-08-2020

26.8.2020 11:55

Stránka 1

číslo 8/2020

cena 15 Kč

vyšlo 28. 8. 2020

Na pouti v Rudû se se‰ly stovky
poutníkÛ

Marek âermák uvede v r˘maﬁovském
kinû film ·arlatán

BlíÏí se volby do krajsk˘ch
zastupitelstev

ročník XXII.

Peloton v˘znamého cyklistického závodu
projel R˘maﬁovskem

Probûhl jiÏ sedm˘ V˘jezd na koleãkov˘ch
lyÏích na Pradûd

-08-2020

26.8.2020 11:55

Stránka 2

8/2020

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Autorem vítûzné astrofotografie je Václav Paveza z R˘maﬁova
Komety byly v dﬁívûj‰ích dobách povaÏovány za nositele ‰patn˘ch
zpráv a pomocníky pﬁi vû‰tûní budoucnosti, v souãasnosti jsou objektem zájmu vûdcÛ, novináﬁÛ a fotografÛ. âeská astronomická spoleãnost, která poﬁádá astrofotografickou soutûÏ, vyhlásila vítûze za ãervenec 2020 právû za snímek komety. Titul âeské astrofotografie pﬁedala Václavu Pavezovi. Uãitel bruntálské prÛmyslovky Ïijící
v R˘maﬁovû pojmenoval svÛj vítûzn˘ snímek Velká kometa roku 2020.
ZnázorÀuje kometu nad vrcholem Pradûdu a mÛÏete ji vidût na titulní
stranû novin.

Jak vznikla va‰e vítûzná astrofotografie?
Na Ovãárnu jsem se dostal kolem jedenácté hodiny veãer a vy‰el jsem
k Vysoké holi. V té pozici, v jaké kometa byla, nebyl problém vyfotit samostatnû oblohu, nasnímal jsem asi 60 snímkÛ zadní kompozice, které se
pak na sebe vrství, ãímÏ se docílí nejlep‰ího efektu. Ze snímku odstraÀuji
letadla, letící satelity a svûteln˘ ‰um, ale zachoval jsem svûtelné zneãi‰tûní, takÏe ta modrá a oranÏová barva na snímku je taková, jaká byla ve skuteãnosti. Mûl jsem to celé spoãítané, aby to vy‰lo do kompozice. Kometa
byla v té dobû zhruba pût aÏ ‰est stupÀÛ vysoko vÛãi pozici Pradûdu. Proto
jsem musel sejít asi o 100 metrÛ níÏ a tam jsem ãekal, neÏ vyjde mûsíc, to
bylo asi ve tﬁi hodiny ráno, a nafotil jsem pﬁední kompozici.
Do soutûÏe o astrofotografii mûsíce âeské astronomické spoleãnosti
pﬁi‰lo mnoho fotografií a porota vybrala tu va‰i jako nejlep‰í. Mûl jste
radost, bylo to pro vás pﬁekvapení?
JelikoÏ snímky hodnotí porota odborníkÛ z âeské astronomické spoleãnosti a kometu opravdu fotil témûﬁ kaÏd˘, mûl jsem z ocenûní velkou
radost. Pﬁedpokládal jsem, Ïe pokud porota vybere mou fotografii, bude to klasická astrofotka komety bez krajiny, kterou jsem také zaslal
a na níÏ jsem si dal pﬁi zpracování zvlá‰È záleÏet. Fotka s Pradûdem má
ale jistû vût‰í popularizaãní hodnotu.
Kolikrát jste se jiÏ úãastnil fotografick˘ch soutûÏí?
Prakticky vÛbec, za celou dobu, co fotím, by se to dalo spoãítat na prstech jedné ruky. Pﬁed osmi lety jsem se úãastnil soutûÏe Portálu ãeské
flóry, v níÏ jsem zvítûzil v kategorii vûdeck˘ch snímkÛ s fotkou masoÏravky. Obãas za‰lu fotku na NASA astrosnímek dne, ale tím to konãí.
Jak dlouho se zab˘váte astrofotografováním?
¤ekl bych, Ïe to ‰lo ruku v ruce s fotografickou technikou, kterou jsem

Dolní ãást zimního souhvûzdí lovce Oriona s velkou koncentrací mlhovin. Snímku dominují tﬁi hvûzdy Orionova pásu, Velká Mlhovina
a modr˘ veleobr Rigel

Ledovcová zátoka Jökulsárlón – zásobárna „diamantÛ“ pro nedalekou, velmi známou pláÏ. V pozadí pohled na horsk˘ masiv
Öraefajökull s nejvy‰‰í horou Islandu Hvannadalshnjúkur

Mlok skvrnit˘ stráÏící horní re‰ovsk˘ vodopád

Souhvûzdí lovce Oriona nad Ztracen˘mi kameny
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mûl k dispozici. UÏ to bude asi deset let, co jsem zkou‰el první astrofotku, je‰tû s kompaktním fotoaparátem. Pokus to byl dost chab˘, ale uÏ
tenkrát jsem vidûl velk˘ potenciál v moÏnostech zpracování obrazov˘ch
dat. KdyÏ to hodnû zjednodu‰ím, klasick˘ postup je vÏdy nafotit vût‰í
mnoÏství snímkÛ téhoÏ objektu a ty poté zregistrovat pﬁesnû pﬁes sebe.
Následnû se pﬁeloÏené snímky zprÛmûrují do jednoho finálního snímku.
Tento postup umoÏní velmi radikální úpravy v editoru aÏ do stavu, kter˘ je prezentovateln˘.
Îivíte se fotografováním, nebo je to koníãek?
Fotografování mám pﬁedev‰ím jako koníãek. Obãas ale vezmu i nûjaké
svatební focení nebo focení interiérÛ. Pﬁedev‰ím na pokrytí nákladÛ na
nákup nové techniky a v˘dajÛ spojen˘ch s focením.
Na Instagramu máte spoustu fotek pﬁírody. Jsou tam fotky z JeseníkÛ,
ale i z rÛzn˘ch dal‰ích koutÛ planety. Máte rád cestování?
Ano, mám v oblibû cestování pﬁedev‰ím do horsk˘ch destinací, zatím
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jen po Evropû. Bûhem pﬁí‰tích let bych uÏ rád nav‰tívil i vzdálenûj‰í
místa, pﬁedev‰ím na jiÏní polokouli.
Láká vás i jin˘ druh fotografování, napﬁíklad z dronu?
PﬁestoÏe dron nabízí zcela nové kompozice, zatím nemám v plánu jej
poﬁizovat, moÏná ãasem. Nyní mi ale ve v˘bavû citelnû chybí teleobjektivy. Rád bych zaãal fotit i wildlife fotografii, a pﬁi ní se fotograf bez
tûchto „skel“ neobejde. Nakonec bych se také rád posunul v makrofotografii, hlavnû v té extrémní, pﬁi níÏ se vyuÏívají mikroskopové objektivy. Nabízí nevídané pohledy i na jinak obyãejné vûci.
Máte nûjak˘ fotografick˘ cíl?
Pﬁedev‰ím zachytit vzácné úkazy, jako jsou polární záﬁe, zatmûní Slunce,
nadoblaãné blesky, a také fotografování noãní oblohy z jiÏní polokoule.
To ve spojení s objevováním nov˘ch kompozic z rÛzn˘ch koutÛ svûta.
Taky se snaÏím kaÏd˘ rok posunout ve zpracování astrofotografií.
Dûkuji za rozhovor.
JS

Kometa Neowise
Cel˘m jménem Neowise C/2020 F3 byla objevena 27. bﬁezna 2020
kosmick˘m teleskopem WISE. Okolo Slunce se pohybuje v opaãném
smûru neÏ planety. PﬁiblíÏení ke Slunci zmûnilo v˘raznû parametry
její dráhy a prodlouÏilo její obûÏnou dráhu ze 4 500 let na 6 700.
PrÛmûr jejího jádra je odhadován na pût kilometrÛ.
Jako kaÏdá správná kometa se i Neowise py‰ní nejen jasn˘m plynn˘m obalem zahalujícím vlastní pracho-kameno-ledové jádro, ale
i povûstn˘m kometárním ohonem, které má dokonce dva. Viditelnûj‰í
a mohutnûj‰í je ohon prachov˘, zakﬁiven˘ vlivem gravitaãních efektÛ. Je tvoﬁen pﬁeváÏnû prachem uvolnûn˘m z povrchu komety.
Strukturu materiálu komety naru‰ují plyny, které z ní unikají pﬁi za-

hﬁívání sluneãním záﬁením. Slab‰í a tenãí je ohon iontov˘. Ten je tvoﬁen ionty plynÛ uvolÀovan˘ch z komety. Jeho tvar i smûr je ovlivÀován zejména tlakem sluneãního záﬁení, a tak vÏdy smûﬁuje od Slunce,
a to i v pﬁípadû, kdy se kometa od Slunce vzdaluje a tento ohon si
vlastnû tlaãí pﬁed sebou. Oba ohony se li‰í i barvou, iontov˘ je namodral˘ aÏ nazelenal˘ díky záﬁení pﬁítomn˘ch chemick˘ch prvkÛ
a molekul, prachov˘ je bûlavé barvy. Struktura ohonÛ je vdûãn˘m
ukazatelem zejména aktivity kometárního jádra. Dal‰í setkání s touto kometou bude pro pozem‰Èany moÏné za necel˘ch sedm tisíc let.

Pohled na Ovãárnu pﬁi rozbﬁesku z nejvy‰‰í hory JeseníkÛ

V˘hled z Velkého Rozsutce k nejvy‰‰ím vrcholÛm Malé Fatry

ÚplÀková noc nad R˘maﬁovem

Zdroj: Astronomick˘ ústav AV âR

Foto na str. 2, 3: Václav Paveza

3

-08-2020

8/2020

4

26.8.2020 11:56

Stránka 4

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

-08-2020

26.8.2020 11:56

Stránka 5

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Aktuálnû z mûsta

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
dny se zaãínají pomalu zkracovat, prázdniny se blíÏí ke konci a nûkteﬁí z nás budou chystat dûti do ‰koly. Bude to ‰kola taková, jakou
v‰ichni známe? Vûﬁím, Ïe ano, i kdyÏ pravdûpodobnû s nûkter˘mi nov˘mi pravidly a omezeními.
Základní ‰kola letos pﬁivítá desítky nov˘ch prvÀáãkÛ a já jim pﬁeji,
aby si tûch devût let uÏili a mûli na co vzpomínat. Pro kaÏdého Ïáka
nastupujícího do první tﬁídy je to nová zku‰enost a urãitû je jiÏ star‰í
sourozenci a kamarádi stihli postra‰it, ale není se ãeho obávat. Pﬁeji
jim, aby je následujícími roky provázelo mnoho zajímav˘ch informací, noví kamarádi a nad‰ení uãitelé. Vzdûlání je bohatství, které
nosíme v sobû.
Od záﬁí opût po krátké dobû vstupují na scénu rou‰ky a vût‰ina z Vás
mi dá za pravdu, Ïe nejsme pﬁinejmen‰ím nad‰ení. Na jak dlouho to
bude, je otázkou, protoÏe naﬁízení se mûní jako poãasí. Jsem v‰ak
pﬁesvûdãen, Ïe jsme schopni v‰e zvládnout, zatnout zuby a vydrÏet to
kvÛli rizikov˘m skupinám v na‰í spoleãnosti, pokud mají opatﬁení
alespoÀ ãásteãnû zmírnit následky epidemie. Snad se z rou‰ek nestane stále se opakující pravidlo, jednou je koneãnû schováme do ‰uplíku a uÏ je nebudeme muset nikdy vytáhnout.
Pﬁeji Vám pevné zdraví.
Ludûk ·imko

Mûsto obdrÏelo od státu
kompenzaãní bonus
Vláda v ãervenci vysly‰ela volání obcí po dorovnání ztráty obecních
rozpoãtÛ, která byla dána propadem daÀov˘ch pﬁíjmÛ souvisejícím
s vyplácením státní pomoci pro Ïivnostníky a spoleãníky mal˘ch
s. r. o. a propadem ve v˘bûru DPH v souvislosti s v˘skytem koronaviru SARS Cov-2. Dne 7. srpna nabyla úãinnosti novela o kompenzaãním bonusu, na jejímÏ základû byl obcím pﬁiznán jednorázov˘
pﬁíspûvek ve v˘‰i 1 250 korun na obyvatele. Mûsto R˘maﬁov obdrÏelo 13. srpna kompenzaãní bonus ve v˘‰i 10 226 250 korun. âástka
vychází z poãtu 8 181 obyvatel k 1. lednu 2020.
V kvûtnu zastupitelé sníÏili daÀové pﬁíjmy mûsta proti pÛvodnímu
plánu o 23,9 mil. korun, coÏ byl mírnû pesimistick˘ v˘hled. Skuteãn˘
propad pﬁíjmÛ za období dubna aÏ ãervence ve srovnání se stejn˘m
obdobím loÀského roku je 11,3 mil. korun, od poãátku roku pak
10,4 mil. korun. Kompenzaãní bonus tedy témûﬁ zacelil jiÏ existující
ztrátu mûstského rozpoãtu. Uvidíme, zda následující mûsíce pﬁinesou
oãekávanou ztrátu do 10 mil. korun proti pﬁíjmÛm pﬁedchozího roku,
nebo bude propad veﬁejn˘ch rozpoãtÛ je‰tû hlub‰í.
Pﬁijat˘ kompenzaãní bonus umoÏní mûstu pokraãovat v projektové
pﬁípravû chodníku od ·kolní ulice v Janovicích ve smûru na R˘maﬁov
a chodníku na Opavské ulici od Penny marketu ve smûru na Bruntál,
tak aby vyhovûly podmínkám dotaãního programu Státního fondu
dopravní infrastruktury. Obû lokality si nov˘ chodník zaslouÏí a dotace ve v˘‰i 85 % k celkov˘m plánovan˘m nákladÛm ve v˘‰i více
neÏ 29 mil. korun na obû akce je dostateãnû pádn˘m argumentem pro
dokonãení projektové pﬁípravy.
Do konce roku nás je‰tû ãekají stavební úpravy uliãního prostoru sídli‰tû Pﬁíkopy. V˘bûrové ﬁízení na dodavatele vyhrála spoleãnost
K2 STAV, s. r. o., ·ternberk s nabídkovou cenou 1 919,7 tis. korun.
V rozpoãtu mûsta je nadále poãítáno i s opravou komunikace
U Rybníka s rozpoãtovanou cenou 5 000 tis. korun.
V srpnu jsme také uzavﬁeli smlouvu na modernizaci hrubého pﬁedãi‰tûní na ãistírnû odpadních vod, tzv. ãeslovny. Vítûzem v˘bûrového
ﬁízení se stala spoleãnost VHZ-DIS, spol. s r. o., Brno-âernovice
s cenou 3 627 tis. korun.
Mûsto R˘maﬁov nezapomíná ani na ochranu pﬁírody a krajiny – podali jsme Ïádost o dotaci na vybudování biokoridorÛ ve Stránském
a v Edrovicích, která mÛÏe ãinit aÏ 100 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ. S podáním této Ïádosti bylo nutné vyãkat aÏ na schválení zmûny územního plánu.
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POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva mûsta,
které se bude konat

ve stﬁedu 23. záﬁí od 17:00
ve velkém sále
Stﬁediska volného ãasu R˘maﬁov
na OkruÏní ulici 10.
Organizace a prÛbûh zasedání budou pﬁizpÛsobeny
aktuálnû naﬁízen˘m bezpeãnostním opatﬁením.
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Pokraãujeme v projektové pﬁípravû úprav Husovy ulice, které zahrnují nejen novou komunikaci, ale i doplnûní chodníkÛ, ploch pro parkování a odstavení vozidel, doplnûní odpoãinkov˘ch ploch, veﬁejného osvûtlení a v˘stavbu nové de‰Èové kanalizace. Dále probíhá zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku
Edrovicemi a na opravu komunikace ke tﬁem bytov˘m domÛm na
ulici Julia Fuãíka za restaurací U Hrozna.
Zahájit dal‰í investiãní akce se v leto‰ním roce jiÏ nepodaﬁí. Víme, Ïe
dotaci z programu Podpora bydlení vyhla‰ovaného Ministerstvem

pro místní rozvoj âR na vybudování domu s peãovatelskou sluÏbou
na Lidické ulici jiÏ definitivnû nezískáme. Pﬁedpokládáme, Ïe stejn˘
dotaãní program bude vyhlá‰en na podzim tohoto roku. Pokud budeme s Ïádostí úspû‰ní, probûhne realizace v pﬁí‰tím roce.
Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe podzim nepﬁinese zhor‰ení pandemické situace provázené dal‰ím útlumem ekonomiky. Pokud se tak nestane,
máme velkou ‰anci pﬁekonat toto tûÏké období bez zásadních dopadÛ na Ïivot mûsta.
Ing. Lenka Vavﬁiãková, místostarostka

Ve mûstû probûhla obnova vodovodního ﬁadu
V prÛbûhu nûkolika posledních t˘dnÛ provádûl VaK Bruntál, a. s., na
území mûsta obnovu a modernizaci vodovodního ﬁadu. ·lo o modernizaci hlavního pﬁivadûãe k vodojemu z Opavské ulice, kter˘ se provádí
bezv˘kopovou technologií. Souãástí stavby byly tzv. zápichové jámy,
které je nutno zﬁídit v místech zlomÛ vodovodního ﬁadu nebo podcházení pod komunikací ãi vodním tokem. Souãástí je také suchovod – vodovodní ﬁad zaji‰Èující dodávku vody po dobu modernizace hlavního
ﬁadu, kter˘ je po dobu modernizace nefunkãní. Modernizovan˘ vodojem je navrÏen tak, aby staãil zásobovat mûsto v dobû v˘padku vody
aÏ po dobu 48 hodin. Na tﬁídû HrdinÛ a na ulici 8. kvûtna byly odfrézovány pﬁekopy, které byly následnû asfaltovány.
Probûhla také obnova vodovodu na Pivovarské ulici v celkové délce
255 m. Obnova byla také provádûna bezv˘kopovou technologií metodou tzv. reliningu, kdy se do stávajícího po‰kozeného potrubí vtáhne
nové potrubí s men‰ím prÛmûrem. V˘kopy pﬁípojek si zaji‰Èovali vlastníci pﬁipojovan˘ch nemovitostí. Hlavní ﬁad, kter˘ byl obnovován, vede
pﬁeváÏnû v zeleni. V prÛbûhu prací bylo provedeno napojení nemovitostí na provizorní vodovod a o odstávkách byli majitelé nemovitostí informováni s dostateãn˘m pﬁedstihem. Zdroj: webové stránky mûsta
Foto: Jana Krajãová

BlíÏí se volby do krajsk˘ch zastupitelstev
Na podzim se uÏ po‰esté budou konat volby do krajsk˘ch zastupitelstev
v âeské republice, tentokrát jsou plánovány na 2.–3. ﬁíjna 2020. Ve stejném
termínu probûhne i první kolo voleb do jedné tﬁetiny senátu. Krajské volby
se konají kaÏdé ãtyﬁi roky ve 13 krajích âeské republiky. Volby se nekonají
pouze ve ãtrnáctém kraji – Praze, protoÏe v hlavním mûstû pﬁebírá povinnosti krajského zastupitelstvo mûstské.
Kandidátní listinu podalo Krajskému úﬁadu Moravskoslezského kraje v Ostravû 20 politick˘ch stran, hnutí a koalic. Je to o pût politick˘ch seskupení ménû neÏ v pﬁedchozích volbách do krajského zastupitelstva v roce 2016. Dne 14. srpna bylo na úﬁední desce Krajského
úﬁadu zveﬁejnûno rozhodnutí o registraci kandidátních listin.
Krajsk˘ úﬁad dohlíÏí nad správn˘m prÛbûhem krajsk˘ch voleb.
Stejnû jako v minul˘ch letech realizoval pro obecní úﬁady zkou‰ky
úﬁedníkÛ a ve spolupráci s âesk˘m statistick˘m úﬁadem a povûﬁen˘mi obecními úﬁady se bude podílet na pro‰kolení ãlenÛ okrskov˘ch
volebních komisí. V souvislosti s v˘skytem onemocnûní COVID-19
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v souãasnosti kraje pﬁipomínkují návrh smûrnice k hygienick˘m
opatﬁením, která bude nutné ve volebních místnostech v dobû hlasování a sãítání hlasÛ zajistit.
V roce 2016 byla u krajsk˘ch voleb v celém Moravskoslezském kraji zaznamenána úãast 30,58 %, v okrese Bruntál hlasovalo 28,14 %
z celkového poãtu 77 994 voliãÛ. Krajské volby v roce 2016
v Moravskoslezském kraji vyhrálo hnutí ANO 2011 s 25,7 % hlasÛ,
získalo tak 22 z 65 mandátÛ v krajském zastupitelstvu. Koalici ANO
sestavilo s KDU-âSL, která dostala 10,17 % hlasÛ a jejíÏ zástupci
obsadili v zastupitelstvu 8 kﬁesel. Tﬁetí koaliãní stranou je ODS, volilo ji 6,93 % voliãÛ a získala 6 mandátÛ. Opozici tvoﬁí âSSD
(16,66 %), KSâM (11,38 %) a koalice SPD a SPO (7,02 %).
Ve‰kerá sdûlení o zpÛsobu voleb, stanovení volebních okrskÛ a v‰echny související informace a poté i v˘sledky voleb budou prÛbûÏnû zveﬁejÀovány na webov˘ch stránkách mûsta www.rymarov.cz.
JS
Foto: redakce
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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.

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. 10. 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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MÛÏete vyuÏít nádoby pro sbûr kuchyÀsk˘ch olejÛ a tukÛ
Od 1. ledna 2020 mají obce
v âR povinnost zajistit kontejnery pro sbûr kuchyÀsk˘ch olejÛ a tukÛ. V R˘maﬁovû bylo
v rámci hnízd na separovan˘
sbûr odpadu umístûno celkem
deset nádob ãerné barvy
s oranÏov˘m víkem, o objemu
240 litrÛ a oznaãen˘ch polepy
s informací, jak separovat pouÏit˘ kuchyÀsk˘ olej a tuk.
Jedna nádoba byla bohuÏel odcizena a budeme ji muset nahradit. Obãané také mohou pﬁinést pouÏit˘ olej a tuk do odpadového centra nebo recyklaãního dvora.

V prÛbûhu srpna probûhl první svoz této sloÏky vyseparovaného odpadu. Celkem pilní obãané vytﬁídili bezmála 700 kg tohoto odpadu,
kter˘ díky jejich úsilí neskonãil v kanalizaci a mÛÏe b˘t dál zpracován jako pﬁísada do pohonn˘ch hmot nebo v chemickém, gumárenském, dﬁevaﬁském i kosmetickém prÛmyslu. DÛleÏit˘m upozornûním
a zároveÀ prosbou na obãany je, aby pouÏívali plastové nádoby se
‰roubovacím víãkem, které obsah pevnû uzavﬁe. Originální lahve od
oleje pro odloÏení pouÏitého oleje do kontejneru nejsou vhodné, protoÏe se tlakem otevﬁou a obsah se vylije do nádoby, coÏ je pro sbûr
neÏádoucí.
Závûrem snad uÏ jen dovûtek, Ïe do nádob na separovan˘ sbûr obecnû patﬁí jen ten odpad, pro kter˘ je urãen. Na svozov˘ch vozech,
v odpadov˘ch centrech a za pásy tﬁídicích linek je tﬁeba vidût ãlovûka, kter˘ s odpadem manipuluje, ne robota bez lidské dÛstojnosti.
KaÏd˘ z nás by si to mûl uvûdomit, kdyÏ svÛj odpad doma likviduje.
Ing. Irena Orságová
Mûstské sluÏby R˘maﬁov, s. r. o.

Zdravotnictví

Uzavﬁení poboãky
âeské prÛmyslové zdravotní poji‰Èovny v R˘maﬁovû
Ke dni 30. záﬁí 2020 bude trvale uzavﬁena poboãka âPZP v R˘maﬁovû.
Své poÏadavky mÛÏete vyﬁídit po‰tou, pomocí e-pﬁepáÏky, mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo na kterékoliv poboãce âPZP.
NejbliÏ‰í poboãky naleznete v Bruntále, Uniãovû, ·ternberku nebo ·umperku.
Více informací najdete na www.cpzp.cz.

Okénko lékárníka: Imunita ‰kolákÛ a pﬁed‰kolákÛ
S poãátkem ‰kolního roku vût‰ina rodiãÛ ﬁe‰í, jak udrÏet zdraví sv˘ch
dûtí s nadcházejícím nástupem do ‰kolního kolektivu. Po dlouh˘ch letních prázdninách je organismus ‰kolákÛ a pﬁed‰kolákÛ odpoãinut˘
a imunita by mûla b˘t v plné kondici. V praxi se ov‰em setkáváme
s tím, Ïe jiÏ koncem srpna stoupá poptávka po rÛzn˘ch vitaminech
a potravních doplÀcích právû pro posílení imunitního systému.
V prvé ﬁadû je nutno podotknout, Ïe Ïádn˘ pﬁípravek není zázraãn˘
a zejména u dûtí je tﬁeba dát tûlu ‰anci, aby mohla imunita správnû fungovat. Vstupní branou imunitního systému je trávicí trakt a zejména
správnû fungující stﬁevo. To má b˘t dostateãnû osídleno zdravou mikrobiotou, tedy zdraví prospû‰n˘mi bakteriemi. Îivotní styl a pﬁijatá
strava má velk˘ vliv na to, v jakém stavu se nacházejí na‰e stﬁeva, tím
i imunita a vlastnû celkové zdraví.
Zjednodu‰enû lze ﬁíci, Ïe pokud je dítû Ïiveno pﬁirozenou stravou s dostatkem zeleniny, ovoce a vlákniny, imunitní systém by mûl dostateãnû fungovat. Realita je ov‰em zcela jiná a ‰koláci i pﬁed‰koláci jsou
z valné vût‰iny krmeni prÛmyslovû upravenou stravou a ãasto i to, co
se povaÏuje za „zdravou v˘Ïivu“, má k opravdové Ïivé potravinû daleko. K tomu v‰emu na dûtsk˘ organismus pÛsobí vnûj‰í stres (hlavnû
technostres), nedostatek pohybu a nûkdy i spánku. âasto se dûti dostávají do zaãarovaného kruhu nachlazení, viróz a bakteriálních infekcí,
které musí b˘t léãeny antibiotiky. ZdÛrazÀuji, Ïe po jakékoli infekci léãené antibiotiky by mûly mít dûti t˘den aÏ dva klidov˘ reÏim, aby se
tûlo zregenerovalo.
Pro zdraví na‰ich dûtí je tedy tﬁeba v prvé ﬁadû zajistit fungující stﬁev-

ní prostﬁedí probiotiky a prebiotiky, a to nejlépe ve formû kysan˘ch potravin, aÈ uÏ mléãn˘ch nebo kva‰ené zeleniny. Pﬁirozená strava navíc
zajistí dostateãnou v˘Ïivu a organismus se pak nemusí vyãerpávat
zpracováním chemick˘ch látek pﬁidávan˘ch do vût‰iny prÛmyslovû
zpracovan˘ch potravin. V pﬁípadû velkého oslabení imunity je moÏno
probiotika podávat ve formû kapslí nebo kapek, event. pﬁidat pﬁípravky s obsahem hlívy ústﬁiãné nebo nukleotidÛ. Po poradû s lékaﬁem nebo lékárníkem mohou b˘t úspû‰nû pouÏity i homeopatické pﬁípravky,
které jsou ‰etrné k organismu.
Mgr. Marek Hampel, lékárník
Foto: JS

·kolství

Nástûnná malba znázorÀující historii textilnictví v záﬁí oÏije
Na zaãátek nového ‰kolního roku chystá Základní umûlecká ‰kola R˘maﬁov
unikátní vernisáÏ k projektu velké nástûnné malby – ãasové osy, která mapuje nejv˘znamnûj‰í okamÏiky z historie textilnictví na R˘maﬁovsku. Tato malba vznikla v prÛbûhu kvûtna a ãervna v areálu firmy Hedva âesk˘ brokát.

Îáci v˘tvarného oboru ZU· R˘maﬁov malovali akrylov˘mi barvami
a spreji na pﬁipravenou sádrokartonovou plochu v délce 30 m pod vedením Martiny Kohoutkové a Kamily Pánkové. Malovaná historie se
stala souãástí prohlídkové trasy Technotrasa Surová krása, a od po-
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ãátku prázdnin ji tak mohly obdivovat jiÏ stovky náv‰tûvníkÛ z celé
âeské republiky.
U pﬁíleÏitosti vernisáÏe pﬁedstaví Ïáci ZU· ãasovou osu v zajímavém
provedení. Jednotlivé v˘jevy z nástûnné malby obÏivnou, postavy
vystoupí ze sv˘ch obrazÛ a budou s náv‰tûvníky komunikovat, v‰e
bude podkresleno hudebním doprovodem. Na pﬁípravû vernisáÏe
spolupracují ‰ikovní Ïáci literárnû-dramatického oboru pod vedením
Silvie Jablonãíkové s Ïáky oboru hudebního a v˘tvarného.
Srdeãnû vás zveme na tuto unikátní vernisáÏ, která se bude konat
9. záﬁí 2020 v areálu firmy Hedva âesk˘ brokát.
Mgr. Martina Kohoutková
Základní umûlecká ‰kola R˘maﬁov
Foto: JS

Základní umûlecká ‰kola otevírá dal‰í ‰kolní rok
Tak jako ve v‰ech ostatních ‰kolách v R˘maﬁovû i brány základní umûlecké
‰koly se otevﬁou 1. záﬁí 2020 pro v‰echny, kdo se chtûjí vzdûlávat na poli
umûní v˘tvarného, hudebního, taneãního a literárnû-dramatického.
Po jarním koronavirovém utlumení na‰ich aktivit se nesmírnû tû‰íme
na to, Ïe po dlouhé dobû budeme smût r˘maﬁovskému publiku ukázat
v‰echno, co umíme. A Ïe se máme ãím chlubit! Na‰i mladí herci, taneãníci, hudebníci i v˘tvarníci skuteãnû umí uspoﬁádat skvûlá pﬁedstavení, koncerty i v˘stavy. Navíc budeme pokraãovat v mezinárodních
aktivitách hrazen˘ch z programu Erasmus+, takÏe by nás letos mûly
ãekat cesty nejménû do ·védska a do Nûmecka. Je samozﬁejmû otázkou, jak se situace vyvine a jak budou moci b˘t na‰e smûlé plány naplnûny, ale v‰ichni doufáme, Ïe to moÏné bude a Ïe se publikum doãká

skvûl˘ch umûleck˘ch v˘konÛ nejenom v R˘maﬁovû, ale i mimo nûj.
Vzhledem k dÛraznému doporuãení ministerstva ‰kolství jsme se letos (poprvé v historii ZU·!) rozhodli nepoﬁádat slavnostní zahájení
‰kolního roku, které vÏdy první ‰kolní den organizujeme. Moc nás to
mrzí, protoÏe pﬁi této pﬁíleÏitosti jsme mûli moÏnost pﬁivítat pﬁedev‰ím nové Ïáky a novû pﬁíchozí umûlce. Prosíme proto, aby ti, kteﬁí
slavnostní zahájení plánovali nav‰tívit, pﬁi‰li za námi do ‰koly bûhem
prvních záﬁijov˘ch dní, pﬁípadnû nás kontaktovali telefonicky, aby se
tak potkali se sv˘mi uãiteli a domluvili si v˘uku. V‰echny potﬁebné
kontakty jsou na na‰ich webov˘ch stránkách www.zusrymarov.cz.
Moc se na vás v‰echny tû‰íme!
Jiﬁí Taufer
Základní umûlecká ‰kola R˘maﬁov

Hledáme svûdky dopravní nehody

zkou‰ka u nûj prokázala poÏití alkoholu pﬁed jízdou s hodnotami
okolo 0,1 promile. I kdyÏ jsou to hodnoty zanedbatelné, dopustil se
ﬁidiã protiprávního jednání, protoÏe v minulosti dostal zákaz ﬁízení
v‰ech motorov˘ch vozidel a dosud si nepoÏádal o navrácení ﬁidiãského prÛkazu.

Nûkolik minut pﬁed patnáctou hodinou 16. srpna do‰lo na komunikaci mezi Ovãárnou a Hvûzdou k váÏnû dopravní nehodû cyklisty. 54let˘ muÏ z Ústeckoorlicka sjíÏdûl na kole z kopce a pﬁibliÏnû 300 metrÛ pod závorou u Ovãárny z nezji‰tûn˘ch pﬁíãin havaroval. Pﬁi pádu si
zpÛsobil tûÏ‰í zranûní s nutností leteckého transportu do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravû-Porubû. Cyklista v dobû jízdy nemûl
na hlavû helmu. Policie Ïádá o svûdectví osob, které kolizi vidûly.
Informace lze sdûlit na ãísle 974 731 251, pﬁípadnû 737 782 422.

Kontrola odhalila ﬁidiãe se zákazem ﬁízení
Nûkolik minut po dvacáté hodinû 4. srpna policejní hlídka kontrolovala 35letého ﬁidiãe na silnici z R˘maﬁova do Malé ·táhle. Dechová
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KrádeÏ balíkÛ sena
Mezi ‰estnáctou hodinou odpolední 1. srpna a desátou hodinou dopolední 2. srpna neznám˘ pachatel odcizil 49 balíkÛ svinutého sena
z nûkolika zemûdûlsk˘ch parcel v katastru obce Stará Ves. ZpÛsobil
tím ‰kodu za 49 tisíc korun.
por. Bc. René âernohorsk˘
Krajské ﬁeditelství policie MSK
oddûlení tisku
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Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme
jubilantÛm, kteﬁí oslavili 80 let a více
Antonie Mi‰ugová – Janovice ...............................................
Anna Bur‰íková – R˘maﬁov ..................................................
Vûra Korchová – R˘maﬁov ....................................................
Olga Hanu‰ová – Jamartice ...................................................
Jiﬁí Sic – R˘maﬁov .................................................................
Helena âermáková – R˘maﬁov..............................................
Boﬁivoj Kobolka – R˘maﬁov..................................................
RÛÏena Pálková – Ondﬁejov ..................................................
Olga Neshodová – R˘maﬁov..................................................
Miroslav Horák – R˘maﬁov ...................................................
Adolfina Zavadilová – R˘maﬁov ...........................................
Marie Boxanová – R˘maﬁov..................................................
Radomír Pelka – R˘maﬁov.....................................................
Libu‰e Makúchová – R˘maﬁov..............................................
Milada Jaro‰ová – Janovice ...................................................
Jiﬁina Kneblíková – R˘maﬁov ................................................
Antonín Pode‰va – Harrachov ...............................................

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let

Karolína Nováãíková – Jamartice..........................................
Franti‰ek ·uba – R˘maﬁov.....................................................
Dagmar Pletková – R˘maﬁov.................................................
Jaroslav Hruban – R˘maﬁov ..................................................
Vladimír Kodovsk˘ – R˘maﬁov.............................................
ªudmila Macháãková – R˘maﬁov..........................................
Marie Schindlerová – R˘maﬁov.............................................
Marie Nétková – R˘maﬁov ....................................................
Andûla Ka‰parcová – R˘maﬁov .............................................
Milan Vavrou‰ek – R˘maﬁov .................................................
Ludmila Zavadilová – R˘maﬁov ............................................
Miloslav Sedláãek – R˘maﬁov...............................................
Jana Miãudová – R˘maﬁov ....................................................
Anna Echingerová – Janovice ...............................................
Bedﬁi‰ka Resnerová – R˘maﬁov ............................................
Alfred Heinisch – R˘maﬁov...................................................
Zdenûk Beran – R˘maﬁov ......................................................

83 let
83 let
84 let
84 let
84 let
84 let
84 let
85 let
86 let
86 let
86 let
86 let
86 let
87 let
87 let
87 let
88 let

Rozlouãili jsme se
ZdeÀka Novotná – R˘maﬁov .....................................................
Milan Ognar – Stﬁíbrné Hory....................................................
Vratislav Hájek – R˘maﬁov.......................................................
Ludmila âechová – Janovice ....................................................
Josef Danûk – Horní Mûsto ......................................................
AneÏka Schreiberová – R˘maﬁov..............................................
Emilia Sta‰ová – R˘maﬁov........................................................

1926
1959
1932
1935
1982
1934
1934

Anton Butor – R˘maﬁov............................................................ 1941
Vlastislav Îák – Horní Mûsto ................................................... 1964
SoÀa Rechtoriková – R˘maﬁov ................................................. 1959
Petr Nesrsta – R˘maﬁov ............................................................ 1942
Jaroslava Rydzyková – Dolní Moravice ................................... 1939
·tefan Kistan – Îìársk˘ Potok ................................................. 1934
Evidence obyvatel MûÚ R˘maﬁov

Dny plynou jako ﬁeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Vzpomínka
Vladimír MUZIKANT

Dne 27. srpna 2020 vzpomeneme
1. smutné v˘roãí chvíle,
kdy nás navÏdy opustil milovan˘ manÏel,
tatínek, dûdeãek a pradûdeãek,

dne 28. 8. 2020 by se doÏil 75 let.

pan Stanislav Hausknecht.

„Ode‰el jsi nám, ale vûﬁ...,
stále vzpomínáme.“
Smrtí láska nekonãí...

S láskou stále vzpomínají
manÏelka Libu‰e,
synové Stanislav a Vítûzslav s rodinou,
dcera Libu‰e s rodinou
a ‰vagrová Danu‰e Rezáková.

Vzpomínají
manÏelka Marie
a dûti ·árka, Vladimíra
a David s rodinami.

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V·UP na Jeseníky!
V sobotu 15. srpna se v galerii Pran˘ﬁ r˘maﬁovského muzea uskuteãnila netradiãní vernisáÏ nûkolikahodinové v˘stavy s názvem V·UP na Jeseníky!

Studenti praÏské Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové (UMPRUM) strávili t˘den na R˘maﬁovsku, vytváﬁeli kresby, malby, grafiky a psali texty do sv˘ch

Fascinováni textilními vzory

VernisáÏ v˘stavy
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Chrudo‰ Valou‰ek a Michaela Kukoviãová zahajují v˘stavu

Témûﬁ kompletní sestava

cestovních deníkÛ („vanderbuchÛ“), z nichÏ budou vycházet pﬁi vytváﬁení
sv˘ch klauzurních prací. NeÏ se mûly se‰ity pﬁesunout se sv˘mi autory do
Prahy, mohli si je náv‰tûvníci vernisáÏe prolistovat.
KdyÏ âeskou republiku zasáhla koronavirová pandemie, Ïivot obyvatel byl náhle svázán naﬁízeními vlády, mezi nûÏ patﬁilo také zavﬁení mnoha veﬁejn˘ch institucí a organizací. Asi nejvíce to pocítili Ïáci, studenti, pedagogové a rodiãe v souvislosti s uzavﬁením ‰kol. Aby
se nemuseli studenti v letním období kvÛli sv˘m klauzurním pracím
srocovat v prostorách praÏské UMPRUM, vedoucí ateliéru ilustrace
a grafiky Juraj Horváth a Michaela Kukoviãová (‰piãkoví ilustrátoﬁi
pracující pro nakladatelství Baobab ãi Argo) uspoﬁádali t˘denní pobyt pro studenty v podhÛﬁí Hrubého Jeseníku. PrÛvodcem jim byl
vá‰niv˘ linorytec Chrudo‰ Valou‰ek, nositel nejv˘znamnûj‰ích ocenûní za kniÏní ilustraci, jenÏ v Galerii Octopus rovnûÏ dvakrát vystavoval. Ten také v˘pravû poskytl zázemí na své chalupû v Dolní
Moravici, kde pro studenty vedl workshop o rytí a tisku linorytu.
Osm studentÛ, Jakub Bachorík, Sarah Belejová, David Dolensk˘,
Franti‰ka Iblová, David Kukoº, Lucie Luãanská, Masha Matytcyna
a Anina Mengerová, se seznamovalo s okolím Dolní Moravice, historií kraje, absolvovalo tﬁicetikilometrovou túru po hﬁebenech

JeseníkÛ a náv‰tûvu R˘maﬁova s prohlídkami r˘maﬁovského muzea,
Turistick˘ch známek, Galerie Marie Kodovské, expozice o textilnictví v Hedvû âesk˘ brokát, kde je uhranuly textilní vzory, a kaple
V Lipkách. To v‰e bylo pro jejich deníky neskuteãnû inspirativním
materiálem.
V˘stavu v komorním prostoru galerie Pran˘ﬁ tvoﬁily zvût‰ené a reprodukované kresby, kter˘m studenti pﬁidûlili názvy a signovali je,
dále linorytové tisky z workshopu a hlavnû vanderbuchy, které si náv‰tûvníci mohli volnû prohlédnout. V kaÏdém z nich se zrcadlila
osobnost autora a jedineãn˘ styl. Se‰ity, které si mimochodem studenti sami ve ‰kole svázali, totiÏ obsahovaly jak skici, kresby, akvarely, tak nejrÛznûj‰í vlepené pﬁedmûty (jízdenky, vstupenky, listy aj.)
a vepsané poznámky a záznamy. Vystaveny byly rovnûÏ knihy
Chrudo‰e Valou‰ka, zvlá‰tû jeho Chrudo‰Ûv zvûﬁinec a Panáãek,
‰vestka, pecka, poleno a zase panáãek z nakladatelství Baobab, za
nûÏ získal ocenûní Nejkrásnûj‰í kniha svûta a ve kter˘ch mimochodem figuruje i R˘maﬁov, Pradûd, Petrovy kameny ãi kravata z Hedvy.
Vystavené reprodukce a grafické listy si budete moci prohlédnout do
30. srpna, kdy rovnûÏ konãí v˘stava Franti‰ka Skály v Galerii
Octopus.
Text a foto: Michal Vyhlídal

PﬁírÛstek do muzejních sbírek
Srpen: Grafické práce studentÛ praÏské UMPRUM
Studenti praÏské UMPRUM
obohatili sbírku v˘tvarného
umûní r˘maﬁovského muzea sv˘mi díly,
která vznikla
bûhem jejich
pobytu na R˘maﬁovsku ve
dnech 8. aÏ 16.
srpna 2020.
Jde o patnáct
signovan˘ch
reprodukcí
a devatenáct linorytov˘ch tiskÛ, mezi nimiÏ jsou i dvû
práce grafika Chrudo‰e
Valou‰ka (Démon lesa a Pochod na Petrovy kameny),
kter˘ vedl se David Dolensk˘: Údolí Bílé Opavy

Masha Matytcyna: DÛm v R˘maﬁovû
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studenty linorytov˘ workshop. Studenty k zobrazení ponoukala nejen jesenická horská krajina,
n˘brÏ i detaily, které nalézali v okolí Dolní Moravice (Bouda na dﬁevo, co pamatuje Nûmce,
Kravíny znamenající blíÏící se domov). Pﬁímo fascinováni byli textilními návrhy ve vzornících
expozice textilnictví v Hedvû âesk˘ brokát. V˘prava na hﬁebeny JeseníkÛ byla také ãast˘m námûtem; jak probíhala, vystihuje název kresby Horsk˘ vÛdce Chrudo‰ V. prochází údolím Bílé
Opavy, ud˘chaní praÏ‰tí studenti vidí jen zdálky odlesky jeho l˘tek. Sérii tvoﬁí také linorytové tisky vzniklé bûhem workshopu.
Studenti si mohli vybrat ze dvou témat – erotika a politika (tu si zvolila
pouze jedna studentka).
Práce Jakuba Bachoríka, Sarah
Belejové, Davida Dolenského, Franti‰ky Iblové, Davida Kukoºa, Lucie
Luãanské, Mashy Matytcyny, Aniny
Mengerové a Chrudo‰e Valou‰ka
pﬁedstavují soubor, kter˘ má pro
sbírku r˘maﬁovského muzea rozhodnû v˘znam. Jednotlivá díla zachycují detaily a motivy mikroregionu, jehoÏ historii a kulturu muzeum mapuje. Sbírku r˘maﬁovského muzea
tak doplnily rané práce budoucích
ilustrátorÛ, kteﬁí tﬁeba jednou budou
sbírat v˘znamná ocenûní jako jejich Anina Mengerová: Ze série „NejdÛleÏitûj‰í
domy“ – Kravíny znamenající blíÏící se douãitelé.
Text a foto: Michal Vyhlídal mov, Azyl u Chrudo‰e
Franti‰ka Iblová: Listové

Organizace a spolky

Diakonie realizovala projekt Dveﬁe, které zajistí soukromí
Domov odpoãinku ve stáﬁí v Dolní Moravici dobudovala a slavnostnû otevﬁela Diakonie âCE – stﬁedisko v R˘maﬁovû v roce 2005. Za
15 let, které od jeho zprovoznûní uplynuly, se podstatnû zv˘‰ily nároky na kvalitu poskytovan˘ch sociálních sluÏeb, také jejich uÏivatelé chtûjí pro svÛj Ïivot v domovû lep‰í podmínky. Stﬁedisko mûlo
a má prioritní zájem na tom, aby tûmto lidem mohlo poskytnout péãi v náleÏitém rozsahu a kvalitû. To by v‰ak nebylo moÏné, pokud by
vybavení domova odpoãinku ve stáﬁí neodpovídalo sv˘m stavem potﬁebám klientÛ – uÏivatelÛ sociálních sluÏeb. Mnozí z nich jsou totiÏ
s postupem vûku nuceni trávit na lÛÏku vût‰í ãást dne a potﬁebují kvalitní, bezpeãné prostﬁedí.
V Domovû se nacházelo pût tﬁílÛÏkov˘ch pokojÛ, které v souãasné
dobû neodpovídaly potﬁebám uÏivatelÛ a poÏadavkÛm na kvalitu jejich Ïivota. Nûkteﬁí z uÏivatelÛ preferovali vût‰í soukromí, jiní na-

opak kontakt se sv˘mi spolubydlícími. Proto stﬁedisko zaÏádalo o poskytnutí
dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu
zv˘‰ení kvality sociálních
sluÏeb poskytovan˘ch v Moravskoslezském kraji na
rok 2019 pod názvem projektu Dveﬁe, které zajistí
soukromí.
Îádost byla úspû‰ná,
Moravskoslezsk˘ kraj poskytl ãástku 598 700 korun
a stﬁedisko dodalo ãástku
527 334 korun; díky tûmto
financím bylo pût tﬁílÛÏkov˘ch pokojÛ v domovû pro
seniory pﬁepaÏením upraveno vÏdy na jeden dvojlÛÏkov˘ a jeden jednolÛÏkov˘ pokoj, ãímÏ se zv˘‰ila míra soukromí obyvatel domova.
Dále byla vymûnûna stﬁe‰ní krytina budovy – ta byla kvÛli nároãn˘m
povûtrnostním podmínkám jiÏ nûkolikrát na urãit˘ch plochách opravována, ale nyní bylo zapotﬁebí provést rozsáhlej‰í rekonstrukci, coÏ se
díky finanãní pomoci Moravskoslez-ského kraje podaﬁilo.
Stﬁedisko jménem sv˘m i jménem uÏivatelÛ sluÏeb domova dûkuje
Moravskoslezskému kraji za poskytnutou dotaci, protoÏe umoÏní
zv˘‰ení kvality poskytovan˘ch sluÏeb i Ïivota seniorÛ r˘maﬁovského
regionu.
Foto a text:
Ilona Nyíri, Diakonie âCE – stﬁedisko v R˘maﬁovû

Velká cena Indiana 2020 – 23. roãník
Ve dnech 31. ãervence aÏ 2. srpna probûhl v areálu janovického kempu
Indiana uÏ 23. roãník mezinárodní soutûÏe v ovládání dlouhého biãe a ve
vrhu noÏem a sekerou Velká cena Indiana.
Poãátky soutûÏe sahají do roku 1998, kdy se o prvním listopadovém
víkendu uskuteãnil první roãník v areálu rekreaãní chaty Relaxa ve
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Îìárském Potoce. Dal‰ích tﬁináct roãníkÛ probûhlo ve spolupráci
s r˘maﬁovsk˘m stﬁediskem skautÛ a skautek u Junácké chaty na
Stráni. Od roku 2013 probíhá soutûÏ v areálu kempu Indiana, kter˘
získal svoje jméno právû na poãest této uÏ skoro ãtvrt století trvající
soutûÏní tradice.
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Indiana pro‰la mnoha v˘vojov˘mi etapami, od poãáteãní úzce zamûﬁené soutûÏe v ovládání dlouhého biãe aÏ k soutûÏím v trikovém lasování, ovládání westernového revolveru a v hodu noÏem a sekerou.
Deset roãníkÛ oficiálního mistrovství Evropy ve zmínûn˘ch disciplínách probûhlo právû na pÛdû Indiany, která se tak stala neodmyslitelnou souãástí a základním kamenem pravidel dne‰ních evropsk˘ch
soutûÏí. V roce 2018 se na její pÛdû uskuteãnilo také první oficiální
mistrovství svûta poﬁádané v âR, a to v hodu noÏem a sekerou, za
úãasti témûﬁ 200 soutûÏících ze 17 zemí svûta. Doposud tak ‰lo o ná‰
nejvût‰í organizaãní poãin.
Oproti minul˘m letÛm se letos zvedla i divácká náv‰tûvnost, úãast
soutûÏících je stabilní a neklesá, coÏ dává pﬁíslib pokraãování této
soutûÏe do dal‰ích let. Máme plán v pﬁí‰tích letech pozvat co nejvíce
zahraniãních úãastníkÛ, letos nám v tom zabránila koronavirová epidemie. Do posledních t˘dnÛ totiÏ nebylo jasné, zda se soutûÏ vÛbec
podaﬁí uskuteãnit. Proto jsme mohli pﬁivítat zahraniãní úãastníky
pouze z Polska a Slovenska.
V loÀském roce se organizátor soutûÏe Western Arts Club, z. s., stal
hlavním arbitrem 11. roãníku mistrovství Evropy realizovaného britskou Whip Cracking Asociation, která poprvé poﬁádala mistrovství
ve mûstû Newark. ·ampionát probûhl v rámci nejvût‰ího evropského
setkání artistÛ EJC 2019, coÏ je vÛbec nejvût‰í setkání tohoto druhu
na evropském kontinentu. WCA a na‰e r˘maﬁovská tradice tak hraje
roli lídra v poﬁádání tûchto mezinárodních soutûÏí v Evropû. Jsme rá-
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di, Ïe se takto práce mnoha lidí, kteﬁí se dnes i v minulosti na poﬁádání soutûÏe podíleli, úroãí a pokraãuje do dal‰ích roãníkÛ. Jim v‰em
patﬁí velk˘ dík, gratulujeme v‰em soutûÏícím a také srdeãnû zveme
na dal‰í roãníky soutûÏe.

V˘sledky soutûÏe
Ovládání dlouhého biãe:
Trefování cílÛ muÏi: 1. Marcel
Regmund, 2. Du‰an Dvoﬁák,
3. Petr Zubíãek
Trefování cílÛ Ïeny: 1. Eva
Burdová, 2. Tereza ·ínová
Rychlost, pﬁesnost: 1. Ladislav
·ín, 2. Du‰an Dvoﬁák, 3. Petr
Zubíãek
Cíl Zorro: 1. Du‰an Dvoﬁák,
2. Marcel Regmund, 3. Petr
Zubíãek
Styl a technika jeden biã: 1. Marcel Regmund, 2. Petr Zubíãek,
3. Du‰an Dvoﬁák
Styl a technika dva biãe: 1. Marcel Regmund, 2. Petr Zubíãek,
3. Du‰an Dvoﬁák
Celkov˘ vítûz soutûÏe – Mistr
biãe 2020: Marcel Regmund
Ovládání dlouhého biãe – kategorie juniorÛ

Trefování cílÛ: 1. Jakub Muzikant, 2. Pﬁemysl Muzikant,
3. Vít Adámek
Rychlost, pﬁesnost: 1. Jakub Muzikant, 2. Pﬁemysl Muzikant,
3. Vít Adámek
Styl a technika jeden biã: 1. Vít
Adámek, 2. Jakub Muzikant, 3. Pﬁemysl Muzikant
Styl a technika dva biãe: 1. Jakub Muzikant, 2. Pﬁemysl
Muzikant, 3. Vít Adámek
Juniorská cena Franka Elstnera v ovládání dlouhého biãe
– kategorie dûtí
Trefování cílÛ: 1. Marek Regmund, 2. Ondﬁej Zubíãek,
3. Michal Regmund
Hod noÏem:
Kategorie muÏÛ
Míﬁení na cíl: 1. Josef Smékal,

2. Du‰an Dvoﬁák, 3. Stanislav
Bou‰e
Postupka – vzdálenost: 1. Josef
Smékal, 2. Du‰an Dvoﬁák,
3. Stanislav Bou‰e
Bojová dráha: 1. Ladislav Gajdo‰, 2. Du‰an Dvoﬁák, 3. Janusz Kubs

Hod sekerou:
Kategorie muÏÛ
Míﬁení na cíl: 1. Josef Smékal,
2. Du‰an Dvoﬁák, 3. Janusz
Kubs
Postupka – vzdálenost: 1. Du‰an
Dvoﬁák, 2. Josef Smékal,
3. Stanislav Bou‰e

Kategorie Ïen
Míﬁení na cíl: 1. Tereza ·ínová,
2. Radmila Klabaãková
Postupka – vzdálenost: 1. Radmila Klabaãková, 2. Tereza
·ínová

Kategorie juniorÛ
Míﬁení na cíl: 1. Tomá‰ Mrázek,
2. Adam Rohovsk˘
Postupka – vzdálenost: 1. Tomá‰
Mrázek, 2. Adam Rohovsk˘

Kategorie juniorÛ
Míﬁení na cíl: 1. Tomá‰ Mrázek,
2. Adam Rohovsk˘
Postupka – vzdálenost: 1. Adam
Rohovsk˘, 2. Tomá‰ Mrázek
Bojová dráha: 1. Tomá‰ Mrázek,
2. Adam Rohovsk˘

4. oficiální mistrovství âR
v hodu noÏem No Spin
1. Ladislav Gajdo‰, 2. Janusz
Kubs, 3. Du‰an Dvoﬁák
Ladislav ·ín
Western Arts Club, z. s.
Foto: Jana Krajãová
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Agatha Christie

Strach jsou neúplné znalosti.

(Nejen) literární v˘roãí
1. 9. 1970
2. 9. 1910
6. 9. 2000
8. 9.
10. 9. 1890
11. 9. 1930
13. 9. 1830
14. 9. 1580
15. 9. 1890
16. 9. 1940
17. 9. 1910

zemﬁ. Francois Mauriac, francouzsk˘ spisovatel, nositel Nobelovy ceny (nar. 11. 10. 1885) – 50. v˘roãí úmrtí
zemﬁ. Henri Rousseau, zvan˘ Celník, francouzsk˘ malíﬁ (nar. 21. 5. 1844) – 110. v˘roãí úmrtí
zemﬁ. Jiﬁí Sovák, vl. jm. Jiﬁí Schmitzer, herec (nar.
27. 12. 1920) – 20. v˘roãí úmrtí
Mezinárodní den gramotnosti – slaví se od roku
1966 (UNESCO)
nar. Franz Werfel, praÏsk˘ nûmeck˘ spisovatel (zemﬁ.
26. 8. 1945) – 130. v˘roãí narození
nar. Pavel Kopta, básník, autor a pﬁekladatel písÀov˘ch
textÛ (zemﬁ. 21. 8. 1988) – 90. v˘roãí narození
nar. Marie von Ebner-Eschenbach, rakouská spisovatelka (zemﬁ. 12. 3. 1916) – 190. v˘roãí narození
nar. Francisco de Quevedo, ‰panûlsk˘ básník a filosof
(zemﬁ. 8. 9. 1645) – 440. v˘roãí narození
nar. Agatha Christie, anglická spisovatelka (zemﬁ.
12. 1. 1976) – 130. v˘roãí narození
nar. Petr âepek, herec (zemﬁ. 20. 9. 1994) – 80. v˘roãí
narození
nar. Franti‰ek Hrubín, spisovatel (zemﬁ. 1. 3. 1971) –
110. v˘roãí narození

21.–22. 9.

21. 9. 1860
23. 9. 1870
24. 9.
25. 9. 1970

26. 9. 1990
28. 9.
28. 9. 1970
30. 9.
30. 9. 1990

Dny evropského dûdictví – v âR se slaví od roku
1991 z podnûtu SdruÏení historick˘ch sídel âech,
Moravy a Slezska
zemﬁ. Arthur Schopenhauer, nûmeck˘ filosof (nar.
22. 2. 1788) – 160. v˘roãí úmrtí
zemﬁ. Prosper Mérimée, francouzsk˘ spisovatel (nar.
28. 9. 1803) – 150. v˘roãí úmrtí
Mezinárodní den nesly‰ících (poslední nedûle v záﬁí)
– slaví se od roku 1958
zemﬁ. Erich Maria Remarque, vl. jm. Erich Paul
Remark, nûmeck˘ spisovatel (nar. 22. 6. 1898) – 50. v˘roãí úmrtí
zemﬁ. Alberto Moravia, vl. jm. Alberto Pincherle, italsk˘
spisovatel a kritik (nar. 28. 11. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí
Státní svátek âR – Den ãeské státnosti, v˘roãí zavraÏdûní sv. Václava r. 929
zemﬁ. John Roderigo Dos Passos, americk˘ spisovatel
a reportér (nar. 14. 1. 1896) – 50. v˘roãí úmrtí
Mezinárodní den pﬁekladatelÛ – slaví se na svatého
Jeron˘ma, patrona pﬁekladatelÛ
zemﬁ. Patrick White, australsk˘ spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (nar. 28. 5. 1912) – 30. v˘roãí úmrtí

âtenáﬁská v˘zva
R˘maﬁovská knihovna se pﬁipojila ke âtenáﬁské v˘zvû, kterou vyhla‰uje Databazeknih.cz. Dvacet leto‰ních kritérií najdete na webu
Databazeknih.cz, na na‰em facebooku a webov˘ch stránkách knihovnarymarov.cz.

Kniha, která je na Databázi knih v dobû ãtení ménû neÏ 20x v Pﬁeãten˘ch
Andrés Barba: Mûsto svûtla
KníÏka, kterou tentokrát doporuãuji, splÀuje kritérium uvedené v titulku je‰tû i v dobû, kdy pí‰u tento text. Nyní je totiÏ mezi pﬁeãten˘mi tituly 19krát. V den vydání RH 8/2020 uÏ tomu tak nejspí‰ nebude. âtenáﬁi si ji pﬁesto mohou do v˘zvy zaﬁadit, tﬁeba jako knihu vydanou poprvé v roce 2020 nebo jako knihu autora, od kterého dosud
nic neãetli (jde totiÏ o první Barbovu prózu pﬁeloÏenou do ãe‰tiny).
MÛÏe vás ov‰em zaujmout i obálkou (coÏ je dal‰í z leto‰ních kritérií), kterou zdobí ilustrace Filipa Hﬁiby vystihující základní kontrast
pﬁíbûhu – mûsto a prales, civilizaci a divoãinu, racionalitu a hlub‰í
vrstvy vûdomí, svût znám˘, vymezen˘ jasn˘mi liniemi versus svût
nepﬁedvídateln˘, nepochopiteln˘.
Dûji‰tûm pﬁíbûhu, jeÏ doslova leÏí na hranici tûchto dvou svûtÛ, je
fiktivní jihoamerické mûsto San Cristóbal, které od pralesa dûlí pomal˘, ale mocn˘ tok ﬁeky Eré. Barba je ·panûl, nicménû atmosféra
jeho pﬁíbûhu autenticitou pﬁipomene romány latinskoamerick˘ch spisovatelÛ, mezi nimiÏ proslul˘ Gabriel García Márquez dovedl líãení
dusného parna a rozbujelé tropické vegetace k dokonalosti. Z titulÛ
nedávno pﬁeloÏen˘ch do ãe‰tiny skvûle zachytil malátnou odevzdanost, jíÏ propadají lidé marnû vzdorující pﬁírodním silám kolem
i uvnitﬁ nás, téÏ Kolumbijec Tomás González v novele Na poãátku
bylo moﬁe. Barba vystihuje, co dokáÏe klima s ãlovûkem udûlat, na
pﬁíkladu vypravûãe, jenÏ do San Cristóbalu pﬁichází jako nováãek.
Vládlo vlhké dusivé parno, na nebi ani mráãek. KdyÏ jsme se blíÏili
na‰ím star˘m rodinn˘m kombi, poprvé jsem v dálce uvidûl obrovskou
hnûdavou rozlohu línû se valící ﬁeky Eré a sancristóbalsk˘ prales, zeleného, neproniknutelného netvora. Nebyl jsem na subtropické klima
zvykl˘, a sotva jsme sjeli z dálnice na odboãku do mûsta vyjeÏdûnou
v narudlém písku, okamÏitû ze mû zaãal lít pot. Cesta z Estepí (vzdáleného témûﬁ tisíc kilometrÛ) mû otupila a uvrhla do jakéhosi melan-
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cholického stavu. Zprvu jsem krajinu a mûsto vnímal jako ve snu, postupnû zaãala vyvstávat strohost a drsnost zdej‰í bídy.(…) subtropické podnebí pak ãlovûku podsouvá pﬁedstavu, Ïe v jejich údûlu je cosi
nevyhnutelného. Nebo ﬁeãeno jinak: ãlovûk mÛÏe bojovat proti lidem,
ale ne proti vodopádu nebo bouﬁce.
(BARBA, A. Mûsto svûtla. Pﬁel. A. Charvátová. Praha: Paseka, 2020,
s. 13–14.)
Prales, onen „zelen˘ netvor“, ale nakonec není hlavním protivníkem
moderní spoleãnosti obyvatel mûsta. Je spí‰e jeho symbolem, útoãi‰tûm. Jednoho dne se odtud totiÏ vynoﬁí dvaatﬁicet dûtí, které se zaãnou v men‰ích skupinkách potulovat v ulicích a napadat místní obãany. Nikdo neví, odkud pocházejí, nikdo jim nerozumí, protoÏe pouÏívají vlastní, ostatním nesrozumitelnou ﬁeã, nikdo nechápe jejich organizaci (nemají jasného vÛdce) ani pohnutky. Jsou nebezpeãní, nebo potﬁebují pomoc? Kam v noci mizí? A co chtûjí? Obyvatelé mûsta tápou, ale teprve ve chvíli, kdy zaãnou mizet místní dûti, rozhodnou se jednat.
Ne náhodou se v souvislosti s Mûstem svûtla zmiÀuje Pán much.
Barba stejnû jako Golding zachycuje násilnou a chaotickou podstatu

8/2020

lidské povahy, která se dostává na povrch pﬁíznaãnû v dûtství. To,
naivnû pokládané za vûk roztomilé nevinnosti, je ve skuteãnosti vûkem pod vládou drsn˘ch instinktÛ a temn˘ch emocí, jejÏ Barba pﬁipodobÀuje k moﬁi.
Pﬁed mnoha lety jsem pﬁi ãetbû jedné nijak pamûtihodné knihy narazil na obraz, kter˘ zcela zmûnil mé vnímání skuteãnosti. Autor líãil,
jak se jedna postava dívá na moﬁe a náhle pochopí, Ïe slovo „moﬁe“
v její pﬁedstavivosti nikdy neodpovídalo skuteãnému moﬁi, Ïe vÏdy
kdyÏ pronesla „moﬁe“, mûla na mysli v˘hradnû tu smû‰nou modrozelenou hladinu pokrytou pûnou, ale nikdy to, co je moﬁe ve skuteãnosti: propastná hlubina plná ryb, skryt˘ch proudÛ a – hlavnû – tmy.
Moﬁe je skuteãnou ﬁí‰í tmy.
(BARBA, A. Mûsto svûtla. Pﬁel. A. Charvátová. Praha: Paseka, 2020,
s. 71.)
Prózu Andrése Barby stejnû jako novelu Tomáse Gonzáleze Na poãátku bylo moﬁe najdete mezi novinkami r˘maﬁovské knihovny.
Zdenka Pﬁikrylová
Mûstská knihovna R˘maﬁov
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Pﬁehled kulturních akcí – záﬁí 2020
Zmûna programu vyhrazena
16. 6. – 30. 9.
5. 9.

16:00

5.–30. 9.
5. 9.

16:00

5.–30. 9.
5.–6. 9.
7. 9. – 20. 11.
9. 9.

16:00

10. 9.
12. 9.

16:00
10:00
13:00
14:00
15:00
18:00

14. 9.
16. 9.
17. 9.

10:00
14:00
17:00

18. 9.

17:00

19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.

10:00
15:00
13:00
20:00
14:00
14:30

22. 9.

19:00

26.–28. 9.

Galerie Fabrika v Hedvû âesk˘ brokát
V˘stava: Absolventky
Mûstské muzeum R˘maﬁov
VernisáÏ: Miloslav PoÏár – Sex ve mûstû
Mûstské muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Miloslav PoÏár – Sex ve mûstû
Mûstské muzeum R˘maﬁov
VernisáÏ: Lubo‰ Tesaﬁ – Pokusy a omyly
Mûstské muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Lubo‰ Tesaﬁ – Pokusy a omyly
hrad Sovinec, Sovinecké ‰elmování
radnice R˘maﬁov
V˘stava: Podzimní letecké fotografie R˘maﬁova
Galerie Fabrika v Hedvû âesk˘ brokát
V˘stava: OÏivlé obrazy
zámek Janovice, Pﬁedná‰ka o genealogii
zámek Janovice, Komentované prohlídky
s autory v˘stavy fotografií
„Zákaz vstupu“

30. 9.

9:30

30. 9.

10:00
14:00

Mûstská knihovna R˘maﬁov
Pﬁedná‰ka: Mediální obezﬁetnost aneb
Kritické my‰lení pro seniory
Hedva âesk˘ brokát, Mimoﬁádná prohlídka
tkalcovny a expozic

Mûstské muzeum R˘maﬁov
Pﬁedná‰ka Martina Míãka – Krajina a ãlovûk
Hedva âesk˘ brokát, Mimoﬁádná prohlídka
tkalcovny a expozic
pﬁed Mûstsk˘m muzeem R˘maﬁov
Procházka s Vincenzem Brixelem
pﬁed Mûstsk˘m muzeem R˘maﬁov
Procházka s Vincenzem Brixelem
zámek Janovice, Kastelánská prohlídka
hrad Sovinec, Dny rodin
SVâ R˘maﬁov, Veãírek v Jazzclubu
Kulturní dÛm Stará Ves, Bugrfest
zámek Janovice
Divadlo: Malá pohádka na velkém zámku
Mûstské divadlo R˘maﬁov
Koncert: Jarek Nohavica
hrad Sovinec, Hradní hodování
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Zveme Vás na Dny rodin
V letech 2017 aÏ 2019 Moravskoslezsk˘ kraj uspoﬁádal tﬁi úspû‰né roãníky
„Dne pûstounství“ formou celodenního happeningu, které se setkaly s ﬁadou
pozitivních ohlasÛ. V leto‰ním roce Moravskoslezsk˘ kraj realizuje obdobnou
spoleãenskou akci s podporou náhradních rodiãÛ jako v pﬁedchozích letech,
av‰ak roz‰íﬁenou o moÏnost úãasti ‰iroké veﬁejnosti. Akci nazval pﬁíhodnû
„Dny rodin“.
Aktivity „Dny rodin“ se zamûﬁí hlavnû na ‰íﬁení povûdomí o náhradní rodinné péãi a zv˘‰ení informovanosti mezi obãany. Uskuteãní se
od 12. do 27. záﬁí 2020 na rÛzn˘ch zajímav˘ch a atraktivních místech
v Moravskoslezském kraji. Rodiny s dûtmi tak budou moci nav‰tívit
kulturní památky ãi atraktivity. Souãástí vÏdy bude doprovodn˘ zábavn˘ program pro dûti. Budou k vidûní ‰ermíﬁská ãi loutková pﬁedstavení, ukázky kováﬁství, projíÏìky na koni, dílny kreativního a veselého tvoﬁení apod.
V rámci doprovodného programu bude náv‰tûvníkÛm k dispozici registraãní stánek rodinn˘ch a senior pasÛ ãi stánek s IN.F.Obálkami
pro seniory. Pracovníci stánku poskytnou bohaté informace k náhradní rodinné péãi, zodpoví dotazy k tomuto tématu nebo se podûlí
o vlastní zku‰enosti.
Chcete se nûco dozvûdût o náhradní rodinné péãi? Chcete s dûtmi zaÏít den pln˘ dobrodruÏství? Potom neváhejte, vezmûte své dûti a nav‰tivte s nimi zdarma krásná místa na‰eho kraje. Mûsto R˘maﬁov vás
srdeãnû zve napﬁíklad na hrad Sovinec, kde se bude akce konat v sobotu 19. záﬁí 2020.
Bc. Darina Neherová
odbor sociálních vûcí MûÚ R˘maﬁov

Pozvánka na r˘maﬁovskou premiéru filmu ·arlatán
Dne 29. srpna bude v r˘maﬁovském kinû uveden film ·arlatán
s úãastí ãlena ‰tábu Marka âermáka. Marek âermák vyrÛstal
v R˘maﬁovû a uÏ od raného vûku vûdûl, Ïe chce b˘t reÏisérem. Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci a v souãasné dobû studuje reÏii na praÏské FAMU. Pﬁed dvûma lety dostal nabídku stát se
osobním asistentem polské reÏisérky Agnieszky Hollandové a tato
pﬁíleÏitost mu otevﬁela dveﬁe do svûta velkého filmu.
Film ·arlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli byl vybrán mezi novinky z celého svûta pro filmov˘ festival v Telluride, kter˘ se ﬁadí
mezi nejvût‰í filmové události na svûtû a kde zaãíná první ãást závodu o so‰ku Oscara. Do ãesk˘ch kin vstoupil ·arlatán 20. srpna.
PﬁestoÏe je Marek âermák vytíÏen˘ cestováním z premiéry na premiéru, na‰el si ãas na pár odpovûdí na otázky redakce.

vlastní reÏii natoãil Film o filmu. ¤eknete mi více o sv˘ch úlohách?
Ano, vystupoval jsem v pozici osobního asistenta paní reÏisérky, coÏ
znamená, Ïe jsem byl nakroãen mezi reÏií a produkcí a zaji‰Èoval
jsem úplnû zjednodu‰enû ﬁeãeno to, aby paní reÏisérka byla spokojená. Potom jsem i reÏíroval nûkteré ãásti z druhého ‰tábu, ‰lo o pár zá-

Figurujete ve filmu jako osobní asistent reÏisérky, ale pro‰el jste
i nûkolika dal‰ímu funkcemi bûhem natáãení. Napﬁíklad jste ve

Z natáãení

Marek âermák s reÏisérkou Agnieszkou Hollandovou a producentkou
·árkou Cimbalovou

Na svûtové premiéﬁe v Berlínû
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bûrÛ. Bûhem natáãení filmu vznikal pod mou reÏií Film o filmu a po
dokonãení jsem nastoupil jako koordinátor postprodukce.
Jak fungovala spolupráce s paní reÏisérkou?
No, vzhledem k tomu, Ïe to mûla b˘t pÛvodnû opravdu jen role asistenta v prÛbûhu obhlídek a castingÛ po dobu nûkolika t˘dnÛ, a teì
jsou z toho bezmála dva roky pomûrnû intenzivní spolupráce, myslím, Ïe jsme si „sedli“. Pﬁeru‰il jsem doãasnû studium, ãehoÏ vÛbec
nelituji. Bylo to nároãné, protoÏe paní reÏisérka je nároãná, ale zároveÀ i odmûÀující co se t˘ãe záÏitkÛ a zku‰eností. Je to co do velikosti produkce typ filmu, kter˘ se u nás bûÏnû netoãí. TakÏe bylo skvûlé
b˘t u toho.
Film uÏ teì sklízí úspûchy a byl vybrán mezi novinky z celého svûta
na v˘znamn˘ch festivalech. Dostat se na nûkteré se podaﬁí jen velmi
omezenému poãtu filmÛ. A jak ﬁekla paní reÏisérka, napﬁíklad na festivalu Telluride zaãíná první ãást závodu za so‰kou Oscara. âekali
jste se ‰tábem takovou odezvu? Pom˘‰líte na nejvy‰‰í ocenûní?
Mûli jsme svûtovou premiéru v únoru v Berlínû na filmovém festivalu Berlinale a pak jsme mûli jít hned za mûsíc do ãeské distribuce. Ale
deset nebo ãtrnáct dní pﬁed slavnostní premiérou jsme museli v‰e zru‰it kvÛli naﬁízením ohlednû koronaviru. A tak jsme vstupovali odloÏenou premiérou do kin aÏ 20. srpna. Samozﬁejmû jméno paní reÏisérky dávalo nadûji, Ïe by se film mohl dostat mimo hranice âeské

republiky. A tím, Ïe jsme mûli to ‰tûstí a vybrali nás do Berlína, se samozﬁejmû vûhlas filmu roz‰íﬁil po celém svûtû.
BohuÏel se v‰e, jak jsem ﬁíkal, trochu stoplo a v‰echny festivaly, na
které jsme byli pozváni, byly zru‰eny. Pár dní zpátky nás filmov˘ festival Telluride oficiálnû zaﬁadil do svého leto‰ního seznamu. Ale festival se taky nakonec konat nebude, stejnû jako festival v Cannes,
pouze ohlásili svÛj v˘bûr. Za posledních deset let se na festivalu
v Telluride objevilo asi sedm vítûzÛ Oscara. Díky tomu získává váhu
a v˘bûr filmÛ, které se tam prezentují, je pomûrnû úzk˘, proto je prestiÏní se do nûj dostat. Ale pom˘‰let na Oscara je pﬁedãasné, to by nás
nejdﬁíve musela vybrat âeská filmová akademie jako kandidáta za
âeskou republiku.
29. srpna vás ãeká beseda s diváky na r˘maﬁovské premiéﬁe. Jak se
tû‰íte?
V prvé ﬁadû jsem rád, Ïe se uÏ film dostává k ãeskému publiku, Ïe
jsme ho uÏ koneãnû mohli pustit do svûta. Tû‰ím se, Ïe budu u toho,
aÏ se bude promítat ve mûstû, ve kterém jsem vyrÛstal, a navíc k tomu je‰tû tﬁeba budu moct nûco ﬁíct. SnaÏím se zlákat dal‰í ãleny delegace, aby pﬁijeli se mnou, ale cesta z Prahy do R˘maﬁova je fakt
dlouhá a teì, v ãase objíÏdûní premiér, je ãasu opravdu málo.
JS
Foto (vãetnû titulní strany): Marlene Film Production

Z okolních mûst a obcí
Tajemnice Mûstského úﬁadu Bﬁidliãná vydává
v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení
na pozici vedoucí finanãního odboru
Místo v˘konu práce:

Mûstsk˘ úﬁad Bﬁidliãná, NábﬁeÏní 452,
793 51 Bﬁidliãná
Pﬁedpokládan˘ nástup: 2. ledna 2021, nebo dle dohody
Pracovní pomûr:
na dobu neurãitou
Pracovní úvazek:
1,0
Platové zaﬁazení:
10 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
Nabízíme:
systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
Pﬁedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní vedení úãetnictví samosprávného celku,
• sestavování rozpoãtu mûsta,
• sestavování závûrky úãetní jednotky, závûreãného úãtu, inventarizace majetku
• správa daní vãetnû daÀov˘ch pﬁiznání,
• provádûní finanãní kontroly,
• organizaãní a odborné vedení finanãního odboru,
• odpovûdnost za v˘kon ãinností na úseku finanãního odboru
pﬁed orgány mûsta.
Pﬁedpoklady pro vznik pracovního pomûru:
• státní obãan âeské republiky, popﬁípadû fyzická osoba, která
je cizím státním obãanem a má v âeské republice trval˘ pobyt,
• dosaÏení vûku 18 let,
• bezúhonnost, zpÛsobilost k právním úkonÛm,
• ovládání jednacího jazyka.
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PoÏadavky:
• vysoko‰kolské vzdûlání ekonomického smûru, popﬁ. na základû v˘jimky dle § 3 naﬁízení vlády ã. 341/2017 vy‰‰í odborné
nebo stﬁedo‰kolské vzdûlání ekonomického smûru,
• komplexní znalost podvojného úãetnictví a rozpoãtové skladby, vãetnû úãtování DPH, majetku, závûrkov˘ch operací a sestavování v˘kazÛ,
• znalost právních pﬁedpisÛ t˘kajících se pracovního zaﬁazení – zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích, zákon ã. 563/21991 Sb., o úãetnictví, zákon ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ ﬁád, zákon ã. 250/2000
Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, zákon
ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení v˘nosÛ nûkter˘ch daní
územních samosprávn˘ch celkÛ a nûkter˘ch fondÛ, zákon
ã. 218/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech, zákon ã. 320/2001
Sb., o finanãní kontrole ve veﬁejné správû – v‰e v platném znûní,
• dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• samostatnost, odpovûdnost, preciznost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce,
• ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.
V˘hodou:
• znalost programu GINIS,
• praxe ve státní správû nebo samosprávû,
• zvlá‰tní odborná zpÛsobilost na úseku finanãního hospodaﬁení
územních samosprávn˘ch celkÛ a jeho pﬁezkumu nebo na úseku správy daní a poplatkÛ.
LhÛta pro podání pﬁihlá‰ky: 30. záﬁí 2020 do 16:00 hodin.
Dal‰í informace k podání pﬁihlá‰ky a celé znûní inzerátu najdete na úﬁední desce Mûstského úﬁadu Bﬁidliãná www.mubridlicna.cz v kategorii v˘bûrová ﬁízení.
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Na pouti v Rudû se se‰ly stovky poutníkÛ
Na pouÈ v Rudû u R˘maﬁova se první srpnovou nedûli sjeli poutníci a hosté
z mnoha koutÛ republiky. Touto událostí tradiãnû oÏije celá vesnice, nechybí
stánky s perníky, kolotoãe a dal‰í pouÈové atrakce. Po m‰i se poutníci vydali kﬁíÏovou cestou na KﬁíÏov˘ vrch.
Místní kﬁíÏová cesta pﬁedstavuje ãtrnáct zastavení, jejichÏ budování
bylo zahájeno roku 1760. Jde o pískovcové sochy zavr‰ené do tvaru
srdce, v nûmÏ jsou velmi detailnû propracované v˘jevy z poslední
cesty JeÏí‰e Krista. Dvanácté zastavení, souso‰í v nadÏivotní velikosti, stojí na vrcholu kopce KﬁíÏov˘ vrch (589 m n. m.), odkud je
skuteãnû v˘jimeãn˘ kruhov˘ v˘hled na úrodnou rovinu Hané, ohraniãenou strm˘m okrajem Nízkého Jeseníku na stranû v˘chodní a severov˘chodní, severní ãástí Drahanské vrchoviny a ZábﬁeÏskou
vrchovinou na stranû západní, smûrem severozápadním na Hanu‰ovickou vrchovinu se vzdálenou siluetou Orlick˘ch hor a smûrem se-

verním na masív Hrubého Jeseníku.
Ruda je stará hornická osada, kde se tûÏila Ïelezná ruda. Barokní kostel Panny Marie SnûÏné dal v Rudû postavit v letech 1756–1758 uniãovsk˘ rychtáﬁ Jiﬁí Greschenberger jako podûkování za záchranu svého Ïivota pﬁi nebezpeãném pádu do rokle v tamním lese. Tuto událost
pﬁipomíná obraz u vchodu do kostela. O vysoké náv‰tûvnosti poutního kostela bûhem staletí svûdãí pro‰lapan˘ práh pﬁi vchodu do chrámu.
„Chystáme velkou opravu za ‰est milionÛ korun, jejíÏ hlavní tíhu nese Moravskoslezsk˘ kraj, za coÏ dûkujeme, a také my se samozﬁejmû
podílíme na opravách tohoto chrámu a vÛbec tohoto na‰eho okolí,“
sdûlil souãasné plány bruntálsk˘ dûkan P. Mgr. ICLic. Franti‰ek
Zehnal, Th.D.
Foto a text: JS
Zdroj: poutni.ado.cz, www.rymarovsko.cz

Letní badatelská ‰kola 2020
Co kdyÏ se uãení stane zábavou a dûti o nûj mají zájem i o prázdninách? Právû
pro ty se konal 3. roãník Letní badatelské ‰koly, urãené mlad˘m pﬁírodovûdcÛm z Moravskoslezského kraje.
V areálu Jestﬁábí, z. s., se ve dnech 13.–19. ãervence se‰lo 23 zájemcÛ o pﬁírodní vûdy. Jejich letní pobyt opût zajistila Asociace stﬁedo‰kolsk˘ch klubÛ âeské republiky, z. s., konkrétnû Stﬁedo‰kolsk˘ klub
Bﬁidliãná. Program mûl podobu pÛldenních exkurzí, které úãastníkÛm pﬁedstaví rÛzné obory biologie, ale i základy chemie ãi praktické vyuÏití nejrÛznûj‰ích metod v praxi. Veãerní program je, pokud
poãasí pﬁeje, vûnován ukázkám a odchytu netop˘rÛ a noãního hmyzu.
V leto‰ním roãníku malí badatelé nahlédli pod vedením Ivana
Hadriána Tufa z Univerzity Palackého Olomouc do svûta pedologie,
s Jitkou Gédo‰ovou si zahráli na chemiky, terarista Tomá‰ Baãa vyprávûl o plazech a obojÏivelnících a nechal odváÏlivce pomazlit pavouãka ãi „vyvenãit“ varana. Do svûta savcÛ dûti nakoukly s Libu‰í
Veselou ze Zoologické zahrady Olomouc. Dokonce jim pﬁivezla ukázat i malinkého urzona kanadského, kterého musí odchovávat umûle.

Do svûta netop˘rÛ vzal malé badatele EvÏen To‰enovsk˘ z âeské
spoleãnosti ornitologické a âeské spoleãnosti pro ochranu netop˘rÛ.
Pﬁi vycházce po okolí nauãil úãastníky pouÏívat ultrazvukové detektory nebo odchytové pasti na
drobné savce. Neménû zajímavé
bylo setkání s Kamilem Kropáãem z UP Olomouc, kter˘ pﬁiblíÏil krásu hornin a nerostÛ ãi práci
s geologickou mapou âR. S Peterem Adamíkem, vedoucím Pﬁírodovûdného ústavu Vlastivûdného
muzea Olomouc, se badatelé uãili
roztahovat ornitologické sítû,
správnû mûﬁit a váÏit odchycené
exempláﬁe, nebo dokonce krouÏkovat. S Miroslavou Zlámalovou
a Michalem Hrbcem z Lesní správy Bruntál se vydali do terénu
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a uãili se mûﬁit v˘‰ku a objem dﬁeva. S Karlou Hyn‰tovou
z Okresního mysliveckého spolku Bruntál poznávali zvûﬁ podle pobytov˘ch stop a o mot˘lech jim pﬁedná‰el fotograf Marek Vojtí‰ek.
V‰ichni si také uÏili besedu s chovatelem sov Miroslavem
Glacnerem. Ten jim dovezl ukázat dokonce i mladého v˘ra velkého.
Program byl samozﬁejmû zpestﬁen táborákem, koupáním v bazénu,
kuleãníkem nebo projíÏìkou na konících ze stáje Jestﬁábí, z. s. Na závûr Letní badatelské ‰koly si mladí biologové své znalosti otestovali
a ‰est nejlep‰ích získalo krásné knihy. Mimoﬁádné ocenûní si vyslouÏil nejen za svÛj v˘kon na Letní badatelské ‰kole, ale i za 2. místo

v krajském kole Geologické olympiády Petr Oli‰ ze Z· Bﬁidliãná.
Podle slov úãastníkÛ, lektorÛ i Evy Bru‰tíkové, referentky pro realizaci krajské a státní politiky v oblasti volnoãasov˘ch aktivit dûtí
a mládeÏe Moravskoslezského kraje, která za námi pﬁijela s TV Polar
na náv‰tûvu, se leto‰ní roãník vydaﬁil. Na závûr je tﬁeba podûkovat za
finanãní podporu Moravskoslezskému kraji, mûstu Bﬁidliãná
a ASK âR, z. s. Velk˘ dík patﬁí rovnûÏ v‰em odborníkÛm, kteﬁí se dûtem vûnovali.
Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bﬁidliãná

Z historie

Rodinná sídla a vily janovick˘ch HarrachÛ – 1. díl
Ze sídel zakladatele janovické linie HarrachÛ Alfréda Karla hrabûte
Harracha (1831–1914) patﬁil rodinû nejdéle zámek Aschach v Horních
Rakousích, asi 24 km severozápadnû od Linze, kter˘ byl v majetku
HarrachÛ od roku 1622. PÛvodnû hrad byl v roce 1606 pﬁestavûn rodem JörgerÛ, kteﬁí jej získali od Wolfganga z Liechtensteinu.
Jörgerové zámek v roce 1622 prodávají HarrachÛm, v jejichÏ drÏení
byl aÏ do roku 1959, kdy ho kupuje spoleãnost Donaukraftwerk AG
a v roce 1964 je zde dokonãena stavba druhé vodní elektrárny na
Dunaji. Od roku 1987 je zámek v soukromém vlastnictví rodiny
Gerstner, která zpustl˘ a prázdn˘ zámek citlivû rekonstruovala.
Zámek byl v prÛbûhu drÏby HarrachÛ postupnû pﬁestavován a roz‰iﬁován. Tomá‰ Alois Raimund hrabû z Harrachu (1669–1742), neapolsk˘ a sicilsk˘ místokrál, nechal v letech 1709–1710 roz‰íﬁit pﬁízemní v˘chodní kﬁídlo zámku dvorním stavitelem HarrachÛ
Johannem Lukasem von Hildebrandtem (1668–1745). Z novû pﬁistavûné vûÏe v˘chodního kﬁídla byla pﬁekrásná vyhlídka do okolí zámku. Na poãátku 19. století byl zámek pﬁestavûn do neoklasicistní podoby. âtyﬁkﬁídlá budova byla obklopena parkem, kter˘ zahradník
Schanderer v roce 1825 pﬁemûnil na anglick˘ park, jeden z nejv˘znamnûj‰ích v tehdej‰í rakouské monarchii.
Park byl rozdûlen na dvû ãásti: 14hektarov˘ park kolem samotného

zámku, kter˘ nebyl pﬁístupn˘ veﬁejnosti, a 13hektarov˘ park
u Dunaje, kter˘ byl otevﬁen obyvatelstvu. V obou ãástech parku byly
vysazeny ãetné domácí i nepÛvodní stromy, jako smrk, jedle, borovice, cedr, bílá borovice, dub, buk, bﬁíza, lípa, jasan, ale také topoly
stﬁíbrné, jilmy, pomûrnû vzácn˘ liliovník tulipánokvût˘ a katalpa ze
Severní Ameriky. BaÏantnice o rozloze 33 hektarÛ hraniãila s dunajsk˘m parkem. KaÏdoroãnû se zde konaly hony, pﬁi nichÏ Aschach
nav‰tívily v˘znamné osobnosti, jako byl arcivévoda Franti‰ek
Salvátor Rakousko-Toskánsk˘ (1866-1939), zeÈ císaﬁe Franti‰ka
Josefa I., princ Luitpold Bavorsk˘ (1821–1912), str˘c posledního bavorského krále Ludvíka II., kníÏe Albert von Schaumburg-Lippe nebo kardinál Bedﬁich ze Schwarzenbergu (1809–1885).
Po smrti Alfrédova syna Franti‰ka v roce 1937 pﬁipadl zámek jeho
nejmlad‰í dceﬁi Alici, provdané v roce 1940 za barona Karla Augusta
Draihann-Holenia (1906–1978).
Na zámku se narodilo a zemﬁelo nûkolik ãlenÛ janovické harrachovské linie: Ludwiga (*1876) a Marianna (*1880), mlad‰í sestry
Franti‰ka hrabûte Harracha, Josefa (*1905), první dcera Franti‰ka hra-

Pohled na zámek Aschach od jihov˘chodu, pﬁelom 19. a 20. století

Zámek Aschach na mûdirytinû z roku 1676

Zámek Aschach, MZA Brno, 1902
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Hrabûcí vila v Traunkirchen, konec 19. století
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ském poloostrovû u Kvarnerského zálivu, asi 14 km od Rijeky.
S rozvojem Ïelezniãní sítû a touhou po cestování se u Jaderského
moﬁe zaãala postupnû budovat turistická letoviska, primárnû urãená
pro bohatou klientelu. Vzestup pÛvodnû rybáﬁské vesniãky nastal díky Iginiovi von Scarpa (1794–1866), obchodníkovi z Rijeky, kter˘
si v roce 1844 nechal postavil vilu pojmenovanou po své manÏelce
Angiolina. Vila byla obklopena subtropick˘m parkem s v˘hledem
na moﬁe a velmi záhy ji zaãali nav‰tûvovat Scarpovi prominentní
pﬁátelé, kteﬁí zaãali ‰íﬁit vûhlas vily i místního podnebí dál. Ve vile
je od roku 2007 umístûno Muzeum turistického ruchu Chorvatska.
V prÛbûhu 2. poloviny 19. století se v Opatiji zaãaly stavût luxusní
vily a v roce 1899 získalo mûsteãko status klimatick˘ch lázní.
Harrachové zde na pobﬁeÏí vlastnili vilu, u které stála zakotvená
jachta DraÏica I. a pozdûji DraÏica II. Oproti na‰im zvyklostem sem
jezdili v období mezi ﬁíjnem a dubnem, kdy zde byly pﬁíjemné klimatické podmínky.
Mgr. Jitka Slaná
kastelánka zámku Janovice u R˘maﬁova
Foto: archiv NPÚ, MZA Brno
(Zdroje: Jaro‰, Jiﬁí. Mûsto v údolí. Salon, 16. 6. 1930, roã. 9, str. 4;
KﬁíÏeneck˘, J. Rybáﬁskohydrobiologická stanice Harracha ve Velkém
Meziﬁíãí. Lidové noviny, 16. 6.
1938, ã. 301, str. 4; Poberová,
Slávka. Lásky ãesk˘ch královen. Praha: Alpres, 2005. 246
s.; MZA Brno, RA HarrachÛ, f.
G 393, i. ã. 1425; VídeÀ: inspirace na cesty. 1. vydání. Brno:
Lingea, 2013. 139 s.; Kisch,
Wilhelm. Wien. Die alten
Strassen und Plaetze Wien’s
und ihre historisch interessanten Haeuser: ein Beitrag zur
Culturgeschichte Wiens mit
Rücksicht auf die vaterländische Kunst, Architektur, Musik
und Literatur. Wien: Gottlieb,
Hrabûcí vila v Abbazii, konec 19. století
1883, s. 213, fig. 67.)

bûte Harracha, Anna Marie z Harrachu (*1906), druhá dcera Franti‰ka
hrabûte Harracha, v roce 1870 zde zemﬁela Marie Margareta, rozená
z Lobkowicz, teta hrabûte Franti‰ka, v roce 1881 Franti‰kova babiãka
Anna, rozená z Lobkowicz, v roce 1934 jeho matka Anna, téÏ rozená
z Lobkowicz, v roce 1962 tﬁetí Franti‰kova manÏelka Alice, rozená
z Hardeggu, a v roce 1978 Franti‰kÛv zeÈ Karel Dreihann-Holenia von
Sulzberg, manÏel Franti‰kovy nejmlad‰í dcery Alice z Harrachu.
Oblíben˘m rodinn˘m sídlem, kde se v roce 26. 7. 1870 narodil Franti‰ek
hrabû Harrach, byla hrabûcí vila u rakouského jezera Traunsee v hornorakouském Traunkirchenu. Travenské jezero (nûm. Traunsee) leÏí v oblasti zvané Salzkammergut (Solná komora) mezi pohoﬁím Hölengebirge
a vápencovou 1691 m vysokou horou Traunstein. Od proslul˘ch císaﬁsk˘ch lázní Bad Ischl je mûsteãko vzdáleno 23 km severov˘chodnû. Vila
se postupem doby roz‰iﬁovala, byla pﬁistavûna dal‰í budova pro hosty
a lovecká chata. V‰echny objekty obklopovala udrÏovaná italská terasovitá zahrada a majitelé i hosté se mohli kochat krásn˘m v˘hledem na jezero ãi skalní masiv nebo se plavit lodí po jezeﬁe Traunsee.
Dal‰í letní vilu vlastnili
Harrachové v Opatiji (italsky
Abbazia, nûm. Sankt Jakobi).
Opatija leÏí na Istrii, jader-

Parní jachta DraÏica II. hrabûte
Alfréda Harracha, 1902, MZA Brno

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Desetitisící pasaÏér se svezl na elektrolodi Harta
Jedním z lákadel na Bruntálsku je Slezská Harta a mimo jiné elektroloì, která vozí v˘letníky. Po ãtvrtroce provozu hlásí pasaÏéra s poﬁadov˘m ãíslem
deset tisíc. Slavnostní plavba s tímto vzácn˘m cestujícím se uskuteãnila
3. srpna. Vody Slezské Harty brázdí i loì Santa Maria, tou se letos zatím
svezly témûﬁ dva tisíce lidí.
První pasaÏéﬁi se elektrolodí Harta projeli uÏ na konci minulého roku v období Vánoc, a to bûhem ãtyﬁ adventních plaveb. První plavbû
pﬁedcházel velmi sloÏit˘ proces schvalování, potﬁebné osvûdãení
elektroloì od Státní plavební správy získala 25. 11. 2019. Od ledna
byla zazimována a kvÛli pandemii koronaviru se na hladinu vrátila aÏ
v kvûtnu.

„O projíÏìku touto krásnou moderní lodí je velk˘ zájem. Tento
‚boom‘ mû moc tû‰í, Slezská Harta a její okolí je mou srdeãní záleÏitostí, takÏe jsem rád, Ïe se mezi lidmi rozkﬁiklo, jak je tu krásnû.
Cestovní ruch mÛÏe tomuto mikroregionu hodnû pomoci, proto
Moravskoslezsk˘ kraj uhradil poﬁízení elektrolodi, její provoz uÏ bude v reÏii mikroregionu,“ ﬁekl námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krko‰ka a doplnil,
Ïe po prvních tﬁech mûsících provozu v˘nosy z lodní dopravy bez
problémÛ pokr˘vají ve‰keré náklady.
Zájemci si plavbu elektrolodí mohou objednat online. „Rezervace
dopﬁedu je aktuálnû dokonce nutná. V‰echny plavby jsou totiÏ do po-
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sledního místa naplnûné. TakÏe urãitû doporuãuji, aby si lidé své místo zajistili pﬁedem. Zájem je kromû elektrolodi i o projíÏìku men‰í lodí Santa Maria, která pojme 10 cestujících. Letos se na ní svezlo uÏ
1990 pasaÏérÛ,“ ﬁekl Jan Krko‰ka s tím, Ïe Harta uÏ uplula 1 700 kilometrÛ, Santa Maria jich zdolala pﬁes tﬁi tisíce.
„Díky elektrolodi se dﬁíve pﬁehlíÏená oblast na severní Moravû stala
celorepublikovû známou lokalitou. Plavby si objednávají klienti
z Prahy, jiÏní Moravy, Slovenska, ale i z Polska. TakÏe se podaﬁilo to,
co bylo hlavním cílem krajské investice do stavby elektrolodi.
Zviditelnit na‰i oblast a hlavnû ji
ekonomicky povznést. Velmi si této iniciativy váÏím a je‰tû jednou
vedení kraje za ná‰ mikroregion
dûkuji,“ ﬁekl pﬁedseda svazku
Mikroregion Slezská Harta Josef
Havlík a pozval turisty i na projíÏìku na elektrokole. Turistické
informaãní centrum nabízí zapÛjãení osmi elektrokol, bezúplatné
nabíjecí stanice jsou k dispozici
v Leskovci nad Moravicí.
Velkokapacitní elektroloì Harta
pojme 45 v˘letníkÛ a posádku.
Má bezbariérové provedení a na
palubû prostor pro pﬁepravu aÏ
10 kol. Na lodi je vyhrazeno mís-

to pro koãárky, cestující s sebou mohou mít i svého psa. Bûhem plavby je k dispozici lodní bufet, bezbariérová toaleta a vyhlídková i zakrytá paluba. Loì je vybavena dvûma elektromotory, které pohánûjí
lithiové baterie. Na stﬁe‰e jsou umístûny solární panely. Rychlost
plavby je 6 aÏ 8 kilometrÛ v hodinû. Více informací najdete na elektrolodharta.cz/trasy-plaveb/.
Foto a text: Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí
odbor kanceláﬁ hejtmana kraje

Zajímavosti z pﬁírody

Vyprávûní o stromech
9. Jírovec – Aesculus a Ka‰tanovník – Castanea
Zdaleka ne kaÏd˘ ví, Ïe znám˘ jírovec maìal (A. hippocastanum), jemuÏ se lidovû ﬁíká „ka‰tan“, není u nás domácí dﬁevinou. Pochází totiÏ z jiÏní ãásti Balkánského poloostrova a z Turecka, kde je sloÏkou
smí‰en˘ch listnat˘ch lesÛ v polohách 500–1200 m. Roku 1588 byl
pﬁivezen do Vídnû a odtud se dostával do ostatní Evropy. Zde je pûstován pﬁedev‰ím jako okrasná dﬁevina – v sadech, alejích, parcích
a stromoﬁadích, vãetnû mûstsk˘ch ulic. Praktick˘ v˘znam má v myslivosti, jeho plody – ka‰tany chutnají spárkaté zvûﬁi, proto ho myslivci vysazují v oborách, na okraji porostÛ, podél cest a v lesních lukách. Ke konzumaci pro nás se v‰ak nehodí, protoÏe plody obsahují
hoﬁk˘ glykosid eskulin.
Tento druh se snadno rozli‰uje nejen podle plodÛ, ale i podle kvûtÛ
ve vzpﬁímen˘ch hroznovit˘ch latách a podle velk˘ch dlanitû sloÏen˘ch listÛ, v nichÏ nacházíme obvykle 5–7 zﬁetelnû Ïebrovan˘ch líst-

kÛ. NeÏ ka‰tan dozraje, spoãívá v ostnité 3–5 cm velké tobolce.
Strom dorÛstá do v˘‰e 20–25 metrÛ.
JírovcÛ coby památn˘ch stromÛ není mnoho; na R˘maﬁovsku máme
pouze jeden, ten v‰ak stojí za to: sv˘mi rozmûry – obvod 580 cm,
v˘‰ka 23 metrÛ – a stáﬁím asi 300–350 let patﬁí mezi nejmohutnûj‰í
na území âR a je to zﬁejmû jeden z prvních jírovcÛ, které u nás byly
vysazeny. Nachází se v dolní ãásti Nové Vsi.
Jako okrasná dﬁevina byl u nás zaveden jírovec pavie (A. pavia) pocházející ze Severní Ameriky (v Evropû od r. 1711). Ve srovnání
s pﬁedchozím druhem je tento strom poloviãní, má v‰ak nádherné Ïivû ãervené kvûty. Jeho koruna je ‰iroce kulovitá a v dobû kvûtu vypadá skvûle. Listy jsou sloÏené z pûti lístkÛ, po okrajích pilovit˘ch.
Tobolka není ostnitá. V R˘maﬁovû najdete pavii na Bartákovû ulici
poblíÏ obchodu Coop a na Vûtrné ulici u dûtského hﬁi‰tû.

Jírovec maìal - detail

Jírovec maìal
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Okrasnou parkovou dﬁevinou je také jírovec osmityãinkov˘ (A. octandra), naz˘van˘ také Pavia lutea – pavie Ïlutá podle barvy kvûtÛ. Tento
strom mÛÏe b˘t 23–30 m vysok˘. Pochází téÏ ze Severní Ameriky.
V nûkter˘ch parcích (napﬁ. v Louãné nad Desnou) mÛÏete vidût i jírovec drobnokvût˘ (A. parviflora), kter˘ je netypick˘ v tom, Ïe je to keﬁ
dorÛstající jen do v˘‰ky 3 m. I tento druh je pÛvodní v Severní Americe.
Název ka‰tanovník set˘ (Castanea sativa), téÏ ka‰tan jedl˘, svádí
k tomu, Ïe jde o pﬁíbuzného jírovcÛ, ale není tomu tak: zatímco jírovce mají svou vlastní ãeleì – jírovcovité, ka‰tanovník patﬁí do ãeledi bukovit˘ch. Pﬁirozenû je roz‰íﬁen v oblasti Stﬁedozemního moﬁe
a v jiÏní Asii, pûstuje se v‰ak ve vût‰í ãásti Evropy. Jako teplobytn˘
druh v‰ak vyÏaduje vhodné lokality. ProtoÏe poskytuje nejen chutné
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plody, ale i tﬁíslo a dobré dﬁevo, je snaha (nebo byla) pûstovat jej
u nás i v lesních porostech.
Ka‰tanovník je strom vysok˘ 20–30 m, ve své domovinû i vy‰‰í, podobn˘ na‰emu dubu. Listy má podlouhle elipãité, zﬁetelnû pilovité,
plody jsou naÏky uzavﬁené v kulovité ostnité ãí‰ce, která velmi pﬁipomíná moﬁské jeÏovky.
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.)

Kam na v˘let

Na Quinburg a do Mnichova
Vydáme-li se nedaleko Josefského hamru vzhÛru proti proudu
Sokolího potoka na úboãí Medvûdího vrchu, dovede nás neznaãená cesta k Sokolím skalám. Pozoruhodné skalní útvary v‰ak nejsou
hlavním dÛvodem, pro kter˘ stojí za to se sem vypravit i pﬁesto, Ïe
stoupání je zde znaãnû nároãné. Je to asi nejodlehlej‰í hradní zﬁícenina této oblasti. Nevedou sem turistické znaãky, a i kdyÏ sem
vystoupáte, budete zbytky hradu docela sloÏitû hledat. I v nûkter˘ch renomovan˘ch mapách je totiÏ poloha hradu zaznaãena ‰patnû. Pro nalezení pozÛstatkÛ hradu Quinburgu je nutné sledovat
skalní bradlo Sokolích skal (po nich hrad dostal jméno, nûmecky
se totiÏ jmenovaly Quin‰tejn). V místû, kde úzkou ‰íji pﬁeru‰í
umûle vykopan˘ pﬁíkop, zaãíná nûkdej‰í hradi‰tû. Zbylo z nûj
opravdu málo, jen nepatrn˘ zbytek zdi nad srázem, kter˘ si ãlovûk
snadno splete se skálou.
Hrad nebyl nijak rozlehl˘. Jeho stavitelé postavili obrannou vûÏ na
skále, která se pﬁimykala k areálu pevnosti. SlouÏil patrnû opût
k obranû jiÏ mnohokrát zmínûné stezky zﬁejmû ve 13. století a stejnû
jako o jin˘ch hradech i o tomto chybûjí písemné prameny.
Zato povûst o tajemné historii hradu chybût nemÛÏe. Podle ní byl majitelem Quinburgu jak˘si rytíﬁ Siegfried z Quinge. V ‰irém okolí si vyslouÏil nezávidûníhodnou pﬁezdívku „krvav˘ pes“. Vûdûlo se o pﬁepadávání, loupeÏích, dokonce i o vraÏdách, které mûl na svûdomí.
Na místû dne‰ní osady Mnichov stávala pr˘ hospoda a kousek od ní
poustevna s mal˘m kostelíkem. V‰ak také pÛvodní jméno obce znûlo Einsiedelei, tedy poustevna. Hostinsk˘ byl s rytíﬁem spolãen a spolu pﬁepadávali poutníky. Spoleãnû pﬁipravili o Ïivot starého poustevníka a na jeho místo si vybrali svého (jak jinak) pﬁevleãeného mord˘ﬁe. Pod kostelíkem se nacházelo sklepení a odtud vedla tajná podzemní chodba aÏ pod ‰enkovnu. V kostelíku pﬁed schody k oltáﬁi zabudovali lupiãi padací dveﬁe. LoupeÏiv˘ mnich lákal projíÏdûjící
k náv‰tûvû kostelíka, aby se pomodlili pﬁed „zázraãn˘m“ mariánsk˘m obrazem zdobícím oltáﬁ. KdyÏ poklekli na první schod pﬁed

oltáﬁem, mnich otevﬁel propadli‰tû a poutníci byli v pasti. Ocitli se
v tmavém sklepení buì tûÏce zranûní, nebo dokonce mrtví. Mnich
zazvonil na zvon a banda z Quinburgu dokonala loupeÏné dílo.
Svûdky zásadnû nenechávali naÏivu, ale pﬁesto se na jejich podlé ãiny pﬁi‰lo. Slezsk˘m rytíﬁÛm, kteﬁí uspoﬁádali trestnou v˘pravu, pr˘
pﬁi‰el na pomoc i sám vratislavsk˘ biskup a spoleãnû lapky pochytali, povûsili a hrad zapálili. V hoﬁících troskách na‰el Quinge smrt
spolu se v‰emi sv˘mi kumpány.
Biskup nechal les v okolí vykácet. Lesní krãma byla pﬁestavûna na
panské sídlo, po letech zde bylo zaloÏeno fojtství a zapoãalo se s obdûláváním odlesnûné pÛdy. Obydlí mnicha vãetnû kostelíka stálo je‰tû nûkolik desetiletí, aÏ obojí zlikvidoval zub ãasu. Pomalu, krok za
krokem, poãala vznikat osada Mnichov.
Pravdou je, Ïe moravská protiváha slezského Kobr‰tejna, za kterou je
Quinburg také povaÏován, byla opu‰tûna patrnû ve 14. století a od té
doby se rozpadá. Je‰tû v roce 1888 pr˘ byla k vidûní stojící brána, ale
ani po ní uÏ nejsou Ïádné stopy. Zajímavá je hypotéza, Ïe hrad zanikl po nûjaké pﬁírodní katastrofû. V této souvislosti pí‰e vrbensk˘
amatérsk˘ historik Zdenûk Hlávka st. o události z 12. srpna 1692,
kdy bylo v okolí mûsta zaznamenáno silné zemûtﬁesení. Na domech
popraskalo zdivo a zÛstaly ‰iroké trhliny, v okolních horách praskaly
a padaly velké skalní bloky. Zánik jiÏ znaãnû zchátralého hradu by tedy byl zcela jistû moÏn˘.
Ze skal kolem b˘valého hradu je krásn˘ v˘hled do kraje, ale najdeme zde je‰tû jednu pozoruhodnou památku, kterou bychom na místû
nûkdej‰ího stﬁedovûkého hradu nehledali. V roce 1987 zde byla napÛl tajnû zasazena do skály plaketa s obrazem Johna Lennona. Jejím
autorem je v˘tvarník Petr Rokosz z Bohumína a odlít ji nechal
Zdenûk Kopka z Rychvaldu. Spoleãnû s pﬁáteli z Rychvaldu ji v prosinci zmínûného roku nainstalovali u vstupu do areálu hradu.
Vrátíme-li se zpût na cestu podél ﬁeky, projdeme linií pﬁedváleãného
opevnûní a uÏ nás vítají první domy Mnichova. Pomineme-li povûst
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o jeho zaloÏení a spolehneme se na údaje historikÛ, je její poãátek
kladen jiÏ do 13. století. Kdysi zde stávala tvrz, ale rozkvût obci pﬁinesl právû prÛmysl. Kromû hamrÛ se zde rozvíjela i dal‰í prÛmyslová odvûtví. UÏ v 17. století byla v obci sklárna. Kolem roku 1800 zde
byly tﬁi ml˘ny, ãtyﬁi pily, huÈ a taÏírna drátÛ, pivovar a palírna, 12 bûlidel, vápencov˘ lom a vápenka na pálení vápna. Pro Mnichov totiÏ
platilo to, co pro ostatní obce a mûsta v horách. Kde chybí zemûdûlské pozemky, musí nastoupit lidská zruãnost a ‰ikovnost. I proto byly zdej‰í oblasti uÏ v dávn˘ch dobách zaslíbeny prÛmyslu.
Osada v‰ak hrála prim také v rozvoji lázeÀství a turistického ruchu.
V roce 1870 byl v obci ﬁádem sv. Karla Boromejského zﬁízen vodoléãebn˘ ústav. K léãení srdeãních chorob, revmatismu a nemocí trávicích orgánÛ vyuÏívali místní léãitelé rÛzn˘ch uhliãit˘ch, vápenat˘ch a ra‰elinov˘ch koupelí. V souãasné dobû je v budovû lázní domov dÛchodcÛ.
Dnes je hlavní dominantou Mnichova zdej‰í kostel z roku 1716. V ro-

ce 1878 byl pﬁestavûn v novogotickém slohu. V obci ale uÏ v roce
1570 stávala kaple, která v‰ak byla pozdûji zcela zbourána.
Je‰tû, neÏ vstoupíme do centra Mnichova, najdeme u cesty novotou
svítící kapliãku. Kdysi zde stála stará dﬁevûná kaple, které se snad
podle jména jejího stavitele ﬁíkalo Schnaubelova. Stála o nûco níÏe
po toku âerné Opavy. Její historie se zaãala psát v 17. století, ale
pﬁesná datace chybí. Po odchodu pÛvodních obyvatel se o kapli nikdo nestaral, a tak ve druhé polovinû 70. let 20. století zanikla.
V roce 2011 se místní obyvatelé a zejména chalupáﬁi rozhodli ji obnovit. Podaﬁilo se najít sponzory a o rok pozdûji uÏ stála na nynûj‰ím
místû zcela nová kaple. Je dÛkazem, Ïe si po letech nezájmu opût lidé, kteﬁí dosídlili tento kraj, zaãínají v‰ímat svého okolí. Zaãínají
vrÛstat do krajiny, která je jejich rodi‰tûm, nebo tﬁeba jen místem,
které jim pﬁirostlo k srdci.
Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Foto: www.kudyznudy.cz

Sport

Pû‰í a cyklistické trasy R˘maﬁovské padesátky
Pû‰í trasy:
50 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté
znaãce pﬁes Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli.
Pﬁed Nov˘m Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí
a Janovick˘m lesem k rozcestí Pod V˘hledy (8 km). Odtud po zelené znaãce pﬁes Îìársk˘ Potok, kolem ·karedé jedle na b˘valou
Alfredovu chatu (17,5 km). Dále po ãervené znaãce na Jelení studánku a hﬁebenovkou aÏ k chatû Ovãárnû (26,5 km). Od Ovãárny se
vracíme k rozcestníku Nad Ovãárnou a po Ïluté znaãce jdeme do
Karlova (34,5 km). V Karlovû vpravo, projdeme obcí (cca 1 km)
k hotelu Pradûd a pokraãujeme po Ïluté znaãce pﬁes Jelení na
Vyhlídku do Nové Vsi (obãerstvení) a dál do Staré Vsi k pile
(44,5 km). Od pily ve Staré Vsi se vracíme po ãervené znaãce do cíle v SVâ R˘maﬁov (52,5 km).
35 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaãce pﬁes Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pﬁed
Nov˘m Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m lesem k rozcestí Pod V˘hledy (8 km). Odtud po zelené znaãce pﬁes
Îìársk˘ Potok, kolem ·karedé jedle na b˘valou Alfredovu chatu
(17,5 km). Dále po zelené znaãce na Mravencovku (20,5 km).
Z Mravencovky odboãíme vpravo po modré znaãce na Jelení. Po
1,5 km dojdeme na rozcestí se Ïlutou znaãkou (22 km). Pokraãujeme
vpravo po Ïluté znaãce na Vyhlídku (obãerstvení) v Nové Vsi a dále
do Staré Vsi k pile (28,5 km). Od pily ve Staré Vsi se vracíme po ãervené znaãce do cíle v SVâ R˘maﬁov (35,5 km).
25 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaãce pﬁes Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pﬁed
Nov˘m Polem vpravo po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m lesem k rozcestí Pod V˘hledy (8 km). Odtud po zelené znaãce pﬁes
Îìársk˘ Potok, kolem ·karedé jedle, smûr Alfredova chata. Pod
Medvûdími kameny (13 km) odboãíme vlevo (vlastní znaãení), k rozcestníku U Huberta (13,5 km). Odtud po ãervené znaãce zpût ke
·karedé jedli (16 km) a dále po Ïluté znaãce kolem Anenské huti
k pile do Staré Vsi (18 km). Od pily ve Staré Vsi se po ãervené znaãce vracíme do cíle v SVâ R˘maﬁov (25 km).
15 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po Ïluté znaãce pﬁes Edrovice, kolem zámku v Janovicích k Novému Poli. Pﬁed
Nov˘m Polem vpravo, po Ïluté znaãce lipovou alejí a Janovick˘m lesem k rozcestí Pod V˘hledy (8 km). Odtud vpravo (vlastní znaãení),
po cestû zpût do Janovic, kolem bûlidla k janovickému zámku
(12 km). Od zámku jdeme do cíle v SVâ R˘maﬁov (15 km).
5 km – Start v SVâ, od rozcestníku na námûstí Míru po zelené znaãce smûr Skály. Za posledním domem odboãíme vpravo po polní cestû k vysílaãi. Od vysílaãe se vracíme zpût a asi 100 m od silnice od-
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boãíme vlevo polní cestou k edrovickému rybníku. Odtud jdeme
Bartákovou ulicí aÏ k Mototechnû a pak vpravo po Revoluãní ulici do
cíle v SVâ (5 km).
Cyklotrasy:
50 km – Start u SVâ R˘maﬁov, smûr Horní Mûsto po silnici ã. 370,
dále na cyklostezku ã. 6143. Po projetí Skal odboãit na cyklostezku
ã. 6053 smûr Re‰ov. V Re‰ovû dále po ãervené turistické znaãce (bude znaãena fáborky) smûrem na Val‰Ûv DÛl. Ve Val‰ovû Dole se pokraãuje po ãervené tur. znaãce smûrem na Sovinec a dále na Karlov.
U Pasecké myslivny po bílé hlavní cestû smûrem na Paseck˘ Îleb, ve
kterém se odboãí po zelené tur. znaãce smûrem na Mutkov.
V Mutkovû se sjede na cyklostezku ã. 6105 a poté se pokraãuje aÏ do
Huzové a dále na rozcestí, pak vpravo na cyklostezku ã. 6105, 6144,
na první kﬁiÏovatce vlevo na cyklostezku ã. 6144 a pokraãuje se rovnû po ã. 6029 (Maringova cesta), na kﬁiÏovatce se odboãí vlevo a po
ãervené znaãce E5 smûrem na RyÏovi‰tû. V RyÏovi‰ti dále po ãervené znaãce E5 smûr Stránské. Ve Stránském po cyklostezce ã. 511 do
R˘maﬁova k SVâ.
30 km – Start u SVâ R˘maﬁov, smûr Horní Mûsto po silnici ã. 370,
dále na cyklostezku ã. 6143. Po projetí Skal odboãit na cyklostezku
ã. 6053 smûr Re‰ov. V Re‰ovû dále po ãervené turistické znaãce (bude znaãena fáborky) smûrem na Val‰Ûv DÛl. Ve Val‰ovû Dole se pokraãuje po ãervené tur. znaãce smûrem na Sovinec. Na Sovinci se odboãí vlevo na cyklostezku ã. 511 smûrem na KﬁíÏov, dále po cyklostezce ã. 511 aÏ na rozcestí, kde se odboãí vpravo na Jiﬁíkov (cyklostezka ã. 6106, 6144). Pﬁes Jiﬁíkov po cyklostezce ã. 6144 smûr
KnûÏpole. Pﬁed KnûÏpolem se odboãí vlevo na cyklostezku ã. 6145
smûrem do Stránského. U autobusové zastávky Stránské se pokraãuje rovnû po cyklostezce ã. 511. Na rozcestí se odboãí vpravo a stále
po cyklostezce ã. 511 do R˘maﬁova k SVâ.
23 km – Start u SVâ R˘maﬁov, napojit se na cyklostezku ã. 511 smûr
Ondﬁejov a po ní aÏ do Stránského. Ve Stránském odboãit vpravo na
ãervenou stezku E3 a po ní jet aÏ do R˘maﬁova podél Stráleckého potoka a zﬁíceniny Strálku aÏ k SVâ.
5 km (po dûtsk˘ch hﬁi‰tích) – Start u SVâ R˘maﬁov, na dûtské hﬁi‰tû na ulici 1. máje, dále na hﬁi‰tû ve Flemmichovû zahradû a na hﬁi‰tû u janovického zámku. Cíl je opût v SVâ.
Jdûte po znaãené trase, pﬁi míjení dobytãích pastvin nevstupujte za
ohradníky!!! Na kontrole vám ve startovacím prÛkazu potvrdí prÛchod. Trasy vedou Chránûnou krajinnou oblastí Jeseníky, turisté by
proto mûli respektovat pravidla chování v pﬁírodû.
Pﬁejeme dobrou pohodu na cestû.
Klub ãesk˘ch turistÛ R˘maﬁov
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LyÏaﬁi posedmé vystoupali na koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd
Sobota na zaãátku srpna a devítikilometrové stoupání z Hvûzdy na nejvy‰‰í
horu Moravy – spojení, které uÏ 7 let pﬁiná‰í podívanou na nejlep‰í tuzemské bûÏce na lyÏích, bojující o titul nejrychlej‰ího úãastníka tradiãního
V˘jezdu na koleãkov˘ch lyÏích na Pradûd. A letos se bylo na co dívat. Nejvût‰í
hvûzda souãasného ãeského lyÏování Kateﬁina Raz˘mová pokoﬁila traÈov˘
rekord v kategorii Ïen, v celkovém poﬁadí ji pﬁedstihli pouze tﬁi muÏi. Jedním
z nich byl R˘maﬁovák Václav Sedláãek, kter˘ je zároveÀ hlavním poﬁadatelem závodu.
V˘jezd na Pradûd je od svého zaloÏení souãástí ãeského poháru
Efisan Skiroll Classics, v˘jimeãn˘ je pﬁitom tím, Ïe jeho cíl je nejv˘‰e poloÏen˘m bodem celého dvanáctidílného seriálu. Na prvenství
Luká‰e Bauera nebo Kateﬁiny Smutné pﬁijelo 8. srpna navázat 99 muÏÛ, Ïen, dorostencÛ a dorostenek. Silná sestava devíti lyÏaﬁÛ pﬁijela
z Plznû, nejvût‰í hvûzdou byla Kateﬁina Raz˘mová – 5. Ïena ze
Svûtového poháru ve Finsku a 8. z Nového Mûsta na Moravû.
Raz˘mová se od prvních metrÛ drÏela tûsnû za nejrychlej‰ími muÏi
a vût‰inu závodu jela na dohled medailov˘m pozicím v celkovém poﬁadí. Do cíle na Pradûdu dobûhla v ãase 40 minut a 28 vteﬁin, ãímÏ
posunula traÈov˘ rekord v Ïenské kategorii. Ten dosud drÏela jedna
z nejúspû‰nûj‰ích laufaﬁek svûtového lyÏování Kateﬁina Smutná.
„TraÈov˘ rekord Katky Smutné byl pro mû velkou motivací. Proto
jsem jela svÛj vlastní závod a jsem ráda, Ïe se podaﬁilo nejlep‰í ãas

pﬁekonat,“ prohlásila Raz˘mová pod pradûdskou vûÏí.
Domácí fanou‰ci hnali na vrchol Václava Sedláãka, kter˘ se rozhodl
vyjet prudké stoupání soupaÏí. Úvodních 5 kilometrÛ závodu vedl,
v rozhodující chvíli se pﬁed nûj dostal nadûjn˘ plzeÀsk˘ junior Martin
Koãandrle, kter˘ si pro prvenství dojel v ãase 38:56. Minutu za ním
fini‰oval Michal Vank pﬁed Václavem Sedláãkem. „âekal jsem, Ïe
budu ze zaãátku tahat celé pole, protoÏe soupaÏ je v ménû prudk˘ch
pasáÏích rychlej‰í neÏ stﬁídav˘ bûh. Chtûl jsem si udûlat náskok, neÏ
se kopec zlomí. To se mi povedlo, ale kluci si pûknû rozloÏili tempo
a nejrychlej‰ího závodníka jsem se vÛbec nechytil,“ popsal prÛbûh
závodu Sedláãek. Ten si 3. místem upevnil pozici lídra seriálu Efisan
Skiroll Classics. Pln˘ poãet bodÛ do Ïebﬁíãku si navíc pﬁipsal o den
pozdûji na Dlouh˘ch stráních, kde si pohrál i s legendárním
Stanislavem ¤ezáãem a zvítûzil.
Podûkování poﬁadatelÛ patﬁí dobrovolníkÛm a sponzorÛm závodu, jimiÏ jsou mûsto R˘maﬁov, Koleãkové lyÏe TOMSKI, XCSPORT.cz,
Zdravá v˘Ïiva Bruntál, RDmont, s. r. o., restaurace Na Hvûzdû,
R˘maﬁovská pekárna, Pila Starp, Partners, Kovo‰rot Moravia CZ,
Stavebniny na hale, Vãelaﬁství ·enfeldr, Patrik Kreãmer a Easy
Control Morava.
·tûpán Sedláãek
Foto (vãetnû titulní strany): Petra Zadûláková

Vítûzné Ïeny (zleva) – Klára Moravcová, Kateﬁina Raz˘mová, Tereza
TÛmová, Barbora Berou‰ková, Kateﬁina ·vancarová

Vítûzní muÏi (zleva) – Michal Vank, Martin Koãandrle, Václav
Sedláãek, Matûj Hájek, Pavel Burt

Ryo liga badmintonu dospûl˘ch 2020 ve ãtyﬁhﬁe
Vzhledem ke koronavirov˘m opatﬁením
se nemohla v jarních mûsících leto‰ního
roku uskuteãnit tradiãní Ryo liga v badmintonu dospûl˘ch ani dûtí. Po rozvolnûní vládních opatﬁení se podaﬁilo vyjednat s vedením Z· R˘maﬁov uÏívání tûlocviãny na Národní ulici,
která disponuje jedním badmintonov˘m kurtem. Uskuteãnila se tak
alespoÀ Ryo liga dospûl˘ch ve ãtyﬁhrách.
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Od konce kvûtna do zaãátku ãervence se utkalo ve dvou hracích
dnech v t˘dnu celkem osm r˘maﬁovsk˘ch dvojic, vzájemnû dvoukolovû kaÏd˘ s kaÏd˘m. Po skonãení základní ãásti, která se hrála na
dva vítûzné sety do 21 bodÛ bylo urãeno poﬁadí na prvním aÏ osmém
místû. Následovalo play off ve dvou skupinách, a to o 1.–4. místo
a o 5.–8. místo. V kaÏdé skupinû se jednotlivé páry utkaly kaÏd˘
s kaÏd˘m rovnûÏ na dva vítûzné sety do 21 bodÛ a tím vzniklo následující celkové poﬁadí Ryo ligy dospûl˘ch 2020 ve ãtyﬁhﬁe:
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1. místo: Simona ·a‰inka – Radek ·a‰inka
2. místo: Radovan KoÀaﬁík – Jiﬁí Zahradník
3. místo: Jarmila ·ustrová – Michal Kaláb
4. místo: Jan Hnilo – Stanislav Veãeﬁa
5. místo: Jarmila Petreková – Jiﬁí Sofka
6. místo: Kateﬁina Havelková – Chaãik Yeghiazaryan

7. místo: Petr Ftáãek – Zdenûk Slovák
8. místo: Jitka Vopaﬁilová – Miloslav Vopaﬁil
Od záﬁí budeme pokraãovat jak jednotliv˘mi tréninky, tak Ryo ligou
dûtí i dospûl˘ch formou víkendov˘ch turnajÛ. Snad nám to COVID
zase nepﬁekazí.
Foto a text: Michal Kaláb, SK Badec Ryo

Ryo liga dospûl˘ch 2020 skupina 1.–4. místo

Ryo liga dospûl˘ch 2020 skupina 5.–8. místo

V Bﬁidliãné hráli fotbal s Jardou KuÏelem
Skvûl˘ch akcí je letos pomálu a tûch fotbalov˘ch je‰tû míÀ. MoÏná i proto
v sobotu 15. srpna dorazilo na fotbalov˘ stadion v Bﬁidliãné témûﬁ 750 divákÛ. Exhibiãní zápas Bﬁidliãné s Real Top Praha se konal v rámci projektu
Kopeme za fotbal, kter˘ jiÏ jedenáct˘m rokem organizuje pivovar Gambrinus.
Velk˘ svátek zaÏil t˘m Bﬁidliãné, kter˘ si pﬁi zápase hraném na
2x 35 minut zahrál napﬁíklad se sportovním komentátorem Robertem
Zárubou, porotcem MasterChef âesko a ‰éfkuchaﬁem Pﬁemyslem
Forejtem, b˘val˘m hráãem Zenitu Petrohrad Radkem ·írlem, b˘val˘m reprezentantem Ondﬁejem Ku‰nírem nebo hercem Davidem
Novotn˘m, kter˘ je znám˘ jako Jarda KuÏel ze seriálu Okresní pﬁebor. Poslední zmiÀovan˘ mûl co dûlat, aby se mohl soustﬁedit na hru.
Náv‰tûvníci akce vyuÏívali kaÏdého jeho pﬁiblíÏení k postranní ãáﬁe,
pokﬁikovali na nûj a fotili si ho. PﬁestoÏe dle sv˘ch slov mûl za sebou

nároãnou cestu vlakem z Prahy, v Bﬁidliãné se bavil utkáním i nad‰en˘mi fanou‰ky a na v‰echny v dobré náladû mával. Ze v‰ech pﬁítomn˘ch celebrit na sebe strhl bezpochyby nejvût‰í pozornost a po
skonãení zápasu se bûhem pár minut vytvoﬁila u stﬁídaãky fronta zájemcÛ o spoleãnou fotografii.
Gambrinus Kopeme za fotbal je unikátní projekt zaloÏen˘ pro podporu ãesk˘ch klubÛ pÛsobících v krajsk˘ch ãi okresních fotbalov˘ch
soutûÏích. Úãastníci projektu mohou v hlavní roãníkové soutûÏi
a speciálnû vyhla‰ovan˘ch mûsíãních soutûÏích získat mnoÏství cen,
zejména exkluzivní fotbalové záÏitky, finanãní pﬁíspûvky na investice do zázemí klubov˘ch areálÛ, fotbalové vybavení nebo pivní produkty Gambrinus.
JS
Foto: Miroslav ·koda, redakce
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Czech Tour projela R˘maﬁovem
Peloton nejv˘znamnûj‰ího cyklistického závodu republiky projíÏdûl
R˘maﬁovem a jako vÏdy se kolem silnice se‰lo nûkolik fanou‰kÛ, aby podpoﬁili závodníky. R˘maﬁovem závod projíÏdûl v nedûli 9. srpna 2020 kolem pÛl
druhé odpoledne od Malé Morávky u restaurace Na RÛÏku a pokraãoval po

Opavské a Revoluãní ulici a tﬁídû HrdinÛ smûrem na Stránské a dále na
Sovinec.
Poslední, ãtvrtou etapu a stejnû tak celkové vítûzství ovládl Australan
Damien Howson ze stáje Mitchelton Scott. Nejlep‰í z ãesk˘ch jezdcÛ Adam Ëoupalík dojel tﬁetí, a byl tak vyhlá‰en nejlep‰ím ãesk˘m
cyklistou. Nejlep‰ím vrchaﬁem se stal Nizozemec Koen Bouwman ze
stáje Jumbo – Visma a nejlep‰ím mlad˘m závodníkem âech Jakub
Otruba ze stáje Elkov – Kasper.
Závod poﬁádan˘ od roku 2009 postupnû získal na popularitû a dnes
patﬁí k nejdÛleÏitûj‰ím v Evropû. Leto‰ní trasa Czech Tour byla
586 km dlouhá s pﬁev˘‰ením 9 000 m, situována byla do regionÛ
Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického a Zlínského kraje.
Na trase byla spousta divácky atraktivních míst, jako jsou horské
a sprinterské ãásti, napﬁíklad Dlouhé stránû, âervenohorské sedlo,
Videlsk˘ kﬁíÏ, Ecce Homo, Pustevny nebo Bumbálka.
JS
Foto: redakce

Závod míru U23 Grand Prix Jeseníky zru‰en
Etapov˘ Závod míru U23 Grand Prix Jeseníky, jeden ze závodÛ N‘Cupu
Mezinárodní cyklistické unie (UCI), kter˘ mûl pﬁi své druhé etapû vyvrcholit
pﬁíjezdem závodníkÛ do R˘maﬁova 4. záﬁí 2020, se letos neuskuteãní.
PÛvodnû se mûl tento vrcholn˘ podnik pro mladé cyklisty uskuteãnit
4.–7. ãervna, ale vzhledem ke koronavirové krizi byl pﬁesunut na 3.–6. záﬁí.
Nepojede se ale ani v tomto termínu.
„Vzhledem k pandemii spojené s COVID-19 a zaﬁazení âeské republiky v nûkter˘ch zemích na tzv. ãerven˘ seznam do‰lo v posledních
dnech k odhlá‰ení nûkolika reprezentaãních t˘mÛ. Také kvÛli poÏadavkÛm UCI na ubytování a mnoho dal‰ích opatﬁení, která by bylo
pro nás nemoÏné splnit, jsme se rozhodli leto‰ní roãník zru‰it,“ ﬁekl
z v˘voje situace zklaman˘ Jaroslav Va‰íãek z Jesenické cyklistické,
z. s., která závod organizuje.
Organizaãní t˘m dlouho zvaÏoval, zda riskovat, vyãkávat aÏ do poslední chvíle a ãekat na dal‰í opatﬁení. „Ov‰em nemÛÏeme si to dovolit vÛãi hotelÛm a dal‰ím spoleãnostem, které spolupracují pﬁi organizaci Závodu míru Grand Prix Jeseníky. Bylo by od nás nezodpovûdné je nechat v nejistotû. Pﬁíprava leto‰ního roãníku nás stála obrovské úsilí a velkou snahu ho uspoﬁádat. Ale vy‰‰í moc je proti nám.

VáÏení sportovní pﬁátelé, uvidíme se v lep‰ím roce 2021,“ dodal
Jaroslav Va‰íãek.
JS
Zdroj: Jaroslav Va‰íãek, TTV Sport Group CZ, s. r. o.
Foto: redakce

Dostihová sezóna se dostává do druhé poloviny
Dne 18. ãervence hostila Chuchle Aréna Praha jiÏ pát˘ dostihov˘ den.
Na startu ãtvrtého dostihu, Ceny Fondu ohroÏen˘ch dûtí, handicap
(hdcp*) III. kat. na 2 600 m, byla spolu s Ïokejem Václavem Janáãkem
i ãtyﬁletá hnûdá klisna Daralara z DS Václav Luka a trenérky Evy
Záhorové, jeÏ v poli devíti soupeﬁÛ obsadila koneãné druhé místo.
Následoval první z jedniãkov˘ch, klasick˘ch dostihÛ, 41. cena tﬁílet˘ch klisen I. kat. na 2 200 m. Do dostihu odstartovala i svûﬁenkynû
Pavla TÛmy, tﬁíletá hnûdá klisna Faliraki, z vlastního chovu Jiﬁího
Charváta, jeÏ spolu s Ïokejem Václavem Janáãkem v sedle obsadila
pﬁi svém tﬁetím Ïivotním startu premiérové vítûzství v dostihu první
kategorie.
Trochu netradiãních, pﬁeváÏnû rovinov˘ch odpoledních dostihÛ se v pá-

tek 24. ãervence zúãastnila hned ãtveﬁice koní z tréninkové centrály
Pavla TÛmy z DvorcÛ u Bruntálu a dva svûﬁenci trenérky Evy Záhorové
z Dolní Moravice u R˘maﬁova.
Na startu tﬁetího dostihu podveãera, Ceny Dostihového spolku, a. s., roviny IV. kat. na 2 800 m pro tﬁíleté konû, byla zástupkynû DS Dr.
Charvát, favorizovaná klisna Jacqueline a hnûd˘ valach Terazki DS
Luka – Vedral trenérky Evy Záhorové, jenÏ pﬁi svém debutu obsadil
s jezdcem Michalem Hroudou hezké tﬁetí místo. O pﬁíãku lépe, tedy druhá, dobûhla Jacqueline vedená Ïokejem Janem Vernerem.
I v následujícím dostihu, v Cenû hejtmana Pardubického kraje, roviny
IV. kat. na 3 200 m, mûla Eva Záhorová svého svûﬁence. Byl jím ãtyﬁlet˘ valach Nel z DS Dolní Moravice, pro kterého byl dostih pardubickou

Myrna s Danielem Vyhnálkem si bûÏí pro druhé místo v Handicap
Dark Marbla, roviny III. kat. na 1200 m

Raviella s Ïokejem Jaroslavem My‰kou na trati v Cenû Luminatora,
pﬁes PP na 3300 m
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premiérou a kter˘ s jezdcem Michalem Hroudou obsadil v poli s dvanácti soupeﬁi velmi slu‰né druhé místo.
V posledních tﬁech dostizích mûl trenér Pavel TÛma vÏdy po jednom ze
svûﬁencÛ. V pátém dostihu, Cenû za podpory Úãetní Pardubice, s. r. o.,
rovina IV. kat. na 3 200 m, to byl Be Man, jenÏ s Ïokejem Janem Rájou
dobûhl na tﬁetím místû. Pro druhé místo si pak v Cenû Pardubického kraje, v dostihu pﬁes proutûné pﬁekáÏky (PP) IV. kat. na 2 800 m, dobûhla
s Ïokejem Janem Faltejskem v sedle tﬁíletá klisna Honey Sexy.
V posledním a hlavním dostihu páteãního programu, Cenû mûsta
Pardubic (PP) II. kat. na 3 400 m, si ãtyﬁlet˘ valach Night Moon s Ïokejem Janem Faltejskem dobûhl pro své leto‰ní premiérové vítûzství.
O den pozdûji bylo v Pardubicích na programu osm dostihÛ, z toho dva
I. kategorie. Hlavním, Listed** dostihem byl Zlat˘ pohár – Cena pﬁedsedy Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, steeplechase na 4 400 m,
v nûmÏ roli favorita potvrdil desetilet˘ zástupce stáje Dr. Charvát.

Raviella s Ïokejem Jaroslavem My‰kou, trenérkou a majitelkou Evou
Záhorovou pﬁebírají ocenûní za vítûzství v Cenû Luminatora, pﬁes PP
na 3300 m
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Desetilet˘ valach Anaking, svûﬁenec Pavla TÛmy, start s Ïokejem Janem
Faltejskem promûnil ve vítûzství.
V Pardubicích 8. srpna startoval ãtyﬁlet˘ valach Hamis trenérky
Veroniky Lempochnerové z Horní Moravice u R˘maﬁova. V Poháru
BICZ holding 2020, steeplechase crosscountry III. kat. na 3 600 m, obsadil s Ïokejem Janem OdloÏilem tﬁetí místo.
·estnáct˘ srpen byl pak z pohledu úãasti na Bruntálsku pﬁipravovan˘ch
koní úspû‰n˘ pro konû z tréninku Evy Záhorové v Bratislavû. V druhém
dostihu, Handicap Dark Marbla, roviny III. kat. na 1 200 m, obsadila zástupkynû Syndikátu V3J, ãtyﬁletá bílá klisna Myrna s Danielem
Vyhnálkem druhé místo. Poté v Cenû Luminatora, pﬁes PP na 3 300 m,
absolvovala s Ïokejem Jaroslavem My‰kou vítûznou pﬁekáÏkovou premiéru sedmiletá klisna Raviella modrobíl˘ch barev DS Dolní Moravice.
V tréninkové centrále Evy Záhorové v Dolní Moravici tak mohou b˘t
s v˘sledky v dostizích spokojení, neboÈ z posledních sedmi startÛ nezaznamenali se sv˘mi svûﬁenci hor‰í neÏ tﬁetí místo.
Opravdu napilno bylo v t˘mu kolem Pavla TÛmy, jemuÏ bûhem ãtyﬁ dní
startovalo pût koní na tﬁech evropsk˘ch drahách. Prvním, kter˘ v modroÏlut˘ch barvách DS Dr. Charvát bojoval o vítûzství, byl 12. srpna tﬁílet˘ hﬁebec Hunter‘s Rules, kter˘ s Ïokejem Janem OdloÏilem obsadil
druhé místo v polské Wroclawi.
Tﬁi dny nato se ãást t˘mu z DvorcÛ u Bruntálu se zástupci DS Dr.
Charvát zapojili do bojÛ o dobr˘ v˘sledek v Derby Arénû Praha.
Dvoulet˘ hﬁebec French Chardonnay obsadil v cenû Fitmin Lifetime
Nutritional Programme, roviny III. kat. na 1 200 m, s Ïokejem Janem
Vernerem pﬁi své závodní premiéﬁe tﬁetí místo. Poté témuÏ Ïokeji chybûla jediná délka na vítûzství v 68. velké ãervnové cenû, roviny I. kat. na
2 200 m, v sedle tﬁíletého hﬁebce Swinging Thomas.
Druhá ãást t˘mu téhoÏ dne pﬁipravila, sledovala a následnû mohla slavit
vítûzství osmiletého valacha Northerly Wind, jenÏ si v italském Meranu
s Ïokejem Janem Faltejskem podmanil Premio Creme Anglaise –
Memorial Gilberto Giottoli, steeplechase L** na 3 800 m. Den poté pak
dal‰í vítûzství DS Dr. Charvát pﬁidal tﬁílet˘ hﬁebec Roncal, kter˘ s Ïokejem Janem Faltejskem zvítûzil v Premio Hotel Johannis (PP) na 3 000 m.
* Pro handicapové dostihy stanovuje koním zatíÏení handicaper v závislosti na jejich pﬁede‰l˘ch v˘sledcích. Cílem je dát v‰em koním stejnou
‰anci na vítûzství, proto nesou nejlep‰í konû nejvy‰‰í hmotnost a papírovû nejslab‰í tu nejniÏ‰í.
** Kategorií se vyjadﬁuje kvalita koní v dostihu a finanãní dotace dostihu. Od nejniÏ‰í jsou kategorie seﬁazeny: V. kat. – I. kat., National Listed
(NL), Listed (L).
Foto a text: Miroslav ·koda

Z kapsáﬁe tety Kvûty

Kdy, kdyÏ ne teì?
Ano, vydatnû pr‰elo, provázky vody z oblohy, les uÏ je ﬁádnû promoãen˘ a známí mi posílají z okolí Karlov˘ch VarÛ takové houbové
úlovky, Ïe srdce usedá.
Houby rostou celoroãnû, nejvíc ale na pﬁelomu léta a podzimu, pr˘
po de‰ti, pravdou je, Ïe aÏ za osm aÏ ãtrnáct dní. Lidé uÏ v pradávnu
pouÏívali hub v kuchyni, k léãení, rozdûlávání ohnû, dokonce z nich
vyrábûli pokr˘vky hlavy, k zastavení krvácení, ale hlavnû byly masem lesa. Nejstar‰í jsou zmínky o Ïampiónech a lan˘Ïích v písemn˘ch materiálech ve 4. století pﬁed na‰ím letopoãtem. Ve stﬁedovûku se lidé hub báli a povaÏovali je za v˘tvor nadpﬁirozen˘ch bytostí.
Ve svûtû je známo kolem 1,5 milionu druhÛ, u nás pﬁes deset tisíc.
Nejvíc hub snûdí Japonci, okolo 30 kg za rok. U nás v republice se

oblíbenosti tû‰í pﬁeváÏnû hﬁib smrkov˘ ãi dubov˘, v Rusku jsou králi ryzce, v Anglii upﬁednostÀují Ïampióny.
A recepty na jídla z hub? SmaÏenice, polévka, gulá‰, do soli, omáãka, houbové lívance a knedlíky, pod maso, nákyp a spousta dal‰ích,
staãí otevﬁít kuchaﬁku.
NejdraÏ‰í houbou na svûtû je lan˘Ï, roste aÏ tﬁicet centimetrÛ pod zemí, letní druhy rostou i na stﬁední Moravû, jsou v‰ak chránûné a jejich sbûr je zakázán.
Houby nesmûjí b˘t zapaﬁené, nahnilé, staré, pﬁemrzlé. Sbíráme jen
známé druhy, váháte-li, nesbírejte, i kdyÏ se vám líbí. Tak vyrazte do
lesa na houby. Kdy jindy, kdyÏ ne teì?
Si
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