji za rozhovor.
JS
Foto: archiv MDDr. Júlie BaláÏové

Dentální hygiena na Bartákovû ulici je otevﬁena
V R˘maﬁovû byla novû otevﬁena ordinace dentální hygieny. Sídlí spolu se zubní ordinací a laboratoﬁí na adrese Bartákova 21. Ordinaci vede diplomovaná
dentální hygienistka Petra Kroãilová, která je ãlenkou Asociace dentálních
hygienistek. Praxi získala na tﬁech pracovi‰tích v Brnû.
Objednat se mÛÏete jak na vstupní vy‰etﬁení, které zahrnuje anamnézu, komplexní vy‰etﬁení, odstranûní akutního dráÏdûní dásnû (zubního kamene, povlaku), le‰tûní zubÛ, v˘bûr pomÛcek a následn˘ nácvik
jejich pouÏívání v domácí péãi, tak na pravidelnou udrÏovací terapii.
Dentální hygiena je prevence, jeÏ si klade za cíl odstranûní zubního
kamene, povlaku na zubech a jin˘ch neÏádoucích neãistot. Pomáhá

pﬁedcházet vzniku zubního kazu, zánûtu dásní nebo parodontitidy.
Pﬁispívají na ni i mnohé zdravotní poji‰Èovny.
Podrobné informace o sluÏbách r˘maﬁovské dentální hygieny vãetnû
rezervaãního systému naleznete na webov˘ch stránkách ordinace
www.dh-rymarov.cz. Objednávat se mÛÏete také telefonicky na ãísle
737 171 080.
Rekonstrukce budovy slouÏící pro potﬁeby stomatologické péãe byla
dokonãena v dubnu tohoto roku. Celkové náklady stavby vãetnû její
pﬁípravy a technického dozoru ãinily 5 141 tis. korun a byly hrazeny
z rozpoãtu mûsta.
Zdroj: webové stránky mûsta
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Pﬁib˘vá úrazÛ turistÛ, ty nejváÏnûj‰í jsou z jízdy na kolobûÏce
S pﬁíchodem letních prázdnin zaãíná jedno z nejnároãnûj‰ích období pro
Nemocnici AGEL Podhorská v Bruntále a R˘maﬁovû. Roãnû zde o‰etﬁí stovky
úrazÛ, kromû zimy jich nejvíce pﬁipadá na ãervenec a srpen, kdy se nejvy‰‰í moravské pohoﬁí Jeseníky stává oblíben˘m cílem pohybu chtiv˘ch náv‰tûvníkÛ. Mnoho nejtûÏ‰ích úrazÛ vzniká po zdánlivû nevinné jízdû na kolobûÏce, která se v posledních letech stala nejrizikovûj‰ím sportem regionu.
Zv˘‰en˘ pohyb, ménû pozornosti bûhem dovolené, obãas nûjaké to
pivo ãi jin˘ povzbuzující nápoj, to v‰echno pﬁiná‰í vedle radostn˘ch
chvil odpoãinku také ãasté újmy na zdraví. Jde o lehãí ãi tûÏ‰í nehody, jejichÏ dÛsledky pociÈuje zdravotnick˘ personál Nemocnice
AGEL Podhorská prakticky dennû.
„Zejména na chirurgick˘ch pracovi‰tích v Bruntále a v R˘maﬁovû se
v letních mûsících lékaﬁi spolu se sestﬁiãkami a dal‰ími zdravotníky
na chvíli nezastaví. Za cel˘ rok 2019 jsme o‰etﬁili témûﬁ ãtyﬁi a pÛl tisíce rÛzn˘ch úrazÛ pacientÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií, to je v prÛmûru více neÏ 12 dennû. Vût‰ina pﬁipadá na zimní mûsíce, kdy je v plném
proudu lyÏaﬁská sezóna, a stejn˘ nápor ãeká zdravotníky kaÏdé léto.
Okolo sedmi set úrazÛ tvoﬁí kaÏd˘ rok nejrÛznûj‰í zlomeniny, které
jsou mnohdy v˘sledkem podceÀování bezpeãnostní v˘bavy nebo jen
obyãejné nepozornosti,“ vysvûtluje Ing. Jiﬁí Veverka, ãlen pﬁedstavenstva Nemocnice AGEL Podhorská.
Nevítan˘m trendem posledních letních sezón se staly úrazy na kolobûÏkách. PÛvodnû bezpeãná zábava je ãasto pﬁíãinou tûch nejtûÏ‰ích
úrazÛ. KaÏd˘ v dûtství na kolobûÏce jezdil, a proto pﬁevládá pocit, Ïe
se bûhem této volnoãasové aktivity nemÛÏe nic stát. JenÏe opak je
pravdou. „Zvlá‰tû turisté, kteﬁí osedlají sportovní kolobûÏku poprvé
v Ïivotû a pustí se napﬁíklad do nároãn˘ch sjezdÛ z Pradûdu kolem
Ovãárny aÏ na Hvûzdu, ãasto pﬁeceÀují své schopnosti a jsou nebezpeãím pro sebe i pro ostatní náv‰tûvníky hor. NepouÏívají helmy, rukavice ani ochranné br˘le. Já sám jezdím na kolobûÏce nûkolik let
a osobnû jsem jiÏ zaÏil pﬁípady, kdy se nûkteﬁí kolobûÏkoví sjezdaﬁi

navzájem filmují mobilními telefony ve vysoké rychlosti. V˘jimkou
nejsou ani selfie z tûch nejprud‰ích pasáÏí,“ varuje Jiﬁí Veverka.
Jeho slova bohuÏel potvrdily první prázdninové dny a zejména prodlouÏen˘ víkend 4. – 6. ãervence. Celkem bylo bûhem tûchto voln˘ch dnÛ o‰etﬁeno v chirurgick˘ch ambulancích v Bruntále
a R˘maﬁovû 170 pacientÛ, z toho 90 úrazÛ ze sportovních volnoãasov˘ch aktivit. Jen namátkou jmenujme zlomeniny zápûstí a prstÛ,
zhmoÏdûniny, dva pﬁípady vykloubeného ramene, otevﬁená poranûní
hlavy, lokte ãi kolena, nûkolik zlomenin nártu a podvrtnutí kotníku,
otﬁesy mozku, dokonce jednu zlomeninu Ïeber následkem pádu a bohuÏel i jednu zlomeninu v oblasti hrudní páteﬁe. To v‰echno pﬁinesly
pouhé tﬁi dny ve spádové oblasti Nemocnice AGEL Podhorská.
Mgr. Radka Milo‰evská
tisková mluvãí AGEL, a. s.
Foto: Ing. Jiﬁí Veverka

Okénko lékárníka: Prevence diabetu
V souãasné dobû je v âeské republice evidováno více neÏ tﬁi ãtvrtû
milionu diabetikÛ 2. typu a pﬁedpokládá se, Ïe dal‰ího ãtvrt milionu
lidí je v tzv. stadiu prediabetu nediagnostikováno. Diabetes 2. typu je
civilizaãní choroba spojená pﬁedev‰ím s na‰ím Ïivotním stylem,
ovlivÀuje ji v˘Ïiva, fyzická aktivita, ale i psychosociální aspekty.
âasto mají pacienti tendenci omlouvat se svou genetickou v˘bavou
(„v‰ak moje maminka, babiãka to mûly taky…“), ov‰em geny mají
na rozvoj tohoto onemocnûní jen minimální vliv.
Pﬁíãinou rozvoje diabetu 2. typu pﬁitom není nic jiného neÏ kolísání
hladiny krevního cukru (glykémie) vlivem neustálého pﬁílivu sacharidÛ do krve a nedostateãného vyuÏití této energie svaly, které mají
nedostatek pohybu, tudíÏ toto mnoÏství cukru nemají ‰anci vyuÏít.
Dochází tedy k ãastému vyplavování hormonu inzulinu, kter˘ se jednodu‰e ﬁeãeno ze slinivky vyãerpá. Navíc svaly pﬁestávají reagovat
na stimulaci inzulinem, dochází k tzv. inzulinové rezistenci a metabolismus se dostává do zaãarovaného kruhu. V˘sledkem je selhávání
bunûk slinivky a v koneãné fázi nutnost dodávání inzulinu injekãnû.
Pﬁitom prevence tohoto onemocnûní je celkem logická a vlastnû jednoduchá. Omezení pﬁíjmu nejen sacharózy (tedy bílého cukru), ale
celkovû sacharidÛ. Obzvlá‰È pozor na ovocn˘ cukr fruktózu, která

byla dﬁíve diabetikÛm doporuãována, protoÏe nepotﬁebuje ke svému
vyuÏití inzulin. BohuÏel bylo zji‰tûno, Ïe v játrech dochází k pﬁemûnû fruktózy na glukózu a ta, pokud je v nadbytku, se zaãne ukládat
do tukov˘ch zásob ve formû cholesterolu. K celé této metabolické
epidemii bohuÏel nepﬁispûla ani „cholesterolová hysterie“, kdy pﬁirozen˘ tuk ve stravû zaãal b˘t nahrazován sacharidy (napﬁ. zahu‰Èováním nízkotuãn˘ch jogurtÛ ‰krobem apod.).
Obecnû lze tedy shrnout, Ïe populace tloustne v dÛsledku nedostatku
pohybu a zv˘‰eného pﬁíjmu potravin, které v sobû mnohdy obsahují
tzv. skryté cukry, o prÛmyslovû upraven˘ch potravinách ani nemluvû. Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe ani umûlá sladidla, aÈ uÏ pﬁírodní nebo syntetická, nejsou v tomto pﬁípadû v˘hrou. Jejich pravidelné uÏívání taktéÏ vede k nestabilitû glykémie. Jako podporu prevence diabetu je
moÏno z doplÀkÛ stravy pouÏít extrakt Gymnema sylvestre, konjugovanou kyselinu linolovou, chrom, extrakt ze skoﬁice, omega 3
mastné kyseliny, prebiotika a zaãíná se studovat i vliv probiotik na
celkov˘ metabolismus. Závûrem je tﬁeba zdÛraznit, Ïe sníÏení hmotnosti jen o 10 % u pacientÛ s nadváhou v˘raznû sniÏuje riziko rozvoje diabetu.
Mgr. Marek Hampel, lékárník

·kolství

R˘maﬁov‰tí zazáﬁili s Pﬁíbûhy na‰ich sousedÛ
V úter˘ 23. ãervna odpoledne se v Mûstské knihovnû T. G. Masaryka
v ·umperku odehrála slavnostní závûreãná prezentace ‰kolského soutûÏního projektu Pﬁíbûhy na‰ich sousedÛ. A oba zastoupené t˘my ÏákÛ z R˘maﬁova
pronikly do trojice vyhlá‰en˘ch nejlep‰ích projektÛ!
SoutûÏ uspoﬁádala organizace Post Bellum, která se zamûﬁuje na zaznamenávání vzpomínek pamûtníkÛ po celé âR. MÛÏete ji znát také
jako jednoho z garantÛ iniciativy PamûÈ národa. O zaznamenávání
pamûtnick˘ch pﬁíbûhÛ spojen˘mi silami nejmlad‰ích badatelÛ ‰lo
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i v nyní vyhodnocené soutûÏi.
Úkolem Ïákovsk˘ch t˘mÛ bylo vyhledat pamûtníka se zajímav˘m Ïivotním pﬁíbûhem, zpracovat jeho v˘povûì do trvalé písemné nebo
multimediální podoby a svÛj projekt koneãnû bûhem nûkolika minut
prezentovat pﬁed zaplnûn˘m sálem ‰umperské knihovny. Maximálnû
10 bodÛ za zpracování projektu a maximálnû 6 bodÛ za prezentaci
udûlovala trojãlenná porota, kterou tvoﬁili redaktor olomouckého rozhlasu Miroslav Kobza, ‰umperská ãe‰tináﬁka Alena Pe‰ková a histo-
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rik ‰umpersk˘ch Ïivotních pﬁíbûhÛ Vít Lucuk, jehoÏ manÏelka Hana
Lucuková byla zároveÀ hlavní organizátorkou za Post Bellum. Do
poﬁádání projektu se mezi jin˘mi zapojilo i mûsto R˘maﬁov.
Jádrem zpracovan˘ch pamûtnick˘ch v˘povûdí byly z nejvût‰í ãásti
vzpomínky z doby 2. svûtové války; nejstar‰í zpovídaní pamûtníci se
sv˘m vûkem blíÏili ke stovce. Nejmlad‰í badatelská generace byla tedy soutûÏí úspû‰nû motivována k zachycování nûãeho, co uchovat je
spoleãn˘m zájmem nás v‰ech a u ãeho za nûkolik let mÛÏe b˘t pozdû.
Toto váleãné období je dnes uÏ zﬁejmû mezí toho, kam orální historie
pracující s Ïiv˘mi úãastníky událostí mÛÏe proniknout. A je skuteãnû
záÏitkem zvlá‰tního druhu, kdyÏ v ústech dne‰ních ÏákÛ a Ïaãek oÏívají napﬁ. figury ozbrojen˘ch „gestapákÛ“, které byly souãástí dûtsk˘ch
her a dûsiv˘ch vyprávûnek i pro nejménû dvû generace pﬁed nimi.
Zachyceny v‰ak byly i vzpomínky novûj‰í, od emblematick˘ch událostí rokÛ 1968 a 1969 po kaÏdodennost doby normalizaãní. S postupem k pﬁítomnosti pochopitelnû roste politická citlivost nûkter˘ch témat a motivÛ. Je dobﬁe, kdyÏ se ani jim ‰kolské historické projekty
spolu s bûÏnou dûjepisnou v˘ukou nevyh˘bají a navzdory politickému rozmûru je ukotvují k nûãemu, co lze povaÏovat za základní úroveÀ celospoleãenské shody.
V konkurenci devíti t˘mÛ z Velk˘ch Losin, ·títÛ, Starého Mûsta pod
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SnûÏníkem a R˘maﬁova právû R˘maﬁov‰tí zabodovali nejvíce.
Jako tﬁetí se umístil t˘m deváÈaãek pod vedením Mgr. Ivo Janou‰ka s pﬁíbûhem pamûtnice Anny Hladké a jejími vzpomínkami na vysídlení nûmeck˘ch spoluobyvatel a následné nucené stûhování rodiny po Moravû
za obÏivou. T˘m ve sloÏení Karolína Knapková, Michaela Ludvarová,
Tereza Bernátková, Tereza Heinzová a Natálie ·tefani‰inová svÛj projekt
pﬁipravil jiÏ pﬁed del‰í dobou je‰tû ve spolupráci s dal‰ími dvûma spoluÏáky, teprve letos v‰ak mûl moÏnost v˘sledek prezentovat.
Pﬁed stﬁíbrn˘m t˘mem velkolosinsk˘ch osmákÛ pak v ·umperku zvítûzili sedmáci pod vedením Mgr. Heleny âukové, kteﬁí zpracovali
vzpomínky Ïurnalisty a fotografa Lubo‰e Tesaﬁe. T˘m pracoval ve
sloÏení René Fáber, Silvie Kﬁivánková, Sára Schenková, Dominik
Horáãek a Vojtûch Mareãek.
Z prezentací nûkter˘ch ostatních t˘mÛ byla vedle snadno omluvitelné trémy cítit urãitá potﬁeba naplnit ‰kolní povinnost ãi domnûlá
oãekávání „dospûlákÛ“; zaznûla nûkterá ponûkud prkenná ponauãení
a nepﬁesvûdãivá hodnocení („ta doba mohla b˘t i dobrá, protoÏe nebyly poãítaãe a mobily“). To se v‰ak net˘ká Ïádného z prvních tﬁí t˘mÛ. Jejich v˘stup, jehoÏ formu si t˘my samy volily, byl velmi pﬁesvûdãiv˘. Zatímco u stﬁíbrného t˘mu ‰lo o ztvárnûní pﬁíbûhu vtipn˘mi scénkami, oba r˘maﬁovské t˘my pﬁedvedly suverénní, technicky
v˘bornû zvládnutou promítanou prezentaci s mluven˘m a pﬁehrávan˘m doprovodem.
Foto a text: Radek Ocelák

Pﬁipomenutí oprav stﬁechy a zabezpeãení zámku Janovice v roce 2010
Chtûl bych touto cestou pﬁipomenout veﬁejnosti zajímavou událost.
Letos v dubnu uplynulo deset let od zahájení oprav havarijního stavu
stﬁechy zámku Janovice a zabezpeãení proti vniknutí vandalÛ a bezdomovcÛ. Zámek po zániku státního archivu v roce 2001 a zvlá‰tû
v posledních ãtyﬁech letech od roku 2006 zaãal znovu velmi pováÏlivû chátrat. Památkáﬁi oznaãovali stav zámku Janovice za havarijní,
a proto ho zaﬁadili mezi nejohroÏenûj‰í kulturní památky v âesku.

Havarijní byl zejména stav stﬁechy, která byla na mnoha místech znaãnû po‰kozená. To zpÛsobovalo vlhnutí dﬁevûn˘ch trámÛ a do zámku
zaãalo dûravou stﬁechou na mnoha místech hrozivû zatékat. Krásn˘m
kazetov˘m stropem kuﬁáckého salonu pronikal pﬁi de‰ti proud vody,
v nûkolika místech zatékalo do pokojÛ a doslova tekla voda a niãila
tak interiér zámku. V dûtském pokoji a v Parohovém sále se málem
propadl strop a odhalil aÏ dﬁevûné trámy. Taky se zaãala objevovat po
zatíkání dûravou stﬁechou dﬁevomorka v prostoru nad obﬁadní síní.
Do roku 2001 na zámku sídlil státní archiv. JiÏ v 80. letech zaãalo
malou ãást zámku vyuÏívat mûsto R˘maﬁov jako obﬁadní síÀ a udrÏovalo trávník v areálu zámku Janovice. Stav zámku se rychle zhor‰oval a hrozilo propadávání ãásti stﬁechy na dvou místech. Zámek se
vydal na strmou cestu k ruinû. Zámek se stal po roce 1945 majetkem
státu. Po nûkolika letech jednání s NPÚ Ostrava a ZSMV Praha se
v roce 2010 situace obrátila a ZSMV v Praze uvolnilo finanãní prostﬁedky na opravu stﬁechy a zabezpeãení proti vniknutí instalací mﬁíÏí do pﬁízemních oken. Instalace mﬁíÏí byla ukonãena v kvûtnu
a oprava stﬁechy do konce ãervence 2010. Tato oprava pﬁispûla k tomu, Ïe se zámek zaãal pozvolna otevírat veﬁejnosti.
Na závûr chci veﬁejnosti sdûlit, Ïe máme krásnou kulturní památku,
která byla zaloÏena Petrem ze Îerotína, kdyÏ tento bohat˘ vûﬁitel krále a doãasn˘ drÏitel panství Rab‰tejn v letech 1520–1530 vystavûl na
suché vyv˘‰eninû obtékané Podolsk˘m potokem tvrz v Janovicích.
Foto a text: Ondﬁej Baãík
iniciátor opravy zámku Janovice 2010
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Nedûlní prodej v R˘maﬁovské pekárnû
Zajímalo by mû, proã zdej‰í pekárna zru‰ila nedûlní podveãerní prodej? Bylo to velmi vyhledávané – muÏi odjíÏdûjící na montáÏ, studenti na koleje, pro dûti k snídani a spoustu cizích projíÏdûjících, zájemcÛ, myslím, bylo dost. Je to ‰koda, dobr˘ chlebíãek pﬁímo od pece. Chleba kupujeme pﬁece kaÏd˘. Moc dûkuji.
Kvûta Sicová
Odpovûì R˘maﬁovské pekárny:
Ke zru‰ení nedûlního prodeje na dotazované prodejnû do‰lo z dÛvodu pﬁechodu z dvousmûnného provozu na provoz jednosmûnn˘. Na‰e
prodejny na námûstí Míru a Národní jsou zákazníkÛm k dispozici jinak cel˘ t˘den od pondûlí do soboty.
Eva Filipãíková, R˘maﬁovská pekárna, s. r. o.
Foto: Jana Krajãová

Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme
jubilantÛm, kteﬁí oslavili 80 let a více
Marie Baãíková – R˘maﬁov...................................................
Jaroslav Horsk˘ – R˘maﬁov...................................................
Anna Ujfalu‰i – R˘maﬁov ......................................................
Annelies Zubková – R˘maﬁov ...............................................
Antonie Mu‰ugová – Janovice ..............................................
Miroslav Hanu‰ – Jamartice ..................................................

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

Blahopﬁání
Dne 1. srpna 2020 oslaví narozeniny

paní Helena Veiserová.
Pﬁeji Vám, Heli, hodnû zdraví, klidu
a chci Vám i podûkovat
za spoleãnû strávené roky v ordinaci.
Byla jste vÏdy ochotná, milá, obûtavá,
spolehlivá a pacienty velmi oblíbená
zdravotní sestﬁiãka.
MUDr. Jana Strnadelová

Ladislav Kunãar – R˘maﬁov ..................................................
Jarmila Koudelová – R˘maﬁov ..............................................
Vlasta Dﬁevová – R˘maﬁov....................................................
BoÏena Kroutilová – R˘maﬁov ..............................................
Jan El‰ík – R˘maﬁov ..............................................................
Zdenûk âermák – R˘maﬁov...................................................
Filomena Bejdáková – R˘maﬁov ...........................................
Marie Václavíková – R˘maﬁov ..............................................
Marta Sedláková – R˘maﬁov .................................................
Zdenûk Pospí‰il – Stránské....................................................
Helena Dokoupilová – R˘maﬁov ...........................................
Josef Echinger – Janovice......................................................
Antonín Zavadil – R˘maﬁov ..................................................
Jaroslav Mazel – Nové Pole ..................................................
Ladislav ·ín – R˘maﬁov ........................................................
Anna Janeková – R˘maﬁov ....................................................
Ferdinand ·tûpek – R˘maﬁov ................................................
Marie Rajnohová – R˘maﬁov.................................................

81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
83 let
84 let
86 let
86 let
87 let
88 let
88 let
89 let
89 let
91 let
92 let
94 let
95 let

Rozlouãili jsme se
Milan Faron – R˘maﬁov ............................................................ 1951
Stanislava Pavlíková – R˘maﬁov .............................................. 1936
Florica Ftáãková – R˘maﬁov..................................................... 1930
Anna Kostová – Skály .............................................................. 1957
Marie Hlebová – R˘maﬁov........................................................ 1930
Josef Nenutil – R˘maﬁov........................................................... 1944
Ludmila ·imeãková – Stará Ves ............................................... 1928
Jan Hole‰ – Horní Mûsto .......................................................... 1943
Urszula Joanna Widenková – Malá Morávka ........................... 1946
Franti‰ek Czászár – R˘maﬁov ................................................... 1940
Radomíra Nechvapilová – R˘maﬁov......................................... 1961
Helena Balková – R˘maﬁov ...................................................... 1941
Evidence obyvatel MûÚ R˘maﬁov

âtveﬁice zlodûjÛ nafty a náﬁadí dopadena
Komisaﬁ SluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování Územního odboru
Policie âR v Bruntále zahájil trestní stíhání ãtyﬁ muÏÛ ve vûku 19, 21, 23
a 24 let z Bruntálska a Olomoucka za rozsáhlou trestnou ãinnost, pﬁedev‰ím krádeÏe a po‰kození cizí vûci. Mladíci spoleãnû i jednotlivû nejménû od listopadu loÀského roku do leto‰ního dubna na rÛzn˘ch místech
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Vzpomínka

na pana Miroslava Vojáãka.
Dne 27. ãervence 2020 by se doÏil 75 let.
Vzpomínka se stále vrací,
ani úsmûv nevytrácí,
kdo ho znal, si vzpomene,
kdo mûl ho rád, nezapomene,
tak jako my.
Rodina Vojáãkova

bruntálského okresu kradli motorovou naftu a pracovní náﬁadí. Vybírali si
zaparkované nákladní automobily a pracovní stroje na odlehl˘ch místech,
napﬁ. u lesní cesty z Malé Morávky do Dolní Moravice, v Janovicích, v zemûdûlsk˘ch objektech ve Stránském ãi Horní Moravici, v lese za Bﬁidliãnou, u Vajglova, v Lomnici, mezi Tylovem a Val‰ovem, ale i na ulici
Palackého v R˘maﬁovû nebo v areálu skládky odpadu v Rejcharticích.
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¤etûzová nehoda cyklistÛ
Pár minut po jedenácté hodinû dopolední 27. ãervna havaroval 17let˘ cyklista z Chebu mezi lokalitou Hvûzda a Karlovou Studánkou.
Bûhem rychlé jízdy najel do silniãního v˘tluku a spadl na zem. Pﬁi
pádu si zpÛsobil lehãí zranûní s nutností o‰etﬁení v krnovské nemocnici. Bezprostﬁednû poté místem projíÏdûli dal‰í dva cyklisté. 44let˘
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muÏ z Dûãína zaãal intenzivnû brzdit, za ním jedoucí 42let˘ cyklista
z Prahy v‰ak nestihl zareagovat, najel do v˘tluku na vozovce a pﬁi
nekontrolovatelném pádu srazil na zem i 44letého muÏe. Oba museli
b˘t s lehk˘mi zranûními rovnûÏ o‰etﬁeni v nemocnici v Krnovû.
por. Bc. René âernohorsk˘
Krajské ﬁeditelství policie MSK, oddûlení tisku

Záchranáﬁi v akci

Záchranáﬁi o‰etﬁovali zranûného cyklistu v Jeseníkách
Pozemní a letecká posádka ZZS MSK zasahovaly ve
stﬁedu 1. ãervence u dûtského cyklisty, jenÏ havaroval
v Jeseníkách. Událost, která se odehrála na silnici mezi
Ovãárnou a Hvûzdou, byla operátorÛm nahlá‰ena tûsnû
pﬁed devátou hodinou. PostiÏeného o‰etﬁoval t˘m RZP
z Vrbna pod Pradûdem a ostravsk˘ vrtulník.
Tﬁináctiletému chlapci pomáhali nejprve hor‰tí záchranáﬁi a následnû profesionální posádky ZZS MSK. Dítû
utrpûlo poranûní hrudníku a dal‰í víceãetná drobnûj‰í
zranûní. Po poskytnutí pﬁednemocniãní neodkladné péãe
byl pacient letecky transportován na urgentní pﬁíjem ostravské Fakultní nemocnice.
Foto a text: PhDr. Luká‰ Humpl
tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Franti‰ek Skála v˘jimeãnû abstraktní
Po Olze Karlíkové v Galerii Octopus r˘maﬁovského muzea vystavuje dal‰í v˘znamn˘ a originální umûlec Franti‰ek Skála. Na zahájení v˘stavy v sobotu
27. ãervna pﬁilákal pﬁes sto dvacet náv‰tûvníkÛ z R˘maﬁova, ·umperku nebo Olomouce. Autor pﬁedstavil svÛj cyklus Skládané (a vzlínavé) industrie
a pod vlajkou Jazz Fantasy zahrál nûkolik ﬁízn˘ch skladeb se saxofonistou
Pavlem Lvem a perkusistou Romanem Karlem.
V‰estrannû nadan˘ Franti‰ek Skála (*7. února 1956 Praha) v sobû
spojuje sochaﬁe, malíﬁe, ilustrátora, fotografa, hudebníka, taneãníka
a znamenitého mystifikátora. V letech 1971–1975 vystudoval ﬁezbáﬁství na Stﬁední umûleckoprÛmyslové ‰kole v Praze, v letech
1976–1982 pak televizní a filmovou grafiku na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové. Je ãlenem divadla Sklep, zakládajícím ãlenem skupiny Tvrdohlaví, ãlenem tajné organizace B. K. S. (Bude Konec
Svûta), komturem ¤ádu zelené beru‰ky, ãlenem hudebních tûles
Mal˘ Taneãní Orchestr Universal Praha, Finsk˘ Barock a Tros
Sketos. V roce 1991 získal cenu Jindﬁicha Chalupeckého. Za dva roky pak reprezentoval âeskou republiku na 45. bienále souãasného
umûní v Benátkách, kam se vydal 850 km pe‰ky. V roce 2010 obdrÏel cenu Ministerstva kultury âR za pﬁínos v oblasti v˘tvarného
umûní. Mimoﬁádné náv‰tûvnosti se tû‰ily jeho souborné v˘stavy

v praÏském Rudolfinu (2004), Muzeu umûní Olomouc (2012),
Jízdárnû PraÏského hradu (2017) a ve Fait Gallery v Brnû (2020).
Jak autor zmínil v úvodní ﬁeãi, je znám zejména jako „tvÛrce podi-

Franti‰ek Skála pﬁijímá dárek, jeÏíka hnûdého
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vuhodn˘ch objektÛ“ sestaven˘ch z nejrÛznûj‰ích pﬁírodních materiálÛ a nalezen˘ch pﬁedmûtÛ poznamenan˘ch pÛsobením ãasu. V tomto
procesu ãasto „potlaãuje své autorství a staví se do role porodního
asistenta, kter˘ jen napomáhá samovoln˘m pﬁírodním procesÛm“.
Tak známe Franti‰ka Skálu pﬁedev‰ím – hravého, tajemného, magického a hlavnû vyprávûjícího.
Pro R˘maﬁov vybral neobvykl˘ cyklus osmnácti pláten z leto‰ního
roku, kter˘ je vystaven vÛbec poprvé. Ojedinûl˘ je tím, Ïe se v nûm
autor prezentuje jako tvÛrce lyrické geometrické abstrakce. Divák se
má nechat unést vlastní fantazií a vychutnat si souzvuk barevn˘ch
kontrastÛ a tvarÛ.
Cyklus Skládané (a vzlínavé) industrie navazuje na monumentální
·tiavnické plátno (8 x 9 m), které vytvoﬁil v roce 2016 v Banskej
·tiavnici. K tomu jej inspirovalo Turínské plátno, nikoliv v‰ak obti‰tûná postava Krista, n˘brÏ „ty zvlá‰tní bytosti, jacísi podivní mimozem‰Èané, kteﬁí vznikli v místech poskládané látky“. To byl poãátek
techniky spoãívající ve skládání látky a vrstvení jemn˘ch prá‰kov˘ch

pigmentÛ, které se vodou zapou‰tûjí do plátna. Autor se soustﬁedil na
to, „co vzniká vzlínáním ve skladech plátna, prostupováním barevn˘ch vrstev a na krásu proporcí geometrick˘ch polí vznikl˘ch skládáním, jejich hierarchii a meditativní úãinek“. V˘sledkem jsou poetické kompozice pastelov˘ch odstínÛ, jejichÏ intenzitu promûÀuje
denní svûtlo a umûlé nasvícení. Mimo klasick˘ obdélníkov˘ formát
autor uÏil dramatiãtûj‰ího kosoãtverce nebo oblíbeného tvaru obálek
se zaoblen˘mi hranami.
âlenové legendární v˘tvarné skupiny Tvrdohlaví se r˘maﬁovskému
publiku poprvé pﬁedstavili v roce 1991 na Sovinci v galerii Jindﬁicha
·treita. V Galerii Octopus z nich vystavovali Stanislav Divi‰ a Petr
Nikl. Leto‰ní léto patﬁí Franti‰ku Skálovi, nenechte si proto v˘stavu
ujít, k vidûní bude do 30. srpna.
Michal Vyhlídal
Mûstské muzeum R˘maﬁov
Zdroj: dennikn.sk/462458/zo-stiavnice-do-vesmiru-krasy/,
www.artlist.cz/frantisek-skala139/
Foto: Adam Rybka

...proná‰í úvodní ﬁeã

...a koncertuje v seskupení Jazz Fantasy s Pavlem Lvem a Romanem
Karlem
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Problém s tímto svûtem je ten, Ïe inteligentní lidé jsou plni pochybností,

(Nejen) literární v˘roãí
3. 8. 1920
5. 8. 1850
5. 8. 1960
5. 8. 1990
6. 8.
6. 8. 1900
9. 8.
10. 8. 1900
14. 8. 1860
16. 8. 1920
17. 8. 2010

nar. Phyllis Dorothy Jamesová, anglická spisovatelka
(zemﬁ. 27. 11. 2014) – 100. v˘roãí narození
nar. Guy de Maupassant, francouzsk˘ spisovatel
(zemﬁ. 6. 7. 1893) – 170. v˘roãí narození
zemﬁ. Theodor Pi‰tûk, herec (nar. 13. 6. 1895) – 60. v˘roãí úmrtí
zemﬁ. Ivan Blatn˘, básník a pﬁekladatel (nar. 21. 12. 1919)
– 30. v˘roãí úmrtí
Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní – v˘roãí
svrÏení první jaderné bomby na Hiro‰imu v roce 1945
nar. Jiﬁí Weil, spisovatel a pﬁekladatel (zemﬁ. 13. 12. 1959)
– 120. v˘roãí narození
Den Nagasaki – v˘roãí svrÏení jaderné bomby v roce 1945
nar. René Crevel, francouzsk˘ spisovatel (zemﬁ.
18. 6. 1935) – 120. v˘roãí narození
nar. Ernest Thompson Seton, kanadsk˘ spisovatel, zakladatel skautingu (zemﬁ. 23. 10. 1946) – 160. v˘r. nar.
nar. Charles Bukowski, americk˘ spisovatel (zemﬁ.
9. 3. 1994) – 100. v˘roãí narození
zemﬁ. Ludvík Kundera, spisovatel a pﬁekladatel (nar.
22. 3. 1920) – 10. v˘roãí úmrtí

18. 8. 1750 nar. Antonio Salieri, italsk˘ skladatel (zemﬁ.
7. 5. 1825) – 270. v˘roãí narození
18. 8. 1850 zemﬁ. Honoré de Balzac, francouzsk˘ spisovatel (nar.
20. 5. 1799) – 170. v˘roãí úmrtí
22. 8. 1920 nar. Ray Bradbury, americk˘ spisovatel (zemﬁ.
5. 6. 2012) – 100. v˘roãí narození
22. 8. 1940 zemﬁ. Rudolf Medek, spisovatel (nar. 8. 1. 1890)
– 80. v˘roãí úmrtí
25. 8. 1900 zemﬁ. Friedrich Nietzsche, nûmeck˘ filosof a básník
(nar. 15. 10. 1844) – 120. v˘roãí úmrtí
26. 8. 1880 nar. Guillaume Apollinaire, vl. jm. Wilhelm
Apollinaris de Kostrowitzky, francouzsk˘ spisovatel
(zemﬁ. 9. 11. 1918) – 140. v˘roãí narození
27. 8. 1770 nar. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nûmeck˘ filosof
(zemﬁ. 14. 11. 1831) – 250. v˘roãí narození
27. 8. 1890 nar. Man Ray, americk˘ malíﬁ a fotograf (zemﬁ.
18. 11. 1976) – 130. v˘roãí narození
29. 8. 1990 zemﬁ. Zdenûk Adla, spisovatel (nar. 1. 6. 1910)
– 30. v˘roãí úmrtí
30. 8. 1920 nar. Zdenûk ¤ehoﬁ, herec (zemﬁ. 8. 11. 1994) – 100. v˘roãí narození

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 autora, od kterého jste je‰tû nic neãetli
Miﬁenka âechová: Baletky
Leto‰ní âtenáﬁská v˘zva obsahuje i kritérium Kniha autora, od kterého
jste je‰tû nic neãetli. Pﬁedpokládám, Ïe tato v˘zva bude mezi ãtenáﬁi pat-
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spisovatelka, mÛÏete b˘t pﬁekvapeni, jaká je to jízda.
Kniha, kterou tentokrát doporuãuji, se jmenuje Baletky a napsala ji souãasná pﬁední pﬁedstavitelka taneãního a fyzického divadla, spoluzakladatelka umûleck˘ch skupin Tantehorse a Spitfire Company, pedagoÏka,
reÏisérka a choreografka Miﬁenka âechová.
Baletky jsou vlastními záÏitky inspirovan˘ experimentální román, kter˘
ukazuje tuzemskou v˘uku baletu i pomûry, které v tomto nároãném
umûleckém oboru vládnou. Je v‰eobecnû známé, Ïe baletky se nikdy
poﬁádnû nenajedí, pﬁi tréninku z bot vylévají krev, ale aÏ z Baletek jsem
se dozvûdûla, Ïe si zatûÏují nárty nohou od stolu, aby byly vût‰í, nebo
Ïe spí v provazu.
Miﬁenka pﬁi‰la do Prahy na taneãní konzervatoﬁ z A‰e v deseti letech, na
poãátku divok˘ch devadesátek pln˘ch energie, objevování nov˘ch hudebních klubÛ, experimentÛ s drogami. Jejím zázemím se namísto domova stal internát s vlastními pravidly a zákony smeãky. To v‰e ostﬁe
kontrastovalo s pﬁísnou disciplínou na konzervatoﬁi, kde bylo zakázáno
v‰echno, co se net˘ká v˘uky.
Autorka v knize vystupuje sama za sebe, do textu jsou zakomponovány
deníkové zápisky, které mÛÏeme (nebo nemusíme) povaÏovat za autentické. Ve vyprávûní pouÏívá neobvyklou du-formu, vede monolog se
sv˘m tehdej‰ím já a oslovuje tak sebe i ãtenáﬁe souãasnû. Dospívání hrdinky, které sledujeme, je plné krut˘ch a nûkdy ‰okujících záÏitkÛ, které bychom takto mlad˘m lidem asi nepﬁáli, a pokud jste v zajetí romantick˘ch pﬁedstav o baletu, ãekejte studenou sprchu.
âechová se vyjadﬁuje pﬁesnû, v úseãn˘ch, jasn˘ch vûtách, vÏdy tne do
Ïivého, její styl je nepﬁikrá‰len˘, dost cynick˘, dokáÏe b˘t ironická
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a vtipná. Na konci knihy si ãtenáﬁ tak trochu vydechne, Ïe se hrdince její velk˘ sen nesplnil, protoÏe vlastnû není o co stát.
Permanentní strach, Ïe se znelíbí‰, Ïe nebude‰ dostateãnû dobrá, dostateãnû hubená, dostateãnû pokorná, dostateãnû snaÏivá, dostateãnû stejná jako v‰echny ostatní, nebude‰ dostateãnû stejnû vysouvat nohu vpﬁed
a vzad a dostateãnû stejnû se usmívat, permanentní strach, Ïe dá‰ najevo, co si myslí‰, Ïe nebude‰ dostateãnû agilní, dostateãnû tichá a onûmûlá, dostateãnû k˘vat hlavou, nenápadná bezproblémová my‰, prostû
pﬁí‰erná hrÛza, Ïe propadne‰, dostane‰ kuli, Ïe tû v pololetí vyhodí anebo na konci roku anebo pﬁí‰tí rok, a ty se bude‰ muset vrátit domÛ, na
malomûsto, na gymnázium, do bytu k rodiãÛm, kter˘ uÏ za ty roky sama
nepotﬁebuje‰, kter˘ nezná‰ a kter˘ neznají tebe, vÛbec netu‰í, kdo jsi, po
ãem touÏí‰ a Ïe touÏí‰ pﬁí‰ernû moc, hlavnû tanãit, stát na jevi‰ti, zaÏívat omamující euforii reflektorÛ a temn˘ díry hledi‰tû, Ïe se touÏí‰ vydat
aÏ do morku kostí, otevﬁít se a ukázat prav˘ já, coÏ je moÏn˘ jenom
v okamÏiku, kdy tanãí‰ a tancem vyjadﬁuje‰ v‰echen ten smutek a bolest
a strach a lásku, kter˘ jsi plná, a o to v‰echno bys mohla pﬁijít, kdybys
nesmûla dál studovat, kdyby tû vylili, kdybys udûlala nûjakej prÛser, Ïe
by si ﬁekli, Ïe uÏ toho mají dost a ty prostû pÛjde‰.
(âECHOVÁ, Miﬁenka. Baletky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Paseka,
2020, s. 155.)
A pokud vás jako mû zaujalo jméno Miﬁenka, tak vûzte, Ïe je to pﬁezdívka, kterou dostala od holek na internátû.
Petra Klimentová
Mûstská knihovna R˘maﬁov

Knihovna ocenila dûtské ãtenáﬁe
Konãící ‰kolní rok symbolizovalo v úter˘ 30. ãervna vysvûdãení
v rukou dûtí, nûkteré si pro odmûnu za celoroãní úsilí pﬁi‰ly také do
knihovny. Ta totiÏ letos vyhlásila âtenáﬁskou v˘zvu pro dûti, s pat-

nácti kritérii, z nichÏ bylo nutné splnit alespoÀ deset. Pﬁeãíst za deset
‰kolních mûsícÛ deset aÏ patnáct kníÏek vybran˘ch podle jednoduch˘ch pokynÛ v˘zvy se mÛÏe zdát jako snadn˘ úkol. Pro dne‰ní dûti
je ale jedna pﬁeãtená kníÏka za mûsíc ãasto problém. I proto si zaslouÏí ocenit v‰ichni, kteﬁí se do âtenáﬁské v˘zvy zapojili a pojali
ãtení jako hru. Mohli pﬁitom vybírat z dûtsk˘ch detektivek, pﬁíbûhÛ
dobrodruÏn˘ch i humoristick˘ch, z dûl ãesk˘ch spisovatelek i autorÛ
ze sousedních zemí nebo tﬁeba hledat kníÏku, jejíÏ název zaãíná stejn˘m písmenem jako jejich jméno.
V poslední ‰kolní den jsme tedy mohli ocenit sedm úspû‰n˘ch „vyzvan˘ch“ a je tﬁeba ﬁíct, Ïe v‰ichni pﬁeãetli víc neÏ minimální desítku kníÏek, ba vût‰ina zvládla v‰ech patnáct. Ceny, které se budou hodit na prázdninové v˘lety, ãtenáﬁskou placku, kníÏku a sladkou odmûnu pro nû pﬁipravila knihovna, muzeum a MAS R˘maﬁovsko.
Gratulujeme.
Foto a text: Zdenka Pﬁikrylová
Mûstská knihovna R˘maﬁov

Zavádíme piktogramy
Hledáte kníÏku urãitého Ïánru? Detektivku, romantick˘ pﬁíbûh, fantasy, scifi? Zajímá vás Ïivot Ïen v muslimském svûtû nebo téma holocaustu? Novû
vám s vyhledáváním pomohou piktogramy na horním okraji hﬁbetu knih.
Pro r˘maﬁovskou knihovnu je graficky navrhla v˘tvarnice Hana
Maulerová. âtenáﬁi si mohou pamatovat její v˘stavu komiksov˘ch
kreseb Bez bublin, kterou pﬁedstavila v Galerii u Stromu poznání
v lednu 2013. Hana Maulerová je rovnûÏ autorkou v˘tvarn˘ch návr-

hÛ pro kalendáﬁe knihovny. Piktogramy, které vytvoﬁila, symbolizují
nejÏádanûj‰í Ïánry ãi témata knih pro dûti i pro dospûlé ãtenáﬁe.
Knihy jimi budeme oznaãovat prÛbûÏnû tak, aby v budoucnu usnadnily vyhledávání knih ve volném v˘bûru.
Foto a text: Zdenka Pﬁikrylová
Mûstská knihovna R˘maﬁov
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Organizace a spolky

Zámek Janovice uspoﬁádal noãní prohlídky
Vychutnat si atmosféru zámeck˘ch prostor po setmûní mohlo témûﬁ
sto náv‰tûvníkÛ v sobotu 18. ãervence. PﬁestoÏe zámek Janovice nedisponuje témûﬁ Ïádn˘m mobiliáﬁem, bûhem poutavého vyprávûní
prÛvodkynû Dariny Bodlákové a pﬁi pohledu na historické fotografie si leckter˘ náv‰tûvník pﬁedstaví prostory zámku tak, jak byly zaﬁízené v dﬁívûj‰ích dobách. Pﬁi prohlídce nûkter˘ch z 68 místností
zámku s pﬁedná‰kou o historii HarrachÛ plápolaly desítky svíãek,
které náv‰tûvníkÛm svítily na cestu. Atmosféru pokojÛm, které slouÏily ‰lechticÛm, dodala i v˘stava kvûtinov˘ch aranÏmá Milana
Sedláãka. Se svítilnami a ãelovkami si náv‰tûvníci prohlédli také
prostory, které vyuÏívalo sluÏebnictvo, pÛdu a pﬁízemí. Na konci
prohlídky bylo v loÏnici Ferdinanda Harracha pﬁipraveno pﬁíjemné
pﬁekvapení.
Pokud vás zajímají zámecké prostory, do nichÏ se v bûÏném náv‰tûvním okruhu nedostanete, a co se stalo na konci veãerní exkurze, nav‰tivte Kastelánskou prohlídku 19. záﬁí.
Foto a text: JS

Stránské hostilo speciální v˘stavu briardÛ
Na farmu manÏelÛ Kﬁenkov˘ch ve Stránském se 5. ãervence sjeli
pﬁíznivci briardÛ z âeské republiky, Slovenska, Rakouska
i Nûmecka. Celkem se v˘stavy úãastnilo 63 psÛ. Pozvání na v˘stavu
pﬁijal i rozhodãí Christian Janes z Rakouska. Ten bude v roce 2021
posuzovat briardy na svûtové v˘stavû, coÏ napovídá, Ïe je opravdov˘m odborníkem. Jeho úãasti ve Stránském si velmi váÏíme.
Posuzoval psy dÛkladnû a neu‰el mu Ïádn˘ nedostatek.
Ne kaÏd˘ mohl vystoupat na stupnû vítûzÛ, ale pan rozhodãí svou
dobrou náladou nakazil v‰echny, a pﬁípadn˘ neúspûch se tak majitelÛm lépe sná‰el. Vládla pohodová atmosféra a sluneãné poãasí,
díky realizaãnímu t˘mu v‰e ‰lapalo a i s kontrolou z veterinární
správy se nám podaﬁilo dodrÏet ãasov˘ harmonogram. Na závûr
v˘stavy pan rozhodãí sdûlil své potû‰ení nad úrovní chovu briardÛ
v âeské republice. Nejvût‰ím zadostiuãinûním pro organizátory
bylo jeho sdûlení, Ïe Stránské navÏdy zÛstane v jeho srdci. Tato
vûta byla pro nás satisfakcí za v‰echny nervy pﬁi papírování, neustálém sledování situace ohlednû koronaviru a vydávan˘ch vládních naﬁízení.
V˘stava se povedla, a kdo zavítal jako vystavovatel nebo jako laick˘

divák, nemûl dÛvod litovat spoleãnû stráveného ãasu. Díky skvûlé
pﬁekladatelce v‰ichni vûdûli, co bylo na daném psovi ocenûno a co
naopak ne. KaÏd˘ vystavovatel si díky sponzorÛm, firmám Nativia
a Giom, odnesl plnou ta‰ku odmûn. Originální ceny z keramiky byly
vytvoﬁeny s láskou k briardÛm v Nedûlní ‰kole ve Stránském.
Domácí briardi Via, Esi a Zac Kﬁenkovi si v˘stavu také uÏili, zejména hraní s ostatními ‰tûÀaty.

Senioﬁi se se‰li
ke spoleãnému opékání buﬁtÛ
Oblíbenou tradicí se stalo opékání buﬁtÛ pro seniory na zahradû
stﬁediska Diakonie âCE v R˘maﬁovû. Toto setkání se letos konalo 30. ãervna a v‰ech ãtrnáct zúãastnûn˘ch seniorÛ uvítalo, Ïe se
po koronavirové odmlce mohli zase vidût a popovídat si.
Zamûstnanci stﬁediska byli rádi, Ïe na konci de‰tivého ãervna poãasí v˘jimeãnû pﬁálo, a mohli tak seniorÛm zpﬁíjemnit odpoledne.
JS
Foto: archiv Diakonie âCE v R˘maﬁovû

V˘stavní postoj psa jménem Zaccateco Nadina Sis, majitel Vladimíra
Kﬁenková, foto Martina Mikulová

Ocenûní briardi s majiteli a rozhodãím Christianem Janesem, foto
Vladimíra Kﬁenková
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Briard je pastevecké plemeno s koﬁeny ve Francii. PÛsobí impozantním dojmem velkého krasavce. Kdo toto plemeno poznal, ví, Ïe jsou
to zvíﬁata pﬁátelská, ale dokáÏí zastat i funkci obránce rodiny. S naprostou samozﬁejmostí ráno na tréninku zadrÏí figuranta za rukáv
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a odpoledne si odskoãí do dûtského domova, kde se úãastní canisterapie. Ve Stránském mají briardi skvûlé podmínky k tréninku stopování a novû také k pasení ovcí.
Vladimíra Kﬁenková, Farma Stránské

Nová v˘stava na radnici
V pondûlí 29. ãervna byla na radnici slavnostnû zahájena v˘stava NadûÏdy
Janãíkové a Vojtûcha Kvapila Terapie malbou, kterou bude moÏno v prostorách radnice zhlédnout aÏ do konce prázdnin.
NadûÏda Janãíková je opavská rodaãka, tohoto ãasu Ïijící
v RyÏovi‰ti, která dle sv˘ch slov zdûdila svÛj talent po otci. V letech

1965–1974 nav‰tûvovala Lidovou ‰kolu umûní v Opavû. Pozdûji se
aktivnû vûnovala olejomalbû na dﬁevominiatury a po roce 1991 se zamûﬁila na malbu spreji a olejomalbu prsty. Dominantním námûtem,
kterému se celá léta vûnuje, jsou stromy a kvûtiny. V posledních mûsících experimentuje s portréty. V roce 2017, po ukonãení léãby rakoviny prsu, zaãala spoleãnû
s Vojtûchem Kvapilem malovat
akrylem. Právû díla z tohoto období jsou k vidûní ve v‰ech podlaÏích r˘maﬁovské radnice.
Vojtûch Kvapil v 21 letech utrpûl
tûÏk˘ úraz a zÛstal ochrnut˘ ve
spodní ãásti tûla a ãásteãnû i v rukou. S NadûÏdou se vûnují vzájemné arteterapii. Jejich spoleãn˘mi motivy jsou pﬁedev‰ím vesmír a nedotãená pﬁíroda. Vojtûch
pﬁedstavuje téÏ volnou tvorbu.
Prodejní v˘stava, kterou mÛÏete
vidût aÏ do konce srpna, je pﬁipomínkou toho, Ïe hranice sebe sama lze neustále pﬁekonávat a posouvat.
JS
Foto: Jana Krajãová

Medaile za hrdinství
U pﬁíleÏitosti 75. v˘roãí konce 2. svûtové války získali váleãní veteráni od
Ruské federace jubilejní medaile „75 let vítûzství ve Velké vlastenecké válce
1941–1945“. Slavnostní akt k ocenûní se uskuteãnil 26. ãervna 2020
v Ostravû.

Medaili získal i váleãn˘ veterán Pavel Bednár, ãlen âeskoslovenské
obce legionáﬁské (âsOL) Bruntál. Jeho zdravotní stav mu neumoÏnil
si medaili pﬁevzít na slavnostním ceremoniálu. K pﬁedání do‰lo
v úter˘ 14. ãervence v Janovicích u R˘maﬁova, kde ãtyﬁiadevadesátilet˘ Pavel Bednár Ïije. Pﬁedseda jednoty âsOL Bruntál Antonín
ZgaÏar mu pﬁedal jubilejní medaili, koordinátor projektu Péãe o váleãné veterány Václav Krejãí dárkov˘ balíãek od Krajského vojenského velitelství v Ostravû a pﬁedsedkynû âeského svazu bojovníkÛ
za svobodu Bruntál Eva Holãapková velkou kytici kvûtin. V‰ichni
mu popﬁáli hodnû zdraví. V pﬁátelské besedû Pavel Bednár zavzpomínal na nûkteré okamÏiky ze svého Ïivota.
Pavel Bednár pochází z Nové Lehoty na Slovensku. Za války jako
osmnáctilet˘ pomáhal partyzánÛm, pÛsobil jako spojka, obstarával
potraviny a nosil zprávy. Jeho rodiãe po poráÏce Slovenského národního povstání ukr˘vali ãeského partyzána a dvû Ïidovské dívky.
Právû pﬁátelství s ãesk˘m partyzánem ho pﬁimûlo po válce odejít
na Moravu, kde v moravskoslezském pohraniãí nakonec strávil cel˘ Ïivot.
Foto a text: Antonín ZgaÏar
pﬁedseda âsOL Bruntál
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Stﬁedisko volného ãasu
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Z okolních obcí a mûst

V Karlovû jeli maraton na kolech a vaﬁili kotlíkov˘ gulá‰
V sobotu 18. ãervence se za nepﬁíli‰ pﬁízniv˘ch povûtrnostních podmínek uskuteãnila akce s názvem Karlovsk˘ maraton. Organizátoﬁi si
s poãasím i vládními naﬁízeními hravû poradili. Akci zahájili turnajem v pétanque a inline show. JiÏ ve 14 hodin byl na táboﬁi‰ti
v Karlovû pod Pradûdem odstartován pokus o pﬁekonání traÈového rekordu na inline stezce z ãervence 2015. TraÈov˘ rekord ‰tafetového
maratonu na inline okruhu nepadl, závod musel b˘t kvÛli silnému
de‰ti pﬁeru‰en. Av‰ak tﬁicet nad‰encÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií ujelo

na kolech, bruslích, kolobûÏkách a longboardech 42 195 m za 2 hodiny 11 minut a 46 vteﬁin.
Hlavní ãást akce – Mistrovství Malé Morávky v pﬁípravû kotlíkového gulá‰e – se odehrávala v samém stﬁedu maratonského okruhu. Na
uvaﬁení toho nejlep‰ího gulá‰e mûlo sedm pﬁihlá‰en˘ch t˘mÛ tﬁi a pÛl
hodiny. Hodnotící komisí je vÏdy veﬁejnost, která akci nav‰tíví. V leto‰ním soutûÏním klání stejnû jako loni zvítûzil t˘m zvan˘ Batlíci
z Janovic.
Foto a text: JS

Zlatá srnãí trofej 2020
V sobotu 20. ãervna se navzdory uplakanému poãasí uskuteãnilo okresní kolo soutûÏe Zlatá srnãí trofej v areálu myslivecké chaty v Radimi.
Hlavním organizátorem byl Okresní mysliveck˘ spolek Bruntál.
Leto‰ní roãník byl koncipován jako soutûÏní stezka s deseti záludn˘mi
disciplínami. Celkem 36 ÏákÛ nahlédlo do svûta hydrobiologie, botaniky, zoologie, dendrologie, ornitologie, ale také do mysliveck˘ch tradic
a mnoha dal‰ích oblastí. Souãástí akce byla i stﬁelba z luku.
Pro opakování a zdokonalování sv˘ch pﬁírodovûdn˘ch znalostí vyuÏilo soutûÏ i devût ãlenÛ pﬁírodovûdného krouÏku SK ASK âR

Bﬁidliãná – Ema Baigrová, Michaela Bartozelová, Tomá‰ Prasliãka,
Jan Loukota, Václav RepáÀ, Tomá‰ KÛdela, Petr Oli‰, Kateﬁina
Bartozelová a Miroslav Loukota. V kategorii 3.–5. tﬁíd získal 1. místo Jan Loukota; byla to pro nûj první individuální medaile a hned zlatá. Jan byl vyhlá‰en i Králem honu, protoÏe se hodnotila samostatnû
i lukostﬁelba. V kategorii 6.–9. tﬁíd vybojoval 2. místo ostﬁílen˘ borec Miroslav Loukota.
Bûhem slavnostního vyhlá‰ení v˘sledkÛ byl v‰em úãastníkÛm pﬁedán
drobn˘ dárek a úãastnick˘ list. Dûkujeme organizátorÛm za perfektní organizaci okresního kola soutûÏe a souãasnû blahopﬁejeme v‰em
na‰im soutûÏícím k úspû‰né reprezentaci.
Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
Z· Bﬁidliãná
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Z historie

¤idiãÛv hrabû
Loni uplynulo 105 let od sarajevského atentátu na rakouského arcivévodu
Franti‰ka Ferdinanda d’Este (1867–1914). O samotném atentátu a jeho
úãastnících bylo uÏ mnohé napsáno, bylo natoãeno nûkolik filmÛ, av‰ak nûkteré skuteãnosti vyvolávají otazníky a tvoﬁí podhoubí rÛzn˘ch konspiraãních teorií.
Co spojuje v‰echny úãastníky? Osoba Franti‰ka hrabûte Harracha
(1870–1937). Vystudovan˘ právník, lesník, sbûratel umûní, majitel
janovického velkostatku a od roku 1908 majitel velkomeziﬁíãského
panství se s arcivévodou Franti‰kem Ferdinandem d’Este setkal v záﬁí roku 1909 bûhem vojensk˘ch manévrÛ poblíÏ Velkého Meziﬁíãí za
úãasti dvou císaﬁÛ, Franti‰ka Josefa I. a Viléma II. Jeho budoucí ﬁidiã, dragoun Leopold Lojka (1886–1926), kter˘ jednoho dne spolu
s ostatními vojáky pomohl zastavit a zklidnit spla‰ené konû
c. k. ‰estého dragounského pluku, byl pﬁi této ne‰Èastné nehodû váÏnû zranûn a svou stateãností si získal hrabûcí pﬁízeÀ. Hrabû Harrach
ho pozdûji pﬁijal do sv˘ch sluÏeb a Leopold Lojka se stal jeho osobním ﬁidiãem. Funkce hrabûcího ﬁidiãe byla v té dobû prestiÏním zamûstnáním, bylo potﬁeba vlastnit VÛdãí list, ovládat ﬁízení automobilu, které tehdy nebylo niãím jednoduch˘m, ﬁidiã musel svÛj vÛz umût
opravit, ale také reprezentovat svého chlebodárce, b˘t diskrétní, loajální a zachovávat mlãenlivost. Mezi samotn˘mi ﬁidiãi panovala velká ﬁevnivost, pﬁesto byli schopni si v pﬁípadû nouze na cestách navzájem vypomoci.
Dal‰ím pﬁím˘m úãastníkem sarajevského atentátu ze dne 28. 6. 1914
je samotn˘ vÛz hrabûte Harracha od vídeÀské firmy Gräf & Stift.
Spoleãnost zaloÏili bratﬁi Gräfovi spolu s obchodníkem Wilhelmem
Stiftem v roce 1901. Zvlá‰tností jejich vozÛ nebyl motor, ale pohon
pﬁedních kol. V roce 1907 se spoleãnost pﬁejmenovala na Wiener
Automobilfabrik AG worm. Gräf & Stift. Rychle se rozvíjející spoleãnost se brzy stala dvorním c. k. dodavatelem osobních a nákladních automobilÛ. VÛz pro hrabûte Harracha byl dodán 15. prosince
1910 a do osudného atentátu najezdil 8 596 kilometrÛ. Luxusní dvojit˘ phaeton, ãili provedení s otevﬁenou stﬁechou, model 28/32PS
s motorem ãíslo 287 a poznávací znaãkou AIII 118 tmavû zelené barvy mûl ãtyﬁválcov˘ motor o obsahu 5 880 kubick˘ch centimetrÛ.
Zvlá‰tností byl speciální karburátor vyvinut˘ v˘robcem vozidla a na
první pohled poutající velké, kulaté acetylénové svûtlomety od firmy
Zeiss. Spoleãnost dodávala automobil jako stavebnici, zvlá‰È dodávala motor a pneumatiky a v˘bûr karoserie a v˘bavy vozu byl na budoucím majiteli. Vût‰inu karosérií osazoval v˘robce karosériemi firmy Armbruster, ale hrabû Harrach se rozhodl pro karoserii spoleãnosti Carl Czerny & Co. ¤idiã mûl k dispozici celkem pût pedálÛ,
vpravo pedál plynu, dva brzdové pedály (pro kardanovou brzdu a pro
brzdu zadních kol), pedál spojky a vlevo pedál pro otevﬁení klapky
v˘fuku, tzv. Kracherl. Tento pedál se pouÏíval pro zv˘‰ení v˘konu
motoru, ale pouze v otevﬁené krajinû, v˘jimeãnû ve mûstû, vÛz pak
byl velmi hluãn˘. Podvozek vozidla skr˘val „horskou vzpûru“, bodec
uchycen˘ ﬁetûzem, zabraÀující samovolnému rozjezdu automobilu
z kopce ãi pﬁi rozjíÏdûní.
Poãátkem ãervna 1914 obdrÏel hrabû Harrach jako dÛstojník rakouské
armády rozkaz, aby se zúãastnil manévrÛ v bosenském Sarajevu a byl
k dispozici arcivévodovi Franti‰ku Ferdinandovi d’Este. Hrabû byl ãlovûk cestovatelské povahy a cestu do Sarajeva pojal jako dobrodruÏn˘
v˘let. Do Sarajeva dorazil po strastiplné cestû spolu se sv˘m ﬁidiãem

Leopoldem Lojkou pﬁes Sedmihradsko (ãást dne‰ního Rumunska).
K samotnému pochopení sarajevského atentátu je potﬁeba také vûdût,
Ïe pokud chtûl ﬁidiã s vozidlem couvat, musel vÛz nejprve zastavit,
sníÏit otáãky motoru pomocí ruãního ovladaãe plynu na volantu, zaﬁadit zpáteãní rychlost a zahájit samotn˘ manévr couvání s vozidlem.
Tyto úkony mají samozﬁejmû urãitou ãasovou prodlevu, neÏ vozidlo
zaãne couvat.
Sarajevsk˘ atentát ze dne 28. 6. 1914, jak známo, mûl dvû fáze. První
pokus se nevydaﬁil, granát vrÏen˘ atentátníkem âabrinoviãem vybuchl pﬁed 4. vozem kolony vozidel, vozidlo poniãil a nûkolik lidí
vãetnû osádky bylo zranûno. Vznikla nepﬁehledná situace, bylo rozhodnuto o zmûnû trasy, ale kvÛli chybû místodrÏícího Oskara
Potiorka nedostali ﬁidiãi vozÛ správné informace. V té chvíli se to stalo. Gavrilo Princip se na místû ãinu ocitnul víceménû náhodou a dvakrát vystﬁelil. Následnick˘ pár byl ranami smrtelnû zasaÏen a hrabû
Harrach jen bezmocnû pﬁihlíÏel ze stupátka svého vozu.
Je‰tû v ten den se hrabû Harrach rozhodl svÛj vÛz darovat císaﬁi. VÛz
byl umístûn do Vojenského historického muzea ve Vídni
(Heeresgeschichtliches Museum) v budovû b˘valého Arzenalu, kde
stojí dodnes. Za 2. svûtové války byl poniãen bûhem náletu, poté
opraven a restaurován.
Jaké byly dal‰í osudy úãastníkÛ sarajevského atentátu? Jako pﬁíslu‰ník c. k. rakouského dobrovolnického automobilového sboru a ordonanãní dÛstojník pÛsobil Franti‰ek hrabû Harrach témûﬁ po celé jihozápadní frontû a jeho ﬁidiã byl po atentátu povolán do ãinné vojenské
sluÏby. Po skonãení 1. svûtové války se hrabû vrátil na své moravské
statky a vûnoval se cestování, lesnictví, rybníkáﬁství a v roce 1929 zaloÏil ve Velkém Meziﬁíãí rybáﬁsko-hydrobiologickou stanici.
Leopold Lojka se na poãátku 20. let 20. století dal na dráhu hostinského, nejprve ve Znojmû a pak v Brnû. Moc se mu nedaﬁilo, neúspû‰n˘ byl i jeho soukrom˘ Ïivot. Do konce svého Ïivota si vyãítal,
Ïe kdyby místo couvání pﬁidal plyn, bylo by v‰e jinak. Zemﬁel jako
zadluÏen˘, na alkoholu závisl˘ muÏ ve sv˘ch 40 letech v roce 1926.
Hrabû Harrach zemﬁel v roce 1937 a jeho dûdiãkami se staly dcery
Josefa, Anna Marie a Alice.
Mgr. Jitka Slaná
kastelánka zámku Janovice u R˘maﬁova
Foto: archiv NPÚ

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Kraj chce podûkovat v˘jimeãn˘m pûstounÛm. Posílejte nominace!
Pﬁes 600 dûtí z Moravskoslezského kraje vyrÛstá v dûtsk˘ch domovech,
pﬁitom by nemusely. Vût‰ina z nich by mohla Ïít v domácím prostﬁedí. Proto
kraj podporuje pûstounskou péãi. Chce také ocenit v˘jimeãné lidi, kteﬁí se
rozhodli nabídnout zázemí tûmto dûtem, aby nemusely b˘t v ústavu. Nominace
na ocenûní pﬁijímá krajsk˘ úﬁad do 4. srpna.
„Ve srovnání s ostatními je Moravskoslezsk˘ kraj na absolutní ‰pici,
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máme nejvíce dûtí v pûstounské péãi. Daﬁí se nám hledat obûtavé lidi, kteﬁí nabídnou zázemí a lásku dûtem, jeÏ by jinak musely vyrÛstat
v dûtském domovû. Aktuálnû evidujeme pﬁes tﬁi a pÛl tisíce dûtí, které Ïijí u pûstounÛ, a já vûﬁím, Ïe se nám podaﬁí najít rodinu i dal‰ím,“
uvedl námûstek moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast Jiﬁí
Navrátil s tím, Ïe oceÀování pûstounÛ má b˘t podûkováním za obû-
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tavost a také motivací pro dal‰í lidi, aby pomoc dítûti bez rodinného
zázemí zváÏili.
Ocenûní pûstouni obdrÏí v prÛbûhu záﬁí na krajském úﬁadu nebo
v rámci plánovan˘ch „DnÛ rodin“ vouchery na wellness pobyt.
Nominace mohou lidé posílat nejpozdûji do 4. srpna 2020 na e-mailovou adresu andrea.praskova@msk.cz. Je také tﬁeba uvést konkrétní
dÛvody, proã by nominované peãující osoby mûly b˘t ocenûny.
„Samozﬁejmû máme seznamy lidí, kteﬁí se o dûti z domova starají.
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OceÀovat ale chceme hlavnû podle postﬁehÛ tûch, kteﬁí se s pûstouny
setkávají v bûÏném Ïivotû. AÈ uÏ jsou to známí, uãitelé nebo tﬁeba sousedi. Hledáme v˘jimeãné osobnosti, které sv˘m pﬁístupem a osobním
nastavením pﬁispívají k rozvoji náhradní rodinné péãe. B˘vají to velmi silné pﬁíbûhy lidí, kteﬁí jsou ochotni více dávat neÏ dostávat,“ ﬁekl Jiﬁí Navrátil.
PhDr. Miroslava Chlebounová
oddûlení komunikace a strategického marketingu
odbor kanceláﬁ hejtmana kraje

Pﬁehled kulturních akcí – srpen 2020
Zmûna programu vyhrazena
16. 6. – 30. 9.
27. 6. – 30. 8.
29. 6. – 31. 8.

13. 7. – 31. 8.
31. 7. – 2. 8.
1.–2. 8.
2. 8.

8.–9. 8.
11. 8.
15. 8.

9:00
11:00
12:00
10:00
14:00
15:00

Galerie Fabrika v Hedvû âesk˘ brokát
V˘stava: Absolventky
M. muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Franti‰ek Skála – Vzlínavá industrie
radnice R˘maﬁov
V˘stava: Naìa Janãíková,
Vojtûch Kvapil – Terapie malbou
M. knihovna R˘maﬁov, V˘mûnná burza knih
Kemp Indiana
Velká cena Indiana – westernové soutûÏe
hrad Sovinec, Pﬁízrak temné vûÏe
Ruda u R˘maﬁova
PouÈ – kostel Panny Marie SnûÏné,
KﬁíÏová cesta
hrad Sovinec, Poslední vzdor
Hedva âesk˘ brokát
Mimoﬁádná prohlídka tkalcovny a expozic
M. muzeum R˘maﬁov
V˘stava: V·UP na Jeseníky!

15.–16. 8.
15.–16. 8.
21. 8.

21:00

22. 8.

17:00

22.8.
22.–23. 8.
22.–23. 8.

17:00

25. 8.

10:00
14:00

29. 8.
29. 8.
29. 8.
29.–30. 8.

18:00
14:00

hrad Sovinec, Hodokvas rytíﬁe Kobylky
Malá Morávka, Karlov p. Prad.
BorÛvkové hody
zámek Janovice
Letní kino: Konec star˘ch ãasÛ
Penzion Hamﬁíkova stáj
Country veãer se skupinou
Ondﬁejov, Koliba, Letní klobouková zábava
hrad Sovinec, Lukostﬁelecké klání
Pradûdova galerie u HalouzkÛ Jiﬁíkov
Rozlouãení s prázdninami
Hedva âesk˘ brokát
Mimoﬁádná prohlídka
tkalcovny a expozic
zámek Janovice, Hradozámecká noc
Dolní Moravice, OÚ, Moravické vinobraní
Horní Mûsto, Rozlouãení s prázdninami
hrad Sovinec, Tajemn˘ hrad Sovinec

Zajímavosti z pﬁírody

Vyprávûní o stromech
8. Jilm – Ulmus
Jilmy jsou vût‰inou statné stromy, z nichÏ nûkteré dorÛstají aÏ 40 m
v˘‰ky a 2 m prÛmûru. Rod není poãetn˘ – jen asi 18 druhÛ roz‰íﬁen˘ch
v celém severním mírném pásmu, z nichÏ u nás (v âR) rostou tﬁi druhy: jilm horsk˘ (Ulmus glabra), jilm habrolist˘ (U. carpinifolia) a jilm
vaz (U. laevis).
Jilmy byly pﬁirozenou souãástí pÛvodních lesÛ zejména v niÏ‰ích
a stﬁedních polohách, tj. od níÏin do v˘‰ek kolem 800 m, jen jilm horsk˘ zasahuje v˘‰e, max. kolem 1 000 m. Jak ãlovûk les pﬁemûÀoval,
zÛstaly povût‰inou uÏ jen v nûkter˘ch dne‰ních rezervacích. Jilmy v‰ak
byly vysazovány do stromoﬁadí, parkÛ a jin˘ch míst. UÏ v polovinû
20. století ale odborn˘ tisk psal, Ïe se jilmy v Evropû staly skoro vzácn˘mi dﬁevinami. Utrpûly tak velké ztráty, Ïe se mluvilo o odumírání jilmÛ. PÛsobila to grafióza, nemoc vyvolaná cizopasnou houbou
Ceratostomella ulmi. Napﬁíklad v pﬁírodní rezervaci Rab‰tejn bylo je‰-

tû v roce 1991 aÏ 40–50 jilmÛ horsk˘ch, dnes je to jen pár jedincÛ.
Grafiózou utrpûl také jilm habrolist˘, jen jilm vaz jí odolal, a tak na
sv˘ch stanovi‰tích, zejména v luÏních lesích a pahorkatinách, zÛstal,
respektive se jeho zastoupení v porostech i zv˘‰ilo – pﬁírodní procesy

Jilm horsk˘ na Ml˘nské ulici

Jilm horsk˘ v parãíku za Excelentem
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se ubírají sloÏit˘mi cestami, jejichÏ poznání dá znaãnou práci. Grafióza
jilmÛ v‰ak mohla b˘t nastartována ãi umocnûna zásahy ãlovûka do
tûchto procesÛ, byÈ nepﬁímo, tedy aniÏ by o tom vûdûl. âlovûk zpÛsobil pﬁírodû nemalé úbytky a rány, a tak uÏ jen z pouhé zku‰enosti lze
vinu klást jemu. Obvykle se tato vina potvrdí.
Kromû toho, Ïe jilmy dosud rostou roztrou‰enû v lesích (napﬁ.
v Pﬁírodní rezervaci Rab‰tejn, Pﬁírodní rezervaci Franz-Franz,
Pﬁírodním parku Sovinecko), najdete je i pﬁímo v R˘maﬁovû: v parãíku
za hotelem Excelent je to pût statn˘ch jilmÛ horsk˘ch s obvodem 350,
320, 280 a 2x 290 cm, dal‰í jilmy horské rostou na Ml˘nské ulici
a v „ãerné“ uliãce.
Jilmy mají asymetrické listy, coÏ je nejvíce patrné pﬁi bázi (dolní ãásti) ﬁapíku. Jilm horsk˘ navíc ãasto vytváﬁí listy v horní ãásti trojcípé.
Poznáme je také podle semen – naÏek, která mají ‰iroká blanitá kﬁídla
témûﬁ kruhového tvaru. Jilmy se doÏívají nejménû 400 let.
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.)

Jilmy kvetou záhy z jara (v bﬁeznu aÏ dubnu) a okrouhle okﬁídlené
naÏky se vyvíjejí je‰tû pﬁed olistûním.

Kam na v˘let

Podél âerné Opavy krajem star˘ch hamrÛ a ml˘nÛ
Od Lurdské jeskynû u Rejvízu se po ãervené turistické znaãce vydáme je‰tû kousek k jihu a opût nás pﬁivítají temné vody âerné Opavy.
Pﬁímo nad ní se tyãí Zámeck˘ kopec se zﬁíceninou Kobr‰tejna a my
se vydáme po proudu ﬁeky krajinou, která dnes patﬁí pouze turistÛm.
Dﬁíve to v‰ak bylo prÛmyslové srdce tohoto kraje, kterému dodávala
sílu právû voda âerné Opavy.
Zdej‰í údolí bylo skuteãnû naplnûno provozy, které pomáhaly lidem
vydûlávat si na Ïivobytí. O sklárnû jiÏ byla ﬁeã a není bez zajímavosti, Ïe kousek pod ní se nachází zﬁetelnû vytûÏen˘ prostor kolem ﬁeky.
Zde stával men‰í hamr, zaloÏen˘ jiÏ v 18. století, kter˘ zpracovával
rudu, jeÏ se tûÏila v tûsné blízkosti potoka.
Nûkde tady zaãalo svou cestu pozoruhodné vodní dílo postavené
v 17. století. V té dobû panoval v dolech kolem Zlat˘ch Hor neb˘val˘ rozkvût tûÏby. Pro ãerpání vody z dolÛ bylo vytvoﬁeno unikátní mihadlové ãerpadlo, které pohánûlo gigantické vodní kolo o prÛmûru
25 metrÛ. Problém byl v tom, Ïe voda ﬁeky Ole‰nice, která obtéká
zlatonosnou Pﬁíãnou horu, nebyla sama schopna tak velké kolo roztoãit. A tak se tûÏaﬁi rozhodli pﬁivést do údolí Ole‰nice vodu z âerné
Opavy náhonem. Ten zaãínal pod Kobr‰tejnem, pﬁekonával sedlo
mezi Zámeck˘m pahorkem a Ostr˘m a pokraãoval dolÛ ke kolu. Byl
dlouh˘ asi 3,5 km a jeho ãást je v lesích stále znatelná. Technické dílo ãást vody pﬁevádûlo pﬁes terénní nerovnosti dokonce dﬁevûn˘mi
akvadukty.
Vrátíme-li se k samotné ﬁece, i dále její sílu vyuÏívaly rÛzné v˘robny. Jednou z nich byl b˘val˘ WurzlÛv ml˘n, o nûmÏ jsou zmínky jiÏ
v 17. století. Ve skuteãnosti se zde nemlelo obilí, ale vodní kolo pohánûlo pilu, která byla v provozu je‰tû v roce 1956. Dnes uÏ po ní ne-
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najdeme mnoho stop a stejnû dopadly i dal‰í dvû pily o nûco níÏ po
toku, které sice rovnûÏ pﬁeÏily válku, ne v‰ak centralizaci prÛmyslu.
A tak jsou dnes jména jako Kruppova pila ãi BrandlÛv ml˘n jen názvy na turistick˘ch mapách.
Dne‰ní divoká krajina ukrytá uprostﬁed jesenické pﬁírody byla jiÏ
pﬁed staletími pomûrnû hustû zalidnûna. Jedním z dÛvodÛ byla potﬁeba vody jako pohonné jednotky, tím druh˘m byla existence dobré
cesty. Ta v dávn˘ch dobách skuteãnû vedla proti proudu âerné Opavy
z Vrbna pod Pradûdem pod Kobr‰tejn. Zde se vûtvila, jedna ãást pokraãovala podél ﬁeky do Jeseníku, druhá zamíﬁila na Heﬁmanovické
sedlo a pﬁes Zlaté Hory do Slezska. Chodili tudy obchodníci, poutníci, lapkové, vojáci, ale i ﬁemeslníci a tovary‰i. To platilo do roku
1851, kdy se zaãala budovat nová silnice z Vrbna do Zlat˘ch Hor.
Dnes uÏ tudy chodí jen turisté a lesníci.
Dal‰ím dÛkazem pro hypotézu staré obchodní cesty tímto údolím je
existence nûkolika stráÏních hradÛ, které bdûly nad bezpeãím trasy.
Na druhou stranu, pokud nûkter˘ z nich obsadil loupeÏnick˘ Ïivel,
mûl koﬁist jako na dlani. Ne nadarmo nese zdej‰í nauãná stezka název Údolím lapkÛ z Drakova.
Pokraãujeme-li po proudu ﬁeky, cesta nás dovede ke kamenné stavbû,
tedy jejímu zbytku, kter˘ pﬁipomíná zﬁíceninu hradu. Podrobnûj‰í
zkoumání prozradí, Ïe stavba mûla ãtvercov˘ pÛdorys, byla uvnitﬁ
dutá a nitro „vûÏe“ je poznamenáno Ïárem. Jde totiÏ o zbytek nûkdej‰í vysoké pece. Je to velmi vzdálená sestﬁenice tûch, které dnes
taví rudu v moderních Ïelezárnách. Její princip byl ov‰em velmi podobn˘. Namísto koksu se zde v‰ak topilo dﬁevem. Lorenzova, nebo
téÏ Vavﬁincova, huÈ byla zaloÏena na poãátku 19. století nájemci bis-
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kupsk˘ch hutí v Îelezné, bratry Krischov˘mi. HuÈ byla v provozu jen
krátce, poté byla tavba Ïeleza zastavena. O nûco déle pracoval nedalek˘ KristiánÛv hamr, kter˘ zdej‰í Ïelezo zkujÀoval. Kolem roku
1822 se majitelé pokusili v˘robu obnovit, huÈ v‰ak jiÏ byla ve velmi
‰patném stavu. Pﬁesto se torzo pece zachovalo a jako technická památka je dokladem prÛmyslové revoluce v kraji Hrubého Jeseníku.
Nedaleko torza vysoké pece bychom na‰li skuteãnou zﬁíceninu hrádku. Jako mnoho jin˘ch ani tento po sobû nezanechal písemné prameny. Podle lokality, kde se nacházel – tedy osady Drakov – se mu ﬁíkalo stejnû, nûmecky Drachenburg. Ale moÏná dal spí‰e hrad jméno
budoucí osadû. Patrnû zde byla jakási celnice, která stráÏila hranici
Moravy a Slezska. Tomu by odpovídala doba vzniku hrádku, kterou
odborníci kladou do druhé poloviny 13. století. Podle jediného stﬁepu, kter˘ zde byl nalezen, se usuzuje, Ïe na pﬁelomu 14. a 15. století
hrad je‰tû stál. Zanikl patrnû kvÛli poÏáru, o ãemÏ svûdãí zuhelnatûlé pozÛstatky v okolí i to, Ïe se z hrádku zachovaly jen terénní nerovnosti.
Se zánikem hrádku Drakova souvisí legenda, podle níÏ dala jméno
zdej‰í ﬁece dcera hradního pána Pavla. Byla pr˘ nesmírnû krásná, ale
také divoká, jako zdej‰í kraj, a odmítala v‰echny nápadníky. Jeden
z nich se jí chtûl zmocnit násilím, a tak vzal hrádek zteãí. KdyÏ Pavla
vidûla, Ïe její otec padl a není pro ni záchrany, vrhla se z vûÏe do ﬁeky. Její ãerné vlasy se pustily po proudu, a tak se od té doby ﬁece zaãalo ﬁíkat âerná Opava.

7/2020

Osada Drakov vznikla uÏ za tﬁicetileté války a pÛvodnû se jmenovala Christian Hammer podle nedaleké provozovny. Postupnû se rozrostla na ‰est usedlostí, hlavnû hutníkÛ. Nechybûla ani hospoda.
Posledním obyvatelem Drakova byl lesník Lindner, kter˘ zde Ïil aÏ
do roku 1976. KdyÏ se odstûhoval, lesovna vyhoﬁela a tím osada zanikla. Jedin˘m pozÛstatkem je tak nûkdej‰í sídlo arcibiskupského polesí, které stojí na levém bﬁehu ﬁeky. Právû kolem této hájovny vedla
odboãka staré stezky pﬁes Heﬁmanovické sedlo do Zlat˘ch Hor a do
Slezska. Dnes cesta slouÏí uÏ jen jako pﬁíjezd k hájovnû a parkovi‰ti
u ﬁeky.
Kousek dál po toku ﬁeky najdeme stopy po nûkdej‰ím hamru, kter˘
nesl jméno Josefsk˘ a byl podle nûkter˘ch dokladÛ zaloÏen jiÏ
v 15. století. V té dobû byl patrnû nejvût‰ím hamrem v této oblasti.
V˘roba zde zanikala a opût byla obnovována. V roce 1809 byl postaven znovu, tentokrát Hilariem Krischem, jedním ze dvou bratrÛ, kteﬁí provozovali hamr v Drakovû.
Kolem hamru se tûÏilo a zpracovávalo Ïelezo více neÏ sto let. Poté
byla v˘roba zastavena a hamr slouÏil jako skladi‰tû. Budovy stály
je‰tû v 80. letech 20. století, poté se ale zﬁítily. Dodnes se zachovaly
základy s otvorem pro hﬁídel vedoucí od vodního kola, která pohánûla mohutné kladivo. V tûsné blízkosti ruiny hamru se nachází památeãní buk, jehoÏ stáﬁí se odhaduje na více neÏ 200 let.
Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Foto: cs.m.wikipedia.org, Petr Fabian

Sport

Dostihová sezóna 2020
I v leto‰ním roce pﬁiná‰ím informace pﬁíznivcÛm dostihového sportu o startech a v˘sledcích na R˘maﬁovsku a Bruntálsku trénovan˘ch koní. Zaãátek tuzemské dostihové sezóny 2020 byl poznamenán pandemií Covid-19, a tak se
brány nejen tuzemsk˘ch dostihov˘ch drah pozvolna otevíraly aÏ v druhé polovinû kvûtna.
První dostihov˘ mítink u nás se uskuteãnil na mosteckém hipodromu,
kde byli na startu dva z koní modro-Ïlut˘ch barev dostihové stáje
(DS) Dr. Charvát trenéra Pavla TÛmy, kteﬁí zde zaznamenali ãtvrté
a ‰esté místo.
První ze zahraniãních závodi‰È obnovilo provoz 30. kvûtna, a to v nûmeck˘ch DráÏìanech. Pro trenéra Pavla TÛmu v‰ak leto‰ní sezóna
zaãala je‰tû pﬁed omezením v dÛsledku pandemie, a to jiÏ 9. ledna na
italském závodi‰ti v Pise, kde se vítûzn˘m startem v dostihu pﬁes
proutûné pﬁekáÏky (PP) na 3500 m s Ïokejem Janem Faltejskem
v sedle pﬁedstavil ãtyﬁlet˘ valach First of All z DS Dr. Charvát. Stejná
dvojice si na témÏe závodi‰ti vítûzství zopakovala i o pût t˘dnÛ pozdûji (16. února), kdyÏ po boji ovládla dostih Gd-2 na 3500 m PP.
Trenér Pavel TÛma zaznamenal téhoÏ dne i jedno druhé místo, které
v dostihu pﬁes PP Gd-1 na 4000 m, vybojoval taktéÏ s Ï. Janem
Faltejskem desetilet˘ valach Anaking z DS Dr. Charvát.
Dostihovému centru (DC) trenérky Evy Záhorové z Dolní Moravice
zaãala leto‰ní sezóna aÏ 6. ãervna na dostihové dráze Chuchle Aréna
Praha. Ke dvojici svûﬁencÛ trenérky Evy Záhorové se na startu tﬁetího
dostihu, Ceny Emont Bohemia, roviny II. kat. na 2400 m, seﬁadilo dal-

‰ích dvanáct soupeﬁÛ. Koneãné páté místo zde vybojovala ãtyﬁletá hnûdá klisna Dalarala s Ïokejkou Martinou Havelkovou a o poznání lépe
se pak vedlo Ïokeji Martinu Srncovi, kter˘ v sedle sedmileté klisny
Ravielly obsadil místo druhé. O dostih dﬁíve si svou leto‰ní premiéru,
navíc vítûznou, odbyla tﬁíletá klisna Faliraki, která s Ïokejem Janem
Vernerem ovládla Cenu Hitradia City, rovina IV. kat. na 2 200 m.
Sedmého ãervna se t˘m Pavla TÛmy vydal opût do italského Merana,
odkud si zásluhou zástupcÛ DS Dr. Charvát, osmiletého Northerly Wind
a ãtyﬁletého valacha First of All, odvezl poháry za dvû první místa.
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Dostihová sezóna se 20. ãervna naplno rozebûhla i na pardubickém
závodi‰ti, kde se oproti zvyklostem otevﬁely brány o pût t˘dnÛ pozdûji neÏ v pﬁede‰l˘ch letech. Hned úvodní dostih poznamenan˘ celodenním vydatn˘m de‰tûm, Cenu Slavia poji‰Èovny, a. s., pﬁes PP IV.
kat. na 2 800 m, ovládl zástupce stáje Dr. Charvát, tﬁílet˘ valach
Gatsby s Ïokejem Janem OdloÏilem. Tﬁetího dostihu dne, Ceny za
podpory spoleãnosti ENIGOO, s. r. o., steeplechase crosscountry IV.
kat. na 3 300 m, se spolu se ãtrnácti soupeﬁi úãastnil i pûtilet˘ valach
Motiv z tréninku Veroniky Lempochnerové, kter˘ s Ïokejem Janem
OdloÏilem obsadil velmi hezké druhé místo. Stejnû jako v prvním dostihu mûla DS Dr. Charvát svého zástupce i v osmém, posledním dostihu odpoledne. Tou byla Cena Dostihového klubu, steeplechase IV.
kat. na 3 500 m, ve které se po bezmála dvouleté pauze ukázal na
startu pûtilet˘ valach Focolat du Large. I on spolu s Ïokejem Janem
Faltejskem bojoval o vítûzství, které mu v‰ak uniklo o pouhou délku
za vítûznou klisnou Libu‰kou.
Îe se trenéru Pavlu TÛmovi a jeho svûﬁencÛm z DS Dr. Charvát
v italském Meranu daﬁí, se potvrdilo bûhem dal‰ího dostihového dne,
27. ãervna. Své ‰esté vítûzství v kariéﬁe ze sedmi startÛ zde se sv˘m
stabilním jezdcem, Ïokejem Janem Faltejskem, vybojoval ve steeplechase Gd-2 na 3 800 m ãtyﬁlet˘ valach First of All.
Prvního ãervence zahájilo s t˘denním zpoÏdûním, zavinûn˘m vydatn˘m de‰tûm, leto‰ní sezónu závodi‰tû v polské Wroclawi. Jedin˘m
zástupcem na Bruntálsku trénovan˘ch koní byl Milsueldos DS PT
Team & Bodláková trenéra Pavla TÛmy, kter˘ v dostihu zvaném
Nagroda 20000, PP na 2 800 m, pﬁi své premiéﬁe vybojoval s Ïokejem Janem OdloÏilem hezké druhé místo.
âtvrtého ãervence odstartovala v Pardubicích série kvalifikaãních

dostihÛ na Velkou pardubickou (VP). Vítûzem úvodní kvalifikace se
stal loÀsk˘ vítûz VP, desetilet˘ valach Theophilos z tréninku Josefa
Váni st. Druh˘m dostihem pardubického mítinku byla Cena Arno‰ta
z Pardubic – podporovaná Dopravním podnikem mûsta Pardubic,
a. s., steeplechase crosscountry IV. kat. na 3 200 m, jíÏ se zúãastnil
Hamis trenérky Veroniky Lempochnerové z Horní Moravice a ãtyﬁlet˘ svûﬁenec trenéra Pavla TÛmy Tech Jury z DS Dr. Charvát, jenÏ si
v˘konem „jistû“ dobûhl pro první místo. âtyﬁlet˘ Hamis pak obsadil
místo ãtvrté.
·estého ãervence se uskuteãnil první dostihov˘ den na dráze v Lysé
nad Labem, kde mûla DS Dr. Charvát na startu dva zástupce. Jako
první se v ‰estém dostihu, Memoriálu Evy Palyzové, steeplechase
crosscountry I. kat. na 4 600 m, pﬁedstavil osmilet˘ valach Peintre
Elusif s Ïokejem Janem Faltejskem. Vinou pádu se v‰ak tato dvojice
do cíle nedostala. O poznání lépe se pak v osmém, závûreãném dostihu pﬁes PP spol. Conseq na 3 200 m V. kat. vedlo pûtiletému bílému valachu Res Judicata.
I brány bratislavského závodi‰tû PetrÏalka se nejen kvÛli pandemii
otevﬁely aÏ v druhé polovinû ãervna. Na startu prvního dostihového
dne byla 21. ãervna i Evou Záhorovou pﬁipravovaná ãtyﬁletá bílá klisna Myrna, která s Ïokejem Martinem Srncem s devítidélkovou ztrátou na vítûze obsadila ãtvrté místo. TatáÏ klisna se na bratislavské
dráze ukázala o tﬁi t˘dny pozdûji, 12. ãervence, a to v handicapovém
dostihu Boschky, roviny III. kat. na 1 200 m. S jezdcem Danielem
Vyhnálkem si tentokrát vedla mnohem lépe a po boji v cílové rovinû
získala premiérové vítûzství. Do bojÛ v t˘Ï den zasáhl je‰tû ãtyﬁlet˘
hnûd˘ valach Nel, jenÏ opût s Davidem Vyhnálkem v sedle obsadil
tﬁetí místo.
Foto a text: Miroslav ·koda

Turnaj v kuÏelkách hostil hráãe z celé republiky
Na kuÏelnû v R˘maﬁovû se v sobotu 18. ãervence konal tﬁetí roãník
Memoriálu Petra ·védíka v kuÏelkách tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ.
Turnaje se zúãastnilo 26 hráãÛ z celé âeské republiky.
Kategorie LP1 mûla jasného favorita, byl jím domácí Jiﬁí Polá‰ek.
Boj o druhou pﬁíãku probíhal mezi Petrem Kumstátem z KK Blansko
a Oldﬁichem Ledabylem z Horního Bene‰ova. Stﬁíbrnou medaili s poãtem 418 bodÛ bral nakonec Kumstát. V kategorii LP 2 zvítûzil domácí Ivo Mrhal, kdyÏ o sedm kuÏelek pﬁehrál Jana ·merdu z KK
Blansko. Bronz si v této kategorii odvezl Josef Zounar z KK Blansko.
V jediné kategorii se domácí hráãi neumístili na pﬁíãce nejvy‰‰í –

R˘maﬁov‰tí desetibojaﬁi
zakonãili sezónu
Desetibojaﬁi slavnostnû dosportovali do cíle 44. roãníku. Postupnû
zápolili v deseti disciplínách, které zahajuje R˘maﬁovská padesátka
(turistika nebo kolo), navazuje bûh na 1000 m, stﬁelba ze vzduchovky, kuÏelky, plavání, bûh na lyÏích, stolní tenis, vrh koulí, skok do
dálky a bûh na 60 m. Pravidla jsou taková, Ïe body ze tﬁí nejménû
úspû‰n˘ch nebo vynechan˘ch disciplín se soutûÏícím nepoãítají.
Závody probíhají vût‰inou v pátek nebo v sobotu a kategorie jsou
rozdûleny dle vûku a pohlaví. Do R˘maﬁovského desetiboje se mohou zapojit i dûti.
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v kategorii TPM, kde s poãtem 536 bodÛ zvítûzil Jozef Kuzma
z Baníku Ostrava. Zlato uteklo r˘maﬁovskému hráãi Bohumilu
Kocourkovi pouze o sedm bodÛ, a tak bral stﬁíbro. Bronzové umístûní zÛstalo také v R˘maﬁovû, získal ho Miroslav Grebenár.
Dlouholet˘ domácí ‰ampion Zdenûk Doãkálek se nyní ocitl v roli organizátora a touto cestou dûkuje za vynikající organizaci Romanû
Valové, Ladislavu Stárkovi, Antonínu Sochorovi, Jaroslavu
Heblákovi a Jiﬁímu Polá‰kovi a také sponzorÛm – firmû RD
R˘maﬁov, mûstu R˘maﬁovu a Mûstskému muzeu R˘maﬁov.
JS
Z podkladÛ ZdeÀka Doãkálka
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Leto‰ní zápolení v kategorii Ïen A ovládla Lenka Kastnerová, kategorii Ïen B Markéta Míãková a kategorii Ïen C Alena Jurá‰ová. Mezi muÏi v kategorii A zvítûzil Karel Toman, v kategorii B Jiﬁí Jaro‰ a v kategorii C Jaroslav Hofman. V kategorii dûtí do deseti let panuje Jakub
Kastner a v kategorii star‰ích dûtí do 15 let zvítûzila Ema Îáková.
Slavnostní vyhlá‰ení se neslo ve veselém duchu, úãastníci si vzájemnû blahopﬁáli k odveden˘m v˘konÛm za cel˘ rok a soutûÏní rivalita
byla zaÏehnána u spoleãného stolování a závûreãného tance. Hlavní
organizátorka Alena Jurá‰ová podûkovala v‰em, kteﬁí pﬁiloÏili ruku
k dílu pﬁi závodech v jednotliv˘ch disciplínách, za moderování veãera i za pﬁipravené obãerstvení.
R˘maﬁov‰tí desetibojaﬁi vyz˘vají v‰echny nové zájemce, aby se pﬁidali ke spoleãnému soutûÏení. SoutûÏ pak bude je‰tû napínavûj‰í.
Zahoìte obavy a pﬁipojte se k úãastníkÛm 45. roãníku R˘maﬁovského
desetiboje pﬁi úvodní turistické disciplínû 5. záﬁí 2020, aÈ si na konci
roãníku mÛÏete s ostatními desetibojaﬁi zazpívat „My jsme ta parta na
desetiboj, my nevzdáme nikdy Ïádn˘ boj“.
JS
Foto: Josef Vosyka, JS

Kvalitnû obsazen˘ Lord Cup byl letos jednodenní
Na konci ãervna se na r˘maﬁovském fotbalovém hﬁi‰ti opût konal turnaj mládeÏe Lord Cup. Jednadvacát˘ roãník byl kvÛli epidemiologické situaci a hygienick˘m opatﬁením jen jednodenní a omezen na dvanáct soutûÏních t˘mÛ. Na
zaãátku turnaje byla uctûna památka Franti‰ka Pohanky.
Slavnostního zahájení se ujal starosta R˘maﬁova Ludûk ·imko spoleãnû s reprezentantem ZdeÀkem Pospûchem a Kateﬁinou Furikovou,
reprezentantkou a odchovankyní SK Jiskra R˘maﬁov. Reprezentanti
mûli v poledne autogramiádu a v‰echny t˘my vyuÏily moÏnosti se
s nimi vyfotografovat.
Na turnaji se pﬁedstavilo celkem 170 hráãÛ a hráãek z t˘mÛ hrajících
v krajské a divizní soutûÏi, hrálo se systémem 7+1 na tﬁech minihﬁi‰tích souãasnû. Cel˘m dnem hráãe i témûﬁ 400 náv‰tûvníkÛ provázelo
pûkné poãasí. Po vyãerpávajících bojích ãekala na úãastníky turnaje
odmûna v podobû konfetového ohÀostroje a vyhlá‰ení v˘sledkÛ.
Pﬁíãku nejvy‰‰í obsadil FC Hlinsko v zelen˘ch dresech, stﬁíbro zís-

kala TJ Slavia Radonice a bronz FK Agria ChoceÀ. Domácí muÏstvo
SK Jiskra R˘maﬁov se umístilo deváté. Byla rozdána ﬁada individuálních cen, napﬁíklad nejlep‰í brankáﬁkou byla vyhlá‰ena Eli‰ka
Melounová z FC Hlinsko a ·imon Tomãík z domácích hráãÛ byl vyhlá‰en talentem turnaje. KaÏdé muÏstvo obdrÏelo pohár a vûcné ceny, které pﬁedávali místostarostka R˘maﬁova Lenka Vavﬁiãková
a pﬁedseda Okresního fotbalového svazu Bruntál Václav Vojtí‰ek.
SK Jiskra R˘maﬁov dûkuje mûstu R˘maﬁov, firmû RD R˘maﬁov
a dal‰ím sponzorÛm, panu Podlasovi za obstarání obûdÛ, rovnûÏ dûkuje organizátorÛm Kamilu Furikovi, Romanû Furikové i ostatním
poﬁadatelÛm, zapisovatelÛm a generátorÛm v˘sledkÛ, hráãÛm kategorie U15, kteﬁí sbírali míãe a byli vÏdy pﬁi ruce, kdyÏ bylo potﬁeba,
a lidem zaji‰Èujícím obãerstvení v celém areálu.
JS
Foto: Tomá‰ Furik

Zlatá kolobûÏka 2020
Tradiãní závod kolobûÏkáﬁÛ Zlatá kolobûÏka se konal v Plzni ve dnech
20.–21. ãervna a tímto závodem zároveÀ byla zahájena Rollo liga 2020. Stalo
se jiÏ zvykem, Ïe také závodníci Ski klubu RD R˘maﬁov jsou její souãástí a nechávají za sebou v˘raznou stopu. Ze Zlaté kolobûÏky 2020 si klub odvezl 8 zlat˘ch, 11 stﬁíbrn˘ch a 7 bronzov˘ch medailí.
Na start se postavilo 161 závodníkÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií, od dûtí pod 10 let aÏ po skuteãné veterány nad 60 let vûku. V‰echny kategorie byly poãetnû obsazené – od elitních borcÛ aÏ po hobby jezdce,
kaÏd˘ mûl svého soupeﬁe. KvÛli „covidov˘m“ omezením se cel˘ program odehrál na cyklistickém oválu Rapid PlzeÀ a nabídl divácky
velmi atraktivní závody s ãast˘mi prÛjezdy závodníkÛ, takÏe se bylo
stále na co dívat.
V sobotu závody skrápûl dé‰È, ale to nebránilo skvûl˘m v˘konÛm.
V˘sledky kritéria: Filip Kreãmer 1. místo – Ïák; Vûra Vybíralová
2. místo – master; Tomá‰ Sedláﬁ 2. místo – junior; Anna Fryblíková

3. místo – pﬁípravka; Jan Vinohradník 3. místo – Ïák; Jakub Vystrãil
2. místo – Ïák; Klára Slováková 2. místo – kadetka; Franti‰ek Sázel
1. místo – kadet; Kry‰tof Vystrãil 3. místo – pﬁípravka; Jan Moises
2. místo – pﬁípravka. V podveãerním závodu vybojovala Ïákovská
‰tafeta ve sloÏení Anna Fryblíková, Filip Kreãmer, Jakub Vystrãil
1. místo a ‰tafeta kadetÛ ve sloÏení Klára Slováková, Franti‰ek Sázel,
Marek Sázel 2. místo.
V nedûli slunce vysu‰ilo asfalt a umocnilo radost ze závodûní.
Tradiãní dlouh˘ závod se jel na 1,1 km dlouhém cyklistickém okruhu – muÏi i junioﬁi museli zvládnout 22 kol, tj. 24,5 km. A závod to
byl leteck˘. Vedoucí skupina vãetnû Tomá‰e Sedláﬁe mûla v cíli prÛmûr pﬁes 30 km/h, a pln˘ poãet okruhÛ zvládlo objet 17 muÏÛ a juniorÛ z 60 startujících. V˘sledky dlouhého závodu: Filip Kreãmer
1. místo – Ïák; Vûra Vybíralová 3. místo – master; Tomá‰ Sedláﬁ 2.
místo – junior; Anna Fryblíková 3. místo – pﬁípravka; Jan

33

-07-2020

29.7.2020 13:57

Stránka 34

7/2020

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Vinohradník 3. místo – Ïák; Amálie Vinohradníková 3. místo – kadetka; Jakub Vystrãil 2. místo – Ïák; Klára Slováková 2. místo – kadetka; Franti‰ek Sázel 1. místo – kadet; Kry‰tof Vystrãil 2. místo –
pﬁípravka; Jan Moises 1. místo – pﬁípravka.
Kromû medailistÛ je tﬁeba zmínit i ty závodníky, kteﬁí skonãili tûsnû
pod stupni vítûzÛ: Matûj Fryblík, Adam La‰ák a Ondﬁej Baslar. O co
nejlep‰í umístûní nebo jen dobr˘ pocit z odvedeného v˘konu bojova-

li také Jakub Fryblík, Viktor Moninec, Jakub Barusel a Patrik
Kreãmer.
Zvítûzit mohou sice jen nûkteﬁí, ale 100% vyhráli v‰ichni závodníci,
doprovod a diváci. Zkrátka ti, co zaÏili pozitivními emocemi nabit˘
program Zlaté kolobûÏky 2020.
Mgr. Petra Dvoﬁáãková
Foto: Lenka Králová

DuKo triatlon letos pﬁivítal pouze dûti
V sobotu 25. ãervence mûl odstartovat 26. roãník DuKo triatlonu, jehoÏ poﬁadatelství se poprvé ujal Ski klub RD R˘maﬁov. Tuto tradiãní sportovní událost, na kterou se sjíÏdûjí závodníci z celé republiky i ze zahraniãí, pﬁekazila
hygienická naﬁízení vydaná 17. ãervence.
Organizátoﬁi neváhali a uspoﬁádali stejnou soutûÏ s trasami pouze pro
dûti, aby bylo moÏné pohlídat úãast do 100 osob, i kdyÏ zmínûná opatﬁení v sobotu jiÏ neplatila. Na start se postavilo pût závodníkÛ, kteﬁí pod
zamraãenou oblohou vbûhli do rybníka v Edrovicích v první disciplínû,
kterou bylo plavání. Stateãnû uplavali urãenou vzdálenost dle kategorií,
zdolali poté nûkolik okruhÛ na kole a poslední síly patﬁily bûhu.
V‰ichni závodníci dobûhli do cíle ve zdraví a ‰Èastní, Ïe závod dokonãili. Nejmlad‰í úãastník Vítûzslav ·opík stejnû jako Anna
Fryblíková, Kry‰tof Vystrãil, Jakub Barusel i Filip Kreãmer obdrÏeli
sladké ceny, perníkové medaile a zlat˘ pohár.
I pﬁes mal˘ poãet závodníkÛ se akce nesla v pozitivním duchu.
Organizátoﬁi vyjádﬁili pﬁání, aby se v pﬁí‰tím roce dûti se‰ly s dospûl˘mi závodníky opût pﬁi velkém závodû.
Foto a text: JS

dTest

Jak na reklamaci automobilu
Kupující je oprávnûn uplatnit právo z vady, která
se vyskytne u spotﬁebního zboÏí v dobû dvaceti
ãtyﬁ mûsícÛ od pﬁevzetí. Stejnû je tomu i pﬁi koupi
automobilu. Platí v‰ak toto ustanovení vÏdy? Nebo
mÛÏe prodejce nûkdy záruku omezit? A je rozdíl
u ojetého a nového automobilu? Jak je to v pﬁípadû koupû vozu na Iâ? A co znamená, Ïe je vozidlo
prodáváno úhrnkem?
Koupû automobilu b˘vá zpravidla vût‰í investicí, proto je dobré pﬁedem znát v‰echny
moÏné nástrahy, které mÛÏou nastat, pokud
se na zakoupeném vozidle vyskytnou vady.
„V praxi mÛÏeme rozli‰it tﬁi situace – vÛz si
zakoupíte jako spotﬁebitel od podnikatele,
koupíte jej od jiné nepodnikající osoby, anebo jste také podnikatel a vÛz zakoupíte od jiného podnikatele,“ vysvûtluje Eduarda Hek‰ová, ﬁeditelka spotﬁebitelské organizace
dTest.
V pﬁípadû, Ïe spotﬁebitel kupuje automobil
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od podnikatele, je tﬁeba vûnovat pozornost je‰tû tomu, zda jde o vÛz
ojet˘, ãi zcela nov˘. Obecnû platí, Ïe na nûj máte záruku 24 mûsícÛ.
To znamená, Ïe po tuto dobu mÛÏete u prodejce reklamovat ve‰keré
vady, které se na automobilu objeví. Av‰ak v pﬁípadû koupû ojetého
vozu mÛÏe b˘t tato záruka zkrácena aÏ na polovinu.
Zkrácení záruky u ojetého vozidla v‰ak není jedinou nástrahou.
V pﬁípadû koupû bazarov˘ch automobilÛ se nezﬁídka stává, Ïe prodejce uvede do kupní smlouvy v‰echny moÏné vady, které by vÛz
mohl mít. Tímto jednáním se snaÏí zamezit pozdûj‰ím reklamacím
uveden˘ch vad. Ze zákona totiÏ platí, Ïe nelze reklamovat vadu, pro
kterou bylo zboÏí prodané za niÏ‰í cenu, nebo vadu zpÛsobenou bûÏn˘m opotﬁebením, kterou mûl automobil pﬁi pﬁevzetí kupujícím.
Pﬁi nákupu nového automobilu by se mûli mít na pozoru hlavnû podnikatelé. V kupních smlouvách se ãasto objevují ujednání, která
omezují práva kupujícího pﬁi reklamaci vozu. Jsou to napﬁíklad ustanovení, která zavádí povinnost servisních prohlídek v autorizovan˘ch
servisech, povinné roãní kontroly a podobnû. Nûkdy nemusí b˘t tato
ujednání na první pohled vÛbec patrná, a kupující je tak snadno pﬁehlédne. Takov˘m ujednáním mÛÏe b˘t povinnost, aby servis, ve kterém je provádûna prohlídka, zaznamenal záznam o prohlídce do spe-
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ciální servisní knihy. V pﬁípadû, Ïe si pak majitel automobilu vybere
servis, kter˘ nemá do speciální servisní knihy pﬁístup, mÛÏe pﬁijít
o celou záruku. Zatímco u spotﬁebitelÛ by se k takovému ujednání ze
zákona vÛbec nepﬁihlíÏelo, u podnikatelÛ je situace jiná.
Pﬁi koupi mezi dvûma podnikateli mÛÏe mít prodejce v podstatû jakékoliv poÏadavky na zachování záruky. „Záruka na zakoupené zboÏí podnikatelem mÛÏe b˘t jakkoliv zkrácena a pﬁípadnû smluvnû
i úplnû vylouãena. A to samé platí pﬁi koupi automobilu spotﬁebitelem od jiné nepodnikající osoby,“ uvádí Eduarda Hek‰ová.
Pokud není mezi dvûma podnikateli nebo dvûma nepodnikajícími fyzick˘mi osobami dohodnuta záruka nebo její podmínky, platí, Ïe
zjevné vady se musí reklamovat bez zbyteãného odkladu a ty skryté
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pak do dvou let. Je ale nutné mít na pamûti, Ïe skrytou je pouze taková vada, kterou mûl automobil jiÏ pﬁi pﬁevzetí. Nejde tedy o jakoukoliv vadu, která se na vozidle objeví bûhem dvou let od koupû.
Nûkdy se také lze setkat s tím, Ïe je automobil prodáván s popisem
„jak stojí a leÏí“. Toto slovní spojení oznaãuje takzvan˘ prodej úhrnkem. „Pﬁi tomto zpÛsobu prodeje jsou automaticky vylouãena v‰echna práva z vadného plnûní – takové zboÏí nelze reklamovat. Pﬁi prodeji automobilu by se v‰ak tento zpÛsob prodeje nemûl vÛbec uplatnit, protoÏe je urãen pro prodej souboru rÛzn˘ch vûcí. Pokud máte
moÏnost se tomuto ustanovení ve smlouvû vyhnout, radûji se pokuste
jej vypustit,“ uzavírá Eduarda Hek‰ová.
Lucie Pﬁinesdomová, dTest

Z kapsáﬁe tety Kvûty

Tak to jde i nejde
Mám v Ïivé pamûti událost z doby minulé. O co ‰lo? Nic svûtoborného – ne‰el totiÏ del‰í ãas elektrick˘ proud ve mûstû. ·la jsem
právû k bankomatu. Ani nezamrkal a nedal mi nic a dveﬁe penûÏního ústavu byly na zámek. Pﬁece se nezblázním, nûjaké drobné
je‰tû v penûÏence zb˘vají. Ale ouha, prodejna je uzavﬁena, nesvítí
se a pokladny jsou mimo provoz. Jdu domÛ a mÛj kamarád v˘tah
o mû nemá zájem, musím dofunût po schodech, v pﬁedsíni potmû
nahmatat vû‰ák. UÏ se tû‰ím na voÀavé kafíãko, mÛj Ïivotabudiã.
Pﬁedtím je‰tû ml˘nek… ml˘nek? Nemá ‰Èávu. Zato ledniãka má
‰Èávu, protoÏe uÏ teãe a slzí. O‰idím nûãím ÏízeÀ a moje kroky vedou k televizi. To uÏ je moc, ani tudy cesta nevede. Tak se s mine-

rálkou v ruce posadím a pﬁem˘‰lím, jak jsme vlastnû zranitelní.
Od zaãátku bﬁezna jde v‰ak o velice závaÏn˘, nepoznan˘, nebezpeãn˘ a celosvûtov˘ problém. Zasáhl nás a bude znát v celé ‰íﬁi
obyãejného a spoleãenského Ïivota. Nemyslela jsem, Ïe se nûãeho
podobného doãkám. My lidé máme strach z nejistoty. Doba koronavirová. MrÀav˘ vetﬁelec dokázal pﬁevrátit svût lidí vzhÛru nohama. Musíme hrát ‰achy s tímto virem chytﬁe a hledat svûtlo na konci tunelu. Ihned. Co je dÛleÏité a v této chvíli opomíjené?
Nesmíme ztratit optimismus a schopnost pracovat, zapojit se do
pracovního procesu, protoÏe jsme v karanténû nûjak zlenivûli.
Si

JAK VYJDE
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Stránka 36

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Pro novû zﬁizované pracovi‰tû v R˘maﬁovû

hledáme KONSTRUKTÉRA nebo PROJEKTANTA
fasádních systémÛ provûtrávan˘ch obvodov˘ch plá‰ÈÛ.
Praxe v oboru dﬁevûn˘ch, ocelov˘ch konstrukcí,
popﬁípadû strojaﬁské vzdûlání je v˘hodou.
Plat: 23.000 aÏ 33.000 Kã plus prémie
Benefity: Stravenky, finanãní pﬁíspûvek na volnoãasové aktivity;
Kontakt: Petr Vala; 775 219 194; vala@iltegro.cz
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