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cena 15 Kč

vyšlo 25. 9. 2020

Na sídli‰ti Pﬁíkopy dojde k úpravû
parkování

PrvÀáãci letos naplnili ãtyﬁi tﬁídy

ročník XXII.

Na vernisáÏi v Hedvû oÏily obrazy

Z hﬁebene JeseníkÛ vyváÏí vyﬁezanou kleã
vrtulník

R˘maﬁováci úspû‰nû reprezentovali
na Gladiator Race
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Stránka 2

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Vítání obãánkÛ 13. záﬁí 2020

Zleva: ·imon Rostislav Kremlík, Ema Gregovská, Jiﬁí Mihál, Martin ·tûpán, Daniel ·tûpán, Filip Lesák

Zleva: Natálie Bitalová, Teodor ·ebík, ·tûpán Vrobel, David Grepl
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Vítání obãánkÛ 20. záﬁí 2020

Zleva: Stela Sophia Chvátalová, Adéla ·vecová, Ondﬁej Sr‰eÀ, Stela Malurková, Karolína Poláchová, Kateﬁina Pavlíková, Ella Romanová,
Viktorie Sedláﬁová, Barbora Polãáková, Albert Sedláãek

Zleva: Matteo Prá‰il, Petra Janová, Michal Komínek, Jan Antonín Batou‰ek
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Stránka 4

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Fotogalerie táborÛ Stﬁediska volného ãasu
Stﬁedisko volného ãasu bûhem letních prázdnin uskuteãnilo deset táborÛ, z toho devût pﬁímûstsk˘ch a jeden pobytov˘. Celkem je nav‰tívilo více neÏ 260 dûtí.
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RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Aktuálnû z mûsta

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
bûhem první poloviny záﬁí jsem díky své funkci zaÏil nûkolik krásn˘ch
situací. Musím zmínit jeden u‰lechtil˘ ãin, kter˘m je darování finanãního obnosu r˘maﬁovskou firmou místní rodinû. Více se o tom doãtete na
stranû 24. Prvního záﬁí jsem s paní místostarostkou nav‰tívil v‰echny
tﬁídy prvÀáãkÛ a pﬁál bych Vám vidût jejich nad‰ení, elán a energii, s jakou se do ‰koly se sv˘mi rodiãi vydali. Úsmûvy na jejich tváﬁích mi dodávají optimismus i v tûchto chvílích, kdy jiÏ víme o pﬁísn˘ch epidemiologicko-hygienick˘ch opatﬁeních. Obavy mnoh˘ch z nás jsou bohuÏel
oprávnûné, ale zkusme je pﬁekonat a myslet na v˘sledek, kterého se odborníci – epidemiologové snaÏí dosáhnout. Nyní se ukazují v˘hody na‰í ﬁidãeji osídlené lokality, stále je zde oproti velk˘m mûstÛm minimum
nakaÏen˘ch a doufejme, Ïe se to díky ukáznûnosti nás v‰ech podaﬁí
udrÏet. Stále vûﬁím, Ïe dobré zprávy pﬁijdou a celou tuto dlouhodobou
situaci zvládneme. Pﬁeji Vám pevné nervy i zdraví. Va‰e pozitivní energie mÛÏe ovlivnit celé na‰e mûsto.
Ludûk ·imko

Zastupitelé schválili definitivní
podobu podpory podnikatelÛ
Zastupitelé na svém jednání 23. záﬁí 2020 schválili definitivní podobu podpory ÏivnostníkÛm podnikajícím v prostorách ve vlastnictví mûsta, kteﬁí byli v podnikání
pﬁímo ãi nepﬁímo omezeni mimoﬁádn˘mi opatﬁeními v dobû nouzového stavu.
Zastupitelé pomoc mûsta odvíjejí od podmínek V˘zvy pro program podpory podnikatelÛ postiÏen˘ch celosvûtov˘m ‰íﬁením onemocnûní
COVID-19 zpÛsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“, kterou na konci ãervna vyhlásilo Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âR. V této v˘zvû mohou podnikatelé získat pﬁíspûvek ve v˘‰i 50 % nájemného za
období duben–ãerven 2020, pokud souãasnû pronajímatel podnikateli pﬁizná ve stejném období slevu z nájmu ve v˘‰i 30 %. Oprávnûn˘m Ïadatelem je podnikatel, kterému byl zakázán maloobchodní prodej zboÏí nebo
poskytování sluÏeb zákazníkÛm v provozovnách alespoÀ v ãásti období
od 13. bﬁezna do 30. ãervna 2020. Podle v˘kladu ministerstva má podnikatel nárok na podporu za celé období dubna aÏ ãervna 2020 i v pﬁípadû
uzavﬁení provozovny pouze v ãásti rozhodného období a také v pﬁípadû,
kdy provozuje více Ïivností a byla mu zakázána jen jedna z nich. Îádosti
do v˘zvy je moÏné podávat do 30. záﬁí 2020.
Rada mûsta na základû podmínek v˘zvy jiÏ 10. ãervence 2020 schválila slevu z nájmu v‰em dotãen˘m podnikatelÛm ve v˘‰i 30 % nájemného za mûsíce duben–ãerven 2020. Dal‰í pomoc mûsta se pak odvíjí od
úspû‰nosti podnikatele v uvedené v˘zvû. Podnikatelé, kteﬁí budou se Ïádostí úspû‰ní, získají (se zapoãtením státní dotace) ve v˘sledku slevu na
nájemném za celé období bﬁezen–ãervenec ve v˘‰i 100 % z nájmu.
Pokud podnikatel ve v˘zvû neuspûje, a od státu tak neobdrÏí Ïádnou pomoc, mûsto samo mu poskytne celkovou slevu z nájmu ve v˘‰i 50 % za
mûsíce bﬁezen a ãervenec a 100 % za mûsíce duben–ãerven.
PodnikatelÛm, kteﬁí si o podporu nepoÏádali, i kdyÏ jim byla tﬁicetiprocentní sleva v souladu s pravidly v˘zvy pﬁiznána, mûsto poskytne dal‰í
slevu z nájmu tak, aby jejich celková sleva z nájmu za období bﬁezen–ãervenec ãinila 50 %. Smyslem tohoto opatﬁení je motivovat nájemníky k podání a ﬁádnému vyﬁízení Ïádosti, nikoliv jen k formálnímu
podání Ïádosti bez faktického zájmu o získání podpory.
Neprominuté ãásti nájemného jsou ve v‰ech pﬁípadech splatné do
31. 12. 2020. Zálohy na sluÏby v‰ech nájemníkÛ dotãen˘ch mimoﬁádn˘mi opatﬁeními za bﬁezen aÏ ãervenec 2020 jsou taktéÏ splatné do
31. 12. 2020. Neuhrazené zálohy nebudou dÛvodem pro v˘povûì z nájmu. Nájemce si musí b˘t vûdom, Ïe neuhrazením záloh mu pﬁi vyúãtování vznikne nedoplatek.
Pokud v‰ichni oprávnûní Ïadatelé podají Ïádost o podporu státu a se
svou Ïádostí uspûjí, bude dopad v˘‰e uveden˘ch opatﬁení do rozpoãtu
Bytermu 1 184 tis. korun. Tuto ãástku nelze povaÏovat za definitivní,
ale z dÛvodu nutného plánování v˘dajÛ jiÏ pﬁedloÏila ﬁeditelka Bytermu
R˘maﬁov, p. o., radû mûsta návrh na úpravu rozpoãtu organizace.
Ing. Lenka Vavﬁiãková, místostarostka
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Stránka 6

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Zmûna provozní doby po‰ty od 1. ﬁíjna 2020
âeská po‰ta, a. s., pﬁedstavila nov˘ systém otevíracích hodin pro veﬁejnost na poboãkách, mezi nûÏ spadá i r˘maﬁovská po‰ta. Spoleãnost
vycházela ze zku‰eností v dobû jarní koronavirové krize a dospûla k tomu, Ïe i podle ohlasu zákazníkÛ je tento model optimální. Od 1. ﬁíjna 2020 bude tedy na poboãce âeské po‰ty, a. s., v R˘maﬁovû, námûstí Míru 7, zavedena nová otevírací doba:
Pondûlí
10:00–12:00
13:00–18:00
Úter˘
08:00–12:00
13:00–16:00
Stﬁeda
10:00–12:00
13:00–18:00
âtvrtek
08:00–12:00
13:00–16:00
Pátek
08:00–12:00
13:00–16:00
Sobota
08:00–12:00

Informace o volbách do krajsk˘ch zastupitelstev
Volby do zastupitelstev krajÛ se konají ve dvou dnech, v pátek
2. ﬁíjna 2020 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. ﬁíjna 2020 od 8:00
do 14:00. Hlasování probíhá ve tﬁinácti krajích âeské republiky
(nehlasuje se v Praze, protoÏe zastupitelstvo hlavního mûsta je vo-
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leno v rámci voleb do obecních zastupitelstev). Voliãem je státní
obãan âeské republiky, kter˘ nejpozdûji 3. ﬁíjna 2020 dovr‰í vûk
18 let a je pﬁihlá‰en k trvalému pobytu v obci, která náleÏí do
územního obvodu kraje.
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RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajÛ jsou vyti‰tûny
pro kaÏdou politickou stranu, hnutí nebo koalici samostatnû. Na
kaÏdém hlasovacím lístku je uvedeno vylosované ãíslo kandidujícího subjektu, ale dodané hlasovací lístky nemusí tvoﬁit úplnou ãíselnou ﬁadu, protoÏe nûkteré z kandidujících stran, hnutí a koalic
nekandidují ve v‰ech krajích. Hlasovací lístky obdrÏí voliãi do
schránky nejpozdûji 3 dny pﬁede dnem voleb (nejpozdûji 29. záﬁí
2020). Ve volební místnosti jsou zveﬁejnûny informace o pﬁípadném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajsk˘ úﬁad obdrÏel prohlá‰ení alespoÀ 48 hodin pﬁed zahájením voleb do zastupitelstva kraje). Pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ voleb se pak
k hlasÛm odevzdan˘m pro takového kandidáta nepﬁihlíÏí.
Hlasování
Ve volební místnosti musí voliã prokázat svou totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo
platn˘m cestovním pasem âeské republiky, jinak mu nebude hlasování umoÏnûno. Poté voliã obdrÏí od komise prázdnou úﬁední
obálku opatﬁenou úﬁedním razítkem a pﬁípadnû mu na poÏádání
komise vydá i sadu hlasovacích lístkÛ (pokud si voliã lístky zapomene doma, ztratí je, po‰kodí...). KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné. S voliãem, kter˘ nemÛÏe pro tûlesnou vadu vybrat zvolen˘ hlasovací lístek anebo nemÛÏe ãíst nebo psát,
mÛÏe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise.
S úﬁední obálkou a hlasovacími lístky se musí voliã odebrat do
prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ, kde vloÏí do úﬁední obálky jeden hlasovací lístek pro subjekt, pro kter˘ se rozhodl
hlasovat. Na hlasovacím lístku mÛÏe zakrouÏkováním poﬁadového ãísla nejv˘‰e u 4 kandidátÛ vyznaãit, kterému z nich dává
pﬁednost (preferenãní hlas).
Hlasování je neplatné, pokud:
• voliã vloÏil do obálky více neÏ jeden hlasovací lístek;
• hlasovací lístky nejsou na pﬁedepsaném tiskopise,
• hlasovací lístky jsou pﬁetrÏené,
• hlasovací lístky nejsou vloÏeny do úﬁední obálky.
Voliã hlasuje tak, Ïe úﬁední obálku s vybran˘m hlasovacím lístkem vloÏí pﬁed okrskovou volební komisí do volební schránky. Za
voliãe, kter˘ nemÛÏe pro tûlesnou vadu vhodit zvolen˘ hlasovací
lístek do volební schránky, tak mÛÏe uãinit jin˘ voliã, nikoliv v‰ak
ãlen okrskové volební komise.
Hygienicko-protiepidemická opatﬁení pﬁi hlasování ve volebních místnostech
Buìte prosím ohleduplní ke ãlenÛm okrskov˘ch volebních komisí a k ostatním voliãÛm a dodrÏujte následující základní pokyny:
• nasaìte si rou‰ku nebo obdobnou ochranu nosu a úst,
• rou‰ku mûjte nasazenou po celou dobu s v˘jimkou okamÏiku, kdy vás okrsková volební komise vyzve k jejímu
sejmutí pro úãely identifikace, poté si rou‰ku opût nasaìte,
• vyuÏijte pﬁipravené dezinfekãní prostﬁedky na ruce,
• dodrÏujte pﬁimûﬁené rozestupy – pokud okrsková volební komise z dÛvodu velikosti volební místnosti poÏaduje vstup jednotlivû, dodrÏujte prosím tento pokyn,
• komise budou pravidelnû dezinfikovat ãi mûnit psací potﬁeby pro úpravu hlasovacího lístku, pﬁesto doporuãujeme vyuÏít pro úpravu hlasovacího lístku vlastní psací
potﬁeby,
• dodrÏujte prosím pokyny okrskové volební komise.
Pﬁi hlasování do pﬁenosné volební schránky si nasaìte
rou‰ku a dbejte pokynÛ ãlenÛ okrskové volební komise.
Hlasování na voliãsk˘ prÛkaz
Voliã mÛÏe hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je pﬁihlá‰en k trvalému pobytu, v˘jimkou jsou voliãi hlasující na voliãsk˘
prÛkaz – ti mohou hlasovat i v jiném volebním okrsku, av‰ak pouze v územním obvodu kraje, kde je voliã pﬁihlá‰en k trvalému po-
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bytu. R˘maﬁov‰tí tedy mohou hlasovat pouze na území
Moravskoslezského kraje. O voliãsk˘ prÛkaz je nutno poÏádat
u obecního úﬁadu v místû trvalého pobytu – v R˘maﬁovû je to
Mûstsk˘ úﬁad R˘maﬁov, odbor vnitﬁních vûcí (bliÏ‰í informace podá Iva Vepﬁeková, tel. 554 254 143, veprekova.iva@rymarov.cz),
kam je nutno do 25. záﬁí 2020 s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem voliãe nebo prostﬁednictvím datové schránky zaslat Ïádost, která bude obsahovat:
• jméno a pﬁíjmení voliãe,
• datum narození,
• adresu trvalého pobytu,
• pﬁípadnû poÏadovan˘ zpÛsob doruãení voliãského prÛkazu.
Osobnû je moÏno podat Ïádost do 30. záﬁí 2020 do 16:00; voliã se
dostaví na úﬁad, prokáÏe svoji totoÏnost a úﬁad o Ïádosti uãiní
úﬁední záznam. Obecní úﬁad voliãsk˘ prÛkaz pﬁedá voliãi osobnû
nebo tomu, kdo má plnou moc s ovûﬁen˘m podpisem voliãe, nebo
jej voliãi za‰le.
Voliã, kter˘ hlasuje na voliãsk˘ prÛkaz, musí prÛkaz vÏdy odevzdat okrskové volební komisi. Pokud se voliã, kterému byl vydán voliãsk˘ prÛkaz, rozhodne pﬁesto hlasovat ve svém volebním
okrsku, musí voliãsk˘ prÛkaz rovnûÏ odevzdat okrskové volební
komisi, jinak mu komise hlasování neumoÏní.
Hlasování do pﬁenosné volební schránky
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ
obecní úﬁad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do pﬁenosné volební
schránky. R˘maﬁované mohou poÏádat o hlasování do pﬁenosné
volební schránky buì pﬁedem telefonicky (Mûstsk˘ úﬁad
R˘maﬁov, odbor vnitﬁních vûcí, Iva Vepﬁeková, tel. 554 254 143),
nebo pﬁímo volební komisi v den voleb telefonicky nebo prostﬁednictvím jiné osoby (známého, pﬁíbuzného, kter˘ se k volbám
ve stejném okrsku dostaví).

Voliãi v karanténû nebo izolaci kvÛli onemocnûní Covid-19
Voliãi, kteﬁí jsou v karanténû nebo v izolaci kvÛli onemocnûní
Covid-19, mohou volit nûkolika zpÛsoby:
• Hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) na speciálním stanovi‰ti, jehoÏ vybavení zajistí
Armáda âR. Pro r˘maﬁovské obãany je to areál
SdruÏeného zdravotnického zaﬁízení Krnov, p. o., I. P.
Pavlova 552/9, Pod Bezruãov˘m vrchem, Krnov.
Hlasovat zde je moÏno pouze ve stﬁedu 30. záﬁí 2020
v dobû od 07:00 do 15:00.
• Hlasování do zvlá‰tní pﬁenosné volební schránky, které
zaji‰Èuje speciální volební komise. Voliã musí do ãtvrtka
1. ﬁíjna 2020 do 20:00 telefonicky oznámit
Moravskoslezskému kraji na telefonní ãíslo
800 023 057, Ïe Ïádá pﬁíjezd speciální volební komise
s pﬁenosnou schránkou. Hlasování pak bude probíhat od
pátku 2. ﬁíjna 2020 od 07:00 do soboty 3. ﬁíjna 2020 do
14:00.
• Hlasování klientÛ pobytového zaﬁízení sociálních sluÏeb, které bylo rozhodnutím krajské hygienické stanice
uzavﬁeno. Uzavﬁená zaﬁízení nahlásí krajská hygienická
stanice krajskému úﬁadu, kter˘ do nich vy‰le speciální
komisi. Hlasování bude moÏné od ãtvrtka 1. ﬁíjna 2020
od 07:00 do pátku 2. ﬁíjna 2020 do 18:00.
Zvlá‰tní zpÛsoby hlasování budou zaji‰Èovat speciální hlasovací
komise sloÏené ze tﬁí vojákÛ a zapisovatele jmenovaného krajsk˘m úﬁadem a sãítání tûchto hlasÛ provede zvlá‰tní sãítací komise u krajského úﬁadu.
Hlasování voliãÛ v karanténû nebo v izolaci z dÛvodu onemocnûní Covid-19 upravuje zákon ã. 350/2020 Sb., o zvlá‰tních zpÛsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajÛ a do Senátu
v roce 2020.
Kompletní informace najdete na úﬁední desce MûÚ R˘maﬁov.
Zdroj: MûÚ R˘maﬁov
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Zahájení opravy lávky
pﬁes Podolsk˘ potok

Na Sokolovské ulici
se zv˘‰í bezpeãnost chodcÛ

Ve ãtvrtek 3. záﬁí byla zahájena oprava lávky pﬁes Podolsk˘ potok u garáÏí mezi ulicemi Palackého a Podolskou. Práce bude provádût spoleãnost
STAS, v. o. s., R˘maﬁov.
PÛvodní lávka byla kompletnû odstranûna a bude provedena zcela
nová ocelová o ‰íﬁce 2 m. Podlaha lávky bude provedena z podlahov˘ch ro‰tÛ. Novou konstrukci lávky je nutné dle poÏadavku
Povodí Odry, s. p., osadit 500 mm nad hladinou Q100 (tj. stoleté
vody), coÏ znamená, Ïe lávka bude osazena v˘‰e, neÏ byla pÛvodní. Z toho dÛvodu budou souãástí i nové pﬁístupové chodníky ze
zámkové dlaÏby na obou stranách lávky. Na pravém bﬁehu (ve
smûru od garáÏí) bude umoÏnûn nástup na lávku pomocí schodi‰tû
a krátké rampy pro koãárky.
Nyní probíhají pﬁípravné práce a v˘roba konstrukãních prvkÛ lávky.
Samotná realizace na místû by mûla b˘t dokonãena do pÛlky ﬁíjna. Po
dobu v˘stavby je lávka zcela uzavﬁena, a obãané tak budou muset vyuÏít most na Jesenické ulici nebo na konci Podolské ulice (smûr
Janovice). Omlouváme se obãanÛm za ztíÏené podmínky a vûﬁíme, Ïe
nová lávka zlep‰í podmínky pro pû‰í pohyb po mûstû pro obãany nejen na‰eho mûsta.
Foto a text: Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘maﬁov

Mûsto R˘maﬁov na základû doporuãení dopravního inspektorátu Police
âR, odboru dopravy a dopravního experta nechalo provést úpravu vodorovného dopravního znaãení na Sokolovské ulici mezi budovou b˘valé ‰koly Prima a poboãkou Komerãní banky.
DÛvodem zmûny je zaji‰tûní bezpeãného pﬁecházení komunikace a dodrÏení poÏadavkÛ normy na rozhledové pomûry jak pro chodce, tak pro
ﬁidiãe. V tomto místû nedodrÏovali ﬁidiãi vozidel poÏadované vzdálenosti a ãasto docházelo k nebezpeãn˘m situacím, kdy byli chodci nuceni vstoupit do vozovky, aniÏ by se mohli dostateãnû rozhlédnout. Jde
o frekventovan˘ pﬁechod, vyuÏívan˘ zejména ‰koláky. Souãástí úpravy
v okolí pﬁechodu pro chodce bylo vyznaãení krajnice podél budovy
Komerãní banky, kde odstavená vozidla zuÏují prÛjezdní pruh a komplikují dopravu. Vûﬁíme, Ïe nová úprava pﬁinese na‰im obãanÛm vût‰í
bezpeãnost jak pﬁi chÛzi, tak pﬁi jízdû po Sokolovské ulici a zlep‰í tím
dopravní situaci v na‰em mûstû. Foto a text: Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘maﬁov

Na základní ‰kole probûhla modernizace kotelny
Na zaãátku záﬁí byla zprovoznûna nová kotelna na Základní ‰kole Jelínkova.
21 let starou, jiÏ nevyhovující uhelnou kotelnu nahradila plynová. Její vybudování trvalo dva mûsíce a byla spu‰tûna na zaãátku tohoto ‰kolního roku.
PÛvodní uhelná kotelna disponovala dvûma kotly a za poslední tﬁi aÏ ãtyﬁi
roky zde topiã prÛmûrnû za rok spálil 65 tun uhlí. ·lo o poslední uhelnou
kotelnu v R˘maﬁovû, kterou obstarává spoleãnost Teplo R˘maﬁov, s. r. o.
Rekonstrukce spoãívala v demontáÏi staré technologie (kotlÛ, podesty
na dosypávání uhlí), pﬁivedení plynu do budovy ze vzdálenosti sedm-

PÛvodní stav

8

Nová kotelna na Z· Jelínkova

nácti metrÛ, vybudování nové plynové pﬁípojky a zapojení dvou nov˘ch plynov˘ch kondenzaãních kotlÛ a celého pﬁidruÏeného systému.
Dále bylo nutné odstranit ze stûn letit˘ úheln˘ nános a místnost urãenou pro novou plynovou technologii pﬁed jejím zapojením vyãistit.
Regulace teploty ve ‰kole nyní bude v˘raznû lep‰í. Moderní systémy rozloÏené do pûti vûtví umoÏní regulovat kaÏdou vûtev zvlá‰È.
V dobû provozu ‰koly bude nastaveno komfortní vytápûní.
O prázdninách a víkendech se bude pﬁecházet do reÏimu útlumu
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nebo nezámrzn˘ch teplot dle poÏadavkÛ pronajímatele.
Majitelem budovy a investorem nové kotelny je mûsto R˘maﬁov
a Teplo R˘maﬁov, s. r. o., je správcem zaji‰Èujícím servis, údrÏbu, revize, prohlídky a dal‰í. „Pﬁedpokládám, Ïe v první topné sezónû se
cel˘ systém bude ladit, takÏe máme vyãlenûného ãlovûka z na‰í firmy,
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kter˘ bude mít uvedení kotelny do provozu na starosti. Chceme to ﬁe‰it i dálkov˘m systémem, díky nûmu uvidí, jestli je nûjak˘ problém,
a také to bude umût na dálku správnû naladit,“ uvedl Ing. Tomá‰
Köhler, jednatel spoleãnosti Teplo R˘maﬁov.
JS
Foto: archiv Teplo R˘maﬁov, s. r. o., redakce

Vandalové niãí veﬁejnou zeleÀ
V na‰em mûstû se bohuÏel opût vyskytl pﬁípad po‰kozování veﬁejné zelenû. Na jaﬁe leto‰ního roku neznámá osoba úmyslnû po‰kodila stromovou v˘sadbu za bytov˘m domem na Bartákovû ulici, kdyÏ nûkolik
vzrostl˘ch stromÛ o pÛvodní v˘‰ce 15 aÏ 20 metrÛ naﬁízla ve v˘‰ce 8 aÏ
10 metrÛ nad zemí. Naﬁezané vrcholové ãásti stromÛ bûhem nûkolika
dnÛ aÏ t˘dne spadly. Stávalo se tak neãekanû, a pokud by se v tûchto
okamÏicích nacházeli v blízkosti naﬁezan˘ch dﬁevin lidé, mohlo by dojít k velmi váÏn˘m zranûním aÏ ztrátû na Ïivotech. ·lo o smrky, modﬁíny, bﬁízy a javory, jejichÏ po‰kozením mûstu vznikla celková ‰koda ve
v˘‰i 100 tisíc korun. Policie bohuÏel viníky nena‰la.
Nov˘ pﬁípad z leto‰ního léta se stal na sídli‰ti Vûtrná. ¤ádûní vandalÛ
zde neunikly dva vzrostlé smrky stﬁíbrné. Pﬁíãinou jejich uschnutí nebyl
kÛrovec, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale navrtání kmenÛ
a otrávení stromÛ.
Co vedlo pachatele k takov˘m ãinÛm, se asi uÏ nedozvíme. Lze se jen
domnívat, Ïe v obou pﬁípadech ‰lo o zastínûní blízk˘ch nemovitostí, které mohlo nûkomu vadit. Je tﬁeba apelovat na dodrÏování právních norem,
a pokud nûkdo chce navrhnout kácení stromÛ, pak se musí obrátit na
zdej‰í mûstsk˘ úﬁad, odbor Ïivotního prostﬁedí, kter˘ jeho Ïádost vyﬁídí
v souladu se zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny.

Stromy plní ve mûstech v˘znamné funkce. Jsou v˘konnou klimatizaãní
jednotkou. Zachytávají prachové ãástice, tím sniÏují pra‰nost okolního
prostﬁedí. Dﬁeviny mají i izolaãní funkci, v létû ochlazují povrch a v zimû naopak chrání pﬁed chladem. Vytváﬁejí zvukovou a vûtrnou bariéru,
zlep‰ují mikroklima a Ïivotní prostﬁedí. Jsou také domovem a nûkdy
i potravou pro velkou spoustu ÏivoãichÛ. Pro mnohé obyvatele mûsta
jsou potûchou pro oko a relaxací, a to i ty, které zase jinému ãlovûku
z nûjakého dÛvodu vadí.
V posledních letech dochází k odumírání stromÛ vy‰‰ího vûku. Stromy
odumírají v dÛsledku sucha a zmûny klimatick˘ch podmínek, jsou napadány ‰kodliv˘mi organismy (v souãasné dobû i u nás aktuální chorobou – chalarou u jasanÛ) nebo parazity (kÛrovcem niãícím smrkové porosty). Nové, mladé v˘sadby vzrostlé dﬁeviny nenahradí hned, ale aÏ za
nûkolik desetiletí.
Pokud se nûkdo rozhodne svévolnû zniãit nûjak˘ strom, mûl by alespoÀ vzít v úvahu, Ïe sv˘m jednáním mÛÏe váÏnû ohrozit Ïivoty
ostatních lidí.
Ing. EvÏen Va‰tík
odbor Ïivotního prostﬁedí MûÚ R˘maﬁov
Foto: archiv MûÚ R˘maﬁov, redakce

Na sídli‰ti Pﬁíkopy dojde k úpravû parkování a zaji‰tûní bezpeãného pﬁístupu
KvÛli dlouhodobému problému s parkováním, prÛjezdem a údrÏbou sídli‰tû
Pﬁíkopy nechalo mûsto vypracovat dokumentaci na zmûnu dopravního ﬁe‰ení. Podnûtem pro jeho úpravu byla také pﬁipomínka Hasiãského záchranného
sboru k zaji‰tûní pﬁístupu techniky v pﬁípadû zásahu.
Úprava uliãního prostoru ﬁe‰í nedostatek parkovacích kapacit v prostoru obytné zóny, kde jsou obyvatelé nuceni parkovat a odstavovat
svá auta v místech, kde to není dovoleno. Novû bude umoÏnûno parkování pouze na jiÏní stranû ulice, pﬁiãemÏ pﬁed domy ã. 1 a 3 bude
vybudováno kolmé stání pro 21 vozidel a v oblouku pﬁed domem
ã. 5 bude pût podéln˘ch parkovacích míst. Parkovací plochy budou
mít povrch ze zasakovací dlaÏby. Stávající chodník bude odsunut ve
smûru k panelov˘m domÛm. Dojde k úpravû vjezdu do obytné zóny
z Revoluãní ulice, kde budou zpomalovací pol‰táﬁe nahrazeny pﬁíãn˘m prahem s integrovan˘m pﬁechodem pro chodce. V rámci v˘stavby bude pﬁemístûna stávající plocha kontejnerÛ pro smûsn˘ a tﬁídûn˘ odpad a ãtyﬁi sloupy veﬁejného osvûtlení a provedena zmûna kabelového vedení. Pro zaji‰tûní poÏadovan˘ch nástupních ploch pro
hasiãskou techniku musí dojít mj. k úpravû stávající zelenû.
Vlivem úpravy parkování dojde k pﬁesunutí zaparkovan˘ch vozidel
na vyhrazená parkovi‰tû a tím bude umoÏnûna lep‰í obsluÏnost pro
pﬁíjezd vozidel zaji‰Èujících údrÏbu – napﬁ. popeláﬁÛ, zimní údrÏby,
hasiãÛ apod.

Na pﬁedmûtnou úpravu vypsalo mûsto v˘bûrové ﬁízení, které vyhrála
spol. K2 STAV, s. r. o., ·ternberk, za nabídkovou cenu 1 920 tis. korun. Stavební práce budou zahájeny na konci záﬁí a pﬁedpokládané
ukonãení realizace je do dvou mûsícÛ.
Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘maﬁov
Foto: JS
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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,
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• 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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Slovo krajského zastupitele
Ve ãtvrtek 3. záﬁí 2020 se konalo v prostorách kongresového sálu hotelu
Clarion v Ostravû 17. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, poslední v tomto volebním období. Na programu bylo 145 materiálÛ k projednání. V úvodu jednání zastupitelé uctili minutou ticha obûti tragické události
v Bohumínû, která se stala 8. srpna 2020.
Hejtman Ivo Vondrák informoval
o konání veﬁejné sbírky poﬁádané
Moravskoslezsk˘m krajem za
úãelem zmírnûní následkÛ ne‰tûstí, které se v Bohumínû stalo.
Zastupitelé schválili pﬁíspûvek do
sbírky ãástkou 100 tis. korun za
kaÏdou obûÈ a ãástkou 50 tis. korun za kaÏdou zranûnou osobu.
V úvodu byla projednána Zpráva
o stavu poÏární ochrany v kraji za
rok 2019, která je souãástí dokumentace poÏární ochrany kraje.
V roce 2019 bylo evidováno
v kraji celkem 1 074 poÏárÛ.
·koda na majetku ãinila cca
222 800 000 korun. Zásahem jednotek poÏární ochrany byly uchránûny hodnoty na majetku v celkové v˘‰i 598 100 000 korun. O Ïivot
pﬁi‰lo 15 osob.
Námûstek hejtmana Jaroslav Kania seznámil zastupitele s návrhem
rozpoãtu MSK na rok 2021, kter˘ zohledÀuje finanãní problémy vlivem epidemie Covid-19. Pokles ekonomiky má negativní vliv i na pﬁíjmy ze sdílen˘ch daní v na‰em kraji o cca 20 %. Návrh rozpoãtu je postaven na reáln˘ch pﬁíjmech kraje a mûl by zajistit financování v‰ech
mandatorních a pravideln˘ch v˘dajÛ. Pﬁíjmy jsou poãítány ve v˘‰i
8,23 mld. korun a v˘daje ve v˘‰i 9,11 mld. korun. V rozpoãtu na rok
2021 je nerozepsaná ãást zdrojÛ ve v˘‰i 250 mil. korun. O jejich rozdûlení rozhodne nové zastupitelstvo. Pro nové zastupitelstvo je také
pﬁipraven návrh na úvûr ve v˘‰i 3 mld. korun. Ten by se mûl ãerpat
v letech 2021 aÏ 2024 a desetileté splácení by mûlo zaãít v roce 2025.
Zastupitelé schválili úãelové neinvestiãní dotace k dofinancování v˘dajÛ na zabezpeãení akceschopnosti jednotek sborÛ dobrovoln˘ch
hasiãÛ vybran˘ch obcí MSK. Na R˘maﬁovsku se to t˘ká mûst
R˘maﬁova a Bﬁidliãné, obcí Dolní Moravice, Horní Mûsto, Lomnice
a Malá Morávka. KaÏdá jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ obdrÏí dotaci
ve v˘‰i 50 000 korun. Z rozpoãtu MSK byla schválena dotace na nákup automobilu pro jednotku poÏární ochrany ve Václavovû ve v˘‰i
225 000 korun. Na odstranûní ‰kod na místních komunikacích po povodni ze 7. ãervna 2020 v místních ãástech Mirotínek a Ruda byla
obci Tvrdkov schválena dotace z rozpoãtu MSK ve v˘‰i 500 000 korun s ãasovou pouÏitelností do 31. 12. 2020.
Zastupitelé projednali a schválili financování a kofinancování projek-

tu Zkvalitnûní lokálního monitorovacího a varovného protipovodÀového systému na území MSK. V letech 2020 aÏ 2023 jde o celkovou
v˘‰i 20 mil. korun. Cílem je zkvalitnit a zpﬁesnit pﬁedpovûì povodní
a tím zv˘‰it ochranu obyvatelstva obcí Moravskoslezského kraje.
V oblasti Ïivotního prostﬁedí byl vyhlá‰en dotaãní program Podpora
hospodaﬁení v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2020.
PﬁedloÏeno bylo 102 Ïádostí, podmínky splnilo 89 ÏadatelÛ. Kraj rozdûloval celkovou ãástku 9 924 tis. korun. V na‰í oblasti byla dotace schválena Spojen˘m lesÛm, s. r. o., R˘maﬁov ve v˘‰i 998 tis. korun, MOS,
s. r. o., Bﬁidliãná ve v˘‰i 60 tis. korun, obci Roudno ve v˘‰i 60 tis. korun.
Byla aktualizována dohoda o spolupráci mezi MSK a Slezsk˘m vojvodstvím, která byla podepsána v roce 2001. Oblast spolupráce se
roz‰iﬁuje o zamûstnanost, sociální oblast, propagaci regionÛ a realizaci spoleãn˘ch projektÛ.
Na podporu vãelaﬁství v MSK pro rok 2020 byly vyãlenûny 2 mil.
korun. PﬁedloÏeno bylo 76 Ïádostí. Vãelaﬁ Jan Pavão z R˘maﬁova obdrÏí dotaci ve v˘‰i 11 800 korun.
Z programu odpadového hospodáﬁství pro rok 2020 byla schválena
dotace SdruÏení obcí R˘maﬁovska na Studii optimalizace nakládání
s odpady v mikroregionu R˘maﬁovska ve v˘‰i 190 tis. korun.
Z dotaãního programu na podporu pﬁípravy projektové dokumentace
2020, která se t˘ká zpracování projektov˘ch dokumentací v oblastech pﬁispívajících k rozvoji obce (napﬁ. doprava, infrastruktura, venkovská zástavba apod.) zastupitelstvo schválilo dotaci SdruÏení obcí
R˘maﬁovska na „Cyklostezku mikroregionu R˘maﬁovska II. etapa“
ve v˘‰i 500 tis. korun, mûstu Bﬁidliãné na „Vybudování hasiãské
zbrojnice projektová dokumentace“ ve v˘‰i 220 tis. korun a obci
Václavov na „Multifunkãní obecní dÛm projektová dokumentace“ ve
v˘‰i 203 500 korun.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí investiãní dotace ve v˘‰i 1 mil.
korun na poﬁízení dvou terénních ãtyﬁkolek pro potﬁeby Horské sluÏby oblast Jeseníky a Beskydy.
Rada kraje vyhlásila dotaãní program Vstupy do turistick˘ch atraktivit zdarma. Úãelem je podpoﬁit turistick˘ ruch v Moravskoslezském
kraji v souvislosti s útlumem vlivem Covid-19 a vládních opatﬁení.
Cílem je umoÏnit bezplatn˘ vstup do turistick˘ch atraktivit v záﬁí
a ﬁíjnu 2020. Zastupitelé schválili neinvestiãní dotaci ve v˘‰i 239 tis.
korun spoleãnosti Pradûd vysílaã, s. r. o., a neinvestiãní dotaci ve v˘‰i 22 200 korun Mûstskému muzeu R˘maﬁov, p. o.
V oblasti sociálních sluÏeb byl zastupitelstvem schválen Stﬁednûdob˘
plán sociálních sluÏeb v Moravskoslezském kraji na roky
2021–2023.
Závûrem hejtman Ivo Vondrák podûkoval zamûstnancÛm KÚ MSK
a zastupitelÛm za jejich práci. Podûkování tlumoãili taktéÏ pﬁedsedové jednotliv˘ch politick˘ch klubÛ.
Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel
Foto: redakce

„âerné stavby“ a nezákonnû vydaná povolení
Milí spoluobãané, existence nepovolen˘ch staveb, lidovû ﬁeãeno
„ãern˘ch“ staveb, ãi provozování podnikatelské ãinnosti na základû
nezákonnû vydan˘ch povolení není v R˘maﬁovû zase tak ãast˘m jevem, ale pﬁesto se dûje. V˘stiÏnûji vyjádﬁeno – dûlo se.
Dûlo se tak do doby konání v poﬁadí 11. zasedání zastupitelstva mûsta R˘maﬁova dne 28. kvûtna 2020, na kterém koaliãní zastupitelé
a souãasné vedení mûsta schválili „Návrh na vydání Zmûny ã. 2
Územního plánu R˘maﬁov“ (dále jen „návrh“), byÈ pﬁehlasovaní opoziãní zastupitelé v ãele se zastupiteli za hnutí ANO 2011 byli proti nebo se hlasování zdrÏeli.
Obsahem shora zmínûného návrhu byl mimo jiné rovnûÏ zapracovan˘ poÏadavek zmûny vyuÏití území k. ú. R˘maﬁov pod bodem 1.3 návrhu, ve kterém Ïadatel poÏádal o zmûnu vyuÏití parcel ã. 1602/1,
1602/2, 1603, 1604/1, 1604/3 a 1604/4, v‰e v k. ú. R˘maﬁov.
Na tomto zámûru Ïadatele by nebylo aÏ tak nic neobvyklého za pﬁedpokladu, Ïe by se zámûr spojen˘ s uvaÏovanou zmûnou vyuÏití parcel realizoval aÏ po schválení navrhované zmûny územního plánu
nejvy‰‰ím orgánem mûsta, tedy v souladu se zákonem. Je prokázanou

skuteãností, Ïe na tûchto shora jmenovan˘ch parcelách byly vybudované odstavné plochy pro osobní vozidla vãetnû pﬁíslu‰enství je‰tû
pﬁed schválením návrhu zmûny územního plánu. Bylo tomu tak
v pﬁíkrém rozporu s územním plánem mûsta platn˘m do doby pﬁed
nabytím platnosti návrhu zmûny územního plánu nového, kter˘ byl
prohlasovan˘ koaliãními zastupiteli na 11. zasedání zastupitelstva
dne 28. kvûtna 2020. V nedávné minulosti byly tedy tyto nepovolené
stavby místním podnikatelem a sponzorem fotbalového klubu SK
Jiskra R˘maﬁov plnû realizovány bez patﬁiãného právního titulu (bez
stavebního povolení, bez vydaného územního rozhodnutí o zmûnû
vyuÏití území) a pﬁi plném vûdomí a za „dohledu spojeného s mlãením (neãinností)“ pﬁíslu‰ného odboru Mûstského úﬁadu v R˘maﬁovû
v ãele s paní vedoucí odboru stavební úﬁad a úﬁad územní plánování,
a rovnûÏ tedy v rozporu s donedávna platn˘m územním plánem mûsta R˘maﬁova.
Je‰tû pﬁed projednáváním návrhu na zmûnu územního plánu zastupitelstvem, na základû podaného upozornûní na neãinnost odboru stavební úﬁad a úﬁad územní plánování Mûstského úﬁadu v R˘maﬁovû ve
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vûci nepovolen˘ch staveb, reagoval na zjevnou nezákonnost v postupu odboru stavební úﬁad a územní plánování v R˘maﬁovû Krajsk˘
úﬁad Moravskoslezského kraje v Ostravû vydáním opatﬁení proti neãinnosti a pﬁíkazem k zahájení ﬁízení o odstranûní stavby stavebníka
(v tomto pﬁípadû se jedná o totoÏnou osobu Ïádající o zmûnu územního plánu mûsta R˘maﬁova).
K vymoÏení povinnosti stavebníka/Ïadatele odstranit nepovolené
(„ãerné“) stavby v‰ak v tuto chvíli jiÏ dojít nemÛÏe. V návaznosti na
schválenou zmûnu územního plánu mûsta a následnû poskytnutou informaci z odboru stavební úﬁad a úﬁad územní plánování v R˘maﬁovû
si stavebník poÏádal o dodateãné stavební povolení k nepovolen˘m
(„ãern˘m“) stavbám. Ve svém dÛsledku, pﬁestoÏe opoziãní zastupitelé pﬁedloÏili na 11. zasedání zastupitelstva dne 28. kvûtna 2020 nûkolikero protinávrhÛ na vypu‰tûní navrhované zmûny vyuÏití území
s nepovolen˘mi stavbami, a to aÏ do doby jejich vyﬁe‰ení ve správním ﬁízení se stavebníkem/Ïadatelem, koaliãními zastupiteli schválená zmûna nového územního plánu de facto umoÏnila stavebníkovi legalizovat jeho „ãerné“ stavby tím zpÛsobem, Ïe si tedy následnû poÏádá o dodateãné stavební povolení. Zde uÏ pak existuje reáln˘ pﬁedpoklad pro to, Ïe mu odbor stavební úﬁad a úﬁad územní plánování na
základû schváleného návrhu zmûny územního plánu dodateãné povolení i k pÛvodnû nepovolen˘m (nezákonn˘m) stavbám skuteãnû
vydat mÛÏe.
Co se dále t˘ká odborem stavební úﬁad a úﬁad územní plánování
Mûstského úﬁadu v R˘maﬁovû vydan˘ch povolení pro zku‰ební provoz „Novostavby samoobsluÏného mycího centra“ v R˘maﬁovû,
Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje v Ostravû na zaãátku tohoto
roku zru‰il vydaná povolení rovnûÏ pro jejich nezákonnost. Îadatel
a stavebník v jedné osobû (totoÏná osoba ve spojitosti se shora uve-

den˘mi „ãern˘mi“ stavbami) vyuÏil svého práva a proti tomuto rozhodnutí Krajského úﬁadu Moravskoslezského kraje v Ostravû se odvolal. Nicménû vydan˘m rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj
âR pod ã. j. MMR-4103/2020-83/274 ze dne 3. srpna 2020 bylo jeho odvolání zamítnuto a jím napadené rozhodnutí Krajského úﬁadu
Moravskoslezského kraje v Ostravû ze dne 7. ledna 2020 pﬁíslu‰né
ministerstvo potvrdilo. PakliÏe stavebník dále nevyuÏije svého práva
k podání rozkladu, rozhodnutí nabude právní moci a zku‰ební provoz
mycího centra musí b˘t zastaven.
Jakou bude mít tato dal‰í kauza dohru, budu spoleãnû s vámi, obãany na‰eho mûsta, bedlivû sledovat. Co více k tomu v‰emu dodat na
závûr? Prostﬁednictvím také tohoto ãlánku, váÏené zastupitelky a zastupitelé mûsta R˘maﬁova, apeluji znovu na vás. Kdo jin˘ by mûl více dbát na dodrÏování právních norem a pran˘ﬁovat jejich poru‰ování neÏ samotní volení zástupci obãanÛ! Poru‰ování právních norem je
nepﬁípustné v jakékoli podobû! Jejich poru‰ování, o to více pﬁi vûdomí osoby zastupitele, nelze stejnû tak tolerovat, v tichosti pﬁehlíÏet ãi
je dokonce, byÈ nepﬁímo, schvalovat!
„Posvûcování“ poru‰ování zákona volen˘mi zástupci bez vyvozování odpovídajících právních následkÛ vÛãi jeho naru‰itelÛm mÛÏe b˘t
nûkter˘mi dal‰ími obãany na‰eho mûsta potom vnímáno snad i jako
akceptovatelné a pﬁípustné dokonce i pro nû samotné do budoucna.
Mám také za to, Ïe ãasy „starého amerického západu“ 19. století ãi
„bujar˘ch“ let devadesát˘ch století minulého, charakterizované korupcí a kriminalizovanou spravedlností, jiÏ dávno pominuly a nacházíme se na území právního státu roku 2020, kde se zákony mají dodrÏovat bez v˘jimek a bez nadrÏování „privilegovan˘m“.
JUDr. Jan Cuták
zastupitel za hnutí ANO 2011

Reakce na pﬁedchozí ãlánek
Ráda bych poskytla obãanÛm podrobnûj‰í informace k té ãásti obsahu
ãlánku, která se t˘ká územního plánu, respektive Zmûny ã. 2 Územního
plánu R˘maﬁov. V‰echny informace by se zájemci dozvûdûli, kdyby pﬁi‰li na veﬁejné projednání, které se konalo 11. prosince 2019 odpoledne
v zasedací místnosti na radnici. Byli zde pﬁítomni urbanisté
z Urbanistického stﬁediska, s. r. o., Ostrava ochotní zodpovûdût jakoukoliv otázku t˘kající se obsahu druhé zmûny Územního plánu
R˘maﬁova z r. 2008. BohuÏel z veﬁejnosti pﬁi‰la pouze kolegynû ze stavebního úﬁadu v Bﬁidliãné, ale byli jsme rádi i za to.
A nyní k procesu Zmûny ã. 2 Územního plánu R˘maﬁov. O plánované
zmûnû rozhodlo zastupitelstvo v roce 2016 a hned poté byl dán prostor
pro poÏadavky a podnûty mûsta, vlastníkÛ pozemkÛ a veﬁejnosti. Se‰lo
se celkem 38 podnûtÛ, které samospráva rozhodla zaﬁadit do poﬁizované zmûny. V rámci procesu poﬁizování, kter˘ je veden podle stavebního
zákona, byla provûﬁena moÏnost jejich vymezení. Poﬁizovatel je tedy
nechal zapracovat urbanistÛm do zmûny a projednal je s dotãen˘mi orgány a Krajsk˘m úﬁadem Moravskoslezského kraje v Ostravû. V˘sledn˘
dokument s názvem Zmûna ã. 2 Územního plánu R˘maﬁov byl vydán
zastupitelstvem dne 28. kvûtna 2020. Kompletní a transparentní popis
Po pﬁeãtení ãlánku pana zastupitele Cutáka
budu reagovat jen na jeho úvod. Na 11. zasedání zastupitelstva schválili zastupitelé
„Návrh na vydání Zmûny ã. 2 Územního plánu R˘maﬁov“. Dotyãn˘ uvádí, Ïe zastupitelé
za hnutí ANO 2011 byli pﬁi hlasování o tomto návrhu proti nebo se hlasování zdrÏeli.

tohoto procesu naleznete na webov˘ch stránkách mûsta
(https://bit.ly/3hTQ8op).
Pisatel poukazuje na konkrétní prostor oznaãen˘ poﬁadov˘m ãíslem poÏadavku 1.3 ve zmûnûném územním plánu, a tím je plocha pozemkÛ
parc. ã. 1602/1, 1602/2, 1603, 1604/1, 1604/3 a 1604/4, v‰e v k. ú. R˘maﬁov. Tato plocha mohla b˘t pﬁed zmûnou vyuÏívána jako parkovi‰tû
a manipulaãní plocha, po zmûnû mÛÏe b˘t opût vyuÏívána jako parkovi‰tû a manipulaãní plocha, navíc k drobnému podnikání. I tento poÏadavek investora byl schválen samosprávou k zaﬁazení do zmûny
a v rámci procesu poﬁizování byl odsouhlasen dotãen˘mi orgány
a schválen nadﬁízen˘m orgánem, takÏe nebyl dÛvod, aby byl z návrhu
odstranûn. Pozorn˘ ãtenáﬁ jistû posoudí, Ïe se nejedná o tak velk˘ rozdíl ve zpÛsobu vyuÏití daného místa.
O postupu stavebního úﬁadu pﬁi vyﬁizování agendy tzv. ãern˘ch staveb
jsem ãtenáﬁe struãnû informovala jiÏ v R˘maﬁovském horizontu
ã. 6/2020. Ke zb˘vajícím ãástem pisatelova ãlánku se nebudu vyjadﬁovat, neboÈ se t˘kají neveﬁejn˘ch správních ﬁízení, ke kter˘m nejsem
oprávnûna poskytovat veﬁejnosti Ïádné informace. Ing. Iveta Pochylová
vedoucí odboru stavební úﬁad

Toto tvrzení pana Cutáka není pravdivé.
Hlasování zastupitelÛ za ANO 2011 bylo následující: jeden zastupitel za hnutí ANO byl
pro návrh, jeden byl proti, jeden se hlasování zdrÏel, jak je také zaznamenáno v zápise
z jednání tohoto zastupitelstva. Ke ãtyﬁem
protinávrhÛm pﬁedloÏen˘m na zastupitelstvu

Janem Cutákem se sv˘m souhlasn˘m hlasováním pﬁipojil k pﬁedkladateli v jednom pﬁípadû jeden zastupitel, v‰ichni ostatní byli
buì proti nebo se hlasování zdrÏeli. Texty
protinávrhÛ naleznete na https://www.rymarov.cz/usneseni-rady-a-zastupitelstva.
Ing. Ludûk ·imko, starosta

Termíny mobilního svozu objemného odpadu
I. etapa: 3. ﬁíjna 2020 od 8:00
Místní ãásti Janovice, Jamartice, Ondﬁejov a Stránské.
II. etapa: 10. ﬁíjna 2020 od 8:00
R˘maﬁov, ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíãkova, Národní,
Radniãní, Jungmanova, Máchova, Ml˘nská, Komenského, Husova,
nám. Míru, ·kolní nám., Pﬁíkopy, Rudé armády, Opavská, Harrachov,
Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní, Dukelská, Úvoz,
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tﬁ. HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipová, OkruÏní, NádraÏní, Na Stráni,
Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. kvûtna a ostatní
ulice, které náleÏí do spádové oblasti v˘‰e vyjmenovan˘ch ulic.
III. etapa: 17. ﬁíjna 2020 od 8:00
R˘maﬁov, nám. Svobody, ulice K. âapka, Divadelní, Bartákova,
Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská,
1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská,
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J. Fuãíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornomûstská, Lidická, Vûtrná
a ostatní ulice, které náleÏí do spádové oblasti v˘‰e vyjmenovan˘ch ulic.

cyklaãním dvoﬁe a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad do
popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

Objemn˘m odpadem se pro tyto úãely rozumí takov˘ komunální
odpad, kter˘ nelze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na
zbytkov˘ komunální odpad. Jde pﬁedev‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery apod.

Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici:
Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna:

Obãané, kteﬁí se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, pﬁedají tyto
odpady osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘maﬁov, s. r. o.,
pouze v recyklaãním dvoﬁe a odpadovém centru. Stavební suÈ lze
také pﬁedat pouze v odpadovém centru na ulici 8. kvûtna.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo v re-

po–pá:
po–pá:
so

13:00–17:00
6:00–16:30
8:00–13:00

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, je za nepovolené ukládání odpadÛ pﬁed recyklaãním dvorem,
odpadov˘m centrem i na jin˘ch místech moÏno dle ustanovení § 47
odst. 1 písm. h) uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000 Kã.
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: Vitamin C a imunita
Je to jiÏ témûﬁ 100 let, co byla kyselina L-askorbová rozeznána jako
nezbytná látka, kterou si lidské tûlo neumí samo vytvoﬁit. V‰eobecnû
je známá jako ve vodû rozpustn˘ vitamin C, kter˘ má silné antioxidaãní úãinky, a tím chrání tkánû pﬁed neÏádoucími úãinky oxidativního stresu (zejména v prÛbûhu zánûtu). Vitamin C navíc hraje dÛleÏitou roli v mnoha dal‰ích fyziologick˘ch procesech, jako je syntéza
kolagenu a funkce imunitního systému.
Aã je tento vitamin velmi dÛleÏit˘ pro zdraví ãlovûka, je jeho hladina v organismu souãasné populace nedostateãná. Zajímavé je, Ïe
u dûtí do ‰esti let není deficit vitaminu C tak v˘razn˘, coÏ se pﬁikládá vût‰ímu zájmu rodiãÛ o stravu sv˘ch batolat a pﬁed‰kolních dûtí.
U star‰ích jedincÛ pak uÏ dochází k men‰í konzumaci ovoce a zeleniny a hladina vitaminu C v organismu klesá. S pﬁib˘vajícím vûkem
je navíc tûlo vystaveno vût‰í stresové zátûÏi a vitamin C je vyuÏíván
v protizánûtliv˘ch procesech. V dobû nárÛstu metabolického syndromu v populaci jsou nároky na spotﬁebu vitaminu C organismem zv˘‰ené. Deficitem jsou také více ohroÏeni kuﬁáci a lidé Ïijící v oblastech se zhor‰en˘m Ïivotním prostﬁedím.
JelikoÏ vitamin C hraje nezastupitelnou roli v protivirové imunitû
a funkce imunitních bunûk je na nûm pﬁímo závislá, byl tento vitamin
vedle jin˘ch léãiv˘ch látek zaﬁazen do terapie u pacientÛ se závaÏ-

n˘m prÛbûhem onemocnûní Covid-19. Vitamin C mÛÏe b˘t dodáván
do organismu perorálnû nebo injekãnû. Injekãní podání patﬁí do rukou lékaﬁe a vitamin C je takto zcela rozli‰nû vstﬁebáván. BûÏné uÏití je ve formû kapslí, tablet nebo ‰umiv˘ch tablet. Pro dûti se vyrábí
ve formû kapek. Pﬁi vût‰ím deficitu je vhodn˘ liposomální vitamin C,
kter˘ je dostupn˘ ve formû kapslí nebo sirupu.
Ideálním zdrojem je samozﬁejmû sezónní ãerstvé ovoce a zelenina.
KaÏdá manipulace s ãerstvû utrÏen˘m plodem ov‰em sniÏuje mnoÏství
vitaminu C, aÈ uÏ jde o krájení, mixování, su‰ení, var nebo uskladnûní
v nevhodn˘ch podmínkách. Nej‰etrnûj‰í je konzervace zmraÏením.
Nejvût‰í podíl vitaminu C obsahuje ãern˘ rybíz, ‰ípek, rakytník
a paprika. Z tropick˘ch plodÛ je vitaminovou bombou acerola neboli tropická tﬁe‰eÀ. Tradiãnû propagované citrusové plody obsahují
ãtvrtinové mnoÏství vitaminu C oproti ‰ípku nebo rybízu. Sporná je
navíc sklizeÀ nezral˘ch plodÛ a jejich dovoz tisíce kilometrÛ.
Vitamin C je ve vodû rozpustná látka, nekumuluje se v tûle a její toxicita je velmi nízká. V bûÏn˘ch dávkách nemá témûﬁ Ïádné v˘znamné lékové interakce. Zajímavostí je, Ïe vût‰ina zvíﬁat si umí vitamin
C syntetizovat sama, u domácích mazlíãkÛ (kromû morãete) není tedy
nutné tento vitamin doplÀovat.
Mgr. Marek Hampel, lékárník
Foto: pixabay.com
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·kolství

PrvÀáãci letos naplnili ãtyﬁi tﬁídy
V první ‰kolní den dorazila vût‰ina dûtí do ‰koly s úsmûvem a s poãetn˘m doprovodem rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ. Pro ‰kolní rok 2020–2021 bylo zapsáno
83 prvÀáãkÛ. V budovû základní ‰koly na Národní ulici se letos kvÛli nepﬁíznivé epidemiologické situaci nekonalo slavnostní zahájení v tûlocviãnû, ale
dûti byly rozdûleny hned pﬁi vstupu do budovy do sv˘ch tﬁíd a milé pﬁivítání
zajistily jejich nové tﬁídní uãitelky.
V‰echny tﬁídy postupnû nav‰tívila delegace zástupcÛ mûsta a ‰koly.
Hlavního slova se ujal zástupce ﬁeditele ‰koly Jiﬁí Gajdo‰, kter˘ dûtem popﬁál, aby ve ‰kole byly spokojené a ‰Èastné, rodiãÛm hodnû
trpûlivosti, tolerance a vstﬁícnosti. Starosta Ludûk ·imko s místostarostkou Lenkou Vavﬁiãkovou donesli dûtem drobné dárky a popﬁáli,
aÈ se jim ve ‰kole líbí, najdou si zde kamarády, rodiãÛm hodnû trpûlivosti a vzájemného respektu. A ten, kdo ﬁídí ‰kolu, je pan ﬁeditel,
nebo ﬁíditel? I o tom diskutoval s dûtmi ﬁeditel Jan Jablonãík a ﬁekl
jim: „Dnes se na nás sice mraãí poãasí, ale já vám pﬁeji, aÈ se mraãí jen to poãasí a vy se na sebe navzájem usmíváte nejen dnes, ale
i cel˘ ‰kolní rok a celou dobu, co budete chodit do ‰koly. AÈ tady máte spoustu kamarádÛ, na které se mÛÏete usmívat, aÈ se mÛÏete usmívat i s paní uãitelkou. Radujte se a uÏívejte si to, protoÏe pak to pÛjde v‰echno snáz.“
V novém ‰kolním roce ãekají Ïáky na základní ‰kole dal‰í zmûny.

V rozvrhu se nav˘‰ily hodiny angliãtiny pro v‰echny dûti od druhé
tﬁídy o jednu hodinu t˘dnû. Dále jednou t˘dnû budou mít Ïáci
2.–5. roãníku pÛlené hodiny matematiky a ãeského jazyka. V men‰ích
skupinkách se tak lépe docílí individuálního pﬁístupu. Foto a text: JS

V Hedvû oÏily obrazy
Ve stﬁedu 9. záﬁí probûhla v Hedvû âesk˘ brokát vernisáÏ obrazÛ ãasové
osy, která znázorÀuje dûjiny textilnictví na R˘maﬁovsku. Obrazy namalovali
Ïáci v˘tvarného oboru Základní umûlecké ‰koly R˘maﬁov pod vedením uãitelek Martiny Kohoutkové a Kamily Pánkové.
VernisáÏ zahájila Martina Kohoutková, která v úvodu podûkovala
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spoleãnosti Hedva âesk˘ brokát za poskytnuté prostory i námût a také ﬁeditelce Mûstského muzea R˘maﬁov RÛÏenû Zapletalové za zaji‰tûní dotací na uskuteãnûní celého projektu. Následnû pozvala pﬁítomné hosty na cestu do minulosti.
Ve spolupráci s herci Mûstského divadla R˘maﬁov, s Ïáky literárnû-
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dramatického oboru pod vedením Silvie Jablonãíkové a hudebního
oboru ZU· R˘maﬁov s kytaristou Jiﬁím Tauferem byla pﬁipravena
unikátní vernisáÏ. Jednotlivé v˘jevy z obrazÛ oÏily a náv‰tûvníky seznámily s historií textilnictví na R˘maﬁovsku od jeho prvopoãátkÛ ve
stﬁedovûku pﬁes rozvoj janovické manufaktury hrabûte Harracha
a rozkvût tkaní hedvábí aÏ po zlatou éru textilnictví v továrnách
FlemmichÛ a SchielÛ. Nechybûly ani v˘jevy z novodobé historie –
v˘roba padákového hedvábí, pováleãná konfiskace a odsun nûmeckého obyvatelstva, které tvoﬁilo pﬁeváÏnou ãást zamûstnancÛ, vznik
národního podniku Brokát aÏ po souãasnou v˘robu v závodu Hedva
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âesk˘ brokát, s. r. o., kter˘ vznikl v roce 2014.
Historické v˘jevy z dûjin textilnictví jsou namalovány na sádrokartonovou plochu v délce 30 m, která je rozdûlena na dvû ãásti. Na v˘‰ku
mûﬁí 1,2 metru. Jde tak o jeden z nejvût‰ích formátÛ, na kterém kdy
Ïáci ZU· R˘maﬁov pracovali. Dílo vznikalo v nelehké dobû po znovuotevﬁení ‰kol na jaﬁe tohoto roku. I kdyÏ musely dûti pﬁi práci nosit
rou‰ky, tvorbu velkého díla si uÏily. Jako doplnûk k ãasové ose vznikl manuál, kter˘ popisuje historii od stﬁedovûku po souãasnost a bude
jako souãást vystaveného díla k dispozici pro dal‰í náv‰tûvníky.
Foto a text: Jana Krajãová

Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme
jubilantÛm, kteﬁí oslavili 80 let a více
Miloslava Králíková – R˘maﬁov............................................
Zdenka Ondrová – R˘maﬁov..................................................
Josef Janó – R˘maﬁov ............................................................
Marie Töllichová – R˘maﬁov .................................................
Zlatica Strouhalová – R˘maﬁov .............................................
Vûra Tome‰ová-Podkujková – R˘maﬁov ...............................
Vûra Stuchlíková – R˘maﬁov .................................................
Václav Dutkiewiã – R˘maﬁov ................................................
Pavel Valíãek – Janovice .......................................................
Zdenûk âermák – R˘maﬁov...................................................
Ludmila Chaloupková – R˘maﬁov.........................................

81 let
82 let
83 let
83 let
84 let
85 let
87 let
87 let
92 let
92 let
94 let

Blahopﬁání
Dne 25. záﬁí 2020 slaví v˘znamné Ïivotní
jubileum 80 let na‰e drahá maminka,
babiãka, prababiãka a teta,

Dne 16. 9. 2020 oslavila

paní Ludmila Chaloupková
své 94. narozeniny
a souãasnû svátek Ludmilek.
Milá maminko!
Dûkujeme Ti za Tvou lásku.
Máme Tû moc rádi.
Pﬁejeme Ti hlavnû hodnû zdraví
a chuti do Ïivota.
Lída s rodinou

K 80. narozeninám,
které oslaví dne 27. ﬁíjna 2020

paní BoÏena Lupaãová,

paní Antonie âudová.

pﬁejeme pevné zdraví, dlouhá léta, pohodu, spokojenost, elán a spoustu radosti.

Do dal‰ích let pﬁejeme pﬁedev‰ím
hodnû zdraví, spokojenosti, ‰tûstí,
radosti a BoÏí poÏehnání.
S láskou za celou rodinu pﬁejí Sr‰Àovi

Synové Libor a Martin s rodinami
vnuk Martínek
pravnuãky Julinka a Emiãka

Rozlouãili jsme se
AneÏka Podlasová – R˘maﬁov .................................................. 1937
Aloisie âechová – R˘maﬁov ..................................................... 1937
Jaroslav Poslu‰n˘ – R˘maﬁov ................................................... 1929
ZdeÀka Maková – R˘maﬁov...................................................... 1939
Jaroslav Horsk˘ – R˘maﬁov ...................................................... 1940
Jozef BaláÏ – R˘maﬁov ............................................................. 1936
Vlasta Hru‰ková – R˘maﬁov ..................................................... 1952
Alois ·imko – R˘maﬁov............................................................ 1955

Dne 13. ﬁíjna 2020
vzpomeneme 2. v˘roãí dne,
kdy nás navÏdy opustila
manÏelka, maminka a babiãka

Vûra Zigmundová.
Vzpomíná manÏel,
syn a dcera s rodinou

Evidence obyvatel MûÚ R˘maﬁov
Kdo Tû znal, ten si vzpomene.
Kdo Tû mûl rád, nikdy nezapomene.
Dne 10. ﬁíjna 2020 vzpomeneme
20. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘
manÏel, tatínek a dûdeãek,

pan Jan ·uba z Janovic.
S láskou a úctou vzpomínají
manÏelka BoÏena
syn Jan, dcera Irenka
vnuk Honzík a vnuãka Aniãka

Nic víc ti nemÛÏeme dát,
jen svíãku a ti‰e vzpomínat.
Ode‰la jsi, ale zÛstala jsi v srdci tûch,
kdo mûli tû rádi.
Dne 6. ﬁíjna 2020 vzpomeneme
6. v˘roãí úmrtí na‰í drahé sestry

Jiﬁinky Kysilkové,
roz. Zigmundové.
Vûnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Sestra Vûra s rodinou, bratr Franti‰ek
s rodinou
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Lechtivá erotika Miloslava PoÏára a Lubo‰e Tesaﬁe v Galerii Octopus
Podzimní v˘stavní sezónu v galeriích Octopus a Pran˘ﬁ r˘maﬁovského
muzea zahájili dva v˘tvarníci, kteﬁí v R˘maﬁovû jiÏ neÏijí ãi se do nûj pouze stﬁídavû vracejí, pﬁesto k nûmu mají pevné vazby. Miloslav PoÏár
a Lubo‰ Tesaﬁ navíc patﬁí do okruhu v˘tvarníkÛ a pﬁátel Spolku OCTOPUS,
v sobotu 5. záﬁí proto zahájili své v˘stavy, ke kter˘m spolek za laskavé
finanãní podpory mûsta R˘maﬁova vydal spoleãn˘ katalog.
Asi netﬁeba pﬁedstavovat osobnost geologa, v‰estrannû nadaného
umûlce, kurátora a kulturního aktivisty Miloslava PoÏára, zvan˘
Mi Po, (*27. 4. 1946 Námû‰È nad Oslavou), kter˘ vyrÛstal
v Horním Mûstû a v R˘maﬁovû Ïil aÏ do roku 1994. Vystudoval
geologii a hornictví, umûním se v‰ak zab˘val jiÏ od dûtsk˘ch let,
systematicky pak od roku 1962. Soukromû nav‰tûvoval praÏsk˘
ateliér v˘znamn˘ch v˘tvarníkÛ Karla Nepra‰e a Bedﬁicha
Dlouhého. Vedle toho se vá‰nivû vûnoval mnoha dal‰ím zájmÛm,
jako napﬁíklad potápûní, závûsnému létání (spolu s v˘tvarníkem
Lubomírem Dostálem), sbírání pﬁírodnin, entomologii, paleontologii, hudbû, fotografování ad. Ve v˘tvarné tvorbû zaãal nejdﬁíve
vytváﬁet grafiky, poté malby, kresby, díla ovlivnûná americk˘m
pop artem, keramické plastiky, vyrábûl také kopie lidov˘ch hraãek ãi uÏitou grafiku. V R˘maﬁovû se aktivnû podílel na kulturním
Ïivotû. Pﬁi Domû kultury v roce 1987 spoluzakládal Klub amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ, jenÏ zde uspoﬁádal první kvalitní v˘stavy v˘tvarného umûní. Byl také ãlenem v˘tvarné skupiny Odjinud. V roce 1989 se v˘znamnû podílel na zaloÏení r˘maﬁovského
Obãanského fóra. Díky jeho iniciativû byla realizována plastika
Otevﬁená brána r˘maﬁovského rodáka a umûlce Ïijícího
v Nûmecku Herberta Dlouhyho v kﬁíÏení ulic Julia Sedláka
a Divadelní ãi zakoupen reliéfní triptych Olbrama Zoubka do
smuteãní sínû. Od roku 1994 Ïije na Vsetínû v bytû, na jehoÏ balkónu pí‰e básnû, které smskami rozesílá pﬁátelÛm, a fotí na mobil
momentky do sv˘ch hlavních cyklÛ Balkón (v R˘maﬁovû vystaven
pﬁed pûti lety), Krajina, Portréty a Sex ve mûstû, kter˘ má nyní
v R˘maﬁovû svou premiéru.
Sex ve mûstû pﬁedstavuje autorÛv nejodváÏnûj‰í a nejotevﬁenûj‰í
fotografick˘ cyklus. Neodkazuje na kultovní americk˘ seriál ani
se neodehrává v New Yorku, n˘brÏ na Vsetínû, jehoÏ mûstské prostﬁedí poskytuje pozorovateli PoÏárovi nespoãet zajímav˘ch motivÛ a momentÛ. Hlásí se k Duchampovu principu pﬁetváﬁet (zdánlivû) bezv˘znamné vûci ve v˘znamné. Proto nenechává svÛj mobil v kapse, kdyÏ vidí nahé figuríny v obchodních v˘lohách, stránky pornoãasopisÛ uná‰ené ve vûtru po ulicích ãi vylepené reklamy kalkulující s Ïenskou nahotou; pózují mu také jeho pﬁítelkynû.
V postprodukci poté upraví fotografie do nûkolika barevn˘ch variant. Stejnû jako u Balkónu z nafocen˘ch snímkÛ vybere pﬁíslu‰né dvojice, jejichÏ vztah a v˘znam vysvûtlují mnohdy vtipné
a trefné názvy.
PoÏárovu v˘stavu doplÀuje keramická plastika jeho dlouholetého
pﬁítele, malíﬁe a sochaﬁe Lubomíra Dostála z Horní Lodûnice, kte-

Zleva RÛÏena Zapletalová, Michal Vyhlídal a Lubo‰ Tesaﬁ
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Zleva Renata Karlová a Miloslav PoÏár
r˘ sochu vytvoﬁil pﬁímo pro tuto pﬁíleÏitost. Nese pﬁíhodn˘ název
Sex na vesnici (Zatopená jezírka v Bﬁidliãné).
V komorním prostoru galerie Pran˘ﬁ a velkém sále Galerie
Octopus vystavuje Lubo‰ Tesaﬁ (*8. 1. 1947 Jemnice), kter˘ Ïije
stﬁídavû v Jemnici a v R˘maﬁovû. Fotografovat zaãal v patnácti letech, kdy si koupil první bakelitov˘ fotoaparát, a v následujícím
roce vytvoﬁil svou první umûleckou fotografii Skromnû zaoblená
l˘tka soudruÏky tﬁídní profesorky. Základy techniky se uãil ve fotokomoﬁe jemnického muzea, kterou mûstsk˘ národní v˘bor nechal zbudovat v jejich domû. A fotografie jej zaãala provázet
i v profesním Ïivotû. Po studiích na obchodní fakultû praÏské
Vysoké ‰koly ekonomické absolvoval postgraduální studium na
fakultû Ïurnalistiky Univerzity Karlovy. Za své fotografické aktivity strávil v roce 1969 skoro tﬁi t˘dny v pankrácké vûznici.
Pozdûji se úãastnil mnoha celostátních fotografick˘ch soutûÏí
(âEZ Praha, ASUT Bratislava, Mládí Karviná, Dvojice Hodonín
ad.), v nichÏ získal nûkolik ocenûní. Mezi léty 1975–2000 pracoval jako novináﬁ v praÏsk˘ch redakcích (Zápisník, Pozemák,
Mladá fronta, Kultura v Praze – âeská kultura aj.). Vzdûlání si
roz‰íﬁil v kurzech pﬁedních fotografÛ Josefa Ehma, Jána ·moka
a Jana ·imka, nav‰tûvoval také ·kolu v˘tvarné fotografie v Brnû.
Do R˘maﬁova pﬁi‰el v roce 1982, ale neusadil se zde natrvalo, pracovnû pﬁejíÏdûl mezi Prahou a R˘maﬁovem.
Po roce 1989 se vedle fotografování zaãal zab˘vat v˘tvarn˘mi
technikami, z nichÏ jej uhranula zejména koláÏ, asambláÏ a vytváﬁení objektÛ. Své práce vystavil na nûkolika samostatn˘ch i kolektivních v˘stavách doma i v zahraniãí. Od roku 2000 také pí‰e
poezii, se kterou se zúãastnil ﬁady soutûÏí. Nejvy‰‰í ocenûní získal v rámci festivalu poezie Seifertovy Kralupy.
Aktuální v˘stavu pojal autor retrospektivnû, k ãemuÏ mÛÏe odkazovat také název Pokusy a omyly. V galerii Pran˘ﬁ visí v˘bûr
z ãernobílé fotografické tvorby, v nûmÏ jednoznaãnû dominuje
Ïensk˘ portrét a akt, ale také nejrÛznûj‰í momentky z Prahy ãi
z ciziny. Souãástí jsou i fotografie upravené zvlá‰tními technikami, nûkdy se sv˘m v˘razem blíÏí k piktorialismu, jindy k pop artu. Ve velkém sále Galerie Octopus zaujímají místo zejména koláÏe, které byly dokonãeny teprve pﬁed nûkolika t˘dny (Cirkus,
Duch cihly, Pexeso aj.). Patﬁí k nim také nové kompozice cyklu
Lidé z pÛdy, které zde Tesaﬁ vystavoval v roce 2007. Autor nezapﬁe smysl pro humor a hru, jeÏ se zrcadlí ve vût‰inû jeho dûl.
Neustále experimentuje, aby dosáhl co nejneobvyklej‰ího úãinku.
Umí b˘t v‰ak také kritick˘ a sarkastick˘ (Smutné odcházení,
Rou‰kovné aneb His Master’s Voice, Poku‰ení diabetika).
Zatímco PoÏárova v˘stava pﬁedstavuje kompaktní celek, v˘bûr
z jednoho cyklu, Tesaﬁova expozice je naopak pestrou smûsicí co
do barev a v˘tvarn˘ch technik. V˘stavy obou je moÏné zhlédnout
do 30. záﬁí.
Michal Vyhlídal
Foto: Adam Rybka
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Za chrámovou krásou do Muzea Wsi Opolskiej w Opolu
Pro leto‰ní rok pﬁipravilo Mûstské muzeum R˘maﬁov s dlouholet˘m partnerem Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu projekt „Kulturní dûdictví“, jehoÏ harmonogram bohuÏel nabourala koronavirová situace. Jarní akce musely b˘t
pﬁesunuty na pﬁí‰tí rok, letní uÏ se podaﬁilo uskuteãnit. Mezi nû patﬁila dvû
letní kina, vernisáÏ v˘stavy a kﬁest knihy o kapli V Lipkách v opolském kostele sv. Kateﬁiny Alexandrijské.
Díky projektu „Kulturní dûdictví“, kter˘ je spolufinancován z Fondu
mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem R˘maﬁovem, se uskuteãnila dvû promítání letního kina na janovickém zámku ve spolupráci se Stﬁediskem volného ãasu a vedením zámku, jeÏ mûlo v reÏii
v˘bûr filmÛ. âervencové promítání historického filmu Juraje
Jakubiska Bathory se kvÛli nepﬁízni poãasí muselo z nádvoﬁí pﬁesunout do interiéru zámku. Srpnové promítání snímku nedávno zesnulého Jiﬁího Menzela Konec star˘ch ãasÛ, vycházejícího z literární
pﬁedlohy Vladislava Vanãury, probûhlo klasicky pod letním nebem.
V letnû babí sobotu 12. záﬁí v Muzeu Wsi Opolskiej w Opolu probûhla vernisáÏ v˘stavy V chrámové kráse. Na panelech, které lze instalovat i do exteriéru, jsou pﬁedstaveny dvû v˘znamné historické památky, r˘maﬁovsk˘ kostel Nav‰tívení Panny Marie, zvan˘ kaple

V Lipkách, a kostel sv. Kateﬁiny Alexandrijské, kter˘ pÛvodnû stál
v obci Greboszow a v roce 1973 byl rozebrán a pﬁevezen do Muzea
opolské vesnice, kde byl
sestaven a opraven. Aleksandra KoÊmicka a Tomá‰ La‰ák o tûchto církevních památkách napsali
texty pro spoleãnou ãesko-polskou publikaci, kterou na vernisáÏi pﬁedstavili ﬁeditelé obou muzeí
RÛÏena Zapletalová a Jaroslaw Galenza za pﬁítomnosti vedení mûsta R˘maﬁova a polsk˘ch hostÛ.
V˘stava i publikace budou v R˘maﬁovû pﬁedstaveny pﬁí‰tí rok v rámci
Noci kostelÛ.
Foto a text: RÛÏena Zapletalová s Jaroslawem GaMichal Vyhlídal lenzou zahajují v˘stavu

¤editel MWO Jaroslaw Galenza provází zástupce R˘maﬁova muzeem

V˘stava byla instalována u kostela sv. Kateﬁiny Alexandrijské

PﬁírÛstek do muzejních sbírek
Záﬁí: Obraz R˘maﬁov od Petra Orla
Do sbírky v˘tvarného umûní Mûstského muzea R˘maﬁov pﬁibyl
dal‰í obraz od amatérského v˘tvarníka, tentokrát od geologa Petra
Orla, kter˘ zde v letech 1958–1960 pracoval v Geologickém prÛzkumu. Do R˘maﬁova pﬁi‰el ihned po absolvování Pﬁírodovûdecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brnû. Za dva roky pak ode‰el do
Geologického ústavu v Brnû a pozdûji do Ústﬁedního ústavu geologického v Praze, poboãky Brno. Jako geolog se úãastnil expedic na
Kubû a v Mongolsku a zahraniãní expertizy v Makedonii. Mezi jeho koníãky patﬁilo malování, zvlá‰tû krajin, které nav‰tívil a ke kter˘m mûl vﬁel˘ vztah. Obraz R˘maﬁov namaloval uvolnûn˘m stylem
pﬁeváÏnû v modr˘ch tónech po svém r˘maﬁovském pÛsobení a vûnoval jej jako dar k 40. narozeninám kolegy Jaroslava Skácela na
upomínku spoleãnû proÏit˘ch let v R˘maﬁovû. Pan Skácel rozmûrn˘ obraz vûnoval muzeu, za coÏ mu a jeho rodinû, nyní Ïijící
v Jeseníku, velice dûkujeme!
Foto a text: Michal Vyhlídal

Dny evropského dûdictví
V âeské republice se od roku 1991 pokaÏdé v záﬁí koná akce se zkratkou EHD,
(European Heritage Days, neboli Dny evropského dûdictví), kterou za‰tiÈují Rada
Evropy a Evropská komise. Cílem této aktivity je „posílení historického povûdomí v souvislostech se zvlá‰tním dÛrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dûdictví“. K oslavû spoleãného evropského dûdictví se pﬁipo-

juje 49 zemí. V âesku organizaci akce zaji‰Èuje SdruÏení historick˘ch sídel âech,
Moravy a Slezska. Zapojit se mohou mûsta, obce, instituce ãi spolky. Navzdory
zhor‰ující se situaci s druhou vlnou pandemie se do leto‰ního roãníku zapojilo
i r˘maﬁovské muzeum.
V pondûlí 14. záﬁí se v r˘maﬁovském muzeu uskuteãnila pﬁedná‰ka
Martina Míãka Krajina a ãlovûk, její funkãnost ãi poruchy funkcí. Martin
Míãek více neÏ dvacet let spolu s dal‰ími aktivisty usiluje o záchranu di-
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voké pﬁírody JeseníkÛ. Díky jejich aktivitám a úãasti pﬁi správním ﬁízení
se podaﬁilo zabránit, aby v urãit˘ch ãástech Chránûné krajinné oblasti
Jeseníky vyrostla gigantická lyÏaﬁská centra se stovkami nov˘ch sjezdovek, hotelÛ a rezidenãních domÛ. Autor zmínil, Ïe je toto úsilí stálo mnoho sil, energie a také zdraví. Nicménû toho nelituje, ba naopak, pozoruje a mapuje jesenické hory dál a upozorÀuje na nesprávné a bezohledné
zásahy do krajiny. (Více v poﬁadu Zachránci divoãiny v Jeseníkách v archivu âeské televize.) Pﬁedná‰ku zamûﬁil na souãasn˘ problém s nedostatkem vody, jenÏ souvisí s lidskou ãinností, nesprávn˘m hospodaﬁením
v lesích, ale také aktivitami jedincÛ (ãast˘m sekáním trávy, dláÏdûním
velk˘ch ploch, nedostateãn˘m zachytáváním vody v zahradách ad.).
Velk˘ problém vidí v melioraci krajiny, zru‰ení remízkÛ a mezí a roz‰íﬁení plochy zemûdûlské pÛdy, které zapﬁíãinilo její velkoplo‰né odvodnûní. Po pﬁedná‰ce se rozpoutala debata, do níÏ se zapojili také zástupci
CHKO Jeseníky.
Téma pﬁírodního dûdictví ve stﬁedu 16. záﬁí vystﬁídalo dûdictví kulturní.
V budovû textilky Hedva âesk˘ brokát probûhly dal‰í dvû mimoﬁádné
komentované prohlídky, o které je v leto‰ním roce neb˘val˘ zájem. Na
tom mají zásluhu prÛvodci textilními expozicemi, Martina Kohoutková
a herci v rolích manÏelÛ Schielov˘ch, tkadleny a dûlníka Aloise, kteﬁí náv‰tûvníky seznámí s bohatou textilní tradicí na R˘maﬁovsku a technologií v˘roby látky. Náv‰tûvníci také oceÀují prohlídku provozu tkalcovny
a ochutnávku piva ze soukromého pivovaru Morous hotelu Slunce.
Pro poznání r˘maﬁovsk˘ch reálií i kulturního dûdictví pﬁedstavuje
Horská kronika r˘maﬁovsk˘ch rodákÛ Vincenze Brixela a jeho syna
Franze nesmírnû cenn˘ a zásadní zdroj. Souãasní R˘maﬁované se s jejími pﬁíbûhy mohli poprvé seznámit po nalezení knihy pﬁi bourání historické budovy janovické ‰pulkárny v roce 2012. Jednotlivé kapitoly zaãaly posléze vycházet z iniciativy novináﬁky Zdenky Pﬁikrylové a v pﬁekladu Jitky Procházkové v R˘maﬁovském horizontu. První kompletní
pﬁeklad knihy spolu s pﬁepisem nûmeckého originálu vydalo Mûstské
muzeum R˘maﬁov v roce 2018.
V rámci EHD ve ãtvrtek 17. a v pátek 18. záﬁí probûhly v centru mûsta
dvû Procházky s Vincenzem Brixelem, z jehoÏ úst (v podání ostravského
herce Jiﬁího Vobeckého) a rovnûÏ nabrou‰en˘m jazykem r˘maﬁovské
drbny Kargerové (v podání a reÏijním provedení Barbory Niedobové)

zaznûly vtipné, mnohdy neuvûﬁitelné pﬁíbûhy, jeÏ se pﬁed sto ãi dvû stû
lety odehrály na místech, kter˘mi bûÏnû procházíme. Úãastníci si mohli
prohlédnout historická vyobrazení nejv˘znamnûj‰ích míst s budovou
radnice, kostelem, farou ãi barokními sochami. Procházka mûla velk˘
úspûch, s nejvût‰í pravdûpodobností ji r˘maﬁovské muzeum v upravené
ãi roz‰íﬁené verzi zorganizuje i v pﬁí‰tím roce.
Barbora Niedobová musela z role mûstské drbny pﬁeskoãit do role klauna Franti‰ka, aby spolu s Martinem Holou‰em alias klaunem Alfrédem
v nedûli 20. záﬁí vystoupili na janovickém zámku. Interaktivní pﬁedstavení, které do hry zapojilo i dûti, neslo pﬁíhodn˘ název Malá pohádka na
velkém zámku. Dva klauni Ïijící v krabici s jedním otluãen˘m lavórem
se ocitnou na zámku, o jehoÏ historii toho tolik ví a u jehoÏ událostí byli pﬁítomni, jak se chvástá zejména klaun Franti‰ek. Postupnû dûti seznámí s tím, jak se na zámku hodovalo, spalo, ale také slouÏilo.
Akce probûhla i v rámci projektu „Kulturní dûdictví“, na kterém muzeum spolupracuje s polsk˘m Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu a kter˘
je financován z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem
R˘maﬁovem. Michal Vyhlídal, Foto: Tomá‰ La‰ák a Michal Vyhlídal

Drbna Kargerová vypráví o poÏáru mûsta

Vincenz Brixel vede úãastníky procházky

Malá pohádka na velkém zámku

…a dûti hrající hrabûnky a hrabata
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Dick Francis

Kdo ví, jestli jsou v nebi knihy. Jistûj‰í je pﬁeãíst jich co nejvíc tady.

(Nejen) literární v˘roãí
1. 10. 1920 nar. Zdenûk Rotrekl, básník a literární historik (zemﬁ.
9. 6. 2013) – 100. v˘roãí narození
1. 10. 2000 zemﬁ. Karel Teissig, v˘tvarník (nar. 19. 4. 1925)
– 20. v˘roãí úmrtí
4. 10.
Svûtov˘ den zvíﬁat – v den svátku sv. Franti‰ka
z Assisi, patrona zvíﬁat
4. 10. 1910 nar. Adolf Branald, spisovatel (zemﬁ. 28. 9. 2008)
– 110. v˘roãí narození
5. 10. 1880 zemﬁ. Jacques Offenbach, francouzsk˘ skladatel (nar.
20. 6. 1819) – 140. v˘roãí úmrtí
6. 10. 1960 zemﬁ. Karel Absolon, publicista a archeolog (nar.
16. 6. 1877) – 60. v˘roãí úmrtí
7. 10. 1960 zemﬁ. Jan Zahradníãek, básník a pﬁekladatel (nar.
17. 1. 1905) – 60. v˘roãí úmrtí
13. 10. 1950 zemﬁ. Franti‰ek ·vantner, slovensk˘ spisovatel (nar.
29. 1. 1912) – 70. v˘roãí úmrtí
14. 10. 1890 zemﬁ. Josef Václav Friã, novináﬁ, politik a spisovatel
(nar. 5. 9. 1829) – 130. v˘roãí úmrtí
14. 10. 1990 zemﬁ. Leonard Bernstein, americk˘ dirigent, klavírista
a skladatel (nar. 25. 8. 1918) – 30. v˘roãí úmrtí
15. 10. 1680 zemﬁ. Fridrich Bridel, spisovatel a pﬁekladatel (nar.
1. 4. 1619) – 340. v˘roãí úmrtí

15. 10. 1900 zemﬁ. Zdenûk Fibich, skladatel a dirigent (nar.
21. 12. 1850) – 120. v˘roãí úmrtí
15. 10. 1920 nar. Mario Puzo, americk˘ prozaik (zemﬁ. 2. 7. 1999)
– 100. v˘roãí narození
17. 10. 1920 nar. Rudolf Hru‰ínsk˘, herec (zemﬁ. 13. 4. 1994)
– 100. v˘roãí narození
20. 10.
Den stromÛ – OSN od roku 1951, v âR obnovena
tradice v roce 2000
21. 10. 1920 nar. Emil Juli‰, spisovatel a v˘tvarník (zemﬁ.
25. 12. 2006) – 100. v˘roãí narození
22. 10. 1870 nar. Ivan Alexejeviã Bunin, rusk˘ spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemﬁ. 8. 11. 1953) – 150. v˘r. narození
22. 10. 1990 zemﬁ. Kamil Lhoták, v˘tvarník (nar. 25. 7. 1912)
– 30. v˘roãí úmrtí
25. 10. 1400 zemﬁ. Geoffrey Chaucer, anglick˘ básník (nar. asi
1344) – 620. v˘roãí úmrtí
28. 10.
Státní svátek âR – Den vzniku samostatné
âeskoslovenské republiky 1918
31. 10. 1920 nar. Dick Francis, anglick˘ spisovatel, autor detektivních románÛ (zemﬁ. 14. 2. 2010) – 100. v˘roãí narození
31. 10. 1980 zemﬁ. Jan Werich, herec, spisovatel a pﬁekladatel (nar.
6. 2. 1905) – 40. v˘roãí úmrtí

âtenáﬁská v˘zva
R˘maﬁovská knihovna se znovu pﬁipojila ke âtenáﬁské v˘zvû, kterou poﬁádá web Databazeknih.cz. Jejím cílem je objevovat nové knihy hrou.
Staãí pﬁeãíst dvacet kniÏních titulÛ, které vyhovují dvaceti pokynÛm. Ty najdete na webu Databazeknih.cz, na na‰em facebooku a webov˘ch
stránkách knihovnarymarov.cz.

Kniha, ve které se odehrává svatba nebo pohﬁeb
Jojo Moyesová: NeÏ jsem tû poznala
Pro dal‰í z kritérií leto‰ní âtenáﬁské v˘zvy jsem vybrala a doporuãuji knihu NeÏ jsem tû poznala od anglické spisovatelky Jojo Moyesové. Jejích
knih se ve svûtû prodalo 50 milionÛ v˘tiskÛ a byly pﬁeloÏeny do více neÏ
40 jazykÛ.
Kniha NeÏ jsem tû poznala sklidila v roce 2012, kdy byla vydána, velk˘
úspûch. Vypráví o lásce a utrpení. Louisa Clarková vede obyãejn˘ Ïivot.
Miluje svou práci v kavárnû a zÛstává poﬁád optimistická, i kdyÏ ji ztratí
a musí si najít novou. Will Traynor je pﬁesn˘ opak Louisy, vede Ïivot s adrenalinem a bez hranic, ale po váÏné nehodû ochrne a ztrácí nadûji ve ‰Èastn˘ Ïivot. V momentû, kdy Louisa získá místo Willovy o‰etﬁovatelky, Ïivot
dvou úplnû odli‰n˘ch lidí se náhle zmûní. Jak dokáÏe vycházet vûãnû optimistická a upovídaná Louisa se zahoﬁkl˘m a náladov˘m Willem?

ZamÏikal.
„No? Mám pravdu, ne?“
Will zalétl pohledem k baru a pak zase ke mnû. „Má‰ pravdu. Ale na svoji obranu musím ﬁíct, Ïe jsem byl hroznej idiot, Clarková.“
Rozesmála jsem se tak divoce, Ïe se po nás otoãilo je‰tû víc lidí. SnaÏila
jsem se uklidnit. „PromiÀ,“ zamumlala jsem. „Myslím, Ïe zaãínám bejt
trochu hysterická.“
„Chce‰ nûco vûdût?“
Mohla bych se na nûj dívat celou noc. Na vûjíﬁky vrásek v koutcích jeho
oãí. Na to místeãko mezi krkem a rameny. „Co?“
„Nûkdy, Clarková, nûkdy jsi skoro to jedin˘, kvÛli ãemu mám ráno chuÈ se
probudit.“

Ve‰keré rozpaky mû opustily. Mrkl mi na hruì. Abych byla spravedlivá,
v téhle pozici se nemohl moc dívat nikam jinam. Zvedl oãi od mého v˘stﬁihu a povytáhnul oboãí.
„Kdybych nebyl na vozíku, v Ïivotû bys mû nenechala koukat se ti na prsa
tak zblízka,“ za‰eptal.
Klidnû jsem na nûj hledûla. „Kdybys nebyl na vozíku, v Ïivotû by ses mi na
prsa nepodíval.“
„CoÏe? Samozﬁejmû Ïe bych se podíval.“
„Kdepak. Ani by tû to nenapadlo, protoÏe by ses koukal na sam˘ vysok˘
blond˘ny s nekoneãn˘ma nohama a nadejchan˘ma vlasama, takov˘ ty,
kter˘ vyãuchaj bohat˘ho sponzora na sto honÛ. A já bych tu stejnû ani nebyla. Nebo bych támhle nalívala pití. Byla bych neviditelná.“

(MOYES, Jojo. NeÏ jsem tû poznala. Pﬁel. Lucie Mikolajková. 1. vid.
Praha: Ikar 2013, s. 297.)
Kniha se v roce 2016 doãkala také filmového zpracování s Emilií Clarke
a Samem Claflinem v hlavních rolích. HercÛm se podaﬁilo pﬁenést jiskﬁení mezi Louisou a Willem z knihy na plátno, a film díky tomu sklidil u divákÛ kladn˘ ohlas.
Britsk˘ zpûvák Ed Sheeran propÛjãil filmu svou píseÀ Thinking Out Loud,
která hraje pﬁi prvním tanci Louisy a Willa na svatbû, právû ve chvíli, kdy
se odehrává rozhovor z citovaného úryvku.
DokáÏe láska pﬁekonat pﬁekáÏky, aby mohl tento pﬁíbûh skonãit ‰Èastnû?
Jaroslava Adámková, Mûstská knihovna R˘maﬁov

Dal‰í tipy na knihy, ve kter˘ch se odehrává svatba nebo pohﬁeb:
Alena Morn‰tajnová: Hot˘lek
Alena Morn‰tajnová: Tiché roky
Alena Morn‰tajnová: Slepá mapa
John Green: Hvûzdy nám nepﬁály

Neal Shusterman: Smrtka
C. J. Tudor: Kﬁíìák
Louisa May Alcott: Malé Ïeny
Robert Galbraith: Smrtící bílá

Petra Dvoﬁáková: Chirurg
Petra Dvoﬁáková: Dûdina
Elena Ferrante: Geniální pﬁítelkynû
Robert Bryndza: Dívka v ledu
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Mediální obezﬁetnost aneb Kritické my‰lení pro seniory
Cílem pﬁedná‰ky je pﬁiblíÏit seniorÛm jednoduché nástroje, které pomohou odhalit nepravdivé zprávy (fake news) a dezinformace a podpoﬁí jejich kritické my‰lení, jeÏ jim pak mÛÏe slouÏit jako prevence
pﬁed negativní manipulací. Jsme pﬁesvûdãení, Ïe kritické my‰lení a dÛraz na jeho pouÏívání jsou klíãové pﬁedev‰ím v dne‰ní takzvané postfaktické dobû. Negativní vliv zkreslen˘ch, nepravdiv˘ch a lÏiv˘ch tzv.
fake news mÛÏe b˘t spoleãensky nedozírn˘ a je ãasto podceÀován.
Zamûﬁíme se na otázky:
• Kde mÛÏeme kritické my‰lení vyuÏít a jak nám mÛÏe pomoci
zlep‰it na‰i mediální obezﬁetnost?
• Jaká jsou základní pravidla pouÏití kritického my‰lení a co má
spoleãného se známou kritiãností?
• Jak jednodu‰e vyuÏívat jeho pﬁedností v kaÏdodenním Ïivotû?
Obsah pﬁedná‰ky:
• “na kaÏdém ‰prochu PRAVDY i LÎI trochu“,
• co je to kritické my‰lení a jak a kde hledat pravdu,

• jak vyhodnotit a rozpoznat zkreslené informace a dezinformace,
• rizika nerozpoznání dezinformací,
• jak zlep‰it svou orientaci v ti‰tûn˘ch i vysílan˘ch médiích,
• pﬁíklady typick˘ch dezinformací,
• jak ovûﬁovat dÛleÏité informace.
A proã kritické my‰lení právû pro seniory?
Je dokázáno, Ïe senioﬁi jsou ãasto dÛvûﬁivûj‰í, snadnûji pﬁesvûdãitelní a mají sklony k podceÀování ‰patného úmyslu. Senioﬁi jsou také
více orientováni na ti‰tûná média a fale‰né zprávy nebo dezinformace se samozﬁejmû v poslední dobû dostávají i tam. O e-mailu a sociálních sítích nemluvû.
Se stárnutím populace právû její seniorská ãást narÛstá a stává se stále vût‰í a potenciálnû vlivnûj‰í v pomûru k celé spoleãnosti.
PovaÏujeme za velice dÛleÏité poskytnout seniorÛm co nejvíce moÏností dezinformace rozeznat a bránit se jim.
Ing. Zdenûk Svoboda, CSc.

R˘maﬁovská knihovna hostila setkání knihovníkÛ Bruntálska
Knihovníci, kteﬁí spolupracují s Regionálním knihovnick˘m centrem v Bruntále, se
kaÏdoroãnû setkávají v nûkteré z knihoven Bruntálska. Ve stﬁedu 2. záﬁí toto setkání hostila r˘maﬁovská knihovna.
Mûstská knihovna R˘maﬁov se loni v listopadu pﬁestûhovala ze
Sokolovské ulice do budovy b˘valého soudu na ulici Julia Sedláka.
MoÏnost vidût nové prostory byla lákavá, a tak se do R˘maﬁova pﬁi pﬁíleÏitosti kaÏdoroãního setkání sjelo bezmála ãtyﬁicet knihovníkÛ ze tﬁinácti
knihoven nûkdej‰ího okresu.
Vedle vût‰ích mûstsk˘ch institucí z Krnova, Bruntálu (mûstské a muzejní
knihovny), Vrbna pod Pradûdem, Bﬁidliãné nebo Moravského Berouna
mûly zastoupení i malé obecní knihovny z Bohu‰ova, Heﬁmanovic,
Holãovic, Svûtlé Hory, Star˘ch Heﬁminov nebo Velké ·táhle. Situace
mûstsk˘ch a vesnick˘ch knihoven se v mnohém li‰í, pﬁinejmen‰ím v poãtu pracovníkÛ a otevírací dobû nebo velikosti fondu. V‰echny ov‰em
spojuje fakt, Ïe uÏ dávno nepÛsobí pouze jako pÛjãovny kníÏek ãi ãasopisÛ, ale zároveÀ jako centra kulturního Ïivota, v mal˘ch obcích ãasto je-
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diná. Hvûzdou setkání proto byla Bára ·krbelová, která povznesla z prachu knihovnu v Jiﬁíkovû. Díky ní má obec známá z filmu Divoké vãely uÏ
skoro ‰edesát aktivních ãtenáﬁÛ a místo, kam si mohou lidé pﬁijít nejen vypÛjãit kníÏky, ale tﬁeba i poslechnout pﬁedná‰ku.
Knihovníci si bûhem setkání pﬁedávají zku‰enosti, informují se o aktivitách, které poﬁádají, novinkách, které zavádûjí, vzájemnû si radí. Souãástí
je pokaÏdé samozﬁejmû prohlídka dané knihovny, pﬁípadnû náv‰tûva
místních pamûtihodností. Knihovníky z Bruntálska jsme pozvali do kaple
V Lipkách, kterou jim pﬁedstavil Tomá‰ La‰ák z r˘maﬁovského muzea,
a do soukromé Galerie Marie Kodovské, jíÏ je provedl její provozovatel
Franti‰ek Orság.
Knihovnické setkání v R˘maﬁovû mûlo pﬁíjemnou a pﬁátelskou atmosféru. Dûkujeme v‰em, kteﬁí zareagovali na akci „bibliorecept“ a pﬁispûli nûãím dobr˘m na spoleãn˘ stÛl, a také za pozitivní reakce, kter˘mi zhodnotili podobu r˘maﬁovské knihovny „na nové adrese“.
Fota a text: Zdenka Pﬁikrylová, Mûstská knihovna R˘maﬁov
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Stavební firma pﬁedala penûÏní ‰ek r˘maﬁovské rodinû
Na konci roku 2019 oslovila r˘maﬁovská firma R¯MSTAV CZ, spol. s r. o., vedení mûsta R˘maﬁova s Ïádostí o pomoc pﬁi vyhledání nûkoho z místních
obyvatel, kterému by pomohl finanãní dar. Sociální odbor poskytl firmû nûkolik anonymních pﬁíbûhÛ, z nichÏ pak spoleãníci vybrali toho, koho obdarují.
Jejich hlavním cílem bylo podpoﬁit dûti.
„První my‰lenka darovat nûjaké peníze vznikla na valné hromadû firmy. Pﬁem˘‰leli jsme, komu darovat. A protoÏe jsme r˘maﬁovská firma,
tak jsme se rozhodli dar pﬁedat nûkomu v R˘maﬁovû. Proto jsme
oslovili paní místostarostku, aby nám s realizací tohoto nápadu pomohla,“ ﬁekl Petr Pjajko.
Pﬁedání daru se odsouvalo kvÛli nepﬁíznivé epidemiologické situaci,
ale pﬁíbûh má ‰Èastn˘ konec. Dne 15. záﬁí zástupci firmy Petr Pjajko
a Petr Kuba pﬁedali Dominikovi, Eli‰ce a Nikole Pavelekov˘m finanãní dar ve v˘‰i 30 tisíc korun. Slavnostního pﬁedání se úãastnil
i starosta Ludûk ·imko, kter˘ vzájemnû pﬁedstavil zástupce firmy
a obdarovanou rodinu a podûkoval také manÏelÛm Schreiberov˘m:

„My R˘maﬁované vá‰ pﬁíbûh známe. Klobouk dolÛ pﬁed vámi.
Doufám, Ïe hlavnû dûti si toho, co pro nû dûláte, budou váÏit, protoÏe mohly skonãit úplnû jinde, takto zÛstaly u babiãky a u dûdy. Dûkuji
firmû R˘mstav, Ïe vás podpoﬁila, protoÏe v‰ichni víme, Ïe je tûÏká doba, do vût‰iny plánovan˘ch investic vstoupil koronavirus a mûli jsme
obavy, Ïe by k tomuto darování nemuselo kvÛli úsporám dojít. O to
více si toho váÏíme.“
Pan Schreiber s manÏelkou, prarodiãe dûtí, podûkovali za u‰lechtil˘
dar, byli velice pﬁekvapení, kdyÏ se dozvûdûli, Ïe jim nûkdo neznám˘ chce darovat peníze. Rádi by nakonec obnos rozdûlili mezi v‰ech
pût dûtí zesnulé dcery manÏelÛ Schreiberov˘ch, nejen mezi tﬁi, které
mají v péãi. Bûhem setkání se místostarostka Lenka Vavﬁiãková dûtí
zeptala, zda jiÏ vûdí, na co peníze pouÏijí. Dûvãata vyuÏijí svoji ãást
penûz na vybavení nového pokojíãku a Dominik je‰tû nad uÏitím daru musí zapﬁem˘‰let.
Foto a text: JS

V R˘maﬁovû vznikla nová terénní sluÏba pro dûti a mladé dospûlé
Posláním sluÏby Hope House je usilovat o sociální zaãlenûní a pozitivní zmûnu ve zpÛsobu Ïivota sociálnû vylouãen˘ch obyvatel

R˘maﬁova a jeho pﬁímûstsk˘ch ãástí. Terénní programy se zamûﬁují
pﬁedev‰ím na etnické men‰iny, osoby Ïijící v sociálnû vylouãen˘ch
komunitách, neorganizované dûti, mládeÏ a mladé dospûlé ve vûku
od 6 do 26 let. Pomáháme uÏivatelÛm pﬁi uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a pﬁi obstarávání osobních záleÏitostí nebo zprostﬁedkováváme kontakt se spoleãensk˘m prostﬁedím.
Realizace v terénu probíhá pravidelnû kaÏdé pondûlí a úter˘ od 13 do
19 hodin.
Vedoucí projektu David Kadeﬁábek, pﬁedseda spolku, garant sociální
práce Lucie Rolandová, DiS., a pracovnice v sociálních sluÏbách
Barbora Niedobová tvoﬁí kontaktní t˘m, kter˘ terénní programy realizuje.
Kontaktní informace:
Facebook: Hope House, z. s., R˘maﬁov – terénní programy
mail: nzdm.hope7house@gmail.com
web: TP-hopehouse.webnode.cz
Tel.: +420 725 958 495 – vedoucí projektu
David Kadeﬁábek, Foto: Barbora Niedobová

Krajská potravinová sbírka 2020
Moravskoslezsk˘ kraj a Potravinová banka v Ostravû poﬁádají i letos krajskou potravinovou sbírku. Akce potrvá od 19. do 23. ﬁíjna 2020 a pﬁispût
mohou díky Dûtskému centru Pampeli‰ka i r˘maﬁov‰tí obãané. Vloni se do
akce zapojilo 110 krajsk˘ch institucí, kter˘m se podaﬁilo nashromáÏdit témûﬁ 12 tun potravin.
„Dûtské centrum Pampeli‰ka je pﬁíspûvkovou organizací
Moravskoslezského kraje a jako takové bylo osloveno, zda se do akce chce zapojit. Poskytneme prostory pro doãasné uskladnûní potravin a zajistíme organizaci této akce na R˘maﬁovsku,“ uvedla Andrea
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Palysová, ﬁeditelka Dûtského centra Pampeli‰ka.
Potravinová sbírka se koná u pﬁíleÏitosti Mezinárodního dne za vym˘cení chudoby, kter˘ pﬁipadá na 17. ﬁíjna. Cílem je sbûr trvanliv˘ch
potravin, které budou poskytnuty lidem ohroÏen˘m chudobou, jako
jsou matky s dûtmi v azylov˘ch domech, lidé bez domova, osamûlí
senioﬁi apod.
Pﬁispût mÛÏe kaÏd˘. Staãí nakoupit potraviny trvanlivûj‰ího charakteru (napﬁ. dûtskou v˘Ïivu, ka‰e, cukr, mouku, sÛl, tûstoviny, lu‰tûniny, r˘Ïi, olej, instantní polévky, konzervy, ãaje, kávu, sirupy, dÏemy,
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pi‰koty, cukrovinky aj.) a dovézt je v termínu 19.–23. ﬁíjna 2020 do
Dûtského centra Pampeli‰ka (R˘maﬁovská 34/1, Janovice). V‰e by
mûlo b˘t v pÛvodních, nepo‰kozen˘ch obalech a pﬁed vypr‰ením da-
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ta spotﬁeby. Pracovníci Potravinové banky v Ostravû po ukonãení
sbírky zajistí odvoz potravin a následné rozdûlení cílov˘m skupinám
prostﬁednictvím sítû partnersk˘ch organizací.
Jana Krajãová

Poznávací cesta do Polska: Turawa 19.–21. srpna 2020
FOND MIKROPROJEKTÒ
Ve spolupráci s na‰imi polsk˘mi pﬁáteli a v rámci projektu „Za záÏitky na‰ich regionÛ / Za wra˝eniami naszych regionów“ jsme jako zástupci MAS R˘maﬁovsko a Informaãního centra R˘maﬁov absolvovali poznávací cestu do Polska. Cílem tohoto projektu je podpoﬁit
a zpropagovat regiony R˘maﬁovsko, o. p. s., a LGD Kraina
Dinozaurów v Ozimku v souladu s cíli Fondu mikroprojektÛ
Euroregionu Pradûd, kter˘ rovnûÏ financoval tuto akci.
Pol‰tí pﬁátelé nám pﬁipravili opravdu nabit˘ program. Pﬁivítali nás
pod palácem v Turawû z roku 1730, kter˘m nás provedl historik
Jerzy Farys a sdûlil nám mnoho o této i dal‰ích památkách obce.
V Polsku je vût‰ina kostelÛ volnû pﬁístupná, takÏe jsme mohli nav‰tívit kostel sv. Michaela Archandûla v obci Kotórz Wielki a také rouben˘ kostel sv. Petra a Pavla z roku 1759 ve vsi Zakrzów Turawski.
Nav‰tívili jsme i regionální jizbu ve vsi Ligota Turawska. Svezli jsme
se na lodi po Turawském jezeﬁe, pak jsme ‰lápli do pedálÛ pﬁi okruÏní jízdû po bﬁehu jezera na vypÛjãen˘ch kolech. Veãer probûhla pracovní schÛzka s radou LGD Kraina Dinozaurów.
Následujícího dne nás po Ozimku provedli noví prÛvodci, kteﬁí se
‰kolí pro tuto profesi. Dostali jsme se do muzea hutnického prÛmyslu, kde jsme se setkali s hlavním iniciátorem jeho vybudování
Markem Musia∏em. Na cestû do muzea jsme pﬁe‰li ﬁeku Ma∏a Panew
pﬁes visut˘ most z tepaného Ïeleza z roku 1827, nejstar‰í na svûtû.
Mûli jsme také potû‰ení seznámit se s nov˘m starostou Ozimku
Miros∏awem Wieszo∏kem, kter˘ nám pﬁedstavil atraktivity a novinky
v obci. Dále jsme si mohli prohlédnout nádhern˘ neogotick˘ kostel
v Grodziec a rovnûÏ zdej‰í rekreaãní areál Bajka. Vydali se na nejvût‰í pstruhovou farmu v Opoli, kde jsme tuto fantasticky pﬁiprave-

Dûtsk˘ rybáﬁsk˘ krouÏek R˘maﬁov
Po pﬁestávce zpÛsobené pandemií Covid-19 byla o prázdninách obnovena ãinnost dûtského rybáﬁského krouÏku pﬁi MO âRS R˘maﬁov.
Byly uskuteãnûny dva pobyty a chytání ryb na pﬁehradû Slezská
Harta u Roudna. Obou akcí se zúãastnilo 18 dûtí z krouÏku R˘maﬁov
a Bﬁidliãná. První akce
se konala ve dnech 5. aÏ
9. srpna. Pﬁi ní dûti pﬁíli‰
úspû‰né nebyly, ryby
zﬁejmû nûkam odcestovaly. Dûtem se pﬁesto
pobyt u vody líbil
a úspûch sklidilo zejména chytání mal˘ch rybiãek do ãeﬁínku.
Druh˘ v˘jezd k vodû se
uskuteãnil ve dnech
28. aÏ 30. srpna, a to se
jiÏ ryby vrátily z dovolené a dûtem se daﬁilo ulovit kapitální, více jak
50 cm velké ryby. Minimálnû jednoho kapﬁíka si
odnesl kaÏd˘.
NejbliÏ‰í dûtské rybáﬁské
závody se budou konat
v nedûli 27. záﬁí na
Podolském (ekologickém) rybníku. BliÏ‰í informace jsou k dispozici
na letáku v prodejnû ry-

nou rybu i ochutnali. Na závûr
dne nechybûla
náv‰tûva Juraparku v Krasiejówû, kde jsme si to opravdu uÏili.
Poslední den nám hostitelé dopﬁáli obrovskou sportovní zku‰enost, posadili nás do kajakÛ a hurá sjíÏdût ﬁeku Ma∏a
Panew po kajakové trase Ma∏a Panew – Fosowskie – Krasiejów –
Ozimek. Následnû probûhlo informaãní a integraãní setkání s partnery LGD Kraina Dinozaurów u táboráku a rozlouãili jsme se ve
Spóroku pﬁi pﬁedstavení offroadové lesní hry s Gumídky.
Poãasí nám pﬁálo a domÛ jsme si odvezli spoustu záÏitkÛ a vzpomínek na milé setkání. V‰em doporuãujeme tuto oblast nav‰tívit.
Foto a text: Iva Kyjáková

DùTSKÉ RYBÁ¤SKÉ ZÁVODY
V nedûli 27. záﬁí 2020 se uskuteãní dûtské rybáﬁské závody.
Místo konání: Ekologick˘ rybník (za vlakov˘m nádraÏím)
âas: prezentace od 09.00 hod do 09.30 hod,
zahájení závodÛ: 09.30 hod.
Pﬁedpokládané ukonãení: cca 14.00 hod.
Program: od 09.30 hod cca 2 hodiny chytání ryb, pak pﬁestávka na obãerstvení. Následovat bude soutûÏ v hodu na terã
a opût cca 2 hodiny chytání ryb.
SoutûÏní ryby:
• v‰echny, které mají rybáﬁsk˘mi pﬁedpisy stanovenu lovnou
míru: 1 cm ryby=1 bod
• plevelné ryby bez stanovené míry: 3 body za kus
V pﬁípadû rovnosti bodÛ bude rozhodovat vûdomostní soutûÏ
z rybáﬁsk˘ch pﬁedpisÛ.
Techniky lovu: na poloÏenou a na plavanou
Poãet prutÛ: 1
V˘bava: povinná v˘bava rybáﬁe, zejména rybáﬁsk˘ lístek, povolenka k lovu ryb, podbûrák, prut, peán, metr, návnady apod.
Men‰í obãerstvení a pitn˘ reÏim budou zaji‰tûny. Na vítûze ãekají zajímavé ceny a drobné ceny obdrÏí v‰ichni úãastníci závodu. Akce
se koná za kaÏdého poãasí. Tû‰íme se
na hojnou úãast dûtí i rodiãÛ.
V pﬁípadû dotazÛ se prosím obracejte na vedoucí krouÏku.
Telefon: 603 460 214, 720 264 401.
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báﬁsk˘ch potﬁeb v R˘maﬁovû, popﬁípadû je moÏné se tázat na telefonních ãíslech 603 460 214 a 737 802 259. V‰echny malé rybáﬁe na
závody srdeãnû zveme. Dal‰í akce jsou plánovány na ﬁíjen 2020.

V‰echny nové zájemce z ﬁad dûtí si dovolujeme pozvat do na‰eho
krouÏku. Klubová ãinnost bude zahájena ve stﬁedu 30. záﬁí od 15:30
do 17:00.
Zdenûk Tkadleãek, Foto: Petr Mácka

Pﬁedná‰ka o genealogii: Zn. Hledám pﬁedky
Ve ãtvrtek 10. záﬁí probûhla na zámku zajímavá pﬁedná‰ka. Hlavním
tématem byla genealogie, pomocná vûda historická, která zkoumá
vztahy mezi lidsk˘mi jedinci vypl˘vající z jejich spoleãného rodové-

ho pÛvodu. Genealogie se zab˘vá studiem jednotliv˘ch osobností nebo sledováním promûn jednotliv˘ch druhÛ vztahÛ. Soukrom˘ zájem
v této oblasti b˘vá oznaãován star‰ím názvem jako rodopis.
Pﬁedná‰ka Krist˘ny Schmidové pﬁilákala dvacet náv‰tûvníkÛ. Bûhem
poutavého v˘kladu se dovûdûli o historii genealogie, kde hledat informace a jak správnû zakreslovat rodokmen. V‰em, kteﬁí by rádi zaãali hledat v archivních pramenech svoje pﬁedky, vyjmenovala zdroje. Z tûch hlavních jsou to Ïivé matriky, které mají archivaãní lhÛty
od 75 do 100 let, dále státní archivy, které se postupnû digitalizují,
gruntovní a farní knihy a dal‰í. V‰ichni náv‰tûvníci byli seznámeni
s typy písma, se kter˘mi se mohou setkat pﬁi svém bádání, a mohli si
odnést ukázku kurentu.
I tento obor dob˘vá technologick˘ pokrok, na sociálních sítích existují rÛzné skupiny, jejichÏ ãlenové badatelÛm pomáhají s pﬁeklady
a radí zdroje informací. Neménû zajímavá je i aplikace MyHeritage,
která umoÏÀuje vytvoﬁit rodokmeny a dle zadan˘ch informací vyhledávat pﬁedky. I tak lze pﬁijít k nov˘m pﬁíbuzn˘m.
JS
Foto: redakce

Stﬁedisko volného ãasu
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Pﬁehled kulturních akcí záﬁí/ﬁíjen 2020
Zmûna programu vyhrazena
27. 9.

9:00

28. 9.
10:00
16. 6. – 30. 9.
5.–30. 9.
5.–30. 9.
7. 9. – 20. 11.
26.–28. 9.
28. 9.
30. 9.
30. 9.

17:30
10:00
14:00
9:30

3. 10.

16:00

3. 10. – 29. 11.

3. 10.

16:00

kostel sv. archandûla Michaela R˘maﬁov
pouÈ
kostel sv. Václava Skály, pouÈ
Galerie Fabrika v Hedvû âesk˘ brokát
V˘stava: Absolventky
Mûstské muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Miloslav PoÏár – Sex ve mûstû
Mûstské muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Lubo‰ Tesaﬁ – Pokusy a omyly
radnice R˘maﬁov
V˘stava: Podzimní letecké fotografie R˘maﬁova
hrad Sovinec, Hradní hodování
zámek Janovice, Zámecké muzicírování
Hedva âesk˘ brokát
Mimoﬁádná prohlídka tkalcovny a expozic
Mûstská knihovna R˘maﬁov
Pﬁedná‰ka: Mediální obezﬁetnost aneb
Kritické my‰lení pro seniory
Mûstské muzeum R˘maﬁov
VernisáÏ: Jitka a Kvûta Válovy
– Dvû tûla, jedna du‰e
Mûstské muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Jitka a Kvûta Válovy
– Dvû tûla, jedna du‰e
Mûstské muzeum R˘maﬁov
VernisáÏ: Jiﬁina a Jiﬁí Hankeovi – Válovky

3. 10. – 29. 11.
5.–9. 10.
5. 10.

17:00

5. 10.

19:00

7. 10.

17:00

10.–11. 10.
14. 10.
14. 10.
21. 10.
22. 10.

10:00
14:00
17:45
10:00
14:00
17:00

24.–25., 28. 10.
31. 10
18:00
19:00
20:00
31. 10. – 1. 11.

Mûstské muzeum R˘maﬁov
V˘stava: Jiﬁina a Jiﬁí Hankeovi – Válovky
Mûstská knihovna R˘maﬁov
T˘den knihoven
Mûstská knihovna R˘maﬁov
Cestovatelská beseda: Petr Nazarov
– Nov˘ Zéland
Mûstské divadlo R˘maﬁov
Cestovatelská beseda: Jiﬁí Kolbaba
– Bhútán - zemû hﬁmícího draka
Turistické známky, s. r. o.
Noc literatury
hrad Sovinec, Balady zbojnické
Hedva âesk˘ brokát
Mimoﬁádná prohlídka tkalcovny a expozic
Galerie Fabrika v Hedvû âesk˘ brokát
VernisáÏ: Po stopách uhlíﬁÛ
Hedva âesk˘ brokát
Mimoﬁádná prohlídka tkalcovny a expozic
Mûstské muzeum R˘maﬁov
Pﬁedná‰ka: Igor Horni‰er – Povûsti JeseníkÛ
hrad Sovinec, Sokolnické lovy
zámek Janovice, Stra‰idla na zámku

hrad Sovinec, Hofmistrova závûÈ
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Pﬁijìte se na radnici podívat na R˘maﬁov z nebe
V prostorách radnice na námûstí Míru jsou aÏ do poloviny listopadu leto‰ního roku vystaveny fotografie, které vznikly v rámci leteckého snímkování v projektu „Aerofoto – podzim 2019“ firmy
CBS Nakladatelství, s. r. o., ze Zlína pro vydání ediãní ﬁady

„âesko z nebe“. Fotografování probíhalo v záﬁí a ﬁíjnu loÀského
roku pﬁímo z letadla, nikoli tedy prostﬁednictvím dronu nebo jiného zaﬁízení.
Zdroj: www.rymarov.cz
Foto: CBS Nakladatelství, s. r. o.

Marek âermák odpovídal na otázky filmov˘ch divákÛ
Dne 29. srpna byl v r˘maﬁovském kinû uveden film ·arlatán reÏisérky Agnieszky Holland s úãastí ãlena ‰tábu Marka âermáka. O úvod
se postaral Mgr. Vladimír Stanzel, kter˘ byl Markov˘m tﬁídním uãitelem na r˘maﬁovském gymnáziu. Prozradil o nûm, Ïe opustil jistotu
studia na FAMU a na dva roky se vrhl do svûta velkého filmu, coÏ
mu urãitû dalo víc neÏ teoretické studium. Záhy se vypracoval natolik, Ïe toãil nûkteré zábûry i film o filmu, a jak jste se mohli doãíst
v minulém vydání R˘maﬁovského horizontu, stal se ‰éfem postprodukce, takÏe umûleck˘ tvar filmu, kter˘ vidíte v kinû, je z velké ãásti i jeho dílem. Mûl na starosti záleÏitosti t˘kající se stﬁihu, efektÛ,
hudby, vlastnû kompletování filmu jako takového.
Námût na film ·arlatán vze‰el od genealoga Martina ·ulce, kter˘ je
prasynovcem Jana Mikolá‰ka, hlavní postavy pﬁíbûhu, a pﬁi pátrání
ve svém rodokmenu se o nûj pﬁirozenû zaãal zajímat. Zajímavostí je,
Ïe Jana Mikolá‰ka v dûtství nav‰tívila i Jiﬁina Bohdalová s maminkou a také jedna z obãanek R˘maﬁova, která bohuÏel nemohla na r˘maﬁovskou premiéru dorazit.
PrÛvodkyní a moderátorkou diskuse po filmu byla filmová kritiãka
Iva Pﬁivﬁelová. Pﬁiná‰íme odpovûdi na otázky, které po promítání
·arlatána diváci Marku âermákovi poloÏili.
Jaká byla spolupráce s reÏisérkou filmu?
Druhá nebo tﬁetí vûta, kterou mi ﬁekla, byla: „Tak si budeme tykat.“
A já si ﬁíkal, Ïe to asi nepÛjde, vidûla moje obavy, takÏe direktivnû
dodala: „No bez toho to nepÛjde!“ A tímto jsme vykroãili do spolupráce. Souãástí mojí práce bylo, aby se Agnieszka nedozvídala o problémech, které ji obklopují, a pokud ano, aby se o nich dozvûdûla co
nej‰etrnûj‰í formou. A naopak, aby se její nespokojenost se ãleny ‰tá-
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bu k nim dostávala v mírnûj‰í podobû, neÏ jakou projevovala. Ale
cesta, neÏ jsme si zaãali rozumût, trvala celkem dlouho.
Pomohlo to, Ïe jsi zaãal b˘t pﬁipraven˘ na natáãení mnohem víc,
neÏ ãekala?
Zhruba ãtvrt˘ den se mû zeptala, zda jsem ãetl scénáﬁ, coÏ jsem neãetl, protoÏe mi ho ani producenti nechtûli poslat. TakÏe jsem ho je‰tû ten den mûl v e-mailu a poÏádala mû, jestli bych z nûho udûlal charakteristiky postav. Tûch postav je tam asi 52 a neﬁekla termín, dokdy
to mám udûlat. Vzhledem k tomu, Ïe jsem ten termín neznal, tak jsem
to radûji udûlal hned, coÏ byla práce do ãtyﬁ do rána. Hned druh˘ den
se mû na to pﬁi cestû na obhlídky zeptala, a tak se dozvûdûla, Ïe uÏ to
mám hotové a s sebou, a v ten moment se ná‰ vztah zaãal lámat, zaãala mi více dÛvûﬁovat.
Co ti ty dva roky vzaly?
Spoustu, spoustu spánku. Pracovní doba se pohybovala mezi 18 aÏ 20
hodinami dennû a bylo to z hlediska stresu místy hodnû neúnosné.
Ale tím v˘sledkem a úspûchem se to v‰echno zjemnilo a je zapomenuto.
Kterou scénu z filmu má‰ nejradûji a která ti dala nejvíc zabrat?
Zaãnu druhou otázkou, to vím totiÏ úplnû pﬁesnû. Byla to scéna, ve
které pﬁichází Jirka âern˘ v roli Zlatohlávka za Ivanem Trojanem do
vûzení a ptá se ho: „Poﬁád nevím, kde se vzaly ty va‰e peníze, jen obrazy z pracovny byly vyãísleny na 350 tisíc.“ Agnieszka chtûla tuto
scénu natoãit v jednom zábûru, ale byla to scéna, která mûla asi pût
stran scénáﬁe a v den natáãení v nûm udûlala je‰tû nûjaké zmûny. Bylo
to sloÏité hlavnû pro Ivana Trojana, kter˘ je velice peãliv˘ pﬁi pﬁípravû a mûl nauãen˘ scénáﬁ slovo od slova dlouho pﬁed zaãátkem natáãení. Nakonec se ten zábûr toãil zhruba 30krát a bylo to velice ná-
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roãné pro v‰echny. A odpovûì na první ãást otázky: Nejvíc se mi líbí scéna, kdy jede Ivan a Juraj v autû z gestapa, i pﬁesto, Ïe jsem ten
film vidûl uÏ 50krát, tak u téhle scény mám vÏdycky husí kÛÏi.
Ve filmu jsou ãásti, kde jste úãinkoval nebo jste je natáãel, které to
jsou?
Oficiální reÏisérka druhého ‰tábu byla dcera reÏisérky Katerzyna
Adamik, ale já jsem dostal na starosti dotoãit takzvané „drobky“. Pﬁesto
jsem mûl v tûchto pﬁípadech k dispozici víc lidí, hercÛ a techniky neÏ za
cel˘ rok na FAMU dohromady. Byly to napﬁíklad scény u soudu a scény s holuby, je to asi sedm zábûrÛ. Dále, kdyÏ Mirek Hanu‰ srká kávu,
tak to srknutí je moje. Pﬁi scénû na gestapu tam sedí dva pánové z komparzu a baví se nûmecky a vzhledem k tomu, Ïe jsem se zmínil, Ïe jsem
mûl asi ‰est let nûmãinu, tak jsem se stal okamÏitû expertem na nûmãinu v pozadí. TakÏe tam mám asi tﬁi vûty v nûmãinû. A kdyÏ se Ivan na
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vûzeÀském dvoﬁe skloní k pampeli‰ce, tak na nûho ﬁvu: „Vstávat!“
Co ãeká film ·arlatán nyní?
Teì uÏ ho ãeká z tûch jist˘ch vûcí jen polská premiéra, která bude
v první polovinû záﬁí. ·arlatán mohl mít zajímavou budoucnost, protoÏe po premiéﬁe v Berlínû jsme dostali pozvánky na desítky festivalÛ, ale vzhledem k situaci, která tento rok panuje, je vût‰ina festivalÛ
zru‰ená. Byli jsme vybráni na festival Telluride, kter˘ se ale nakonec
nekonal, jenom oznámili soutûÏní v˘bûr. Film se prodal do více neÏ
dvaceti zemí po celém svûtû. TakÏe ãekáme, jak se to vyvine a kam
se to dostane vzhledem k nepﬁíznivé situaci s covidem. Jsme rádi, Ïe
jsme film nakonec dostali do ãesk˘ch kin, kde má zatím velk˘ úspûch. UÏ jsme pﬁekroãili hranici 100 tisíc divákÛ, mezi nimiÏ zatím
nejsou zapoãítáni diváci z R˘maﬁova. A jsme v ‰ir‰ím v˘bûru na
Evropské filmové ceny.
Foto a text: JS

Z okolních mûst a obcí

Spoleãn˘mi silami bez rozdílu vûku od plánu, aÏ po kolaudaci
Tento projekt je financován Státním
fondem Ïivotního prostﬁedí âeské
republiky na základû rozhodnutí ministra
Ïivotního prostﬁedí
JiÏ v roce 2018 se vedení obce RyÏovi‰tû a uãitelsk˘ sbor shodly, Ïe je
potﬁeba obnovit a modernizovat zahradu mateﬁské ‰koly tak, abychom
dûtem vytvoﬁili prostﬁedí, které bude vyuÏito jak v rámci v˘chovnûvzdûlávacího procesu, tak pro pohybovou ãinnost, hru a relaxaci. Od
zaãátku jsme mûli jasno, Ïe prostor by mûl mít rÛzná zákoutí, kde dûti
budou proÏívat svá dobrodruÏství, ale mít i své soukromí. Îe zﬁídíme
zahrádku, v níÏ budou mít dûti moÏnost si nûco vypûstovat a o rostliny
se starat, Ïe pﬁipravíme zákoutí pro Ïivoãichy, aby je dûti mohly pozorovat. Z toho v‰eho vyplynulo, Ïe zaloÏíme zahradu v pﬁírodním stylu.
Zahrada je hojnû vyuÏívána nejen dûtmi z mateﬁské a základní ‰koly, ale
i dûtmi a veﬁejností
z celé obce, proto jsme
od zaãátku chtûli do
projektu zapojit co
nejvíce „RyÏovi‰ÈákÛ“
a pﬁíznivcÛ na‰í ‰kolky bez rozdílu vûku.
V‰ichni byli nad‰ení
a vedení obce zaãalo
hledat dotaãní titul,
kter˘ by nám byl nejen finanãnû nápomocen.
Paní uãitelky zaãaly
spoleãnû s panem projektantem, dûtmi, rodiãi i prarodiãi i s vedením obce na projektu aktivnû pracovat.
Ubûhly dva roky a v‰e
se nám podaﬁilo. Za tu

dobu jsme mûli nûkolik plánovacích i pracovních setkání, spoleãnû jsme
vymysleli název a logo projektu, dûti mohly sv˘m hlasem rozhodovat
o tom, co na zahradû chtûjí, a spoleãn˘mi silami vyrobily velkou maketu nové podoby „‰kolkovské“ zahrady a také na projektu vlastníma ruãkama pﬁímo pracovaly.
V‰echny tyto kroky i s cílem projektu jsme popsali do Ïádosti o dotaci a díky tomu mÛÏeme nyní napsat, Ïe projekt „Pﬁíroda na dosah,
aneb Na‰e zahrada“ je financován Státním fondem Ïivotního prostﬁedí âeské republiky. Po podepsání smlouvy o dotaci se zaãalo na projektu aktivnû pracovat, zapojili se i rodiãe. Napﬁíklad jeden tatínek vyrobil dva hmyzí domeãky, místní truhláﬁ
ptaãí budky a krmítka
pro ptáky, maminky
a babiãky pﬁipravovaly obãerstvení na spoleãná setkání. V‰e, co
jsme si naplánovali,
se nám podaﬁilo uskuteãnit. Hlavnû se nám
podaﬁilo do projektu
zapojit ‰irokou veﬁejnost. Zahradu jsme
mohli 8. ãervence
2020 otevﬁít za úãasti
témûﬁ stovky obãanÛ
bez rozdílu vûku.
Foto a text:
Eva La‰áková
starostka obce
RyÏovi‰tû

Z hﬁebene JeseníkÛ vyváÏí vyﬁezanou kleã vrtulník
Z hﬁebene JeseníkÛ zaãal vyváÏet vyﬁezanou kleã k nejbliÏ‰ímu odvoznímu místu v Karlovû vrtulník. Tento transport byl zvolen pﬁedev‰ím z dÛvodu vysoké citlivosti vysokohorského prostﬁedí a velmi
‰patné dostupnosti pro tûÏkou techniku a probûhne mimo období
prázdnin, víkendÛ a jelení ﬁíje. Bude vyﬁezáno 4,3 hektarÛ kleãe (objem vyﬁezané hmoty bude pﬁibliÏnû 2 000 metrÛ krychlov˘ch) na
Vysoké holi, Velkém Máji a v Jelením dole. Pﬁedpokládané ukonãení
prací je plánováno do poloviny listopadu 2020. Po zku‰enostech z jin˘ch lokalit se pﬁedpokládá postupn˘ návrat pÛvodních vyfoukávan˘ch trávníkÛ s typicky horsk˘mi druhy. Akce probíhá ve spolupráci
s Lesy âeské republiky, s. p., které spravují dotãené pozemky.

Náklady jsou 12,7 milionu korun, zdrojem financí je Operaãní program Îivotní prostﬁedí (konkrétnû projekt Management kleãe /Pinus
mugo Turra/ v NPR Pradûd a PR Bﬁidliãná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémÛ v NPR
Králick˘ SnûÏník).
Borovice kleã není pravdûpodobnû v Jeseníkách pÛvodním druhem
a byla od konce 19. století umûle vysazována. V˘sadby kleãe slouÏily pﬁedev‰ím k zamezení sesouvání lavin a zv˘‰ení horní hranice lesa. Málokdo v‰ak ví, Ïe kleã byla pouÏita i k jin˘m, ménû praktick˘m
úãelÛm. Podíváme-li se dnes od Ovãárny smûrem k Pradûdu, je na
svahu pod vrcholem vidût nepravidelná skvrna kosodﬁeviny. V roce

31

-09-2020

9/2020

23.9.2020 15:13

Stránka 32

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

1898 tam totiÏ ﬁád nûmeck˘ch rytíﬁÛ (nebo zemská vláda v Opavû)
nechal vysázet z kleãe písmena F J I s korunou a postavit mal˘ památník. V tomto roce totiÏ slavilo Rakousko-Uhersko 50. v˘roãí nastoupení císaﬁe Franti‰ka Josefa I. na trÛn a zvûãnit takto vladaﬁovy
iniciály se jevilo jako dobr˘ nápad. Neãitelné iniciály císaﬁe v‰ak dodnes vydávají svûdectví, jak dlouho trvá pﬁírodû zacelit zásahy ãlovûka zvlá‰tû v citlivém horském prostﬁedí.
Správa Chránûné krajinné oblasti Jeseníky uvádí na sv˘ch stránkách
nûkolik dÛvodÛ pro a proti vyﬁezávání kleãe. Jeden z dÛvodÛ, kter˘
se objevuje na obou stranách argumentace, je lavina. Na jedné stranû
má kleã v˘borné pÛdoochranné a zpevÀující vlastnosti, a proto byla

pouÏívána k zabránûní padání lavin. Chránila tak níÏe poloÏené lesní
porosty, pﬁípadnû i Ïivoty lidí. Dnes v‰ak víme, jak jsou dÛleÏité laviny pro uchování biodiverzity, kdy pravidelné naru‰ování pÛdního
ãi skalního povrchu dává ‰anci vyrÛst konkurenãnû slab‰ím druhÛm
rostlin (viz Velkou kotlinu a její vysokou biodiverzitu). Dnes jsou navíc pﬁilehlé porosty v národní pﬁírodní rezervaci, kde by laviny nezpÛsobily hospodáﬁské ‰kody a kde je také omezen pohyb lidí.
Odborníci v posledních letech diskutují o tom, zda tato nepÛvodní
dﬁevina neohroÏuje vzácné horské biotopy.
JS
Foto (vãetnû titulní strany): Miroslav ·koda
Zdroj: CHKO Jeseníky

Chovatelsk˘ krouÏek o prázdninách
Na‰i mladí chovatelé v sobotu 15. srpna
úspû‰nû prezentovali své znalosti i svûﬁence
na Zahajovací v˘stavû drobného zvíﬁectva.
V˘stavu poﬁádal âesk˘ svaz chovatelÛ, z. s.,
Základní organizace Mûsto Albrechtice.
Îáci svou prezentaci rozdûlili na dvû ãásti. První se vûnovala savcÛm, kde si vzali
na ukázku kﬁeãíky dÏungarské, ãinãilu,
morãe a králíãka. Druhá ãást byla vûnována teraristice. Samozﬁejmû v ní nechybûl Fernando, tedy na‰e agama, Ïelviãky, ‰vábi, ale ani noví svûﬁenci, napﬁíklad uÏovka ãervená,
mnohonoÏky nebo sklípkani. Velk˘m záÏitkem pro náv‰tûvníky byla
nejen moÏnost vzít si syãícího ‰vába ãi mnohonoÏku na ruku, ale rov-
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nûÏ se „pomazlit“ s pavoukem, uÏovkou nebo ãinãilou.
Mladí chovatelé Jan Loukota, Tomá‰ Prasliãka, Viktorka Miková,
Natálie Ognarová a Miroslav Loukota trpûlivû odpovídali na v‰eteãné otázky náv‰tûvníkÛ. RovnûÏ jim pﬁedvedli krmení uÏovky ãi
sklípkana. Po skonãení ãtyﬁhodinové prezentace byli na‰i Ïáci nejen
pochváleni od poﬁadatelÛ, ale rovnûÏ pozváni na v˘stavu ve Vrbnû
pod Pradûdem, která se uskuteãní na konci záﬁí.
V‰em úãastníkÛm dûkujeme za skvûlou reprezentaci nejen chovatelského krouÏku, ale i Z· Bﬁidliãná, kterou v‰ichni nav‰tûvují. Dodejme, Ïe
dva na‰i chovatelé zvítûzili v ãervencovém kole korespondenãní soutûÏe vyhlá‰ené âesk˘m svazem chovatelÛ. Ocenûn˘mi jsou Jan Loukota
a Tomá‰ Prasliãka. Gratulujeme.
Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová
vedoucí SK Bﬁidliãná
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Z historie

Îivot v lomnickém táboﬁe
Na pﬁelomu let 1941 a 1942 bylo uvûznûno obrovské mnoÏství váleãn˘ch zajatcÛ v‰ech národností. Podle tzv. v˘nosu o komisaﬁích byli na místû likvidováni propagandisté, komunisté a Îidé nebo byli posíláni do vyhlazovacích táborÛ, ostatní do táborÛ pracovních.
Zvlá‰tní postavení mûli zajatci sovût‰tí, kter˘ch byl v záﬁí 1941, tedy
v dobû obsazení lomnického tábora, jiÏ témûﬁ milion. Ti byli oddûleni od ostatních a v jejich pracovních táborech byly zavedeny takové
podmínky, Ïe jejich ‰ance na pﬁeÏití byla minimální. DÛvody pro takovéto tﬁídûní byly dva. Pﬁedev‰ím to byli zajatci slovanského pÛvodu a druh˘m dÛvodem bylo, Ïe Sovûti nepodepsali ustanovení
Îenevské konference v roce 1929, pojednávající o podmínkách zacházení s váleãn˘mi zajatci.
Po napadení Sovûtského svazu 22. ãervna 1941 do‰lo k zásadnímu pﬁelomu v Ïivotû lomnického pracovního lágru. Ve dnech 22. a 26. záﬁí 1941
pﬁichází pû‰ky z nádraÏí v Dûtﬁichovû nad Bystﬁicí, kam byli pﬁepraveni
vlakem z dne‰ních Lambinovic v Polsku, prvních 800 aÏ 900 sovûtsk˘ch zajatcÛ. Jak napovídají jejich vûzeÀské osobní karty, byli nûkteﬁí odtud pﬁeloÏeni jinam a noví byli dosazeni na jejich místo. Jejich
pobyt v táboﬁe trval do 13. ãervna 1942, to je 263 dnÛ. Poté byli v poãtu asi 600 lidí odveleni neznámo kam. Ode‰li i civilní zamûstnanci.
Po dobu svého pobytu v táboﬁe pracovali zajatci v kamenolomech
v RyÏovi‰ti, Val‰ovû, Doma‰ovû nad Bystﬁicí, na budování silnic a na
stavbách místních muniãních skladÛ, na lesních pozemcích naproti
pﬁes silnici. Pracovali za kaÏdého poãasí, v de‰ti a mrazech, obleãeni
do cárÛ star˘ch italsk˘ch vojensk˘ch uniforem, bosí, nohy ovázané
slámou, v nejlep‰ích pﬁípadech v dﬁevácích (svûdectví pﬁímého
úãastníka Ïivota v táboﬁe, civilního zamûstnance Bohumila Steinera
z Louãné nad Desnou). Jejich ústroj nese oznaãení SU (Sowjetunion)
nebo R (Russische). Po celou dobu práce i v táboﬁe byli stﬁeÏeni vojensk˘mi hlídkami.
Ubytováni byli v jiÏ zmiÀovan˘ch dﬁevûn˘ch, nezateplen˘ch bará-

cích, jejichÏ souãástí byly i latríny, aby vûzÀové nemohli vycházet
ven. Ve sklepních prostorách barákÛ byly po válce nalezeny hole
k bití a zabudované Ïelezné kruhy k pﬁivazování. Zajatci spali na slámû, dﬁevûné vatû nebo hadrech. Úrovni ubytování se pﬁibliÏuje i jejich stravování. Trpûli neustál˘m hladem a základem jejich jídelníãku byly brambory, ﬁepa a zkaÏené koÀské maso.
Právû o jejich zamûstnání, stravû a ubytování podal v ‰edesát˘ch letech minulého století v˘mluvné svûdectví Bohumil Steiner. Ten zde
v té dobû, jako 16let˘ hoch, pracoval. Byl jedním ze zamûstnancÛ firmy Arbeitsgemeinschaft Mährisch Schönberg Lobnig, o které jsem
se zmiÀoval v první ãásti. Barvitû ve svém svûdectví popsal hrÛzy,
které zajatci museli proÏívat. Bití, tûÏká práce, nedostatek jídla apod.
Zcela bûÏnû docházelo podle jeho slov k úmrtím na pracovi‰tích. Tûla
mrtv˘ch vûzÀÛ byla po skonãení práce sváÏena do tábora na dvoukolov˘ch vozících a poãítána podle visících nohou. Pﬁi vstupu do tábo-
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ra se hladoví zajatci vrhali do strouhy, ve které tekly pomeje a zbytky jídla z táborové kuchynû.
Pracovním a Ïivotním podmínkám odpovídal i Ïalostn˘ zdravotní
stav vûzÀÛ. Umírali dennû na TBC, zápal plic, pohlavní choroby,
vraÏdy provádûné stráÏemi tábora. Roz‰íﬁila se epidemie tyfu.
V˘jimkou nebyly ani tresty smrti za neposlu‰nost. Jako dÛvod hromadného úmrtí je dokonce uvedena otrava houbami. K té mûlo dojít
v ﬁíjnu 1941, v dobû, kdy byla podle pamûtníkÛ jiÏ veliká zima, provázená mrazy a snûhem.
O zdravotní stav zajatcÛ se „staral“ dojíÏdûjící lékaﬁ dr. Julius
Metzner z RyÏovi‰tû. Po jeho náv‰tûvách údajnû stoupal poãet mrtv˘ch, a tak je podezﬁení, Ïe na vûzních provádûl pokusy. Po válce se
zﬁejmû z obav pﬁed vy‰etﬁováním zastﬁelil.
Evidence mrtv˘ch vûzÀÛ je zpoãátku úplná (v knize dr. Václava
·tûpána je jich uvedeno 34), pozdûji jsou zaznamenávána jiÏ jen ãísla mrtv˘ch. Teprve nyní jsou na stránkách ruského serveru OBD
Memorial.ru zveﬁejÀovány osobní karty nejen sovûtsk˘ch vûzÀÛ.
Tehdej‰í nûmeck˘ kronikáﬁ Lomnice Karl Riedel uvádí ve sv˘ch pamûtech:
„Dne 4. listopadu 1941, tedy po 40 dnech od pﬁíchodu vûzÀÛ, je poãet mrtv˘ch 102, 16. listopadu téhoÏ roku je to jiÏ 140. Dne 13. ãervna 1942, kdy první vûzÀové opou‰tûjí tábor, je na zajateckém hﬁbitovû pohﬁbeno 316 tûl. Místní lomniãtí obyvatelé, bratﬁi Helfertové, jim

na poÏádání tehdej‰ího faráﬁe Barviga staví na zajateckém hﬁbitovû
první dvouramenn˘ dﬁevûn˘ kﬁíÏ.“
Bûhem zimy 1941–1942 a v jarních mûsících stavební práce na muniãních skladech pokroãily natolik, Ïe byly v podstatû hotové. V první ãásti objektu byla ãást velitelsko-správní. V ní byly kanceláﬁe a budova velitelství, byty pro dÛstojníky a stálé zamûstnance, velké kasino vybavené dámskou obsluhou a garáÏe s podzemními prostorami.
Ve druhé ãásti byly postaveny rozsáhlé skladovací prostory s hustou
sítí cest. Sklady byly maskovány vrstvou hlíny s lesním porostem.
Tento objekt mûl i svoji poboãku vybudovanou v lese pod Sluneãnou,
severov˘chodnû od Dûtﬁichova. Zde stálo asi 10 dﬁevûn˘ch barákÛ,
kde byla rovnûÏ ukládána munice. Po dokonãení se vozila do obou
skladÛ munice z Ïelezniãního nádraÏí v Dûtﬁichovû.
Od zaãátku ãervna opou‰tûjí staveni‰tû první stavební firmy se sv˘mi zamûstnanci a 13. ãervna 1942 odcházejí i vûzÀové. Tábor je tedy
prázdn˘. Pravdûpodobnû v listopadu 1942 pﬁichází do tábora dal‰ích
700 zajatcÛ. O tom ale aÏ v pﬁí‰tím pokraãování.
Foto a text: Ing. Jaroslav Jelínek
pﬁedseda Spolku staré Sovinecko
(Zdroje: Kural, Václav – Radvanovsk˘, Zdenûk. Sudety pod hákov˘m
kﬁíÏem, 2002; nûmecká kronika vydaná obcí Lomnice v roce 2007,
soukromá nûmecká kronika Lomnice vydaná Spolkem staré
Sovinecko a vyprávûní paní Olgy ·védíkové.)

Rodinná sídla a vily janovick˘ch HarrachÛ – 2. díl
Zámek v Janovicích u R˘maﬁova se stal oblíben˘m harrachovsk˘m
letním a podzimním sídlem, z nûhoÏ rodina ãasto poﬁádala v˘lety do
okolí, zejména na loveckou chatu Alfrédku a Waidmannsheil.
V roce 1858 nechal majitel janovického panství Alfréd Karel hrabû
Harrach (1831–1914) vybudovat pod hﬁebeny JeseníkÛ loveckou
chatu Alfredhütte, obyãejn˘ dﬁevûn˘ srub na kamenné podezdívce.
Stará lovecká chata, která na svém místû stojí dodnes, pﬁestala vyhovovat, a hrabû se tak v roce 1898 rozhodl postavit o nûco v˘‰e mnohem prostornûj‰í loveck˘ zámeãek Waidmannsheil (ãesky Lovu
zdar), kter˘ vyuÏíval v˘hradnû pro sebe a své hosty.
Po 1. svûtové válce zámeãek získal název Alfrédova chata. Ve 30. letech
20. století pﬁipadla do správy âesk˘m lesÛm, které si v‰ak s jejím vyuÏitím pﬁíli‰ nevûdûly rady. Alfrédka se v roce 1933 ocitla v rukou Klubu
ãeskoslovensk˘ch turistÛ, jenÏ ji pﬁetvoﬁil v první ãeskou horskou chatu v Jeseníkách. V roce 1962 Alfrédku kvÛli neopatrnosti jednoho z rekreantÛ zachvátil poÏár, po nûmÏ zbyla pouze kamenná podezdívka
a sklepní prostory. Poãátkem 70. let provedl její celkovou obnovu národní podnik Kovohutû Bﬁidliãná, kterému slouÏila jako podniková rekreaãní chata. V období
privatizace, která se nevyhnula ani horám, byla
chata opût uzavﬁena
a k opûtovnému uvedení
do provozu do‰lo aÏ v roce 1991. Alfrédka fungovala celoroãnû a turistÛm
slouÏila jako ideální zázemí pﬁi letních i zimních
túrách. V roce 2002 ji
v‰ak zachvátil druh˘ poÏár a chata dosud nebyla
obnovena.
Za Alfrédova syna
Franti‰ka Harracha byla
kolem roku 1918 postavena men‰í lovecká chata Josefínka, pojmenovaná po jeho nejstar‰í dceﬁi
Josefínû, narozené v roce
1905.
Janovick˘ zámek slouÏil
Zámek Janovice u R˘maﬁova, poãátek majitelÛm nejen jako letní sídlo, ale sídlila zde
20. století
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Alfrédova chata, poãátek 20. století
i správa janovického velkostatku. Oba poslední muÏ‰tí majitelé, hrabû Alfréd a jeho syn Franti‰ek, zde vytvoﬁili lesnické muzeum a svoje sídlo postupnû doplÀovali umûleck˘mi sbírkami, byly zde originály loveck˘ch záti‰í Jana Kry‰tofa Handkeho, obrazy Filipa
Ferdinanda Hamiltona, rytiny, sbírka mincí, zámecká knihovna ãítala na 4 000 svazkÛ knih, pokoje zdobily pﬁedmûty, které si majitelé
pﬁiváÏeli ze zahraniãních cest. Mimo samotn˘ zámek zamûﬁili majitelé pozornost také na zámeck˘ park, kter˘ na pﬁelomu 19. a 20. století pﬁemûnili v severské arboretum.
Nejv˘znamnûj‰ím velkostatkem a zámkem janovick˘ch HarrachÛ
byl zámek Velké Meziﬁíãí, kter˘ zdûdil Franti‰ek hrabû Harrach po
svém str˘ci Rudolfu Lobkowiczovi (1840–1908), polním mar‰álkovi

Harrachovsk˘ palác na Freyungu v roce 1720
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rakousko-uherské armády. Velkostatek Velké Meziﬁíãí se statkem
Stránecká Zhoﬁ zahrnoval kromû zámku pivovar, dva lihovary, parní
pilu, dvû cihelny, nûkolik ml˘nÛ a parní brusírnu. Zámek ve Velkém
Meziﬁíãí se stal nejoblíbenûj‰ím Franti‰kov˘m sídlem, a svoji pozornost tak zaãal dûlit mezi Janovice a Velké Meziﬁíãí. Na velkomeziﬁíãském zámku zﬁídil muzeum a podobnû jako na janovickém zámku
zde soustﬁedil sbírku umûní.
Zámek, pÛvodnû hrad, ve Velkém Meziﬁíãí byl vybudován pﬁed polovinou 13. století. V období renesance za Jana z Pern‰tejna byl pﬁebudován na pohodln˘ zámek. Za rodu UgartÛ byl baroknû pﬁestavûn
a svoji souãasnou podobu získal bûhem 19. století. V roce 1995 pﬁipadl v rámci restituãního ﬁízení rodinû Podstatzky-Lichtenstein
a v ãásti zámku je muzeum.
Kromû velkostatkÛ a zámkÛ vlastnil hrabû Harrach také nûkolik nemovitostí v císaﬁské Vídni. Na základû rodinné dohody uÏíval byt
v harrachovském paláci na námûstí Freyung a také svÛj dÛm poblíÏ
vídeÀské Ringstrasse. Barokní harrachovsk˘ palác ve Vídni byl po-
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staven za hrabûte Ferdinanda Bonaventury Harracha (1637–1706)
dle návrhu architekta Domenica Martinelliho (1650–1718) na místû
pÛvodního paláce v letech 1690–1702. Alois Tomá‰ Raimund hrabû
Harrach (1669–1742) sem nechal pﬁemístit rodovou sbírku obrazÛ,
dnes je na zámku Rohrau.
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, 1883,
s. 213, fig. 67.)

Servis sluÏeb

Diakonie âCE – stﬁedisko v R˘maﬁovû
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK,
které se konají v budovû stﬁediska
na tﬁídû HrdinÛ 48 v R˘maﬁovû.
Zaãátek vÏdy ve 13:30.
Ukonãení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny,
mÛÏe vyuÏít odvoz v den setkání
ve 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.
Pﬁijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,
které byste sami nepodnikli.
BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termíny setkání v roce 2020:
6. ﬁíjna, 20. ﬁíjna, 3. listopadu, 1. prosince, 14. prosince

Informaãní stﬁedisko R˘maﬁov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek:
8:30–12:00
13:00–17:00
sobota:
9:00–12:00
13:00–16:00
nedûle:
13:00–16:00
svátky
zavﬁeno
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘maﬁov
na Jesenické ulici

po–pá 16:00–21:00
so–ne 10:00–21:00
Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku
v˘‰e 500 korun za osobu.

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Senioﬁi se díky IN.F.Obálce cítí bezpeãnûji
Moravskoslezsk˘ kraj rozdá dal‰ích 35 tisíc obálek s osobními informacemi
dÛleÏit˘mi pro záchranáﬁe. IN.F.Obálku uÏ má v Moravskoslezském kraji
v lednici pﬁes 60 tisíc seniorÛ. Díky velmi pozitivním ohlasÛm a velkému zájmu kraj pﬁipravil dotisk. Obálky jsou novû distribuovány nejen seniorÛm, ale
i osobám se zdravotním postiÏením.
„IN.F.Obálky jsme pﬁipravovali ve spolupráci s jednotkami
Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.
Záchranáﬁi projekt znají a vûdí, Ïe v obálce najdou pro svou práci
velmi uÏiteãné informace o zdravotním stavu, uÏívan˘ch lécích,
ale i kontakty na blízké daného
ãlovûka. Naprostá vût‰ina lidí má
doma lednici. Je to univerzální
a snadno rozpoznatelné místo,
proto jsou IN.F.Obálky právû tam.
UpozorÀuje na nû navíc speciální
magnet na ledniãce,“ vysvûtlil
námûstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiﬁí Navrátil.
Projekt je zamûﬁen˘ nejen na seniory, novû budou mít IN.F.Obálky také lidé se zdravotním postiÏením, kteﬁí patﬁí do ohroÏenûj‰í
skupiny obyvatel a je u nich
vy‰‰í riziko nenadál˘ch zdravotních ãi jin˘ch obtíÏí, které pro

nû mohou znamenat ohroÏení.
„Tento projekt Moravskoslezského kraje samozﬁejmû vítáme. Nejsou
v˘jimkou situace, kdy na‰i zdravotníci pﬁijedou k zásahu a o dotyãném nevûdí nic. Teì, kdyÏ uvidíme samolepku IN.F.Obálka, bude staãit sáhnout do lednice. Informace o lécích, které pacient bere,
o alergiích, kter˘mi trpí, nebo jakékoliv dal‰í upozornûní nám pomohou urãit nejvhodnûj‰í zpÛsob o‰etﬁení,“ ﬁekl ﬁeditel Zdravotnické záchranné sluÏby Moravskoslezského kraje Roman Gﬁegoﬁ.
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Kraj bude nové IN.F.Obálky distribuovat od prvního záﬁijového t˘dne prostﬁednictvím obcí, senior pointÛ, organizace Adra a ve v‰ech
veﬁejn˘ch knihovnách v regionu. „Jejich pouÏití je snadné. Podle
pﬁiloÏeného návodu je nutné vyplnit jednoduch˘ formuláﬁ, vloÏit ho
do plastové obálky a tu dát do lednice, ideálnû do vnitﬁní pﬁihrádky
dveﬁí. UÏivatelé pak je‰tû na lednici umístí magnet ãi samolepku, která je souãástí balení, aby záchranáﬁi vûdûli, Ïe je pro nû IN.F.Obálka
v lednici k dispozici. Kromû upozornûní na obálku jsou na magnetu
také telefonní ãísla na sloÏky záchranného systému,“ ﬁekl námûstek
hejtmana kraje Jiﬁí Navrátil.

IN.F.Obálka obsahuje plastovou obálku, formuláﬁ k vyplnûní, informaãní leták s návodem vyplnûní, informaãní samolepku nebo magnetku na lednici, také propisku. V návaznosti na pandemii koronaviru jsou
v obálce novû doporuãení k ochranû proti infekãním onemocnûním.
Prvních 61 tisíc obálek distribuovan˘ch v minulém roce pﬁi‰lo
na 1,35 milionu korun, 70 % nákladÛ pokryla státní dotace Ministerstva
práce a sociálních vûcí âR, zbytek zaplatil kraj ze svého rozpoãtu.
Druhou vlnu hradil kraj celou, za 35 tisíc kusÛ zaplatil 815 tisíc korun.
Foto a text: Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí, odbor kanceláﬁ hejtmana kraje

Zajímavosti z pﬁírody

Vyprávûní o stromech
10. Lípa – Tilia
Rod má asi 30 druhÛ roz‰íﬁen˘ch v mírném pásmu severní polokoule. Mnohé jsou si dosti podobné, navíc tvoﬁí kﬁíÏence, a tak jejich rozli‰ení není zrovna snadné. U nás jsou pﬁirozenû roz‰íﬁené dva druhy
lip, malolistá (resp. srdãitá) – Tilia parvifolia (cordata) a velkolistá –
T. grandifolia (resp. platyphyllos). Obû vyrÛstají v statné stromy do
v˘‰e 25–30 m, nûkdy i víc, a mohou vytvoﬁit kmen o síle pﬁes 3 m!
Jsou také dlouhovûké, zejména lípa velkolistá, která se mÛÏe doÏít aÏ
1 000 let! V pÛvodních lesích u nás nevytváﬁely samostatné porosty,
ale vstupovaly do rÛzn˘ch listnat˘ch spoleãenstev jako pﬁímûs.
V umûle zaloÏen˘ch porostech jim v‰ak nebylo dopﬁáno ani to, a tak
potkat lípu v lese je sice moÏné, ale vzácné. Známe ji pﬁedev‰ím
z mûstského prostﬁedí, z alejí, parkÛ a jin˘ch míst, kde byla a dosud
je hojnû vysazována.
Lípy patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í medonosné rostliny a mnoh˘ z nás si
rád natrhá její kvût na ãaj. Kvût je pﬁíjemnû vonn˘ a sbírá se i se svûtlezelen˘m listenem. Právû ten dal lípám rodov˘ název – byl odvozen
z ﬁeckého ptilon = kﬁídlo, podle blanit˘ch kﬁídlat˘ch listenÛ.

Lípy jsme zvyklí vídat v mûstské zeleni, v parcích, alejích apod.
PÛvodním prostﬁedím na‰ich lip jsou v‰ak listnaté a smí‰ené lesy zejména v níÏinách, pahorkatinách a v podhÛﬁí.
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Lípy malolisté ve svém domácím lesním prostﬁedí (Sovinecko)
Lípy jsou také u nás nejãastûj‰ím památn˘m stromem, pﬁímo
v R˘maﬁovû máme takové tﬁi: nedávno vyhlá‰enou památnou lípu na
Havlíãkovû ulici a dvû lípy u kaple V Lipkách. Známá lípa
Komenského u Stﬁediska volného ãasu na Lipové ulici musela b˘t
pro ‰patn˘ zdravotní stav pokácena. Novû, teprve v roce 2018, se tabule Památn˘ strom objevily u tﬁí lip v osadû Stránské, u jedné na
hﬁbitovû v Jamarticích a u dvou u Spitzerovy vily v Janovicích.
Nejmohutnûj‰í lípou vÛbec je známá Hadí královna v Horní Moravici
ve stáﬁí 400–500 let s obvodem kmene pﬁes devût metrÛ! Témûﬁ se jí
vyrovná lípa na Hadím vrchu v Karlovû s obvodem pﬁes osm metrÛ,
která je je‰tû star‰í: 500–600 let. Je‰tû star‰í je lípa v obci Tatobity
v Libereckém kraji: má 800 let a obvodem 9 m se vyrovná na‰í Hadí
královnû. Lípu evropskou (T. europaea), kﬁíÏence lípy malo a velkolisté, najdete v Dolní Moravici u hﬁi‰tû, v Horní Moravici, v Nové
Vsi, v Karlovû u ã. p. 1 a v horní ãásti Malé Morávky.
Obû lípy jsou dﬁeviny pﬁedev‰ím niÏ‰ích poloh – níÏin, pahorkatin
a podhÛﬁí, pﬁiãemÏ lípa velkolistá je v níÏinách zﬁídkavá a soustﬁeìuje se spí‰e do podhÛﬁí a niÏ‰ího horského stupnû. Kromû níÏin
pak obû obsazují pﬁedev‰ím kamenitá místa, sutû a droliny.
Zajímavé je, Ïe areál lípy malolisté zasahuje hluboko do boreálních
lesÛ, aÏ po 63. ãi 64. stupeÀ severní ‰íﬁky, a na v˘chod jde daleko
za Ural. Jinou zajímavostí je, Ïe z nûkter˘ch exempláﬁÛ lípy velkolisté se stávají „horolezkynû“ a pou‰tí se v˘‰e do hor. A tak jedna
(více?) lípa se ve Velké kotlinû vy‰plhala aÏ do 1 300 m, a drÏí tak
celorepublikov˘ rekord.
Kromû uveden˘ch taxonÛ jsou u nás vysazovány je‰tû lípa plstnatá
neboli stﬁíbrná (T. tomentosa), která roste hlavnû v Maìarsku
a Srbsku, a lípa ﬁapíkatá (T. petiolaris) z jihov˘chodní Evropy
a Turecka.
Foto a text: Milo‰ Zatloukal
(Literatura: Mráãek, Zdenûk. Les. Praha: Orbis, 1959; Pokorn˘,
Jaromír – Fér, Franti‰ek. Listnáãe lesÛ a parkÛ. Praha: SZN, 1964;
Krüssmann, Gerd. Evropské dﬁeviny. Praha: SZN, 1978; Pagan,
Josef – Randu‰ka, Du‰an. Atlas drevín I., II. Bratislava: Obzor, 1987,
1988.)
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R˘maﬁováci úspû‰nû reprezentovali na Gladiator Race
Na start závodu Gladiator Race se 29. srpna postavilo témûﬁ 1 500 závodníkÛ. Tento závod s naprosto jedineãnou atmosférou mûsta Josefova ãnícího
nad soutokem Labe a Metuje sliboval originální traÈ v prostﬁedí vojenské
pevnosti. Kombinace pﬁírodních pﬁekáÏek s pﬁekonáváním hradebních valÛ
a pﬁíkopÛ a s úseky v podzemních kasematech znamenala opravdov˘ test fyzick˘ch i psychick˘ch schopností závodníkÛ.
Jednoho ze silovû nejtûÏ‰ích
terénních pﬁekáÏkov˘ch závodÛ v âeské republice se zúãastnil i r˘maﬁovsk˘ klub
CrossFitJD R˘maﬁov, z. s. Na

trati se za tento klub postavilo 15 závodníkÛ, kteﬁí bûÏeli osm kilometrÛ a mûli za úkol pﬁekonat 35 pﬁekáÏek, napﬁíklad válení 120 kg
pneumatiky, brodûní se ﬁekou se zátûÏí, trestné cviky a dal‰í nároãné
pﬁekáÏky. Prostû a jednodu‰e bahno, krev a pot jsou souãástí tohoto
závodu a jen jeho dokonãení je povaÏováno za úspûch.
Na bednu se v kategorii Ïen 30–39 let postavila a bronzovou medaili si odvezla Jarmila ·ustrová a v kategorii juniorÛ 2003–2006 obsadil 4. místo Jan Hudáãek. Dokonãením závodu se mohou pochlubit
i v‰ichni ostatní ãlenové v˘pravy klubu CrossFitJD R˘maﬁov: Josef
Hudáãek, Vojtûch Mereìa, Julie Mereìová, Dan Horáãek, Filip
Horáãek, Marcel Daniel, David Guzan, Jana Pipová a „Davãovo komando“ – Lucie Janíková, Ivana
Boroviãková, Iva Kyjáková,
SoÀa ·romová a SoÀa Cíleãková. Tyto dámy, které v názvu své
skupiny vyzdvihly jméno trenéra, zaãaly v klubu cviãit pﬁed rokem skuteãnû od nuly, uãily se
klik, dﬁep a základy toho, jak
zlep‰ovat svoji kondici. V‰ichni
závodníci tak naplnili heslo klubu, které zní „KdyÏ nûco opravdu chce‰, cel˘ svût se spojí, abys
to mohl dokázat“.
JS
Foto (vã. titulní strany): archiv
CrossFitJD R˘maﬁov, z. s.

·achová Jiskra hodnotí sezónu 2019–2020
Se zaãátkem podzimu se po letní pﬁestávce obnovuje i ãinnost vût‰iny sportovních oddílÛ a pﬁed zaãátkem nového roãníku je dobré zhodnotit ten pﬁedchozí. V sezónû 2019–2020 se Jiskra opût prezentovala jak v soutûÏích druÏstev, tak na turnajích jednotlivcÛ a na své si pﬁi‰li jak dospûlí, tak Ïáci a junioﬁi. Jiskra nezahálela ani bûhem epidemie koronaviru.
Uplynulá sezóna pro ·O Jiskra R˘maﬁov zaãala naplno v prÛbûhu ﬁíjna. Do R˘maﬁova se druhou ﬁíjnovou sobotu sjeli mladí hráãi z celého okresu, aby pomûﬁili síly v rámci prvního turnaje ze seriálu
okresních velk˘ch cen. Dal‰ím turnajem, kterého se zúãastnili r˘maﬁov‰tí ‰achisté, byla o t˘den pozdûji krajská Grand Prix v Krnovû.
V listopadu a prosinci následovaly velké ceny Bruntálu a Mûsta
Albrechtic a také Okresní pﬁebor ‰kol v ‰achu s úãastí druÏstva r˘maﬁovsk˘ch gymnazistÛ. V novém roce se je‰tû pﬁed koronavirovou
pﬁestávkou r˘maﬁov‰tí Ïáci zúãastnili Velké ceny ve Vrbnû pod
Pradûdem a finálového podniku v Krnovû.
V˘sledkovû z mlad˘ch ‰achistÛ nejvíce vynikl David Staník. Ten
v kategorii star‰ích ÏákÛ pﬁedvádûl vyspûlou hru a na v‰ech turnajích,
kter˘ch se zúãastnil, dokazoval, Ïe patﬁí mezi ‰ir‰í ‰piãku. Nûkolikrát

byl doslova tah od medaile, bohuÏel mu v koneãné fázi nepﬁálo ‰tûstí. V kategorii star‰ích ÏákÛ bojovali rovnûÏ Roman SvatoÀ, kter˘ zazáﬁil 4. místem na turnaji ve Vrbnû pod Pradûdem, Patrik Gruss
a Josef Jureãek. Pro v‰echny tﬁi to byla v této kategorii premiérová
sezóna, a pﬁesto se za v˘sledky vÛbec nemusí stydût.
V kategoriích mlad‰ích ÏákÛ reprezentovali Ivan Holub, Milan
Ham‰ík a Erich Schreiber, pro které to byla jiÏ nûkolikátá sezóna
v této kategorii a pravidelnû sbírali solidní umístûní, a trojice nováãkÛ, kteﬁí se ‰achu vûnují teprve druh˘m rokem – Filip Kreãmer,
Václav Ondra a Jan Kopáãek. Ti kaÏd˘m turnajem hlavnû sbírali zku‰enosti. Nicménû i oni dokázali pﬁekvapit a tﬁeba Filip byl na krajském turnaji v Krnovû dokonce z r˘maﬁovsk˘ch mlad‰ích ÏákÛ nejlep‰í, a pﬁekonal tak v‰echny své zku‰enûj‰í kolegy.
Vzhledem k rostoucí v˘konnosti dostala mládeÏ vût‰í prostor i v soutûÏích druÏstev, které byly v minul˘ch letech spí‰e doménou dospûl˘ch. Za druÏstvo hrající Okresní pﬁebor Bruntál nastupovali Ïáci ve
více jak 75 % partií. ·lo hlavnû o Erika Grusse, Tomá‰e ¤outila,
Davida Staníka, Patrika Grusse a Ericha Schreibera. DruÏstvo se
umístilo na celkovém 6. místû, ale spí‰e neÏ v˘sledek je dÛleÏité zapojení mlad˘ch hráãÛ.
Okresní pﬁebor druÏstev byl poslední ‰achovou akcí, kterou se v bﬁeznu r˘maﬁovskému oddílu podaﬁilo dohrát pﬁed zaãátkem epidemie koronaviru, jeÏ na tváﬁi sportovního svûta zanechala rozsáhlou jizvu.
Bûhem epidemie se ãinnost sportovních spolkÛ takﬁka zastavila. Oddíl
v R˘maﬁovû v‰ak nechtûl úplnû rezignovat na ãinnost, a proto pro star‰í Ïáky pﬁipravil sérii tﬁí turnajÛ na internetu nazvan˘ch R˘maﬁovsk˘
‰achov˘ klub. První turnaj byl v˘hradnû pro r˘maﬁovské hráãe. Na dal‰í dva se organizátoﬁi rozhodli pozvat i ‰achové pﬁátele z Bruntálu.
R˘maﬁov‰tí junioﬁi Jan ·tefani‰in a Luká‰ Pavlásek se zúãastnili i online turnajÛ poﬁádan˘ch ·achov˘m svazem âeské republiky, a to MâR
v bleskovém ‰achu a Krajského pﬁeboru jednotlivcÛ v bleskovém ‰achu. Klasické tréninky se poté znovu rozbûhly aÏ v prÛbûhu kvûtna.
Poslední kapitolou je krajská soutûÏ druÏstev, kterou koronavirus
ovlivnil asi nejvíce. R˘maﬁov do ní vstupoval z pozice obhájce
bronzov˘ch medailí z pﬁedchozí sezóny. Nicménû oãekávání byla
stﬁízlivá, protoÏe oddíl opustily nûkteré stabilní opory a celková
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úroveÀ soutûÏe se znaãnû zv˘‰ila. I pﬁes poãáteãní obavy se v‰ak
R˘maﬁov drÏel od poãátku v popﬁedí soutûÏe a celou sezónu se pohyboval okolo 3. místa. Velmi prozíravé bylo dát ‰anci dorostenci
Eriku Grussovi, kter˘ od prvních partií pﬁiná‰el druÏstvu dÛleÏité
body a oplácel tak vloÏenou dÛvûru. Erik zaznamenal v˘bornou sezónu, bûhem které dokázal uspût i proti mnohem zku‰enûj‰ím hráãÛm. Odmûnou za pﬁedvedenou hru mu byl zisk prvního ELO ratingu (koef. v˘konnosti ‰achisty), a to neobvykle vysokého. ·anci
v krajské soutûÏi dostal i jeho bratr Patrik, kter˘ v‰ak hlavnû sbíral zku‰enosti v nové soutûÏi. Po odehrání 9 z 11 kol v‰ak byla
soutûÏ kvÛli epidemii pﬁeru‰ena, a to aÏ do konce ãervna, kdy se
dohrávala poslední dvû kola. V nich ale ·O Jiskra R˘maﬁov zazna-

menala pouze 1 bod ze 6, a proto klesla na koneãnou 4. pﬁíãku.
Celkovû lze sezónu hodnotit rozporuplnû. V˘sledkovû nebyla vÛbec
‰patná. Zvlá‰tû 4. místo v krajské soutûÏi musí b˘t hodnoceno s pﬁihlédnutím k faktu, Ïe pﬁíleÏitost hojnû dostávali Ïáci nebo ãerství odchovanci ‰achového krouÏku, jako velk˘ úspûch. Na druhou stranu
v‰ak epidemie znemoÏnila poﬁádání tradiãních ‰achov˘ch akcí a organizaci tréninkÛ ‰achového krouÏku na dlouhé tﬁi mûsíce. Nezb˘vá
neÏ doufat, Ïe se situace brzy vrátí k normálu. Od 18. záﬁí se znovu
rozbûhnou tréninky ‰achového krouÏku a rádi mezi sebou pﬁivítáme
nové zájemce o ‰achovou hru.
Foto a text: Luká‰ Pavlásek
·O Jiskra R˘maﬁov
(sachy.svcrymarov.cz)

Turnaje v kuÏelkách jsou v plném proudu
V sobotu 5. záﬁí zahájili r˘maﬁov‰tí kuÏelkáﬁi novou sezónu doufajíce, Ïe tentokrát se dohraje aÏ do konce. KvÛli koronaviru byly loÀské soutûÏe anulovány, takÏe v‰echna druÏstva zÛstávají ve stejn˘ch soutûÏích.
R˘maﬁov B porazil ráno v krajském pﬁeboru Prostûjov B pomûrem
6 : 2, odpoledne pokraãovalo A druÏstvo v 3. lize v˘hrou nad
Prostûjovem A 5 : 3. Nejlep‰ích v˘sledkÛ dosáhli Petra Kysilková
a Ladislav Stárek.
Dal‰í kolo probûhlo na venkovních kuÏelnách, béãko vyrazilo do
·umperka a druÏstvo A jelo do Horního Bene‰ova. V ·umperku se
i pﬁes v˘borné v˘kony nepodaﬁilo vyhrát, pomûrem 5,5 : 2,5 zvítûzili domácí, nejlep‰ího v˘konu dosáhla opût Petra Kysilková. V odpo-

ledním zápase áãka do‰lo hned ze startu ke zranûní na‰eho hráãe a jako náhradník musel nastoupit 78let˘ Michal Ihnát, kter˘ pﬁijel pouze
jako divák. Ten po odehrání dopoledního zápasu v ·umperku nastoupil, velmi dobﬁe odházel 109 hodÛ za áãko a v˘born˘m v˘konem
pomohl promûnit témûﬁ ztracen˘ zápas ve v˘hru. Koneãn˘ stav 3 : 5
a +13 kolkÛ znamenal druhou v˘hru A druÏstva po sobû. Dal‰í domácí zápas probûhne 10. ﬁíjna.
V nedûli 13. záﬁí zahájili svou soutûÏ i na‰i nejmlad‰í hráãi. Na
úvodním turnaji Severomoravské regionální soutûÏe mládeÏe
v Olomouci obsadili 5. místo a teì se tû‰í na domácí zápas, kter˘ probûhne 11. ﬁíjna na na‰í kuÏelnû.
Foto a text: Romana Valová

Republikové finále OVOV 2020
I pﬁes neblahé okolnosti leto‰ního roku se podaﬁilo managementu
Sazka Olympijského víceboje uspoﬁádat 11. celorepublikové finále
Odznaku v‰estrannosti olympijsk˘ch vítûzÛ. Konalo se ve dnech
2.–4. záﬁí na nádherném sportovním stadionu brnûnského VUT. Ani
pojedenácté v ﬁadû zde nechybûli Ïáci Z· Jelínkova 1 z R˘maﬁova.
Kvalifikovalo se osmiãlenné druÏstvo sloÏené ze ãtyﬁ chlapcÛ a ãtyﬁ
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dívek roãníkÛ 2006–2007: Roland Wenzel, kter˘ pﬁi oficiálním zahájení pﬁednesl slib závodníkÛ, dále Martin Kováﬁ, Matûj Fryblík
a Eathan Pospí‰il, Eli‰ka Horká, Kateﬁina Zimáková, Vendula
AmbroÏová a Klára Dûdochová. Doprovázely je dvû jednotlivkynû
roãníku 2005 Veronika ·vehlová a Karolína Knapková. Bûhem dvou
dnÛ absolvovalo 40 druÏstev a 241 jednotlivcÛ kompletní desetiboj
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zahrnující bûh na 60 m, skok dalek˘, hod medicinbalem, pﬁeskoky
pﬁes ‰vihadlo, shyby, trojskok, leh-sedy, kliky, hod míãkem a v závû-

9/2020

reãné disciplínû si volili mezi bûhem na 1 000 m nebo dvouminutov˘m driblinkem.
Jako obvykle byly pﬁítomny známé osobnosti z ﬁad olympijsk˘ch legend, nechybûly seskoky para‰utistÛ, ukázky bojov˘ch umûní v podání instruktorÛ AâR a v˘cvik policejních psÛ, zumba, exhibice
sportovních hostÛ... V olympijské vesniãce si dûti vyzkou‰ely lekci
rope skippingu, trénink akrobacie na velké trampolínû, jízdu na handbiku, basketbal na koleãkovém kﬁesle, fotbalovou miniarénu 1 na 1,
lukostﬁelbu, golf trenaÏér a mnoho dal‰ího.
Hlavním bodem v‰ak bylo nároãné soutûÏení, které provûﬁilo nejen
v‰estrannost, ale i odolnost kaÏdého závodníka a závodnice.
DruÏstvo R˘maﬁova se tentokrát umístilo na 25. místû, jednotlivkynû
Karolína Knapková skonãila ve své kategorii na 9. a Veronika
·vehlová na 14. místû. Zlatou medaili z republikového finále obhájila dal‰í r˘maﬁovská závodnice roãníku 2005 Amálie Vinohradníková,
spﬁíznûná s na‰í v˘pravou, av‰ak hájící barvy Gymnázia a SO·.
Krom bolav˘ch tûlíãek si v‰ichni odvezli bájeãné záÏitky a napﬁesrok
se o kvalifikaci pokusíme znova!
Foto a text: Karel Toman, Z· R˘maﬁov

Zru‰ení R˘maﬁovské padesátky
VáÏení pﬁíznivci R˘maﬁovské padesátky, mnoÏí se dohady a dotazy,
proã byla akce zru‰ena. Nepodaﬁilo se nám splnit zákonnou povinnost, a to do 30 dnÛ pﬁed konáním akce pﬁedloÏit orgánu státní správy lesÛ souhlas v‰ech vlastníkÛ pozemkÛ, na nichÏ se jednotlivé námi naplánované pû‰í a cyklotrasy mûly konat. Vlastníci na udûlení
souhlasu mají dle zákona opût 30 dní, a to uÏ máme celé 2 mûsíce.
Tato situace byla poznamenána v té dobû aktuální epidemiologickou
situací. Na základû toho se v˘bor na‰í organizace rozhodl akci
R˘maﬁovskou padesátku neuskuteãnit. Po zmírnûní ochrann˘ch opat-

ﬁení krajské hygienické stanice jsme zmûnili názor a do vyﬁizování
patﬁiãn˘ch povolení jsme se pustili, ale to jiÏ v podstatû dle zákona
bylo pozdû. Prostû „covid – necovid“, zákon je zákon. Písemnû nám
bylo sdûleno, Ïe poﬁádáním R˘maﬁovské padesátky a pouÏitím pû‰ích
a cyklotras bychom se dopustili pﬁestupku postihovaného lesním zákonem, a to Klub ãesk˘ch turistÛ, odbor R˘maﬁov, samozﬁejmû nemohl ani nechtûl riskovat.
Jana ·rámková
pﬁedsedkynû KâT, odbor R˘maﬁov

Dostihová sezóna leto‰ního roku míﬁí ke svému vrcholu
Po bezmála dvoumûsíãní pauze pﬁivítalo náv‰tûvníky 22. srpna dostihové závodi‰tû ve Slu‰ovicích. Ve tﬁech dostizích byly na startu
svûﬁenci trenéra Antonína Nováka z Malé Morávky u R˘maﬁova.
Prvním, kdo hájil Ïlutoãervené barvy DS Malá Morávka, byla
v úvodním dostihu, Cenû spoleãnosti Riverfront Gardens (PP) IV.
kat. na 3 200 m, ‰estiletá klisna Sái Féi, která spolu s Ï. Marcelem
Novákem obsadila tﬁetí místo. O poznání lépe si pak ve ãtvrtém dostihu vedla amatérská jezdkynû Nikol Zapletalová. V sedle ãtyﬁleté
klisny Sambry ovládla Cenu mûsta Vizovice, rovinov˘ handicap pro
tﬁíleté a star‰í konû V. kat. na 2 400 m, a mohla tak spolu s trenérem
Antonínem Novákem slavit první vítûzství v této sezónû.
29. srpna hostilo dal‰í z dostihov˘ch mítinkÛ bratislavské závodi‰tû.
Pro premiérové vítûzství si zde, v Cenû Almaza, roviny IV. kat. na
3 200 m, dobûhl zástupce DS Dolní Moravice trenérky Evy
Záhorové, ãtyﬁlet˘ valach Nel s Milanem Zatloukalem v sedle.
TéhoÏ dne se na pardubické dostihové dráze uzavﬁela série ãtyﬁ kvalifikaãních dostihÛ na leto‰ní 130. velkou pardubickou (VP), Velkou

Tzigane du Berlais s Ïokejem Janem Faltejskem bûhem IV. kvalifikace na Velkou pardubickou

22. 8. 2020 a slu‰ovické vítûzství Sambry s Nikol Zapletalovou
cenu mûsta Pardubic, IV. kvalifikace na 130. velkou pardubickou se
Slavia poji‰Èovnou – Memoriál Oktaviána Kinského, steeplechase
crosscountry NL*. Na traÈ dlouhou 5 800 m se spolu s deseti soupeﬁi vydal i zástupce modroÏlut˘ch barev DS Dr. Charvát, devítilet˘
hnûd˘ valach Tzigane du Berlais, pro kterého to byla poslední moÏnost kvalifikovat se a b˘t poté na startu leto‰ní Velké pardubické.
Úspû‰nû absolvovat cel˘ kurz dostihu, tedy dojet do cíle bez ohledu
na umístnûní, to byl hlavní úkol i pro Ï. Jana Faltejska. Koneãné ‰esté
místo tak pro trenéra Pavla TÛmu nebylo zklamáním a nyní se ve
Dvorcích u Bruntálu mohou v poklidu pﬁipravit na vrchol tuzemské
sezóny, kter˘ se v Pardubicích uskuteãní 11. ﬁíjna.
O den pozdûji, 30. srpna, v italském Meranu startoval dal‰í ze svûﬁencÛ trenéra Pavla TÛmy, ãtyﬁlet˘ valach First of All. Se sv˘m stabilním jezdcem Ï. Janem Faltejskem ovládl suverénnû Premio Piero
e Franco Richard, Steeplechase Gruppo 3 na 3 800 m, a promûnil tak
svÛj osm˘ start v sedmé vítûzství.
Do Merana se t˘m kolem Pavla TÛmy vydal i o t˘den pozdûji. 6. záﬁí zde mûl blízko k vítûzství tﬁílet˘ hﬁebec Roncal DS Dr. Charvát,
kterému s Ï. Janem Faltejskem k vítûzství v nejlépe dotovaném do-

39

-09-2020

9/2020

23.9.2020 15:13

Stránka 40

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

stihu dne, Gd3 proutûnkách Premio Ettore Tagliabue na 3 300 m,
o 33 000 euro scházela necelá polovina délky na vítûze.
Trochu netradiãnû se v pátek 11. záﬁí uskuteãnil dal‰í z dostihov˘ch
mítinkÛ na bratislavské dráze a stáje na Bruntálsku trénovan˘ch koní
zde mûly dvojí zastoupení. V úvodním dostihu nováãkÛ svÛj premiérov˘ start absolvovala dvouletá klisna Devoir Rien z DS Dr. Charvát.
V Cenû Kansasa, roviny IV. kat. na 1 400 m, svou premiéru s Ï. Janem Vernerem v sedle promûnila v suverénní vítûzství.
Evou Záhorovou trénovaná klisna Raviella, jeÏ po úspû‰né rovinové
kariéﬁe pﬁe‰la do pﬁekáÏkov˘ch dostihÛ, absolvovala vítûzn˘ debut
16. srpna právû na bratislavské dráze.
Druh˘m kariérním pﬁekáÏkov˘m dostihem, opût na bratislavské dráze, byl tentokrát 38. roãník Prútenky ‰ampiónov spoloãnosti
K-K Metal na 3 600 m. A i zde, pﬁes zaváhání na první pﬁekáÏce kurzu dostihu, byli diváci svûdky jejího triumfu, kdyÏ s Ï. Jaroslavem
My‰kou ovládla tamní proutûnkáﬁsk˘ vrchol sezóny.
13. záﬁí, polská Wroclaw a dal‰í vítûzství pro svûﬁenkyni trenérky
Evy Záhorové. âtyﬁletá klisna Daralara DS Václav Luka s pﬁevahou
ovládla Unico Logistics Award, rovinu II kat. na 3 200 m, a s jezdkyní Pavlínou Filipovou si dobûhla pro lehké vítûzství.
Tent˘Ï den poﬁádala Chuchle arena Praha 14. zlat˘ pohár Elektrizace
Ïeleznic Praha, a. s., proutky I. kat. na 4 200 m. Nejvût‰ím adeptem
na vítûzství byl do dne‰ního dne na ãesk˘ch drahách neporaÏen˘ desetilet˘ valach Anaking DS Dr. Charvát. Svûﬁenec trenéra Pavla
TÛmy v‰ak na pﬁedposlední pﬁekáÏce dostihu klop˘tl, vypadl z tem-

pa a s Ï. Janem Faltejskem nakonec obsadil tﬁetí místo.
PraÏsk˘ dostihov˘ den v‰ak pro t˘m Pavla TÛmy zaãal podstatnû lépe, kdyÏ úvodní dostih, Cenu spoleãnosti Signalbau, a. s. (EBF), rovinu III. kat. na 1 200 m, ovládla debutantka na dostihové dráze,
dvouletá klisna Kiotari s Ï. Janem Vernerem v sedle.
Nyní jiÏ v‰e smûﬁuje k vrcholu tuzemské dostihové scény, tedy
k 130. roãníku Velké pardubické steeplechase se Slavia poji‰Èovnou s celkovou dotací 5 000 000 Kã. Pro start v dostihu dlouhém 6 900 m s celkem
jednatﬁiceti pﬁekáÏkami má podmínky splnûno 27 koní vãetnû ve Dvorcích
u Bruntálu trénovaného vítûze 128. roãníku VP Tzigane du Berlais.
*Dostihy nejvy‰‰í a nejlep‰í kategorie se naz˘vají grupové (od anglického group = skupina). Skupiny jsou tﬁi a opût platí, Ïe ãím niÏ‰í
ãíslo, tím vût‰í prestiÏ a kvalitu bude dostih mít. V âeské republice
se za „grupové“ oznaãují dva dostihy – ãeské derby a jeden z dostihÛ Evropského poháru ÏokejÛ. Ani ty v‰ak nejsou mezinárodnû uznávané jako grupové, protoÏe dostihy v âR nedosahují takov˘ch kvalit
jako na západ od na‰ich hranic. Dal‰í „kategorií“ jsou Listed dostihy
(volnû pﬁeloÏeno jako „registrované“) oznaãované L, které pﬁedstavují mezistupeÀ mezi grupov˘mi dostihy a dostihy oznaãovan˘mi
pomocí kategorií. Sem patﬁí velká ãást v˘znamnûj‰ích ãesk˘ch dostihÛ. Pro zjednodu‰ení teoretické poﬁadí v˘znamu a kvalitu dostihu
v ﬁazení podle skupin a kategorií: Gr-1> Gr-2> Gr-3> L> I> II> III>
IV> V.
Miroslav ·koda
Foto: Miroslav ·koda, Terezz Photography

Z kapsáﬁe tety Kvûty

Dobr˘ den, pane Vlasto!
Tak bych Vás asi oslovila,
kdybych Vás potkala.
A protoÏe to moÏné není,
pozdravy svûﬁuji papíru.
Urãitû jste rád dostával dopisy, radûji je ãetl, neÏ psal.
V tom jsme stejní. Teì
v záﬁí, kdyby tomu hvûzdy
chtûly, byste slavil své narozeniny, narodil jste se
právû do ‰koly, ãtvrtého
dne mûsíce, a to v Liberci.
Obdivuji Vás, na‰eho krále
komikÛ. Vím, Ïe jste jím
doopravdy byl, dovedl jste
mluvit rukama, oãima, zpívat, tanãit, hrát v operetû
a v rozhlase, parodovat kohokoliv. Pr˘ jste mûl velkou zálibu v uniformách a umûl jste je i nosit. Elegantnû, frajersky, se
‰viháctvím. A co v‰echno jste stihl. Film, ﬁeditelování divadlu, sport.
Právû pro sport jste byl ochoten udûlat cokoliv, fandil jste v˘hradnû
A. C. Spartû. Líbila se vám cyklistika, ale sám jste si ﬁekl, Ïe s tak slab˘ma nohama moc nedokáÏete, a o to víc jste se upnul k balónu. Nejdﬁív
jako brankáﬁ na ÎiÏkovû a pak jako hráã prvního druÏstva. Na ‰kolu tehdy b˘valo ménû ãasu, ale geniální ãlovûk nemusí v‰echno umût.
Byl jste taky u novin a cítil jste se tam skvûle, jako ryba ve vodû. Co jste
vyzkou‰el? Glosy, fejetony, reportáÏe, dokonce i básnû. Jak ráda bych si

nûjakou pﬁeãetla. Ty se nûkam zatoulaly, ale my máme Va‰e filmy.
Dûkuji za nû. Líbí se mému domácímu veliteli, synoveãkÛm a dokonce
ná‰ pan pes leÏící blízko obrazovky jedním okem sleduje Pﬁednostu stanice: „Vytáhnûte ‰raÀky a pak je zase spusÈte!“ Pak mám obavy, jestli
Vám dají medaili, ãi ne. Kter˘ film byl nejlep‰í? U pokladny stál, Tﬁi vejce do skla, Poboãník jeho Veliãenstva, Byl jednou jeden král, Pﬁednosta
stanice nebo Katakomby?
Vidûla jsem Va‰e filmy nûkolikrát a stále mi to není dost. Chci se smát,
usmívat, uchechtávat. Smích je prospû‰n˘ a zdrav˘, sice se po nûm dûlají vrásky, ale co, já je umím nosit. KdyÏ nad tím tak pﬁem˘‰lím, neurazte se, Vy jste nebyl krasavec, to pûknû krásné ‰lo z Vás nûjak zevnitﬁ,
jako láva ze sopky, byl jste boÏí ãlovûk, Vy jste svoje role Ïil. Je skvûlé,
Ïe zÛstaly uchovány alespoÀ na celuloidov˘ch páskách. A na fotografii,
kterou teì mám pﬁed sebou. Usmíváte se, aÏ je Vám vidût oãní bûlmo,
oboãí dÛleÏitû zvednuté a Va‰e mluvící ruce! Bez nich byste to ani nebyl
Vy.
Je známo, Ïe konec Va‰eho Ïivota se Vám tak nûjak nepovedl, ani ‰Èastn˘ ãas to nebyl. Není vÏdy v‰echno zalité sluncem a v pohodû, ale pûkné to vÛbec nebylo. Radûji nevzpomínat.
Víte, kolik lidí tû‰íte sv˘m umûním, sv˘m herectvím dodnes? MoÏná se
nûkde tam z hereckého nebe ‰ibalsky usmíváte, o Vánocích najdou filmy
s Vámi místo na obrazovkách, byl pﬁece jednou ná‰ Vlasta a je stále.
Dûkuji za to, Ïe jste byl.
Va‰e velká obdivovatelka z JeseníkÛ.
Kvûta Sicová
PS: Blahopﬁeji je‰tû k úspûchu na dostizích v Chuchli, na koni Tasso jste
vyhrál 1. cenu.
Si
Foto: cs.wikipedia.org
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dTest

Jak nakládat s domácím odpadem
¤ada z nás si ãasto klade otázku, jak správnû nakládat s odpadem z domácnosti. Máme povinnost
tﬁídit odpad? Hrozí nám za nesprávné nakládání
s odpady postih? A jak se stanovují poplatky za komunální odpad?
Nikomu se nelíbí pohled na rozsáhlé skládky
odpadu, které jsou nejen neestetické, ale
ukládání odpadu zároveÀ pﬁedstavuje hygienické a zdravotní riziko a rovnûÏ zátûÏ pro Ïivotní prostﬁedí. Se skládkováním odpadu by
se proto mûlo pﬁestat v rámci Evropské unie
jiÏ do roku 2030.
Ke sniÏování mnoÏství odpadu na skládkách
slouÏí takzvaná hierarchie zpÛsobÛ nakládání
s odpady. „Vût‰ina lidí v âeské republice pravidelnû recykluje odpad, málokdo v‰ak ví, Ïe
recyklace je aÏ na tﬁetím místû hierarchie nakládání s odpady, která je zakotvena na základû evropsk˘ch pﬁedpisÛ v zákonû o odpadech. Pﬁednost pﬁed recyklací má pﬁedcházení vzniku odpadu a jeho opûtovné pouÏití,“ vysvûtluje Eduarda
Hek‰ová, ﬁeditelka spotﬁebitelské organizace dTest.
Nejpﬁíznivûj‰í situace by nastala, pokud by nevznikal Ïádn˘ odpad.
Ov‰em alternativní zpÛsob Ïivota naz˘van˘ „zero waste“, tedy Ïivot
bez odpadu, pﬁedstavuje zatím jen nedosaÏiteln˘ ideál. I kdyÏ se ﬁada lidí snaÏí tomuto ideálu pﬁiblíÏit, mÛÏe b˘t demotivující, kdyÏ
se mnoÏství vyprodukovaného odpadu neodráÏí napﬁíklad ve v˘‰i poplatku za komunální odpad.
Poplatek za komunální odpad si stanovuje kaÏdá obec samostatnû
v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o místních poplatcích.
V˘‰e poplatku se mÛÏe v jednotliv˘ch obcích li‰it. Zákonem je stanovena pouze maximální v˘‰e poplatku, a to 1 000 korun. Obec se
ale mÛÏe rozhodnout nevybírat poplatek za komunální odpad.
Obec má moÏnost si zvolit kritérium, na jehoÏ základû stanoví poplatek za komunální odpad. Prvním kritériem mÛÏe b˘t trval˘ pobyt
ãi vlastnictví nemovitosti v obci. Jde v‰ak o velmi formální kritérium, pﬁi kterém se nebere v úvahu mnoÏství vyprodukovaného odpadu. Druh˘m kritériem mÛÏe b˘t pﬁedpoklad, Ïe ãinností fyzické osoby v obci vzniká odpad. „V pﬁípadû, Ïe je poplatek vybírán na základû druhého pﬁedpokladu, je moÏné se povinnosti k jeho úhradû zprostit. K tomu je v‰ak nutné prokázat, Ïe osoba Ïádn˘ odpad neprodukuje. Z rozhodování soudÛ vypl˘vá, Ïe nestaãí pouhé prokázání toho,
Ïe se osoba zbavuje odpadu jinde. Pokud napﬁíklad vlastníte chatu
v obci, která vybírá poplatek na základû druhého zmiÀovaného kritéria, nevyhnete se poplatku tak, Ïe budete odpad odváÏet do místa trvalého pobytu, kde poplatek také platíte,“ uvádí Eduarda Hek‰ová.
ProtoÏe si obce mohou samy zvolit kritérium v˘bûru poplatku za komunální odpad, ãasto dochází k situaci, kdy zaplatíte poplatek vícekrát. Nûkteré obce v‰ak poskytují slevy napﬁíklad pro studenty, kteﬁí
prokáÏou, Ïe se vût‰í ãást roku zdrÏují v jiném mûstû, kde studují. Je
tedy dobré se vÏdy seznámit s poplatkovou vyhlá‰kou obce.
Poplatek za komunální odpad není jediná vûc, o které obec v souvislosti s odpady rozhoduje. Obec má povinnost stanovit vyhlá‰kou
systém nakládání s odpady.
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Pokud odpad produkujete, máte povinnost jej tﬁídit a ukládat na urãená místa v souladu s obecní vyhlá‰kou a zákonem o odpadech.
Existuje tak povinnost tﬁídit papír, plasty, sklo, kovy, nebezpeãn˘ odpad a biologick˘ odpad rostlinného pÛvodu. Obec je pak povinna zajistit místa pro odkládání tohoto odpadu. „Od zaãátku leto‰ního roku
musí obce zajistit i místa pro odkládání jedl˘ch olejÛ a tukÛ, které
zpÛsobují zaná‰ení veﬁejn˘ch kanalizací a zneãi‰tûní jiného odpadu,“
upozorÀuje Eduarda Hek‰ová.
NedodrÏování povinnosti tﬁídit odpad mÛÏe b˘t postihováno jako
pﬁestupek. Pro správné tﬁídûní odpadu je dobré si vÏdy pﬁeãíst pokyny na kontejneru. Nûkteré odpady lze odkládat spoleãnû, napﬁíklad
nápojové kartony se v nûkter˘ch obcích správnû vyhazují do kontejnerÛ spolu s papírem, jinde s plastem. ZároveÀ ne v‰echny druhy papíru, plastu ãi kovu se dají vyhazovat do kontejnerÛ.
Obec v Ïádném pﬁípadû nemÛÏe omezovat produkci komunálního
odpadu fyzick˘mi osobami a má povinnost umoÏnit odloÏení ve‰kerého komunálního odpadu. Nelze tak napﬁíklad stanovit maximální
mnoÏství komunálního odpadu, kter˘ pﬁevezme.
Specifick˘m odpadem, jehoÏ vzniku nelze pﬁedejít, jsou domácí
elektrozaﬁízení, pneumatiky ãi v˘bojky a záﬁivky. „V takovém pﬁípadû jsou v˘robci a prodejci povinni odebírat tyto v˘robky nazpût, aby
zajistili jejich dal‰í vyuÏití nebo odstranûní,“ uzavírá Eduarda
Hek‰ová.
Alexandr Kuchaﬁ, dTest
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