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cena 15 Kč

vyšlo 27. 11. 2020

Ode‰la v˘znamná osobnost mûsta –
Ing. Miloslav Marek

Nov˘ chodník na OkruÏní ulici vybízí
k procházkám

Dûti z janovické ‰kolky pomáhaly
obnovit les

ročník XXII.

Opravy silnice v ulici U Rybníka budou
pokraãovat do 18. prosince

R˘maﬁov hostil mezinárodní závod
v cyklokrosu
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V Hedvû âesk˘ brokát natáãela televize pro cestovatelsk˘ magazín

Upravené parkování na Pﬁíkopech

Mezinárodní závody v cyklokrosu ve Flemmichovû zahradû

Franti‰ek Nedomlel pﬁedal mûstu R˘maﬁov dal‰í ãást betlému

Souãástí nového chodníku na OkruÏní je i dﬁevûn˘ mostek

Nouzov˘ stav a jeho dÛsledky

Dûti z janovické ‰kolky sázely buky na Den stromÛ Foto: M· R˘maﬁov
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Aktuálnû z mûsta

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva mûsta,
které se bude konat
ve ãtvrtek 10. prosince od 17:00
ve velkém sále Stﬁediska volného ãasu
R˘maﬁov na OkruÏní ulici 10.
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Z jednání zastupitelstva
V ﬁádném termínu 5. listopadu probûhlo ve velkém sále Stﬁediska volného
ãasu zasedání zastupitelstva mûsta. Jednání zahájila minuta ticha za zesnulého Miloslava Marka. Dále na úvod místostarostka Lenka Vavﬁiãková blahopﬁála k narozeninám starostovi Luìkovi ·imko a zastupiteli Bronislavu
KoÀaﬁíkovi.
Na programu byla zpráva o hospodaﬁení mûsta k 30. záﬁí 2020 a druh˘ návrh rozpoãtu na rok 2021, kter˘ budou v koneãné verzi zastupitelé projednávat na následujícím zastupitelstvu. Byl schválen i návrh
stﬁednûdobého v˘hledu rozpoãtu mûsta na roky 2021–2024. Dále se
ﬁe‰ily majetkové záleÏitosti. Byly pﬁedstaveny zmûny podmínek pﬁi
poskytování pomoci nájemníkÛm nebytov˘ch prostor postiÏen˘m
mimoﬁádn˘mi opatﬁeními v dobû nouzového stavu (viz samostatn˘
ãlánek). Odbor regionálního rozvoje pﬁipravuje podání Ïádosti o dotaci na opravu Husovy ulice. Mimo jiné se na závûr projednávala
zpráva o zubaﬁské praxi MDDr. Júlie BaláÏové, o které se doãtete
v rubrice Zdravotnictví.
Zasedání zastupitelstva je moÏné vÏdy sledovat v reálném ãase na kanálu YouTube. Odkaz na pﬁím˘ pﬁenos je pﬁedem zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách mûsta souãasnû s podrobnou pozvánkou. Na závûr
vedení mûsta podûkovalo Základní ‰kole R˘maﬁov, Mateﬁské ‰kole
R˘maﬁov a Stﬁedisku volného ãasu za zvládnutí druhé vlny covidu.
Foto a text: JS
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Zastupitelé schválili úpravu podpory podnikatelÛ
Zastupitelé se na svém jednání 5. listopadu vrátili k podmínkám podpory podnikatelÛ podnikajících v prostorách ve vlastnictví mûsta,
kteﬁí byli v podnikání pﬁímo ãi nepﬁímo omezeni mimoﬁádn˘mi
opatﬁeními v dobû nouzového stavu. DÛvodem tohoto kroku byla ministerstvem prÛmyslu a obchodu novû vyhlá‰ená V˘zva 2 k Programu
podpory podnikatelÛ postiÏen˘ch celosvûtov˘m ‰íﬁením onemocnûní
COVID-19 zpÛsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“,
která reaguje na druhou vlnu pandemie koronaviru. V nové v˘zvû
podpoﬁí stát podnikatele úhradou poloviny nájemného za ãervenec,
srpen a záﬁí 2020. Spoluúãast pronajímatele ve formû jakékoli slevy
na nájemném není poÏadována. Okruh oprávnûn˘ch ÏadatelÛ je dán
pﬁesn˘ v˘ãtem, kter˘ odpovídá podnikatelsk˘m ãinnostem zakázan˘m usneseními vlády postupnû pﬁijat˘mi bûhem ﬁíjna 2020.
Îadatel o podporu státu musí mimo jiné splnit podmínku uhrazení
alespoÀ 50 % nájemného za ãervenec, srpen a záﬁí 2020 pﬁed podáním Ïádosti. V tomto bodû jsme se dostali do kolize s jiÏ dﬁíve schvá-

lenou podporou mûsta. Zastupitelé v záﬁí rozhodli, Ïe podnikatelÛm
postiÏen˘m nouzov˘m stavem v jarním období bude poskytnuta podpora tak, Ïe v kombinaci s podporou státu neuhradí v období bﬁezna
aÏ ãervence 2020 Ïádné nájemné. Tito podnikatelé tedy nebyli
schopni podmínku druhé v˘zvy v ãásti úhrady nájmu za ãervenec
2020 splnit.
Z tohoto dÛvodu upravili zastupitelé rozsah slev poskytnut˘ch mûstem v souvislosti s první v˘zvou tak, Ïe sníÏili slevu na nájmu na ãervenec na 50 % a novû poskytli slevu na nájmu ve v˘‰i 50 % na mûsíc srpen 2020. Oãekávan˘ propad pﬁíjmÛ v rozpoãtu Bytermu tak
zÛstane beze zmûny.
Îádosti do druhé v˘zvy COVID – Nájemné ministerstva prÛmyslu
a obchodu je moÏné podávat od 21. ﬁíjna 2020 do 21. ledna 2021,
23:59, a to elektronicky prostﬁednictvím informaãního systému dostupného na webu mpo.cz.
Ing. Lenka Vavﬁiãková
místostarostka

Mûsto poÏádá o dotaci na opravu Husovy ulice
V souãasné dobû probíhá pﬁíprava podkladÛ pro podání Ïádosti o dotaci na
projekt nazvan˘ „Oprava místní komunikace Husova“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvatel, podprogramu Podpora obnovy místních komunikací (dále jen „program MMR“).
Projekt zahrnuje opravu stávající komunikace, opravu a vybudování nového chodníku a revitalizaci pﬁilehl˘ch zelen˘ch ploch na Husovû ulici
od tﬁídy HrdinÛ (Vinotéky na Husovce) aÏ po Hrádek (za bufetem na
Radniãní ulici). Souãástí rekonstrukce bude i vybudování de‰Èové kanalizace, parkovacích stání, stání pro kontejnery a narovnání chodníku
smûrem od autobusového nádraÏí, vãetnû pﬁeloÏky optického kabelu.
Z uvedeného programu MMR je moÏné získat dotaci na obnovu místních komunikací spoãívající v kompletní v˘mûnû konstrukãních vrstev, obnovu kanalizace slouÏící k odvodu de‰Èov˘ch vod z komunikace, vybudování parkovacích stání a opûrn˘ch zdí. Mezi neuznatelné v˘daje jsou zaﬁazeny chodníky vãetnû obrubníkÛ, vybudování
a obnova veﬁejného osvûtlení, parkové a sadové úpravy. Dotace je
poskytována aÏ do v˘‰e 70 % skuteãnû vynaloÏen˘ch uznateln˘ch
nákladÛ akce. Dolní limit dotace na jednu akci ãiní 500 tis. korun,
horní limit 10 mil. korun.
Do stejného programu podávalo mûsto R˘maﬁov Ïádost i v loÀském
roce na opravu ulic Pivovarské, 1. máje a Hornomûstské.
Pﬁedpokládané náklady opravy Husovy ulice ãiní 13 918 tis. korun.

Jde o kvalifikovan˘ odhad, jelikoÏ v souãasné dobû je‰tû není zpracována dokumentace pro provádûní stavby a poloÏkov˘ rozpoãet.
Zastupitelstvo mûsta podání Ïádosti o dotaci schválilo.
Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘maﬁov
Foto: redakce

Nov˘ chodník na OkruÏní ulici a upravené parkování na sídli‰ti Pﬁíkopy
Stavební práce na OkruÏní ulici zahrnovaly vybudování nového
chodníku v celkové délce cca 380 m. Chodník zaãíná u Vûtrné ulice
a vede podél oplocení ‰kolního sportovi‰tû, vjezdu do ‰kolního areálu aÏ k pﬁívodnímu kanálu rybníku za ‰kolou, pﬁes kter˘ byla zﬁízena
nová dﬁevûná lávka. Odtud chodník pokraãuje soubûÏnû s komunikací OkruÏní ulice aÏ po kﬁiÏovatku s Pivovarskou ulicí u polikliniky.
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Zde chodník lemuje stávající odstavnou plochu, která dostala nov˘
povrch. Souãástí byla i zmûna nájezdu na zpevnûnou plochu, kter˘
byl z bezpeãnostních dÛvodÛ zﬁízen smûrem do Pivovarské ulice.
Souãástí stavebních prací bylo také osazení nov˘ch lamp veﬁejného
osvûtlení a stavba kamenného obloÏení vodního kanálu. Práce provedla spoleãnost René Darmovzal z Vrbna pod Pradûdem.

-11-2020

25.11.2020 13:19

Stránka 5

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT
Na sídli‰ti Pﬁíkopy byly dlouhodobû problémy s parkováním, prÛjezdností a celkovou údrÏbou a obsluÏností ulice. Podnût pro zmûnu
dopravního ﬁe‰ení vze‰el také z jednání bezpeãnostní rady mûsta, kde
zástupce Hasiãského záchranného sboru apeloval na vyﬁe‰ení nevyhovující dopravní situace pro pﬁípad potﬁeby zásahu hasiãÛ.
Úprava uliãního prostoru ﬁe‰í nedostatek parkovacích kapacit v prostoru obytné zóny; novû je umoÏnûno parkování pouze na jiÏní stranû ulice, pﬁiãemÏ pﬁed domy ã. 1 a 3 je vybudováno kolmé stání pro
21 vozidel a v oblouku pﬁed domem ã. 5 je pût podéln˘ch parkovacích míst. Parkovací plochy mají povrch ze zasakovací dlaÏby.
Stávající chodník byl posunut smûrem k panelov˘m domÛm. Byl
upraven vjezd do obytné zóny ve smûru z Revoluãní ulice, kde byly

11/2020

zpomalovací pol‰táﬁe nahrazeny pﬁíãn˘m prahem s integrovan˘m
pﬁechodem pro chodce. V rámci v˘stavby byla zﬁízena také dvû kontejnerová stání. Souãástí úpravy bylo i pﬁemístûní ãtyﬁ sloupÛ veﬁejného osvûtlení a zmûna kabelového vedení. Pro zaji‰tûní poÏadovan˘ch nástupních ploch pro hasiãskou techniku bylo nutné v nezbytném rozsahu odstranit i ãást zelenû. Úpravou uliãního prostoru do‰lo
k pﬁesunutí nevhodnû parkujících vozidel na vyhrazená parkovi‰tû,
tím bude umoÏnûna lep‰í obsluÏnost pro vozidla zaji‰Èující údrÏbu –
napﬁ. popeláﬁe, zimní údrÏbu, hasiãe apod. Práce provedla firma
K2 STAV, s. r. o., ze ·ternberka.
Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘maﬁov
Foto: JS

Zastupitelé schválili poskytnutí dotace na terénní programy
pro dûti a mladé dospûlé
Zastupitelstvo mûsta schválilo poskytnutí dotace spoleãnosti Hope House,
z. s., na úhradu v˘dajÛ spojen˘ch s poskytováním sluÏby terénních programÛ
pro dûti a mladé dospûlé od 6 do 26 let v R˘maﬁovû ve v˘‰i 121 320 korun.
Nezisková organizace Hope House, z. s., z Bﬁidliãné provozuje od leto‰ního roku v R˘maﬁovû terénní programy pro dûti a mladé dospûlé
od 6 do 26 let. Jde o sociální sluÏbu, která pomáhá nezletil˘m i mladistv˘m pﬁekonávat rÛzné problémy. SluÏba je poskytována terénní
formou pﬁímo v prostﬁedí mladistv˘ch a mlad˘ch dospûl˘ch.
Uveden˘ druh sluÏby v R˘maﬁovû dosud chybûl. Posláním organizace je podporovat smysluplné trávení ãasu dûtí, kamarádskou podporu a pomoc, moÏnost si povídat bez autoritativního a represivního

pﬁístupu, upozorÀování na nebezpeãí ‰kodliv˘ch jevÛ (kouﬁení, drog,
alkoholu, zá‰koláctví, poru‰ování zákonÛ), osvûta a zaji‰Èování bezpeãného Ïivota dûtí.
Nezbytnou podmínkou pro financování z prostﬁedkÛ Krajského úﬁadu Moravskoslezského kraje je finanãní spoluúãast obce. Proto mûsto R˘maﬁov podpoﬁilo financování uvedené sluÏby ãástkou
121 320 korun. Skuteãné náklady sluÏby budou ãinit 606 600 korun.
SluÏba bude zamûstnávat v R˘maﬁovû jednu terénní pracovnici
na pln˘ úvazek a dal‰í tﬁi pracovníky na ãásteãné úvazky.
Bc. Iveta Podzemná, MBA
vedoucí odboru sociálních vûcí MûÚ R˘maﬁov

V˘sadba dotaãní zelenû – iniciativa Sázíme budoucnost
Mûsto R˘maﬁov na základû v˘zvy ã. 9/2019 z Národního operaãního
programu Îivotní prostﬁedí pﬁipravilo a následnû na zaãátku leto‰ního léta podalo projekt na v˘sadbu zelenû v R˘maﬁovû. Dne
31. 7. 2020 nám byla pﬁiznána dotace a zaãala se pﬁipravovat realizace akce.
Projekt ﬁe‰il v˘sadbu v Edrovicích v blízkosti ulice Karla Schinzela.
Cílem projektu je zachovat povûdomí o star˘ch odrÛdách ovocn˘ch
dﬁevin, které byly vybrány na základû v˘sledkÛ mapování v˘skytu
star˘ch ovocn˘ch odrÛd na R˘maﬁovsku a jejich stanovi‰tních nárokÛ.
Pﬁedmûtem finanãní podpory byl jen nákup stromÛ a materiálu k v˘sadbû, nikoliv úhrada prací spojen˘ch s v˘sadbou, protoÏe projekt
pﬁedpokládal, Ïe se do sázení stromÛ zapojí veﬁejnost. Cílem posky-

tovatele dotace je touto cestou zv˘‰it zájem obãanÛ o Ïivotní prostﬁedí a kvalitní veﬁejn˘ prostor, kter˘ se stane dostupn˘m, bezpeãn˘m a atraktivním místem a zohlední potﬁeby ãlenÛ místí komunity.
Do sázení se zapojily dûti z fotbalov˘ch pﬁípravek a atletického klubu spoleãnû se sv˘mi rodiãi a pod odborn˘m dohledem mûstsk˘ch
zahradnic a autorky projektu Lenky Ptáãkové, referentky odboru Ïivotního prostﬁedí. Sázení probûhlo v sobotu 14. listopadu, a i pﬁes nevlídné poãasí se akce vydaﬁila. Celkem bylo vysazeno 47 stromÛ
(muchovníky, tﬁe‰nû, jablonû, ‰vestky…). Chtûl bych touto cestou
v‰em zúãastnûn˘m moc podûkovat.
Ludûk ·imko
Foto: Lenka Ptáãková

Zmûna telefonních ãísel organizace Byterm R˘maﬁov od 1. prosince
Byterm R˘maﬁov, p. o., upozorÀuje, Ïe od 1. 12. 2020 dojde ke zmûnû telefonních ãísel organizace. Souãasné telefonní kontakty na
v‰echny zamûstnance pﬁestanou k uvedenému datu platit a následnû
budou k dispozici pouze nová telefonní ãísla.
Nová telefonní ãísla:
554 254 360 – Dagmar ·anovcová, provozní technik

554 254 361 – Bc. Ivana Sitorová, ﬁeditelka organizace
554 254 362 – Dagmar Sitorová, provozní technik
554 254 363 – Marcela Fofová, referent nájemného bytÛ, pokladna
554 254 364 – Eva Casciani, referent nájemného nebytov˘ch prostor
554 254 366 – Bohumír Honsárek, vedoucí provozní technik
554 254 367 – Petra Vepﬁeková, DiS., ekonom
Bc. Ivana Sitorová, ﬁeditelka organizace
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Opravy provedené organizací Byterm v roce 2020
V leto‰ním roce pﬁíspûvková organizace Byterm R˘maﬁov pokraãovala v plánovan˘ch opravách bytového a nebytového fondu mûsta. Dle schváleného
investiãního plánu ve v˘‰i 11,3 mil. korun bylo zatím proinvestováno 9,3 mil.
korun.
Nejvût‰í akcí, která byla realizována, je revitalizace fasády bytového
domu na adrese Opavská 38, Janovice se zachováním historick˘ch
prvkÛ v celkové v˘‰i 2 018 452 korun provedená firmou STAS, v. o. s.
Stﬁe‰ní plá‰tû byly vymûnûny na objektech Julia Sedláka 18 (SVâ
a knihovna) a Sokolovská 42 a 44. Nová okna a vstupní dveﬁe byly
osazeny na bytov˘ch domech Opavská 13, Revoluãní 8 a ÎiÏkova 1.

Nelze opomenout ani generální opravu schodi‰tû stravovacího pavilonu v areálu nemocnice v celkové v˘‰i 493 663 korun realizovanou
firmou Ludvas Trade, s. r. o.
Ve‰keré investice jsou realizovány dle pﬁedem stanoveného harmonogramu prací. Do konce roku máme pﬁed sebou je‰tû nûkolik rozpracovan˘ch projektÛ, které budou dokonãeny i pﬁes obtíÏe zpÛsobené souãasnou pandemií COVID 19. Leto‰ní rok pﬁinesl sv˘m prÛbûhem na‰í organizaci ztíÏené pracovní podmínky, proto chci podûkovat v‰em zamûstnancÛm za plné nasazení pﬁi plnûní pracovních povinností.
Foto a text: Bc. Ivana Sitorová, ﬁeditelka organizace

Názory r˘maﬁovsk˘ch zastupitelÛ
âlánek zastupitele JUDr. Jana Cutáka byl rozdûlen na dvû ãásti s ohledem na jeho obsáhlost, pﬁiãemÏ nyní je zveﬁejnûna první ãást jeho sdûlení a druhá ãást bude oti‰tûna v pﬁí‰tím ãísle. Plné znûní je uveﬁejnûno na webov˘ch stránkách mûsta https://bit.ly/3lRTSZz.

„O ãem vedení radnice v RH nepí‰e …“ (1. ãást)
V této nové podrubrice „O ãem vedení radnice v RH nepí‰e…“ bych
vás do budoucna rád seznamoval s nûkter˘mi „zajímavostmi“ z dûní
na r˘maﬁovské radnici za uplynulé období, o jejichÏ existenci bûÏn˘
obãan ze strany vedení mûsta povût‰inou do v‰ech podrobností informován není, pakliÏe se tedy osobnû a o konkrétní vûc aktivnû a do
hloubky sám nezajímá.
K aktuálnímu tématu minulého mûsíce v‰ak uvedu nejprve nûkolik
dÛleÏit˘ch informací o skuteãnostech, které jsou nezbytné pro pochopení celé vûci.
Pﬁed nûkolika mûsíci rozhodlo vedení mûsta o zákazu zveﬁejÀování
poﬁizovan˘ch videozáznamÛ ze zasedání zastupitelstva a staÏení jiÏ
nûkolika poﬁízen˘ch videozáznamÛ z internetov˘ch stránek mûsta
R˘maﬁova. O zpﬁístupnûní jejich obsahu obãanÛm na webov˘ch
stránkách mûsta se sv˘m podnûtem na poãátku volebního období zasadili právû zastupitelé za hnutí ANO. V tomto okamÏiku tak povaÏuji za svoji obãanskou povinnost, zejména pak povinnost opoziãního zastupitele, objektivnû informovat rovnûÏ ãtenáﬁe R˘maﬁovského
horizontu o aktuálních otázkách projednávan˘ch v zastupitelstvu
mûsta a také nechvalném pﬁístupu souãasn˘ch pﬁedstavitelÛ vedení
radnice k zástupcÛm opozice. Touto cestou chci mimo jiné upozornit
rovnûÏ na odsouzeníhodné reakce stávajícího starosty vÛãi obsahu
pﬁedkládan˘ch protinávrhÛ usnesení a vÛãi prezentovan˘m názorÛm
mnou, názorov˘m oponentem, zaloÏen˘m v˘luãnû na snadno doloÏiteln˘ch a nevyvratiteln˘ch skuteãnostech.
Jsem pevnû pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe jednostrannû prosazovanou doktrínu jediného správného názorového proudu ze strany souãasného
vedení mûsta a koalice, napﬁíklad prostﬁednictvím „hlásné trouby“
radnice – R˘maﬁovsk˘ horizont, povût‰inou také internetov˘ch stránek mûsta nebo nyní rovnûÏ Mobilního rozhlasu, nelze v Ïádném pﬁípadû povaÏovat za demokratickou, svobodnou a rovnocennou soutûÏ
více politick˘ch uskupení odli‰ného zamûﬁení.
V pﬁímé souvislosti s projednávan˘mi body programu na zasedání
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zastupitelstva mûsta ã. 13 ve stﬁedu 23. 9. 2020 v sále Stﬁediska volného ãasu R˘maﬁov mû k sepsání otevﬁeného dopisu panu ·imko (viz
pﬁílohu v závûru) pﬁimûl jeho nepatﬁiãn˘ atak v podobû dehonestujícího verbálního projevu a jednání vÛãi m˘m prezentovan˘m názorÛm a mnû, coby osobû opoziãního zastupitele.
Dovolte mi, abych vás touto cestou s podstatou celé vûci ve struãnosti nejprve seznámil.
1.
Mezi mnou a vedením mûsta panuje mimo jiné dlouhodobû rozdíl v názoru na pﬁetrvávající smûÀování ãástí vodovodního ﬁadu v majetku mûsta (aktuálnû v Edrovicích) za akcie spoleãnosti VaK
Bruntál, a. s. Je tomu tak zejména z toho dÛvodu, Ïe samotn˘ ﬁeditel,
dále tﬁi z pûtiãlenného obsazení pﬁedsednictva a ãást ãlenÛ dozorãí rady této obchodní korporace byli v‰ichni jiÏ tﬁikrát Okresním soudem
v Bruntále, dosud nepravomocnû, odsouzeni k mnohamûsíãním podmínûn˘m trestÛm odnûtí svobody, penûÏit˘m trestÛm v ﬁádu nûkolika desítek tisíc korun a k dal‰ím trestÛm spoãívajícím v zákazu v˘konu funkce osoby odpovûdné za spravování a opatrování cizího majetku a v˘konu manaÏerského ﬁízení cizího podnikatelského subjektu
ãi k trestu zákazu v˘konu funkce ãlena orgánÛ obchodních spoleãností. Pﬁes tuto shora uvedenou závaÏnou skuteãnost minulé i souãasné vedení mûsta, nyní v ãele s panem ·imko, ve sv˘ch plánech
usilovalo a stále usiluje také o smûnu stávající kanalizaãní sítû mûsta
R˘maﬁova, doposud vedené v majetku a ve správû mûsta, opût
za akcie VaK Bruntál, a. s.
Má pﬁedstava o odpovûdném nakládání se strategick˘m majetkem
naopak spoãívá v zachování pﬁímé kontroly mûsta R˘maﬁova
nad sv˘m majetkem i do budoucna s tím, Ïe buìto si velmi zachovalou infrastrukturu kanalizaãní sítû ve svém vlastnictví bude
mûsto spravovat i nadále vlastními prostﬁedky, kupﬁíkladu prostﬁednictvím stávajících Mûstsk˘ch sluÏeb R˘maﬁov, s. r. o., nebo v zadávacím ﬁízení správu a údrÏbu kanalizaãní sítû v R˘maﬁovû svûﬁí
za nejv˘hodnûj‰í nabídku do nájmu renomovanému vítûzi vze‰lému
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za transparentních podmínek z vyhlá‰ené veﬁejné soutûÏe.
Z pozice zastupitele jsem proto z dÛvodu naprosté ztráty dÛvûry
v doposud povûﬁené osoby správou cizího majetku ve spoleãnosti
VaK Bruntál, a. s., a souãasnû pﬁi uplatnûní pﬁedbûÏné opatrnosti
v budoucím odpovûdném nakládání s majetkem mûsta R˘maﬁova
pﬁedloÏil svÛj protinávrh usnesení zastupitelstva o vylouãení
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schválení zam˘‰leného zámûru na smûnu novû vybudovaného vodovodu mûstem R˘maﬁov v k. ú. Edrovice za akcie VaK Bruntál,
a. s., a to alespoÀ do doby vydání pravomocného verdiktu soudÛ
nad v‰emi 11 odsouzen˘mi osobami.
JUDr. Jan Cuták, zastupitel za hnutí ANO 2011
www.rymarovbudelip.cz

Reakce na pﬁedchozí ãlánek
Zastupitel JUDr. Jan Cuták opût ãtenáﬁÛm pﬁedkládá celou ﬁadu polopravd a z kontextu vytrÏen˘ch informací, které mají vyvolat dojem,
Ïe se na radnici celé roky dûly nepﬁístojnosti a souãasné vedení
v tomto trendu pokraãuje. Jaká je ale skuteãnost?
UÏ první informace o tom, Ïe vedení mûsta rozhodlo o zákazu zveﬁejÀování poﬁizovan˘ch videozáznamÛ ze zasedání zastupitelstva je
jen poloviãní pravdou. Skuteãnost je taková, Ïe právní pﬁedpisy chránící osobní údaje stanoví povinnost zveﬁejÀovat pouze anonymizované záznamy. To znamená odstranit z uloÏeného a kdykoliv pﬁístupného záznamu v‰echny osobní údaje, které pﬁi projednávání zaznûly.
Tuto povinnost nejsme schopni naplnit. MÛÏeme zveﬁejÀovat prÛbûh
zasedání v plném znûní, jak to ostatnû dûlá celá ﬁada jin˘ch mûst.
Jsme ale pﬁesvûdãeni, Ïe pan Cuták by byl prvním, kdo bude poukazovat na protiprávnost zveﬁejnûní neanonymizovaného záznamu ze
ZM. Naproti tomu on-line pﬁenos anonymizaci nepodléhá.
Takto bychom mohli rozporovat tvrzení pana zastupitele vûtu po vûtû, ale vûnujme se „kauzám“, které on sám povaÏuje za podstatné.
Prvním bodem je postoj mûsta ke spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.
Smûnû nového vodovodu o délce 0,5 km za akcie spoleãnosti jsme se
vûnovali v minulém ãísle R˘maﬁovského horizontu. Zde je moÏná
vhodné doplnit, Ïe pro vloÏení vodovodu se na zastupitelstvu vyslovilo 16 z dvaceti pﬁítomn˘ch zastupitelÛ, dva se zdrÏeli a dva byli proti.
Spor nûkolika osob spjat˘ch se spoleãností VaK se ﬁe‰í jiÏ pût let
a dosud v nûm nezaznûl koneãn˘ verdikt. Byly vyneseny dva nepravomocné rozsudky. Po prvním rozsudku krajsk˘ soud vrátil cel˘ pﬁípad k doﬁe‰ení zpût okresnímu soudu, protoÏe v rozsudku shledal ﬁadu chyb a nedostatkÛ. Nyní se odsouzení opût odvolali ke krajskému
soudu a ãekají na jeho rozhodnutí. „UplatÀování pﬁedbûÏné opatrnosti v odpovûdném nakládání s majetkem mûsta“ je jen dal‰í politickou proklamací pana zastupitele, která nemá reálné opodstatnûní.
Jak˘ mÛÏe mít pﬁípadné pravomocné odsouzení tûchto osob dopad na
fungování spoleãnosti VaK? Nijak˘. Dotãen˘m osobám skonãí v˘kon funkce v orgánech této spoleãnosti ze zákona a jejich vliv na
správu majetku VaK bude nulov˘. Ale do pravomocného verdiktu

soudu, jehoÏ v˘sledek nelze dopﬁedu pﬁedjímat, je potﬁeba na nû pohlíÏet jako na nevinné. O základní zásadû práva, tzv. presumpci neviny, uÏ urãitû sly‰el i nepouãen˘ laik, natoÏ právnû vzdûlaná osoba.
Zásada presumpce neviny v praxi znamená, Ïe i ten, kdo je momentálnû obvinûn z nûjakého trestného ãinu, by nemûl nik˘m b˘t pﬁedem
odsuzován a dehonestován. K „pﬁedbûÏné opatrnosti“ a odkládání
smûny nového vodovodu za akcie tedy není dÛvod. A proã pan zastupitel na tomto místû otevírá otázku smûny kanalizaãní infrastruktury mûsta za akcie VaK Bruntál, a. s.? Netu‰íme. O moÏnosti vloÏení kanalizaãní infrastruktury jednala poprvé a naposledy rada mûsta
v bﬁeznu tohoto roku a jen proto, Ïe vloÏení mûstské kanalizace
schválili roku 2018 bruntál‰tí zastupitelé. V bﬁeznu se diskuse o vloÏení kanalizace omezila na seznámení se s v˘hodami a nev˘hodami
tohoto kroku pro mûsto R˘maﬁov a dopady, které by to mûlo pro stávajícího správce sítû, spoleãnost Mûstské sluÏby R˘maﬁov, s. r. o.
Definitivní rozhodnutí o vloÏení kanalizace je ale natolik zásadní
krok, kter˘ bude vyÏadovat mnohem hlub‰í rozbor, Ïe „úsilí minulého ãi souãasného vedení mûsta“ k realizaci jak˘chkoliv plánÛ v tomto smûru nestaãí. Pan Cuták zde vûdomû vytváﬁí dojem, Ïe vedení
mûsta kuje pikle za zády zastupitelÛ.
Na závûr dovolte poloÏit Vám, ãtenáﬁÛm RH, otázku. Jak˘ dojem ve
Vás vyvolává následující vûta, kterou ukonãil JUDr. Cuták svÛj
e-mail v jiné vûci urãen˘ zastupitelÛm dne 3. 11. 2020? „Vedení a rado mûsta, koaliãní zastupitelé, redakãní rado RH, dovolím si vám
v‰em jiÏ nyní pﬁedpovûdût, budete-li setrvávat i nadále v po‰lapávání zákonnosti zakotvené v právním systému âeské republiky v takové
intenzitû jako doposud, není daleko doba, kdy si od takového navyknutého zpÛsobu jednání dáte na pár let oddych.“ Je Va‰ím prvním
dojmem v˘hrÛÏka? My jsme mûli tent˘Ï dojem. Na‰tûstí nám pan zastupitel Cuták na ZM dne 5. 11. 2020 vysvûtlil, Ïe tím myslel rozhodnutí voliãÛ o na‰em dal‰ím setrvání ve funkcích po nejbliÏ‰ích
volbách. Musíme konstatovat, Ïe v tom jsme si my, zastupitelé, rovni – voliãi budou rozhodovat o v‰ech jednadvaceti zastupitelích.
Ing. Lenka Vavﬁiãková, Ing. Ludûk ·imko

UÏiteãná informace

Od 2. listopadu
je ulice U Rybníka uzavﬁena
Od 2. listopadu do 18. prosince 2020 probíhá oprava komunikace
v ulici U Rybníka. Ulice je úplnû uzavﬁena, pro obãany trvale bydlící v ulici U Rybníka je po dobu stavby zaji‰tûn pouze pû‰í pﬁístup,
vjezd bude umoÏnûn pouze sloÏkám integrovaného záchranného
systému za pomoci zástupcÛ stavby. Pro zahrádkáﬁe z kolonie
U Lomu je omezen˘ pﬁíjezd pﬁes úãelovou komunikaci navazující na
silnici II/445 (od RÛÏku na Harrachov), pû‰í pﬁístup je s omezením
a opatrností umoÏnûn pﬁes opravovanou ulici U Rybníka.
Foto a text: MûÚ R˘maﬁov

Pﬁedplatné R˘maﬁovského horizontu na rok 2021
Od 1. prosince je moÏné si zakoupit pﬁedplatné R˘maﬁovského horizontu na rok 2021. Stejnû jako letos, i v pﬁí‰tím roce bude mûsíãník
vycházet vÏdy poslední pátek v mûsíci s v˘jimkou prosince, kdy vydání vychází na pátek pﬁed vánoãními svátky.
R˘maﬁovsk˘ horizont je moÏno zakoupit v prodejnách v rámci na‰eho regionu; pﬁedplatitelÛm je doruãován v den vydání, pﬁípadnû následující pracovní den, a to prostﬁednictvím rozná‰kové nebo po‰tovní sluÏby. Cena celoroãního pﬁedplatného (12 ﬁádn˘ch ãísel) ãiní

180 Kã na rok pro obãany R˘maﬁova a jeho místních ãástí (Edrovice,
Janovice, Jamartice, Ondﬁejov, Stránské). Pﬁedplatitelé mimo
R˘maﬁov jsou povinni uhradit náklady na po‰tovné ve v˘‰i 204 Kã za
rok, celkové pﬁedplatné tedy bude ãinit 384 Kã za rok.
R˘maﬁovsk˘ horizont je moÏno odebírat rovnûÏ v elektronické podobû za cenu pﬁedplatného bez po‰tovného, tj. 180 Kã za rok, aktuální
vydání novin je pﬁedplatitelÛm zasíláno na jimi uvedenou elektronickou adresu v den vydání. Je nutno vzít v úvahu, Ïe elektronická ver-
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ze mûsíãníku má objem dat cca 7 MB, a poãítat s tím tedy v nastavení své e-mailové schránky. Pﬁedplatitelé ti‰tûného vydání
R˘maﬁovského horizontu mohou v pﬁípadû zájmu obdrÏet navíc
elektronickou podobu mûsíãníku zdarma.
V pátek 15. ledna 2021 vyjde mimoﬁádné ãíslo Fotografové
R˘maﬁovska, které je rovnûÏ moÏno si pﬁedplatit, a to za cenu 20 Kã
(+ pﬁípadné po‰tovné ve v˘‰i 17 Kã). Pokud chcete pﬁedplatné
R˘maﬁovského horizontu zakoupit jako vánoãní dárek, mÛÏete tak

uãinit pﬁímo v redakci (námûstí Míru 1, 3. poschodí, dveﬁe ã. 407),
kde vám bude dárkov˘ certifikát po zaplacení pﬁímo vystaven.
Pﬁedplatné si mÛÏete objednat také vyplnûním pﬁihlá‰ky, kterou získáte na podatelnû Mûstského úﬁadu, pﬁípadnû vyplnûním elektronického formuláﬁe na adrese https://bit.ly/predplatne_2021. Na základû
toho bude pﬁedplatiteli vystavena faktura, kterou uhradí osobnû na
podatelnû Mûstského úﬁadu R˘maﬁov, nebo bankovním pﬁevodem.
Leona Pleská, vedoucí odboru ‰kolství a kultury

Pomoc osobám se zdravotním postiÏením a seniorÛm nejen v dobû koronakrize
¤ada osob se zdravotním postiÏením a seniorÛ je v men‰í ãi vût‰í míﬁe odkázána na pomoc druh˘ch (rodiny, znám˘ch ãi sociálních sluÏeb). Centrum pro zdravotnû postiÏené Moravskoslezského kraje,
o. p. s., mÛÏe pomoci s nákupy, úklidem domácnosti, doprovodem
k lékaﬁÛm nebo pﬁi zaji‰Èování osobní hygieny. Centrum také bûÏnû
pomáhá s volnoãasov˘mi aktivitami, klienti mají moÏnost si s nûk˘m
popovídat ãi vyﬁe‰it osobní záleÏitosti a problémy. Centrum zaji‰Èuje
tyto sociální sluÏby:
- osobní asistenci (napﬁ. úklid domácnosti, zaji‰tûní nákupu, pomoc pﬁi osobní hygienû, pﬁesunech, vyplnûní volného ãasu aj.);
- individuální bezbariérovou dopravu (zaji‰tujeme dopravu také
speciálnû upraven˘m vozidlem pro vozíãkáﬁe);
- pÛjãovnu kompenzaãních pomÛcek (napﬁ. toaletního kﬁesla, chodítka, vozíku aj.);

- poradnu pro osoby se zdravotním postiÏením (pomoc pﬁi vyﬁízení invalidního dÛchodu, dávek pro osoby se zdravotním postiÏením aj.).
Je dÛleÏité, aby lidé se zdravotním postiÏením a senioﬁi nezÛstali bez
potﬁebné pomoci. SluÏby jsou poskytovány nepﬁetrÏitû od zaãátku
epidemie koronaviru a pﬁi jejich poskytování se pracovníci ﬁídí
aktuálními vládními pﬁedpisy a kladou dÛraz na zaji‰tûní zdraví
a bezpeãnosti jak klientÛ, tak sebe sam˘ch. BliÏ‰í informace o na‰í
organizaci a nabízen˘ch sluÏbách naleznete na internetov˘ch stránkách www.czp-msk.cz ãi na pracovi‰ti.
Centrum pro zdravotnû postiÏené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Dr. E. Bene‰e 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon: +420 554 718 068
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz
Zdroj: MûÚ R˘maﬁov

Malé a stﬁední podniky mohou vyuÏít veﬁejn˘ch zakázek
Národní agentura pro veﬁejné zakázky, o. p. s., zahájila distribuci elektronické pﬁíruãky Jak zapojit malé a stﬁední firmy regionálního charakteru do
veﬁejn˘ch zakázek. V souãasné dobû omezování není situace v mal˘ch
a stﬁedních firmách nijak jednoduchá. Jednou z moÏností, jak pﬁeÏít, jsou veﬁejné zakázky.
Malé a stﬁední podniky obvykle nedisponují specializovan˘mi administrativními pracovníky, kteﬁí jsou dobﬁe obeznámeni s jazykem
a procedurami veﬁejn˘ch zakázek. Pﬁi vyhledávání pﬁíslu‰n˘ch podnikatelsk˘ch pﬁíleÏitostí a sestavování nabídek ãasto ãelí vût‰ím obtíÏím neÏ velké podniky.
V rámci iniciativy Chytr˘ zadavatel vznikl projekt pomoci s cílem

zmírnûní dopadÛ vyvolan˘ch pandemií Covid-19 na malé a stﬁední
podnikatele regionálního charakteru jejich vy‰‰ím zapojením do vyhla‰ovan˘ch veﬁejn˘ch zakázek. Souãástí tûchto aktivit se stala i pﬁíruãka, která je urãena zadavatelÛm veﬁejn˘ch zakázek. V ní jsme se
jako její autoﬁi rádi podûlili o své zku‰enosti z oblasti zpﬁístupnûní
veﬁejn˘ch zakázek mal˘m a stﬁedním podnikÛm.
Publikace vznikla za finanãní podpory Moravskoslezského kraje a je
poskytována zdarma. Pro získání elektronické pﬁíruãky zavítejte na
na‰e webové stránky www.chytryzadavatel.cz.
Mgr. Vlastimil Kﬁesálek, LL.M.
Národní agentura pro veﬁejné zakázky, o. p. s.

Covid Portál – vládní opatﬁení lidskou ﬁeãí
Takto byly pﬁedstaveny nové webové stránky
covid.gov.cz – Covid Portál. Na tûchto stránkách je
maximum ovûﬁen˘ch informací, které se tímto zpÛsobem dostávají k ‰iroké veﬁejnosti. Vládní opatﬁení
jsou zde vysvûtlována pﬁehlednû, lidé najdou, jaká
epidemická opatﬁení aktuálnû platí nebo jak ﬁe‰it rÛzné Ïivotní situace, do nichÏ se v souvislosti s nemocí
Covid-19 mohou dostat. Odpovídá napﬁíklad na otáz-

ky, které provozovny a obchody nyní fungují, jak
zvládnout psychickou tíhu pandemie a opatﬁení, kolik mÛÏou lidé pozvat hostÛ na svatbu nebo jestli mohou tﬁeba na rande. Pﬁedstaveny jsou zde i covidové
kompenzaãní programy a mnoho dal‰ího. Web
covid.gov.cz seznamuje s opatﬁeními i v anglickém
jazyce.
JS
Zdroj: covid.gov.cz

Zdravotnictví

Informace o provozu zubaﬁské praxe MDDr. Júlie BaláÏové
Zubaﬁskou praxi zahájila MDDr. Júlia BaláÏová na zaãátku ãervence 2020.
Evidence zájemcÛ probíhá v˘hradnû elektronickou formou prostﬁednictvím
e-mailu, zájemci nad 60 let se mohou pﬁihlásit i písemnû. Vzhledem k tomu, Ïe
paní doktorka se chce a musí vûnovat v˘hradnû péãi o pacienty, není moÏné,
aby vyﬁizovala telefonní hovory a Ïádosti o osobní kontakt. I z toho dÛvodu
není v jejích silách reagovat na v‰echny obdrÏené Ïádosti.
K dne‰nímu datu eviduje MDDr. BaláÏová cca 1 500 e-mailÛ z celé
âR. Podle sv˘ch slov provádí dennû 10 aÏ 15 vy‰etﬁení. Poãet proveden˘ch prvních prohlídek ke konci záﬁí je cca 230, ãást tûchto pacientÛ uÏ absolvovala opakované o‰etﬁení, takÏe celkov˘ poãet náv‰tûv je násobnû vy‰‰í. Pﬁi první konzultaci trvající zhruba 30 minut
jsou zhotoveny rentgenové snímky, zubaﬁka informuje zájemce o formû spolupráce a podmínkách pﬁevzetí pacienta do péãe.
„SnaÏím se udrÏovat objednací doby v rozumném ãase, momentálnû
jsou to dva aÏ tﬁi t˘dny, a nedávat první termín na o‰etﬁení za pÛl ro-
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ku, coÏ je u nûkter˘ch jin˘ch praxí bûÏné. V pÛvodní informaci jsem
uvedla, Ïe budu pﬁijímat pacienty jen do ﬁíjna. Tuto informaci bych
ráda opravila, na‰e zubní ambulance bude pﬁijímat pacienty i dále
podle aktuální kapacity pracovi‰tû,“ osvûtlila situaci MDDr. Júlia
BaláÏová.
Je uÏ znám˘m faktem, Ïe nûkteré stomatologické v˘kony jsou dnes
pacienty hrazeny pﬁímo, protoÏe je poji‰Èovna nehradí, a pacienti
o tom musí b˘t pﬁedem informováni. Samotn˘ akt „registrace“ povaÏuje lékaﬁka za byrokratick˘ úkon, protoÏe pacientovi garantuje navíc
pouze pravidelné preventivní prohlídky na úãet zdravotní poji‰Èovny.
Vût‰ina ostatních ambulantních stomatologick˘ch v˘konÛ hrazen˘ch
z veﬁejného zdravotního poji‰tûní není vázaná na registraci. Podstatné
je, zda má lékaﬁ smlouvu s pacientovou zdravotní poji‰Èovnou.
Zájmem absolventÛ zubaﬁsk˘ch fakult i nové r˘maﬁovské zubaﬁky je
zejména nauãit pacienty peãovat o svÛj chrup, léãit je a vyléãit, ni-
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koliv provádût jen „údrÏbu“ chrupu a ﬁe‰it akutní a bolestivé problémy. „Chceme o‰etﬁovat pacienty tak, aby nenastala situace, kdy by
pﬁi‰li aÏ s akutní bolestí. Chci apelovat na rodiãe mal˘ch dûtí, které
jsme zatím nekontaktovali, aby zatím nav‰tívili pracovi‰tû dentální
hygieny. Zubní kaz je totiÏ nejãastûj‰í onemocnûní, které zubaﬁ
v ordinaci o‰etﬁuje, a pﬁitom se mu dá jednodu‰e a efektivnû pﬁedejít. KdyÏ svoje dítû i sebe nauãíte správnû se o zuby starat, budete
k zubaﬁi chodit jen na preventivní prohlídky a dal‰í zákroky moÏná
nebudou ani nutné. Neãekejte proto na termín registrace, ale zatím
udûlejte sami kroky ke zdravému chrupu. KdyÏ pÛjdete na dentální
hygienu bez dûtí, ﬁeknûte hygienistce, v jakém vûku jsou va‰e dûti, ráda se s vámi podûlí o tipy a triky, jak s nimi správné ãi‰tûní zvlád-

11/2020

nout,“ seznámila s dal‰ími moÏnostmi péãe zubaﬁka.
MDDr. BaláÏová má uzavﬁeny smlouvy se V‰eobecnou zdravotní poji‰Èovnou, Zdravotní poji‰Èovnou MVâR, âeskou prÛmyslovou zdravotní poji‰Èovnou, Revírní bratrskou poji‰Èovnou, Vojenskou zdravotní poji‰Èovnou a Oborovou zdravotní poji‰Èovnou.
„Poslední prosba je na v‰echny, kteﬁí si z jak˘chkoliv dÛvodÛ náv‰tûvu na‰í ordinace rozmysleli, aby nám to dali vûdût formou SMS nebo
e-mailu (pozn. redakce: tel. ã. 725 920 582, zubkaregistrace@seznam.cz), pﬁípadnû se neobjednávali, pokud nehodlají pﬁijít. Na první konzultaci u kaÏdého pacienta mám vyhrazeno 30 minut a je ‰koda blokovat termíny pro ty, kteﬁí mají skuteãn˘ zájem o o‰etﬁení,“
uzavﬁela Júlia BaláÏová.
JS

Okénko lékárníka: R˘ma
„Neléãená r˘ma t˘den, léãená sedm dní“ – známé rãení, které dokládá, Ïe na vyléãení r˘my léky
vlastnû neexistují. CoÏ se dá
v podstatû potvrdit u klasické nealergické r˘my virového pÛvodu.
Známe to v‰ichni, ucpan˘ nos
a vodnat˘ v˘tok z nûj spojen˘
s bolestí hlavy a nûkdy i zv˘‰enou
teplotou. Pﬁíznaky vût‰inou
opravdu do t˘dne ustoupí, a pokud nedojde k rozvoji bakteriální
infekce, pacient prakticky Ïádnou léãbu nepotﬁebuje.
Pravdou je, Ïe i r˘ma umí ãlovûka pûknû potrápit, a kdyÏ nemÛÏe zÛstat doma v posteli, znepﬁíjemÀuje neustálé smrkání a k˘chání bûÏné
denní ãinnosti nejen pacientovi, ale i blízkému okolí. Proto uÏ na
podzim stoupá poptávka po rÛzn˘ch nosních sprejích a kapkách. Na
trhu jsou v podstatû dva druhy nosních pﬁípravkÛ. Ty s chemickou
úãinnou látkou, které vût‰inou spolehlivû uvolÀují nos a zastavují tekoucí r˘mu, mohou se v‰ak pouÏívat pouze t˘den. Pak totiÏ hrozí po‰kození nosní sliznice nebo pﬁechod do chronické r˘my. Z hlediska
léãby a prevence komplikací r˘my se jako lep‰í jeví pﬁípravky s moﬁskou vodou, bylinkami nebo homeopatika.

Komplikovanûj‰í je situace u kojencÛ a batolat, kteﬁí je‰tû neumí
smrkat. Tady je velmi dÛleÏité odsávání nosního sekretu, ideálnû odsávaãkou s nástavcem na vysavaã. Je to rychlé a velmi úãinné.
KojencÛm a dûtem do tﬁí let není vhodné aplikovat pﬁípravky s mentolem a eukalyptem, vût‰inou staãí moﬁská voda nebo fyziologick˘
roztok na vyãi‰tûní nosu. Tím, Ïe se dûti vût‰inou neumí poﬁádnû vysmrkat, se r˘ma ãasto komplikuje a rodiãe si pak v lékárnû vyzvedávají antibiotické nosní kapky. Správnû by se tyto kapky mûly aplikovat do vyãi‰tûného nosu, tzn. nakapat nejprve moﬁskou vodu nebo fyziologick˘ roztok, vyãistit odsávaãkou nebo ﬁádnû vysmrkat a pak
teprve aplikovat antibiotické kapky. Ty by se mûly uchovávat v lednici, ale do nosu urãitû nekapat úplnû ledové. Buì tedy vytáhnout
z lednice chvíli pﬁedem nebo zahﬁát v dlani na teplotu tûla.
Nutno ﬁíct, Ïe v pﬁípadû léãby nekomplikované r˘my jsou úãinnûj‰í
„babské“ rady neÏ jakékoli farmaceutické pﬁípravky. Cibule, ãesnek,
zázvor nebo inhalace éterick˘ch olejÛ mohou léãbu r˘my opravdu
v˘raznû zkrátit. Odlehãení stravy nebo dokonce pÛst, spánek, odpoãinek a relaxace mohou zpÛsobit, Ïe se r˘ma vytratí jiÏ do druhého
dne. Pokud ov‰em dojde k rozvoji horeãky, tûÏkému ka‰li, bolesti
nosních dutin nebo r˘ma pﬁetrvává déle jak sedm dní, je vhodné nav‰tívit lékaﬁe nebo se pﬁijít poradit do lékárny.
Mgr. Marek Hampel, lékárník
Foto: pixabay.com
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Gymnaziální pﬁípravka v ãase distanãní v˘uky
Je za námi témûﬁ cel˘ listopad a v tuto dobu by v normálním ‰kolním roce jiÏ
probûhly minimálnû dvû schÛzky „gymnaziální pﬁípravky“ pro ty Ïáky 5. tﬁíd,
kteﬁí by od pﬁí‰tího roku chtûli studovat na na‰em gymnáziu. Nejspí‰ bychom
uÏ za sebou mûli odpoledne strávené v biologické laboratoﬁi, v poãítaãové
uãebnû nebo se zábavnou matematikou a angliãtinou.
JenÏe tento ‰kolní rok opût není normální, takÏe poté, co se v‰echny
‰koly v záﬁí snaÏily co nejrychleji dohnat a procviãit to, co nestihly
v roce minulém, a probrat co nejvíce nového uãiva, sedíme zase

v‰ichni doma, zíráme do monitorÛ pﬁi on-line v˘uce a ãteme si zprávy na chatu nebo v mailu. Stav to není pﬁíjemn˘ pro nikoho, koho se
t˘ká – Ïáky, rodiãe ani uãitele. Je ale nejspí‰e nutn˘ proto, abychom
pﬁed nevyzpytatelnou nemocí ochránili zejména své rodiãe a prarodiãe, pro které stojí za to se nûjakou dobu uskromnit a pracovat v jistém diskomfortu.
Na druhou stranu tuto situaci mÛÏeme brát jako pﬁíleÏitost. PﬁíleÏitost
nauãit se pracovat lépe s poãítaãem, orientovat se v psaném studijním
materiálu, hledat a kriticky posuzovat informace na internetu a dojít
k zodpovûdnosti za vlastní vzdûlání.
Pro nás to v tuto chvíli mimo jiné znamená vytvoﬁit on-line gymnaziální pﬁípravku, nebo alespoÀ on-line pﬁípravu gymnaziální pﬁípravky tak, abychom hned, jak to bude moÏné, mohli dohnat, co se
dá. Úplnû nejdﬁíve potﬁebujeme vûdût, kdo chce na pﬁípravku chodit, proto potﬁebujeme od rodiãÛ pﬁihlá‰ky. Jsou dvû moÏnosti –
buì po‰lete mail na adresu kroutil@gymsosrym.cz, do kterého napí‰ete jméno Ïáka, e-mailov˘ kontakt na zákonné zástupce a na Ïáka. Nebo zadejte ve svém webovém prohlíÏeãi následující odkaz
https://bit.ly/3lERzJ5 a vyplÀte online formuláﬁ s pﬁihlá‰kou. Na základû tûchto pﬁihlá‰ek s Vámi budeme moci komunikovat, pozvat Vás
na on-line schÛzku nebo, jak doufáme, na skuteãnou odpolední gymnaziální pﬁípravku. Tû‰íme se na Vás!
Foto a text: Petr Kroutil, Gymnázium a SO· R˘maﬁov

Janovická ‰kolka slavila Den stromÛ
Janovická mateﬁská ‰kola uspoﬁádala 20. ﬁíjna spolu s dûtmi a rodiãi Den
stromÛ. Rádi jsme se zúãastnili této mezinárodní aktivity, která zapustila koﬁeny v âeské republice stejnû jako v dal‰ích více neÏ 40 zemích svûta.
V tento den jsme vysazovali sazenice buku na pasece u ãerveného
mostku za Kempem Indiana v Janovicích. Smrkov˘ les, kter˘ je majetkem mûsta R˘maﬁova, napadl kÛrovec a stromy musely b˘t vykáceny, nyní zde vyroste nov˘ bukov˘ les. Akci nám pomohla uskuteãnit spoleãnost Spojené lesy, která dodala potﬁebn˘ materiál. Její pracovníci pomohli dûtem malé stromy zasázet a zodpovídali jejich v‰eteãné otázky. Dûti obdrÏely sazenice buku, které vlastnoruãnû zasadily. Také si svÛj stromek oznaãily kreativní znaãkou, aby jej do budoucna poznaly a jednou mohly s hrdostí obdivovat vzrostlé buky.
Chceme podobn˘mi aktivitami v dûtech probouzet lásku k Ïivé i neÏivé pﬁírodû a úctu k Ïivotu. I touto cestou – tedy v˘sadbou stromÛ –
ukázat pﬁed‰kolním dûtem zodpovûdnost k pﬁírodû, zodpovûdnost
k místu a krajinû, kde Ïijí.
A je‰tû nûco z historie této tradice. S nápadem na její obnovu v âeské
republice pﬁi‰li b˘val˘ ﬁeditel Botanické zahrady Univerzity Karlovy
a znám˘ popularizátor stromÛ Václav Vûtviãka a dﬁevosochaﬁ Martin
Patﬁiãn˘. Datum prvního Dne stromÛ a dﬁeva bylo stanoveno na
20. ﬁíjna 2000, protoÏe v mnoha lokalitách âeské republiky jde
o vhodn˘ termín pro sázení stromÛ a podzim je také ãasem, kdy jsou
stromy nejkrásnûj‰í. My‰lenku oslav Dne stromÛ a její inspiraci zahraniãní tradicí rozvinula Nadace Partnerství. Ta v roce 2000 otevﬁela grantov˘ a osvûtov˘ program Strom Ïivota s cílem podporovat ko-
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munitní sázení stromÛ. Právû 20. ﬁíjna se tradiãnû vyhla‰ují i v˘sledky ankety Strom roku âeské republiky, která se v roce 2011 rozrostla do podoby Evropského stromu roku.
Byla to velmi vydaﬁená akce i díky krásnému poãasí. Dûkujeme
Spojen˘m lesÛm za pomoc pﬁi organizaci.
Za kolektiv janovické mateﬁské ‰koly Miroslava Rapouchová
Foto: archiv M· Janovice
Zdroj: google.com/denstromu
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Hasiãi informují

Pátek tﬁináctého – Den poÏární bezpeãnosti
Pátek tﬁináctého âeská asociace hasiãsk˘ch dÛstojníkÛ pravidelnû vyhla‰uje Dnem poÏární bezpeãnosti. Cílem je snaha „zlomit“ povûru o ne‰Èastném
pátku tﬁináctého, ukázat pﬁipravenost hasiãÛ na mimoﬁádné události a propagovat poÏární ochranu. Veﬁejnosti se otevírají hasiãské stanice a poﬁádá
se ﬁada akcí pro dûti. Letos jsme se bohuÏel museli bez doprovodného programu obejít, to ale neznamená, Ïe bychom se poÏární bezpeãnosti nevûnovali.
KaÏdoroãnû je Den poÏární bezpeãnosti zamûﬁen na nûjaké téma.
Letos se hasiãi snaÏili poukázat na dÛleÏitost poÏárnûbezpeãnostních
zaﬁízení. Jde o pomûrnû ‰irokou skupinu zaﬁízení, která mají za úkol
chránit Ïivoty a zdraví osob a také majetek pﬁi poÏáru. Patﬁí sem zaﬁízení pro vãasnou signalizaci poÏáru i taková, která pomáhají rychlé
a bezpeãné evakuaci osob, pﬁíp. brání ‰íﬁení poÏáru. Pﬁíkladem jsou
autonomní hlásiãe poÏáru (samostatná zaﬁízení detekce a signalizace,

která nejsou napojená na pult centrální ochrany), elektrická poÏární
signalizace z oblasti detekce poÏáru, pro únik osob slouÏí napﬁ. evakuaãní v˘tah, nouzové osvûtlení, nouzov˘ zvukov˘ systém, evakuaãní rozhlas nebo funkãní vybavení dveﬁí (napﬁ. paniková madla), ‰íﬁení poÏáru brání poÏární dveﬁe, poÏární klapky nebo systémy zvy‰ující poÏární odolnost stavebních konstrukcí. A v neposlední ﬁadû sem
spadají i zaﬁízení pro ha‰ení, napﬁíklad stabilní hasicí zaﬁízení, vnitﬁní a vnûj‰í zdroje poÏární vody (hydranty) apod.
Tûmito zaﬁízeními jsou bûÏnû vybaveny prostory staveb. Obecnû platí, Ïe kde je vût‰í poãet lidí, lze oãekávat vût‰í ãetnost instalace poÏárnûbezpeãnostních zaﬁízení. V bûÏném Ïivotû je tak mÛÏete vidût
v nákupních centrech, sportovních halách, kinech, divadlech. Tady
v‰ude musí b˘t ze zákona instalována a hasiãi takové prostory pravidelnû kontrolují.
V domácnostech platí povinnost vybavit prostory autonomním hlásiãem poÏáru v objektech postaven˘ch ãi rekonstruovan˘ch po 1. ãervenci 2008. V ostatních pﬁípadech je to dobrovolné, ale hasiãi velmi
doporuãované. Ze zku‰eností plyne, Ïe vãasné zji‰tûní vzniklého poÏáru je rozhodující pro záchranu lidsk˘ch ÏivotÛ. Hlásiãe poÏáru tak
v˘raznû zvy‰ují ‰ance na pﬁeÏití. Nebezpeãí hrozí zejména v noci,
kdy lidé spí, a není nikdo, kdo by poÏár vãas zpozoroval a upozornil
na nûj ohroÏené osoby.
Kromû hlásiãe poÏáru byste mûli mít v rodinn˘ch domech povinnû
i pﬁenosn˘ hasicí pﬁístroj. Na byty se povinnost nevztahuje, pouze na
spoleãné prostory bytov˘ch domÛ. Optimální je univerzální pﬁenosn˘ hasicí pﬁístroj (napﬁ. prá‰kov˘), kter˘ lze pouÏít i na zaﬁízení pod
napûtím do 1000 V.
Z na‰ich poznatkÛ víme, Ïe pro pﬁeÏití ãlovûka po vzniku poÏáru a jeho úspû‰né zvládnutí je dÛleÏit˘ch prvních pût minut. Rozsah poÏáru
a jeho následky ovlivÀuje to, jak je ãi není objekt na vznik a následn˘ rozvoj poÏáru pﬁipraven.
Co tedy v prvních pûti minutách udûlat?
1. Nejdﬁíve chraÀte své Ïivoty, teprve potom majetek.
2. Pokud to situace dovolí, snaÏte se o prvotní hasební zásah – hasicím pﬁístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. OheÀ vám v‰ak nesmí zatarasit únikovou cestu!
3. Pﬁi pohybu v zakouﬁeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenad˘chali toxick˘ch zplodin hoﬁení, drÏte se pﬁi zemi a d˘chací cesty si chraÀte navlhãenou rou‰kou (staãí kapesník).
4. Pokud je poÏár vût‰ího rozsahu, zachraÀte „pouze“ své Ïivoty
a okamÏitû oznamte událost na tísÀovou linku hasiãÛ 150 nebo
112. Jednodu‰e uveìte, co se kde stalo, své jméno a pﬁím˘ kontakt na
sebe. DÛslednû se ﬁiìte pokyny operátora tísÀové linky.
Pﬁejeme vám, aÈ je pro vás pátek tﬁináctého ‰Èastn˘m dnem a aÈ díky
dobré prevenci nikdy pomoc hasiãÛ nepotﬁebujete.
pplk. Mgr. Nicole Studená, tisková mluvãí
Zdroj grafiky: Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR

Milí spoluobãané,
vzhledem k tomu, Ïe se vûnuji péãi o pacienty s infekcí koronavirem
SARS CoV2, chtûl bych se s Vámi podûlit o nûkolik zku‰eností. Od
jara tohoto roku nebyl jedin˘ den, kdy bychom nemûli ani jednoho
hospitalizovaného pacienta s touto infekcí. Tû‰íme se, kdyÏ mÛÏeme
propou‰tût uzdravené pacienty ze své péãe, a je nám smutno, kdyÏ
pacienti boj s touto nemocí prohrají.
V poãátku pandemie, v „takzvané první vlnû“, jsme situaci díky pﬁísn˘m
opatﬁením a spolupráci spoluobãanÛ pﬁi vyhlá‰ené plo‰né karanténû
v âR „zvládli“. Lidé se stejnû jako my báli. Omezili pohyb a kontakty
na nezbytné minimum. PouÏívali rou‰ky a dezinfekci. Onemocnûní bylo nové a neznali jsme ho. V dobû, kdy bylo nemocn˘ch málo a dalo se
epidemiology vystopovat, od koho se kdo nakazil, se podaﬁilo ‰íﬁení viru potlaãit a usmûrnit. BohuÏel jsme se z první vlny takzvanû rychle

oklepali a získali asi pﬁesvûdãení, Ïe máme vyhráno. Opak byl pravdou.
Uvolnûní opatﬁení v létû bezpochyby vedlo k souãasné situaci, kdy se vir
nekontrolovatelnû ‰íﬁí v komunitû. MoÏná i proto, Ïe se vût‰ina lidí s nik˘m, kdo onemocnûl, nepotkala a ani nikoho takového neznala, se mnozí pﬁestali „bát“. Situace byla na jaﬁe v Praze, kde je velk˘ pohyb osob,
zv˘‰ené riziko pﬁenosu infekcí v mûstské hromadné dopravû apod., asi
nejhor‰í. V r˘maﬁovském regionu se prakticky Ïádn˘ nemocn˘ nevyskytl. Nyní je situace jiná a také R˘maﬁov je zasaÏen ‰íﬁením infekce.
Zdravotníci v celé republice ãelí náporu tûÏce nemocn˘ch pacientÛ
s koronavirem. Vût‰ina pacientÛ na‰tûstí zvládá onemocnûní v domácím prostﬁedí s typick˘mi pﬁíznaky, jako jsou ka‰el, zimnice, tﬁesavka, zv˘‰ená teplota, bolesti hlavy, kloubÛ, svalÛ, prÛjem ãi ztráta ãichu. Léãba je symptomatická, tlumíme ka‰el, sniÏujeme teplotu, dostateãnû pijeme a odpoãíváme. Nemocniãní péãi vyÏadují pacienti
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s tûÏk˘m prÛbûhem, jako je zánût plic, kter˘ omezí d˘chání, a je nutno podávat kyslík, ve váÏn˘ch pﬁípadech pomocí umûlé plicní ventilace. Infekce virem SARS CoV2 mÛÏe zpÛsobit stejnû jako jiná virová onemocnûní i dal‰í komplikace (zánût srdce, po‰kození ledvin, dehydrataci). Nemocní b˘vají zpravidla z rizikov˘ch skupin (star‰í pacienti, obézní, s vysok˘m krevním tlakem a cukrovkou). Není ale neobvyklé, Ïe ve své péãi máme i mlad‰í pacienty, kteﬁí se s niãím dlouhodobû neléãí, a vyÏadují kyslík ãi umûlou plicní ventilaci.
Nechci nikoho z Vás stra‰it, pﬁeji v‰em pevné zdraví, av‰ak myslete
prosím na to, Ïe toto infekãní onemocnûní mÛÏe potkat kaÏdého z nás
a na‰ich blízk˘ch. T˘ká se nás v‰ech. Buìme prosím ohleduplní

a chovejme se tak, abychom nikoho neohrozili. Záludnost tohoto viru je taková, Ïe ãlovûk, kter˘ ho v sobû má, nemusí mít Ïádné potíÏe
a potom mÛÏe nevûdomû nakazit rizikovou osobu, která mÛÏe mít
prÛbûh tûÏk˘. Proto ty rou‰ky, dezinfekce, rozestupy a omezení kontaktÛ i u osob, kter˘m „nic není”.
Myslete také prosím na nás zdravotníky. Myslete na to, Ïe personální kapacity ãesk˘ch nemocnic jsou omezené. Vûﬁím, Ïe s Va‰í spoluprací a ohleduplností boj zvládneme. DodrÏujte prosím rozumnû doporuãená opatﬁení, která nejsou pﬁíjemná nikomu z nás, av‰ak mohou
zachránit Ïivot. VaÏte si svého zdraví i zdraví sv˘ch blízk˘ch.
S úctou a pozdravem Milan Zlámal

Poznámka redakce: Milan Zlámal se narodil v roce 1984 v R˘maﬁovû, po absolvování místního gymnázia nastoupil na 1. lékaﬁskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukonãení studia zÛstal v Praze a vûnoval se infekãnímu lékaﬁství, ze kterého v roce 2014 atestoval. Od roku 2020 je primáﬁem Kliniky infekãních nemocí 1. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy a Ústﬁední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní
nemocnice Praha.

Koãiãí útulek v Bruntále
dûkuje r˘maﬁovsk˘m obãanÛm
Moc dûkujeme r˘maﬁovsk˘m obãanÛm za finanãní pomoc z pokladniãky v prodejnû zahrádkáﬁsk˘ch a chovatelsk˘ch potﬁeb, která nám
byla pﬁedána koncem ﬁíjna. S blíÏícími se Vánoci bychom rádi poÏádali i o darování vûcn˘ch darÛ – napﬁíklad dek, povleãení atd., které
mÛÏete odvézt na adresu útulku Koãky Bruntál, z. s., Na Îlutém kopci 3 nebo se domluvit na pﬁedání v R˘maﬁovû s paní âalovou (tel:
604 650 554). Budeme velice vdûãní i za finanãní dar zaslan˘ na
úãet útulku: 2101196275 / 2010. Dary jsou vyuÏity na nároãnou péãi
o zvíﬁata, jimÏ je tﬁeba zajistit stﬁechu nad hlavou, teplo a plnohodnotnou stravu, lékaﬁské o‰etﬁení a nutná oãkování. Pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm krásné Vánoce, hodnû zdraví a v‰e nejlep‰í do nového roku.
Foto a text: Dagmar Veselá, Koãky Bruntál, z. s.

Podûkování za chodník na OkruÏní
Moc dûkuji v‰em, kteﬁí se podíleli na vybudování chodníku na OkruÏní ulici. Nejsem sama, kdo má z tohoto nového prostoru pro procházky
v na‰em mûstû radost. Ulice tímto poãinem získala úplnû nov˘ rozmûr a vybízí k procházkám a trávení volného ãasu.
BoÏena Lupaãová

Spoleãenská kronika
Blahopﬁejeme
jubilantÛm, kteﬁí oslavili 80 let a více
Marie ·ubová – R˘maﬁov ......................................................
BoÏena Lupaãová – R˘maﬁov................................................
Vlasta Vavrou‰ková – R˘maﬁov ............................................
ZdeÀka Nováková – R˘maﬁov ...............................................
Hedviga Urbánková – R˘maﬁov ............................................
Milan Syﬁínek – R˘maﬁov......................................................
Anna Feketíková – R˘maﬁov .................................................
Danu‰e Hrubanová – R˘maﬁov..............................................
Anna Bálková – R˘maﬁov......................................................
Vlasta Chrástková – R˘maﬁov ...............................................
BoÏena Habrová – R˘maﬁov..................................................

80 let
80 let
80 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
84 let
86 let

Marie PÛdová – R˘maﬁov ......................................................
Zuzana Pavlová – R˘maﬁov...................................................
Josef Kolaﬁík – R˘maﬁov .......................................................
Jaroslav Barto‰ – R˘maﬁov ....................................................
Miloslava ·ilhánková – R˘maﬁov..........................................
Anna Váro‰ová – R˘maﬁov ....................................................
Aloisie Poláchová – R˘maﬁov ...............................................
NadûÏda Nûmeãková – R˘maﬁov ..........................................
Drahoslava âermáková – R˘maﬁov.......................................
Milada Zapletalová – R˘maﬁov .............................................
Bohumila Grulichová – R˘maﬁov..........................................

86 let
87 let
88 let
88 let
89 let
89 let
90 let
91 let
91 let
94 let
95 let

V listopadu oslavili dal‰í tﬁi obãané 80. narozeniny a patﬁili by do této kroniky. V‰em jubilantÛm vÏdy osobnû blahopﬁejí ãlenky spolku pro obãanské záleÏitosti a pﬁi této pﬁíleÏitosti oslavence Ïádají o souhlas se zveﬁejnûním jejich jmen v této rubrice. Vzhledem k nouzovému stavu v‰ak
nebyly u oslavencÛ vykonány náv‰tûvy, není tedy moÏné je zaﬁadit do tohoto vydání. Jejich jubileum bude pﬁipomenuto v dal‰ím vydání.
Evidence obyvatel MûÚ R˘maﬁov

Rozlouãili jsme se
Jana Jiru‰ová – R˘maﬁov ..........................................................
Josef Kubálek – R˘maﬁov .........................................................
Dana âoupková – R˘maﬁov ......................................................
Marie Domovcová – R˘maﬁov..................................................
Miloslav Marek – R˘maﬁov ......................................................
Jana Kobolková – Edrovice ......................................................
Franti‰ka Zahradníková – R˘maﬁov..........................................
Alois Va‰ek – Malá ·táhle ........................................................
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1952
1940
1957
1933
1938
1943
1956
1943

Iveta Marková – Stránské .........................................................
Vlasta Volková – R˘maﬁov .......................................................
Rudolf Rechtorik – Malá ·táhle ...............................................
Libor David – R˘maﬁov ............................................................
Josef Machalíãek – R˘maﬁov ....................................................
Marie Koneãná – R˘maﬁov .......................................................

1967
1938
1935
1951
1935
1945

Evidence obyvatel MûÚ R˘maﬁov
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Vzpomínka

Rozlouãení s Miloslavem Markem
Na konci ﬁíjna nás zastihla bolestná zpráva, Ïe po krátké tûÏké ne- stradateln˘ch a zku‰en˘ch odborníkÛ, kteﬁí byli nuceni hledat nové
moci zemﬁel Ing. Miloslav Marek. Jeho náhl˘ a neãekan˘ skon nás uplatnûní.
velmi zasáhl. Miloslav Marek byl totiÏ nejen v˘znamnou osobností Roku 1993 tedy Miloslav Marek, kter˘ se jako vedoucí stﬁediska mutohoto mûsta, aktivnû zde pÛsobící ‰edesát let, se siln˘m vztahem sel zab˘vat i manaÏerskou prací, vyuÏil nabídky první porevoluãní
k pﬁírodû a historii regionu, k jeho spoleãenskému, politickému i kul- r˘maﬁovské mûstské rady, jeÏ se snaÏila získat pro úﬁad nejkvalitnûjturnímu Ïivotu, ale byl téÏ laskav˘m a moudr˘m pﬁítelem i rádcem, ‰í osobnosti, a stal se nakrátko vedoucím odboru vnitﬁních vûcí. JiÏ
jehoÏ ztrátu proÏíváme jako hluboce osobní. S ohledem na souãasnou následujícího roku pﬁijal uvolnûné místo tajemníka mûstského úﬁadu
a setrval na nûm aÏ do roku 2000. Jeho
komplikovanou situaci a omezení, která
velkou zásluhou kromû jiného bylo, Ïe
ﬁadû z nás neumoÏnila se s Miloslavem
dokázal navázat mezi úﬁadem a mûstMarkem rozlouãit, rádi bychom tak uãinisk˘m muzeem i jeho zamûstnanci dodnes
li alespoÀ zde pﬁipomenutím jeho sympapatrnû nejuÏ‰í vztahy, které ani pozdûji
tické osobnosti.
nepﬁeru‰il. Období do jeho odchodu
Miloslav Marek (*13. prosince 1938,
z úﬁadu bylo nej‰Èastnûj‰ím a zásadním
Kounov – †24. ﬁíjna 2020, Olomouc) popro pﬁekonání tûÏk˘ch prvních let obnocházel z podhÛﬁí Orlick˘ch hor, vystudovování instituce, kde téÏ zanechal svou
val jedenáctiletku v Dobru‰ce a poté abnesmazatelnou stopu. S dal‰ími odbornísolvoval studia na Hornicko-geologické
ky z oblasti petrografie a mineralogie trfakultû Vysoké ‰koly báÀské v Ostravû.
vale spolupracoval na dlouhodobé expoDo R˘maﬁova pﬁi‰el v roce 1960 a nastouzici Geologie jiÏního Jesenicka v Mûstpil do Geologického prÛzkumu. V roce
ském muzeu R˘maﬁov, ba je‰tû nedávno
1963 se oÏenil s Janou Hladíkovou, o dva
pﬁi posledních úpravách její souãásti na
roky pozdûji se narodila dcera Radka a roHrádku.
ku 1974 mlad‰í Lucie.
Mezi lety 2001–2003 pak pÛsobil jako
Jako expert v oboru loÏisek nerostn˘ch
tiskov˘ mluvãí r˘maﬁovské nemocnice.
surovin pÛsobil Miloslav Marek v letech
V roce 2018 obdrÏel ke svému jubileu ti1967–1971 a 1981–1984 na Kubû. Práce
tul ZaslouÏil˘ obãan mûsta R˘maﬁova za
byla nároãná a vyãerpávající, vlhké klima,
dlouholetou mnohostrannou ãinnost
ale téÏ kilometry a hodiny v mnohdy máa propagaci regionu.
lo pﬁístupném a znaãnû ãlenitém terénu,
DÛleÏitou celoÏivotní zálibou Miloslava
odli‰ná mentalita místních a starost o Ïenu
Marka bylo fotografování. Poprvé jej
a dcery, které jej na jeho misi provázely.
s fotografií seznámil str˘c Josef, kter˘ na
Na roky strávené na Kubû pﬁesto vzpomíprázdninov˘ch momentkách zaznamenánal v dobrém. PÛsobení v Latinské
val mládí Markov˘ch rodiãÛ a jeho dûtAmerice pﬁivedlo jazykovû nadaného geoMiloslav Marek v Ïelezorudné ‰tole Hluky (1961)
ství. Miloslav Marek zaãal pod str˘cologa téÏ k zájmu o ‰panûl‰tinu, kterou
skvûle ovládl a pozdûji jako tlumoãník pﬁispíval k dorozumûní pﬁi v˘m vlivem záhy sám fotit, na gymnáziu se v temné komoﬁe potkával se spoluÏákem, pozdûj‰ím v˘znamn˘m královéhradeck˘m fotosetkáních zástupcÛ mûsta se zahraniãími partnery z jiÏní Evropy.
Po návratu ze vzdálené zemû na druhé stranû Atlantiku se stal Ing. grafem Milanem Michlem. Marek se zamûﬁil zejména na pﬁírodu
Marek vedoucím geologického stﬁediska v R˘maﬁovû (filiálního pra- a krajinu. Zprvu jej inspirovaly Orlické hory, po pﬁíchodu do
covi‰tû podniku Geologick˘ prÛzkum Ostrava, pozdûji Unigeo, zá- R˘maﬁova neménû pÛvabné Jeseníky. V letech 1965–1966 se s fotovodu R˘maﬁov) a dokázal si sv˘mi ‰irok˘mi znalostmi, seriózností, aparátem dokonce vznesl v ultralehkém letadle a vrtulníku s pilotem
vlídností a tolerancí získat i u tûch nejkritiãtûj‰ích spolupracovníkÛ Viktorem Tillerem nad stﬁechy r˘maﬁovsk˘ch domÛ, aby zachytil nanejen respekt, ale téÏ velkou oblibu. Situace se zmûnila po roce 1989, ‰e mûsto z v˘‰ky. V˘sledkem byla bohatû nav‰tívená v˘stava
kdy státní podnik zanikl nahrazen spoleãností Geologie R˘maﬁov, v Galerii Octopus, díky níÏ mohli R˘maﬁované pohlédnout na svÛj
s. r. o., která se bohuÏel rovnûÏ neudrÏela a roku 1992 zastavila ãin- domov z dosud nezvyklé perspektivy. Snímky pak ﬁadu let zdobily
nost. Ke ‰kodû státu tak ztratila práci ﬁada z dne‰ního hlediska nepo- chodby radnice a dodnes pﬁedstavují cenn˘ historick˘ dokument, vy-

Pﬁi prÛzkumu rud v rámci své diplomové práce na V·B Ostrava, ‰tola Hluky (1961)

Z práce v terénu na Kubû (1969)
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uÏit˘ i pﬁi archeologickém v˘zkumu námûstí roku 2013.
Barevnû zaãal fotografovat v roce 1967. V‰ichni si vysoce váÏíme jeho vytﬁíbeného citu pro v‰e krásné a jeho umûleck˘ch kvalit, umûní
zachytit dokonalou technikou prchavou skuteãnost v nejlep‰ím svûtle a získat nejv˘mluvnûj‰í v˘ﬁez krajiny, jeÏ jsme nacházeli v jeho
krajináﬁské fotografii. Pﬁitahoval jej svût v˘tvarného umûní i v jin˘ch
podobách a muzejní galerie v nûm ztrácí zaujatého, neúnavného
a velmi znalého úãastníka v‰ech v˘stav.
V 90. letech 20. století Miloslav Marek zajistil po úpadku pﬁede‰l˘ch
porevoluãních r˘maﬁovsk˘ch novin vydávání mûstského zpravodaje
Radnice informuje. UdrÏel tak kontinuitu obnovené tradice místního
tisku a pomohl pﬁeklenout hrozící informaãní vakuum ke vzniku regionálního ãtrnáctideníku R˘maﬁovsk˘ horizont, na jehoÏ vydávání se
rovnûÏ podílel. Publikoval zde nejen fotografie mûsta, okolních obcí
a krajiny JeseníkÛ, ale také ﬁadu textÛ, od informativních pﬁíspûvkÛ
vûnovan˘ch problémÛm veﬁejného Ïivota pﬁes odborné a popularizaãní aÏ k reflexivním, které prozrazovaly ‰íﬁi a hloubku jeho zájmÛ.
Dvacet let pÛsobil v redakãní radû R˘maﬁovského horizontu a v˘znamnû ovlivnil jeho vizuální podobu i obsah.
Dokumentární fotografie Miloslava Marka poslouÏily také propagaãním úãelÛm Informaãního centra R˘maﬁov a pro webové stránky
www.rymarovsko.cz. Autorsky se podílel téÏ na pﬁípravû monografií
o kulturním i pﬁírodním bohatství R˘maﬁovska. V roce 1999 to byla
populárnû nauãná publikace R˘maﬁov. S Mariánem Olejníkem zpracovali v roce 2002 informaãnû bohatou a pouãnou broÏuru 90 let
V‰eobecné nemocnice v R˘maﬁovû s podtitulem 450 let zdravotnictví
na R˘maﬁovsku. V roce 2010 vydalo mûsto MarkÛv soubor fotografií
z barokního interiéru svatostánku Nav‰tívení Panny Marie v reprezentativní publikaci pod názvem Kaple V Lipkách objektivem
Miloslava Marka. Z pozice geologa pﬁipravil spolu s Franti‰kem
âermákem a Jiﬁím Karlem dal‰í informativnû dÛleÏitou publikaci nevelkého formátu O geologii a dolování na R˘maﬁovsku spolu s podrobnou geologickou mapou. ZvaÏoval se spoluautory pﬁipravit podstatnû rozsáhlej‰í odbornou práci na obdobné téma, chybûl v‰ak jiÏ
ãas i zdraví. Mnoh˘ z nás mûl tu ãest s Miloslavem Markem úzce
spolupracovat na rÛzn˘ch tématech, coÏ bylo pokaÏdé pﬁíjemn˘m záÏitkem, nemalou vzpruhou a pﬁedev‰ím velkou radostí.
Velk˘m tématem a také jakousi vnitﬁní povinností se autorovi staly nemovité kulturní památky mikroregionu, které zaãal dokumentovat pro
své ãlánky a texty Zdenky Pﬁikrylové Nesetové (napﬁ. speciální ãíslo
Kostely a kaple R˘maﬁovska – R˘maﬁovsk˘ horizont 23/2013 nebo
ãlánky o sochách mariánského a svatojánského kultu). Tﬁeba ocenit
téÏ jeho nezi‰tn˘ podíl na dal‰ích
publikacích o R˘maﬁovsku (Pﬁíbûh lesÛ a lidí R˘maﬁovska, Dûjiny Staré Vsi a Îìárského Potoka,
bohuÏel dosud nevydané Dûjiny
Bﬁidliãné i dal‰í pﬁipravované
texty).
Postupnû zmapoval drobné sakrální památky – kﬁíÏe a sochy,
kter˘ch ve zdej‰í krajinû na‰el více neÏ sto. âasosbûrn˘ cyklus
pﬁedstavil v roce 2015 na v˘stavû
velkoformátov˘ch fotografií v r˘maﬁovském muzeu a v ãesko-polské broÏuﬁe s prvním soupisem
tûchto památek. O dva roky pozdûji vydalo mûsto R˘maﬁov pÛsobivou publikaci Stopy víry
v krajinû R˘maﬁovska objektivem
Miloslava Marka, v níÏ autor shrnul v˘sledky své dlouhodobé systematické práce. Zmapoval
111 historick˘ch i novodob˘ch
kﬁíÏÛ a 16 sakrálních soch a zachytil jejich podobu bûhem v‰ech
roãních období. PﬁestoÏe v úvodu
knihy skromnû pí‰e, Ïe „nejde S maminkou (pﬁed rokem 2010)
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S manÏelkou Janou (zaãátek 70. let 20. stol.)
o dílo badatelské ani objevné, spí‰ obdivné a pro mnohé moÏná inspirativní, usnadÀující zaplnit jistou mezeru v procesu vyrovnávání
se s minulostí, navázání vztahÛ s b˘val˘mi ãesk˘mi Nûmci a jejich potomky a k navození pocitu souznûní dne‰ních obyvatel s krajinou, ve
které Ïijí“, jde jednoznaãnû o knihu velkého v˘znamu, zdaleka nejen
historického. Kﬁest publikace v roce 2018 doprovodily v˘stavy autorov˘ch fotografií na radnici a ve Stﬁedisku volného ãasu.
Zmínûn˘ citát z poslední fotografické publikace Miloslava Marka
skvûle vystihuje jeho osobnost – skromnou, hluboce vnímavou, tolerantní a moudrou. ByÈ nebyl zdej‰ím rodákem, bûhem dlouh˘ch let
proÏit˘ch v Jeseníkách si k na‰emu kraji vytvoﬁil upﬁímn˘ vztah
a v pﬁímém i pﬁeneseném slova smyslu pronikl do jeho podstaty.
Poznal sloÏité geologické dûje, které formovaly tuto krajinu, i stopy
vepsané do její tváﬁe lidmi. Komplikovanou historii pohraniãí vnímal
se v‰emi jejími aspekty a hledal cestu k pochopení a usmíﬁení.
Svûdomit˘m a poctiv˘m pﬁístupem ke v‰emu, co dûlal, rozvahou, nezdoln˘m optimismem a také neobyãejnou vstﬁícností si získal respekt
mnoh˘ch i o generace mlad‰ích lidí. Na‰e mûsto v nûm ztratilo v˘raznou osobnost, pﬁirozenou autoritu, nezvykle moudrého a dobrého
ãlovûka, a ten, kdo mûl to ‰tûstí s ním spolupracovat, pﬁedev‰ím
vzácného pﬁítele. Bude nám v‰em nesmírnû chybût a nikdy na nûj nezapomeneme.
Jiﬁí Karel, Zdenka Pﬁikrylová Nesetová, Michal Vyhlídal
Foto: archiv rodiny

(2010)
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

StaÀte se spolutvÛrci fotogalerie
„Íãka“
Informaãní centrum R˘maﬁov v tûchto dnech usilovnû
pracuje na tvorbû nov˘ch webov˘ch stránek. Jejich souãástí bude i fotogalerie. Rozhodli jsme se do její tvorby
zapojit i ‰irokou veﬁejnost, a obracíme se proto na ãtenáﬁe s v˘zvou: Posílejte fotografie na‰eho krásného mûsta a okolí. Jde
nám o snímky turisticky v˘znamn˘ch objektÛ a pﬁírodních atraktivit
R˘maﬁova a pﬁilehl˘ch obcí. Z pﬁijat˘ch fotografií vybereme ty nejhezãí. Autoﬁi snímkÛ budou u jednotliv˘ch obrázkÛ uvedeni. Své
pﬁíspûvky zasílejte na icko@inforymarov.cz. Zasláním fotografií
souhlasíte s jejich zveﬁejnûním a pﬁípadn˘m vyuÏitím k propagaãním
úãelÛm. Uvítáme nápaditost a tû‰íme se na vzájemnou spolupráci.
Jitka ·a‰inková a Iva Kyjáková
Foto: Lenka RomaÀáková

dTest

Jak vás omezí vodovod ãi kanalizace vedoucí pod va‰ím pozemkem
Spotﬁebitelská poradna dTestu v poslední dobû zaznamenala rostoucí mnoÏství dotazÛ v oblasti pozemkového práva. Jde o situace, kdy pod pozemkem vlastníka vede vodovodní potrubí ãi kanalizace. Trápí vás obdobná situace? Víte, zda mÛÏe
vlastník sítû vstupovat na vá‰ pozemek a zda vám za to musí zaplatit? A jak vás
tato skuteãnost omezuje v uÏívání pozemku? Co mÛÏete dûlat, kdyÏ vám na pozemku zpÛsobí nûjakou ‰kodu?
Pokud pod va‰ím pozemkem vede vodovodní potrubí nebo kanalizace,
popﬁípadû vodovodní ãi kanalizaãní pﬁípojka, je vá‰ pozemek pravdûpodobnû zatíÏen vûcn˘m bﬁemenem, takzvanou sluÏebností inÏen˘rské sítû.
Toto vûcné bﬁemeno mÛÏe vzniknout nûkolika zpÛsoby, a to buì pﬁímo
ze zákona, smlouvou o zﬁízení vûcného bﬁemene nebo vydrÏením. Z toho
pak vypl˘vají práva a povinnosti jak vlastníkovi zatíÏeného pozemku, tak
vlastníkovi inÏen˘rské sítû.
Vlastník pozemku je povinen zdrÏet se v‰eho, co by vedlo k ohroÏení inÏen˘rské sítû. Po pﬁedchozím projednání musí oprávnûné osobû umoÏnit
vstup na pozemek za úãelem prohlídky ãi údrÏby inÏen˘rské sítû, a to po
nezbytnou dobu a v nutném rozsahu. „V˘jimeãnû lze zajistit opravu inÏen˘rské sítû i bez pﬁedchozího projednání s vlastníkem pozemku, pokud do‰lo k náhlému po‰kození sítû a oprava nesnese odkladu. V takovém pﬁípadû v‰ak musí b˘t provádûní opravy vlastníkovi pozemku neprodlenû oznámeno, místo oznaãeno a zabezpeãeno,“ vysvûtluje Eduarda Hek‰ová, ﬁeditelka spotﬁebitelské organizace dTest, a dodává: „Pokud takov˘m zásahem dojde k po‰kození pozemku, má vlastník sítû povinnost jej na vlastní
náklady uvést do pÛvodního stavu a nahradit pﬁípadnou ‰kodu.“
InÏen˘rské sítû se nezapisují do katastru nemovitostí. Jak tedy zjistíte, zda
je vá‰ pozemek vûcn˘m bﬁemenem zatíÏen? Podle vodního zákona je kanalizace i vodovodní potrubí vodním dílem. Vlastník pozemku, na nûmÏ
se vodní dílo nachází, je povinen za náhradu strpût na svém pozemku
vodní dílo, které bylo vybudováno pﬁed 1. lednem 2002, vãetnû jeho uÏívání. Náhradu v‰ak bylo moÏné poÏadovat pouze do zaãátku roku 2019.
Podle judikatury ústavního i nejvy‰‰ího soudu je totiÏ povinnost strpût

existenci starého vodního díla na svém pozemku takzvan˘m zákonn˘m
vûcn˘m bﬁemenem.
„Za úãelem ochrany vodovodÛ a kanalizací jsou stanovena ochranná
pásma ve vzdálenosti 1,5 aÏ 3,5 metru od potrubí. Konkrétní vzdálenost
pak závisí na jeho prÛmûru. V tûchto ochrann˘ch pásmech není moÏné
provádût stavby, vysazovat trvalé porosty, provádût skládky ãi terénní
úpravy,“ upozorÀuje Eduarda Hek‰ová.
Od kanalizací a vodovodního potrubí je tﬁeba odli‰ovat kanalizaãní a vodovodní pﬁípojky. Kanalizaãní pﬁípojka je samostatnou stavbou tvoﬁenou
úsekem potrubí od vyústûní vnitﬁní kanalizace stavby nebo odvodnûní pozemku k zaústûní do stokové sítû. Vodovodní pﬁípojkou pak naz˘váme samostatnou stavbu tvoﬁenou úsekem potrubí od odboãení z vodovodního
ﬁadu k vodomûru, a není-li vodomûr, pak k vnitﬁnímu uzávûru pﬁipojeného pozemku nebo stavby. Pﬁípojky v‰ak nejsou vodním dílem. V pﬁípadû,
Ïe byla pﬁípojka zbudována pﬁed 1. lednem 2002, je jejím majitelem
vlastník pozemku nebo stavby pﬁipojené na vodovod ãi kanalizaci, neprokáÏe-li se opak. Pokud byla pﬁípojka zbudována pozdûji, vlastníkem
pﬁípojky je osoba, která ji na své náklady poﬁídila. A star‰í pﬁípojky, které
byly na vá‰ pozemek umístûny pﬁed rokem 1994, se staly vûcn˘mi bﬁemeny ze zákona.
V této souvislosti je tﬁeba upozornit, Ïe pokud vede potrubí od studny, jedná se o vodovodní potrubí, nikoliv o pﬁípojku. Jde tedy o vodní dílo, jehoÏ pﬁítomnost na pozemku je tﬁeba strpût, pokud bylo zﬁízeno pﬁed rokem 2002. RovnûÏ je tﬁeba dodrÏovat ochranná pásma.
„V pﬁípadû, Ïe pod va‰ím pozemkem vede kanalizace ãi vodovodní potrubí, které bylo postaveno po 1. lednu 2002, nebo vodovodní a kanalizaãní pﬁípojka zbudovaná po roce 1994, je vhodné uzavﬁít s vlastníkem
potrubí nebo pﬁípojky smlouvu o zﬁízení vûcného bﬁemene, abyste se vyvarovali pﬁípadn˘ch sporÛ. Pﬁi splnûní urãit˘ch podmínek mÛÏe dojít
i k vydrÏení vûcného bﬁemene,“ uzavírá Eduarda Hek‰ová.
Lucie Korbeliusová, dTest
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Mluv jen tehdy a tam, kde je to tﬁeba, a pﬁitom vyslov pouze polovinu toho, co si myslí‰.

Alexandre Dumas st.

(Nejen) literární v˘roãí
1. 12.
2. 12.
3. 12.
5. 12. 1870
5. 12. 1870
10. 12.

10. 12. 1830
10. 12. 1870
11. 12. 1810
13. 12. 1900

Svûtov˘ den boje proti AIDS – vyhlá‰en Svûtovou
zdravotnickou organizací v roce 1988
Svûtov˘ den poãítaãové gramotnosti – od roku 2001
Mezinárodní den zdravotnû postiÏen˘ch – od roku
1993 (OSN)
nar. Vítûzslav Novák, skladatel (zemﬁ. 18. 7. 1949) –
150. v˘roãí narození
zemﬁ. Alexandre Dumas st., francouzsk˘ spisovatel
(nar. 24. 7. 1802) – 150. v˘roãí úmrtí
Den lidsk˘ch práv – v˘roãí pﬁijetí V‰eobecné deklarace lidsk˘ch práv Valn˘m shromáÏdûním OSN
v roce 1948
nar. Emily Dickinson, americká básníﬁka (zemﬁ.
15. 5. 1886) – 190. v˘roãí narození
nar. Adolf Loos, architekt, návrháﬁ nábytku (zemﬁ.
23. 8. 1933) – 150. v˘roãí narození
nar. Alfred de Musset, francouzsk˘ spisovatel (zemﬁ.
2. 5. 1857) – 210. v˘roãí narození
nar. Karel Teige, literární a v˘tvarn˘ kritik, teoretik a estetik, pﬁekladatel, publicista a grafik

(zemﬁ. 1. 10. 1951) – 120. v˘roãí narození
14. 12. 1990 zemﬁ. Friedrich Dürrenmatt, ‰v˘carsk˘ spisovatel
(nar. 5. 1. 1921) – 30. v˘roãí úmrtí
15. 12. 1920 nar. Vlastimil Brodsk˘, herec (zemﬁ. 20. 4. 2002) –
100. v˘roãí narození
17. 12. 1770 nar. Ludwig van Beethoven, nûmeck˘ skladatel (zemﬁ.
26. 3. 1827) – 250. v˘roãí narození
19. 12. 1910 nar. Jean Genet, francouzsk˘ spisovatel (zemﬁ.
15. 4. 1986) – 110. v˘roãí narození
21. 12. 1850 nar. Zdenûk Fibich, skladatel (zemﬁ. 15. 10. 1900) –
170. v˘roãí narození
21. 12. 1940 zemﬁ. Francis Scott Fitzgerald, americk˘ spisovatel
(nar. 24. 9. 1896) – 80. v˘roãí úmrtí
23. 12. 1790 nar. Jean-Francois Champollion, francouzsk˘ egyptolog (zemﬁ. 4. 3. 1832) – 230. v˘roãí narození
24. 12. 1380 zemﬁ. Jan ze Stﬁedy, církevní hodnostáﬁ a humanistick˘ spisovatel (nar. kolem 1310) – 640. v˘roãí úmrtí
27. 12. 1920 nar. Jiﬁí Sovák, vl. jm. J. Schmitzer, herec (zemﬁ.
6. 9. 2000) – 100. v˘roãí narození

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

Kniha, která vás zaujala sv˘m názvem
Lenka Elbe: U Ra No vA
Podivn˘ rok 2020 se blíÏí ke svému konci a s tím se krátí i ãas na splnûní leto‰ní âtenáﬁské v˘zvy. V kaÏdém ãísle RH jsme v rubrice knihovny ãtenáﬁe seznamovali s tipy na kníÏky podle jednotliv˘ch kritérií, a tﬁebaÏe nestihneme projít v‰ech dvacet, snad jsme alespoÀ ukázali, jak je souãasná kniÏní produkce rozmanitá a zajímavá.
Nabízím nyní tip na knihu, která mne zaujala sv˘m názvem: prvotinu Lenky Elbe U Ra No vA. Kromû vskutku zvlá‰tního titulu splÀuje i kritérium knihy, která vy‰la poprvé v roce 2020, nebo díla autora, od kterého jste je‰tû nic neãetli. Dala by se zaﬁadit i mezi pﬁíbûhy,
jejichÏ hlavní postava trpí psychickou poruchou, a moÏná nûkteﬁí ze
ãtenáﬁÛ spatﬁí v profesích hrdinÛ své vysnûné povolání. Je to tedy
z hlediska pravidel leto‰ní v˘zvy kníÏka „mnohostranného vyuÏití“,
pﬁedev‰ím je ale napínavá a zábavná, takÏe stojí za pﬁeãtení, i pokud
v˘zvu neplníte.
V posledních letech se pozornost ãesk˘ch prozaikÛ ãastûji obrací
k regionÛm; dûji‰tûm pﬁíbûhÛ se zdaleka nestává jen metropole, pﬁípadnû blíÏe neurãen˘ prostor, ale také sugestivnû vykreslené prostﬁedí jiÏních ãi severních âech, Ostravska, Brna, jiÏní Moravy, slováck˘ch Kopanic ãi jin˘ch ãástí pohraniãí vãetnû toho na‰eho. Dan˘ prostor pﬁitom netvoﬁí pouze kulisy, ale pﬁímo zasahuje do dûje, ovlivÀuje ho, ba utváﬁí svou specifickou morfologií i dosud viditeln˘mi
otisky pohnuté historie. Duch místa, nositel kolektivní pamûti, se
vlastnû stává jednou z „postav“.
V pﬁípadû kniÏního debutu Lenky Elbe je takov˘m místem
Jáchymov. Mûsteãko proslulé lázeÀstvím, tûÏbou stﬁíbra, ale téÏ uranov˘mi doly a lágry pro váleãné zajatce a politické vûznû. Právû sem
pﬁijíÏdí v srpnu 1968 mladá Angliãanka Angela pátrat po stopách svého ãeského otce. A právû sem tﬁicet let poté míﬁí i její nûkdej‰í snoubenec Henry, aby se pokusil zjistit, proã se tehdy, v pﬁedveãer invaze
vojsk Var‰avské smlouvy, beze stopy ztratila, a aby se zbavil psychick˘ch problémÛ, jeÏ mu její zmizení zpÛsobilo. Na to, co v témûﬁ
liduprázdném Jáchymovû konce milénia najde, nejsou on ani jeho
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neurotická manÏelka Suzanne pﬁipraveni. Od poãátku se dostávají do
bizarních, tragikomick˘ch i ponûkud dûsiv˘ch situací, které bez
osobní zku‰enosti Ïivota v diktatuﬁe nejsou schopni pochopit.
Taxikáﬁovy oãi tûkaly ve zpûtném zrcátku.
„Odkud vy b˘t?“ zeptal se skrz odraz.
„Lond˘n,“ odpovûdûla Suzanne stále trochu skleslá z komplikací zapﬁíãinûn˘ch hloupou chybou, jiÏ teì zpûtnû pﬁiãítala sv˘m zdravotním obtíÏím a nervozitû, kterou jí zpÛsobuje pﬁedev‰ím její muÏ.
Taxikáﬁ pok˘val hlavou.
„Smrti vûÏ!“ vyhrkl a lehce cukl volantem.
„Co prosím?“ zalekla se Suzanne.
„Tady – Smrt!“ zvolal taxikáﬁ, a pak mumlal nûjaké: „Eh, eh, smrt,
eh.“
„Co prosím?“ nahnula se Suzanne dopﬁedu, aby mu porozumûla.
¤idiã namíﬁil prst k oknu spolujezdce a ukázal zvlá‰tní, vysokou budovu z ãerven˘ch cihel s divn˘mi okny, která stála za jakousi ohavnou
továrnou.
„VûÏ smrti!“ dostal ze sebe taxikáﬁ.
„VûÏ smrti?“ zopakovala Suzanne.
„Jojo,“ potvrdil.
„Aha,“ pﬁitakala, pﬁedstírajíc zaujetí.
„Uran!“ zvolal a snaÏil se pravou rukou napodobit pravdûpodobnû
údery kladivem, ale protoÏe musel do zatáãky pﬁeﬁadit, brzy toho nechal a jen dlouze pﬁem˘‰lel a posunkoval.
„Uran, bum, bum, smrt,“ doplnil svÛj v˘klad a pﬁihodil gesto s palcem dolÛ (…).
„Hodnû smrti tady.“
„Hodnû smrti tady?“ zopakovala zas Suzanne.
„Jojo,“ vzdychl taxikáﬁ a bylo vidût, Ïe hloubûji se do v˘kladu uÏ
pou‰tût nebude.
Po chvíli ticha se ozvalo její zdvoﬁilé: „Dûkujeme.“
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(ELBE, Lenka. U Ra No vA. 1. vyd. Praha: Argo, 2020, s. 39–40.)
S tûÏbou uranu souvisí i zmínûn˘ neobvykl˘ název knihy U Ra No
vA, evokující nejen tento radioaktivní prvek, ale i dal‰í – radium, objevené pﬁi studiu jáchymovského smolince Marií CurieSklodowskou, nebo radon (v radonové vodû se v románu koupou
hosté lázeÀského domu Sklodowska). Uran se v pﬁíbûhu objeví jako
surovina tûÏená politick˘mi vûzni a odváÏená do Sovûtského svazu,
ale téÏ v podobû pﬁízraãnû svûtélkujícího uranového skla coby sbûratelského artiklu. Podobn˘ch kontrastÛ je román pln˘, neustále se
v nûm prolíná krása s hrÛzou, logika s absurditou a tragédie se zlehãujícím humorem. Právû díky nûmu a dovednû budovanému napûtí si
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debut Lenky Elbe udrÏuje tempo od zaãátku do konce. Nûkomu se
mohou podivnosti koncentrované v jediném pﬁíbûhu zdát pﬁitaÏené
za vlasy, ale jak namítne jedna z hlavních postav, lázeÀská lékaﬁka
Estela Hansová: „V tomhle mûstû se staly o dost neuvûﬁitelnûj‰í vûci,
tak proã ne tohle?“
Asi nepﬁekvapí, Ïe k napsání románu Lenku Elbe inspiroval skuteãn˘ pﬁíbûh jejího dûdeãka, jáchymovského vûznû padesát˘ch let.
Reáln˘ námût ov‰em tvoﬁí jen jednu z dûjov˘ch linií románu, jeÏ se
proplétají jako kilometry ‰achet v podzemí Jáchymova, stejnû nevyzpytatelného jako temné chodby lidské psychiky.
Zdenka Pﬁikrylová
Mûstská knihovna R˘maﬁov

KníÏky si lze objednat na dálku
Pﬁechodem na 4. stupeÀ Protiepidemického systému (PES) se od
pondûlí 23. listopadu ãásteãnû uvolnila moÏnost pÛjãit si kníÏky, ãasopisy, audioknihy a hry z knihovny. Mûstská knihovna R˘maﬁov nedisponuje „ok˘nkem“ pro vydávání v˘pÛjãek, nicménû poÏadované
tituly si ãtenáﬁi mohou objednat e-mailem na adresách dospele@knihovnarymarov.cz a detske@knihovnarymarov.cz nebo telefonicky na
ãíslech 778 532 965 a 554 212 566 a poté si je mohou v domluven˘
ãas vyzvednout. Pro objednávání po telefonu vyuÏívejte dopolední
hodiny.

Pro pﬁedávání v˘pÛjãek stále platí vyhlá‰ená hygienická opatﬁení, zejména pouÏití rou‰ky. Samotné pﬁedání probûhne u hlavního vchodu
do knihovny. Není nutné pﬁedkládat ãtenáﬁsk˘ prÛkaz – objednané
v˘pÛjãky budou kaÏdému ãtenáﬁi naãteny do ãtenáﬁského konta pﬁedem.
Pro vracení knih a ãasopisÛ prosím nadále vyuÏívejte biblioschránku
u hlavního vchodu do knihovny.
Zdenka Pﬁikrylová
Mûstská knihovna R˘maﬁov

Organizace a spolky

Radek Ocelák vypráví o sv˘ch nov˘ch knihách
Radek Ocelák, r˘maﬁovsk˘ rodák a vydavatel úspû‰né knihy
Reemigranti, pﬁichází s vylep‰en˘m druh˘m vydáním. Kniha se sedmdesát let po pﬁíchodu sedmihradsk˘ch SlovákÛ z Rumunska do ãeského a moravského pohraniãí stala první souhrnnou prací o minulosti této etnické skupiny. V krátk˘ch kapitolách sledujeme pﬁíbûh slovensk˘ch rodÛ, které v první polovinû 19. století osídlily lesnaté kopce bihorsko-salajské oblasti na severozápadû dne‰ního Rumunska
a vytvoﬁily zde ostrov ãistû slovenského osídlení. O sto let pozdûji,
po 2. svûtové válce, nûkolik tisíc tûchto rodin vyuÏilo moÏnosti „ná-

vratu do vlasti“. Ten ov‰em ve skuteãnosti dostal podobu osídlování
vylidnûné sudetské krajiny, jeÏ se jim jen pomalu a neochotnû stala
nov˘m domovem. V˘klad je zaloÏen na dÛkladném studiu pramenÛ
i na kontaktu s pamûtníky a jejich potomky, kteﬁí dodnes tvoﬁí v˘znamnou ãást obyvatel ·umavy, JeseníkÛ, Novohradsk˘ch hor,
Chebska, Tachovska, Sokolovska, Znojemska a Mikulovska. Je bohatû doprovázen historick˘mi fotografiemi, z nichÏ mnohé jsou zveﬁejnûny vÛbec poprvé. Pﬁi pﬁíleÏitosti vydání nov˘ch knih probûhl
s Radkem Ocelákem rozhovor.

17

-11-2020

25.11.2020 13:19

Stránka 18

11/2020

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Pﬁicházíte s druh˘m vydáním úspû‰né knihy Reemigranti. Co je
v novém vydání nového?
Hlavním vylep‰ením je mapka na pﬁedsádce, která zachycuje slovenské osídlení v bihorsko-salajské oblasti Rumunska. ¤ada lidí mi totiÏ
k prvnímu vydání ﬁekla, Ïe by k textu nûjakou mapku ocenili. Tak
jsme ji ve spolupráci s mlad˘m geografem Vítem Kovaãkou pro druhé vydání pﬁipravili. VlastníkÛm prvního vydání ji v pﬁípadû zájmu
dávám vyti‰tûnou separátnû, aby si ji mohli do knihy vlepit. Kromû
toho jsem je‰tû do ReemigrantÛ pﬁidal lodní seznam rodin, které v letech 1924–1926 ode‰ly z Rumunska do Brazílie. Jinak uÏ jen drobnosti, je to stále tatáÏ kniha.
V jakém nákladu vy‰lo první vydání a v jakém to druhé? První vydání je uÏ vyprodané?
Prvního vydání i s dotiskem bylo pﬁes pÛl druhého tisíce kusÛ a teì
novû je‰tû polovina toho poãtu. Samozﬁejmû o novém nákladu má
smysl uvaÏovat, teprve kdyÏ ten první zmizí a máte náznaky, Ïe ani
dal‰í vám nezÛstane na krku, aspoÀ ne cel˘.
Dal‰í novou knihou je dílo s názvem Sándor Mándoky: Dopisy
z Bihoru. Na Facebooku jsem ãetla vá‰ ãlánek, kde vysvûtlujete, zda
jste jejím autorem, vypravûãem ãi vydavatelem. Jak to tedy je?
Kdosi na internetu Dopisy z Bihoru podával jako „tﬁetí knihu Radka
Oceláka“, nebo dokonce pokraãování ReemigrantÛ. Chápu to, protoÏe mÛÏe b˘t opravdu zmatek v tom, co jsem napsal a co jen redigoval
nebo vydal. Nicménû Dopisy z Bihoru skuteãnû napsal maìarsk˘ knûz
Mándoky koncem 19. století a je také jejich vypravûãem nebo hlavní
postavou. Vzhledem ke své upovídanosti a sentimentálnosti to není
úplnû sympatická postava, a protoÏe o autorovi samotném nevíme
skoro nic, tak není úplnû jasné, jak moc je to v knize opravdu „on“
a jak moc sebe samého komicky stylizuje. Já jsem v tomhle pﬁípadû
opravdu jen redaktor a vydavatel, je‰tû je potﬁeba zmínit pﬁekladatelku Adélu Gálovou, která dílo pﬁevedla z maìar‰tiny do ãe‰tiny.
Jak velk˘ t˘m se podílí na va‰ich knihách?
Nejsem tak velk˘ nakladatel, abych mûl vlastní zamûstnance, ale s ﬁadou ãinností mi pomáhají dal‰í lidé, aÈ uÏ je to od nich laskavost nebo
práce na objednávku. Kromû zmínûné pﬁekladatelky a kromû mojí Ïeny Zuzky, která obãas pﬁevezme ãást redakãní práce nebo korektur, je
to pﬁinejmen‰ím je‰tû sazeã a grafik, potom pochopitelnû tiskárna.
Tisícovku knih si nevytisknete ani nesváÏete v ob˘váku. A pak musím
s velk˘m podûkováním jmenovat svoji mamku, která celé první vydání ReemigrantÛ postupnû nabalila a s taÈkovou pomocí odtahala na
r˘maﬁovskou po‰tu. Druhé vydání uÏ rozesílám sám ze ·umperka.
VyuÏíváte k financování v souãasnosti oblíben˘ch crowdfundingov˘ch kampaní, nebo vydání knihy financujete jinak?
Reemigranti i Dopisy z Bihoru vy‰ly s urãit˘m pﬁispûním soukrom˘ch a firemních sponzorÛ, které s vdûãností uvádím v úvodu knih.
Klasick˘ crowdfunding ale nedûlám, aspoÀ zatím ne. Nechci to stavût tak, Ïe kniha bude, jen pokud se na ni vybere pﬁedem. KdyÏ je pro

mû kniha dÛleÏitá, tak ji vydám kaÏdopádnû a pak doufám, Ïe si na
sebe v prodeji vydûlá. I vÛãi ãtenáﬁÛm je myslím pﬁívûtivûj‰í nabídnout knihu prostû jako zboÏí, které si mÛÏou prohlédnout, neÏ je
opakovanû Ïádat o podporu nûãeho, co je dosud „zajícem v pytli“.
Tﬁeba ale v budoucnu s nûjak˘m zvlá‰È nároãn˘m projektem dojde
i na crowdfunding.
Jaké druhy propagace jsou podle vás nejefektivnûj‰í pﬁi prodeji va‰í knihy?
Nejúãinnûj‰í je asi ústní ‰eptanda a ‰íﬁení „po rodinné ose“. Téma
m˘ch knih se lidem propojuje s jejich regionální a rodovou identitou.
KdyÏ se pak ozve nad‰ená ãtenáﬁka ze ·umavy, z Jeseníka nebo od
Chebu a objedná knihu v dal‰ích ‰esti, osmi kusech pro celou roz‰íﬁenou rodinu, je to nejen povzbuzení pro autora, ale hlavnû veliká pomoc pro vydavatele. Stojí to ale samozﬁejmû na tom, Ïe kniha jako
Reemigranti u nás dosud chybûla. Reklama pak není Ïádná velká vûda, spoãívá hlavnû v informování, Ïe je kniha k mání. Nezastupitelnou roli v tom dosud pro mû hraje Facebook, i kdyÏ do budoucna
bych chtûl jeho úlohu omezit.
Va‰e pﬁedná‰ka v roce 2017 se setkala s velk˘m zájmem veﬁejnosti.
Plánujete dal‰í, aÏ se pﬁeneseme pﬁes právû probíhající pandemii?
KdyÏ je o to nûkde zájem, rád tam s pﬁedná‰kou dorazím. Byl jsem
uÏ i na Tachovsku a vícekrát na ·umavû, takÏe R˘maﬁov opravdu není problém. Nûkteré dﬁívûj‰í pﬁedná‰ky jsem si organizoval i sám, ale
na pozvání je to vÏdycky nejlep‰í.
Dûkuji za rozhovor.
(Pozn. red.: Knihy je moÏné v souãasné dobû objednat na e-mailu
radioc@seznam.cz nebo po uvolnûní vládních naﬁízení koupit
v Informaãním centru R˘maﬁov.)
JS, Radek Ocelák
Zdroj: reemigranti.ocelak.cz
Foto: redakce

Legionáﬁi ocenili Pavla Bednára z Janovic
Ve stﬁedu 4. listopadu nav‰tívili váleãného veterána
Pavla Bednára v Janovicích u R˘maﬁova zástupci jednoty âeskoslovenské obce legionáﬁské (âsOL)
Bruntál. Pﬁedali mu Pamûtní medaili II. stupnû za zásluhy o obnovu a ‰íﬁení legionáﬁsk˘ch tradic, kterou
mu udûlilo ústﬁedí âsOL v Praze. S medailí mu pﬁedali i kytici kvûtin a popﬁáli mnoho zdraví. Souãasná
situace neumoÏnila slavnostní pﬁedání na setkání s váleãn˘mi veterány a ãleny âsOL, proto se odehrála
u Pavla Bednára doma v minimálním poãtu zúãastnûn˘ch.
Pavel Bednár je posledním Ïijícím váleãn˘m veteránem z období 2. svûtové války na R˘maﬁovsku
a Bruntálsku. Jako osmnáctilet˘ mladík se zapojil
v rodné Nové Lehotû do Slovenského národního povstání, po jeho poráÏce pomáhal partyzánÛm a spoleãnû s rodiãi ukr˘vali ãeského partyzána a dvû Ïidovské dívky.
Foto a text: Antonín ZgaÏar, pﬁedseda âsOL Bruntál
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Euroregion Pradûd podporuje ãesko-polské projekty,
vyãlenûno je nûkolik milionÛ eur
Fond mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd pﬁispívá k rozvoji ãesko-polské pﬁeshraniãní spolupráce. Vyãlenûno je nûkolik milionÛ eur. S pﬁípravou projektov˘ch Ïádostí a se samotnou realizací ÏadatelÛm pomáhají sekretariáty
euroregionÛ ve Vrbnû pod Pradûdem a Prudniku.
Euroregion Pradûd pﬁed dvaceti lety pﬁijal úlohu správce Fondu mikroprojektÛ. Díky této ãinnosti bylo na ãeské stranû euroregionu realizováno jiÏ více neÏ 600 projektÛ s celkovou dotací pﬁes 170 milionÛ
korun. Pro souãasné programové období na léta 2014 aÏ 2020 bylo
do Fondu mikroprojektÛ v Euroregionu Pradûd vyãlenûno pﬁes
9,6 milionÛ eur, z toho pro ãeskou stranu necel˘ch 3,8 milionÛ, pro
polskou stranu pﬁes 5,8 milionÛ eur.
Prostﬁedky je moÏné ãerpat na ãesko-polskou spolupráci v oblasti
kulturní, sportovní, spoleãenské, ale i na dal‰í zajímavé ãinnosti.
Îadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo ve vymezeném území.
Na ãeské stranû jde o okres Jeseník (s v˘jimkou obce Bílá Voda),
Bruntál, Olomouc, Pﬁerov a Prostûjov, na polské stranû pak vojvodství Opolské – powiaty: brzeski (Êlàski), k´dzierzyƒsko-kozielski,
kluczborski, krapkowicki, namys∏owski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki a mûsto Opole. Povinností kaÏdého Ïadatele je mít
pﬁeshraniãního partnera.
Doba trvání mikroprojektÛ se zpravidla pohybuje v rozmezí dvanácti mûsícÛ, v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech aÏ osmnácti. „Îadatelé musí
rovnûÏ dodrÏet stanoven˘ rozsah dotace, kter˘ závisí na zvoleném typu projektu a jeho zaﬁazení do prioritní osy. O podpoﬁe rozhoduje

Euroregionální ﬁídící v˘bor. I kdyÏ se cel˘ proces mÛÏe zdát na první
pohled sloÏit˘, Ïadatelé se nemusí niãeho obávat, rádi jim budeme
nápomocni, jak s pﬁípravou projektové Ïádosti, tak se samotnou realizací. Kdykoliv se na nás mÛÏou obracet,“ dodává ﬁeditelka
Euroregionu Pradûd Alena ·migurová. Podrobné informace k Fondu
mikroprojektÛ v Euroregionu Pradûd vãetnû kontaktÛ na pracovníky
sekretariátu naleznete na webu www.europraded.cz.
Foto a text: Radek Vráblík

Terénní programy Hope House, z. s. R˘maﬁov srdeãnû zvou na pﬁedvánoãní

DOBROâINN¯ BAZÁREK,
kter˘ se bude konat v sobotu 12. 12. 2020 od 10 do 17 hod v prostorách foyer mûstského divadla.
Nabízíme: pﬁeváÏnû dûtské obleãení od 0 do 16 let – jarní, letní, podzimní i zimní, obuv a doplÀky. Najde se u nás i nûco
pro maminky a tatínky ;-)
V˘tûÏek bazárku bude vûnován na potﬁeby sociálnû znev˘hodnûn˘ch klientÛ
Terénních programÛ R˘maﬁov.

OtuÏilci ze Staré Vsi uklízeli Podolsk˘ potok
V leto‰ním roce spolek OtuÏilci Stará Ves, z. s., uspoﬁádal akci pro
ãisté vody v na‰em okolí. V rámci své ãinnosti jsme dobrovolnû vyãistili ãást Podolského potoka v úseku od Îìárského Potoka aÏ po
most na ulici Ml˘nské ve Staré Vsi. V této úspû‰né akci nám byli nápomocní i kamarádi ze Staré Vsi a R˘maﬁova, neãlenové spolku.
Bûhem sbûru odpadkÛ bylo nalezeno nûkolik skládek pﬁímo na bﬁehu potoka i na soukrom˘ch pozemcích. Pﬁi ãistûní jsme pro‰li korytem po proudu a nasbírali jsme asi 450 kg rÛzného odpadu, kter˘

v potoce leÏel. Pﬁi akci jsme nabádali obãany, aby dbali o ãistotu
okolí tak, aby se odpadky neobjevovaly v potoce nebo na pﬁilehl˘ch
pozemcích.
V roce 2021 plánujeme akci zopakovat a chceme pﬁispût i k vyãi‰tûní Rychtáﬁského potoka. Pokusíme se pﬁitom do této akce zapojit
i obãany Staré Vsi vãetnû dûtí.
Foto a text: Du‰an Ferenc
pﬁedseda spolku OtuÏilci Stará Ves, z. s.
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Stﬁedisko volného ãasu
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Zámek Janovice

I Ïeny mají svÛj ﬁád – ﬁád Hvûzdného kﬁíÏe
¤ád Hvûzdného kﬁíÏe (nûmecky Sternkreuzorden) zaloÏila císaﬁovna
Eleonora Magdalena Gonzaga (1630–1680), tﬁetí manÏelka
Ferdinanda III. Habsburského (1608–1657). Vznik samotného ﬁádu
byl podnícen poÏárem ve vídeÀském Burgu v roce 1688. Nûkolik dní
po poÏáru byla nalezena skﬁíÀka s ostatkem sv. KﬁíÏe, kter˘
Habsburkové ctili a uchovávali jako velkou vzácnost. Ostatek byl nalezen netknut˘ poÏárem a celá událost byla pokládána za BoÏí zázrak. Jako podûkování Bohu zﬁídila císaﬁovna Eleonora spolek urozen˘ch dam, které dostaly jako závazek ctít svat˘ KﬁíÏ. KaÏdá z vybran˘ch dam dostala zlat˘ kﬁíÏ, kter˘ byla povinna nosit a vûnovat se
charitativním a náboÏensk˘m povinnostem. Statut ﬁádu potvrdil papeÏ Klement X. je‰tû téhoÏ roku.
Samotn˘ ﬁád pﬁestál zánik monarchie v roce 1918 a dodnes je udílen
nejv˘‰e postavenou Ïenou habsbursko-lotrinského rodu. âlenkou ﬁádu Hvûzdného kﬁíÏe se mohla stát kaÏdá provdaná ‰lechtiãna nebo
dvorní dáma ãi dáma ústavu ‰lechtiãen. Svobodné Ïeny mohly b˘t
pﬁijaty, ale pouze pokud Ïily pﬁíkladn˘m Ïivotem. ¤ádová dáma musela b˘t star‰í 18 let, ﬁád byl udílen pouze ‰lechtiãnám bez rozdílu titulu a musel b˘t doloÏen prÛkaz pÛvodu od osmi ‰lechtick˘ch pﬁedkÛ z otcovy a ãtyﬁ z matãiny strany. Byla také povinna uzavﬁít sÀatek
na úrovni. V ãele ﬁádu stála samotná císaﬁovna nebo jedna z arcivévodkyÀ habsburského domu. Pﬁedstavená také pﬁijímala Ïádosti ke
vstupu do ﬁádu a nové ãlenky. K ruce jí byly dvû zﬁízenkynû a ãtyﬁi
rádkynû. K pﬁijímání do ﬁádu docházelo dvakrát roãnû o hlavních ﬁádov˘ch slavnostech – na svátek Nalezení svatého KﬁíÏe 3. kvûtna
a na Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe 14. záﬁí.
Po smrti zakladatelky ﬁádu Eleonory Magdaleny pﬁevzala Ïezlo dal‰í
císaﬁovna Eleonora (1655–1720), manÏelka Leopolda I., jeÏ se snaÏila dodat ﬁádu na váÏnosti a uchazeãky o vstup vybírala velmi peãlivû. V habsburském domû pﬁedstavovalo pﬁijetí ﬁádu, jenÏ byl rakousk˘m arcivévodkyním udûlován obvykle k sedmnáct˘m narozeninám,
symbolick˘ akt pﬁechodu z dûtského vûku do dospûlosti.
Samotn˘ ﬁád má jednu tﬁídu. Nosí se na levé stranû hrudi na ãerné
stuze sloÏené do ma‰le. ¤ádov˘ odznak je ováln˘ se zlato-ãernû
smaltovan˘m orlem ve zlaté zbroji. Na nûm je poloÏen˘ ãerven˘,
azurovû a zlatû smaltovan˘ kﬁíÏ s prodlouÏen˘mi svisl˘mi rameny.
Ováln˘ rám odznaku tvoﬁí zlaté, ãásteãnû modﬁe a bíle smaltované
ornamentální rozeklané li‰ty nebo stuhy. V horní ãasti odznaku je bí-

¤ád Hvûzdného kﬁíÏe
lá stuha s heslem SALUS ET GLORIA (Spása a sláva).
Nejznámûj‰ími patronkami ﬁádu Hvûzdného kﬁíÏe byly císaﬁovna
Marie Terezie (1717–1780), AlÏbûta Bavorská (1837–1898), Zita
Bourbonsko-Parmská (1892–1989). Souãasnou patronkou ﬁádu je od
roku 2010 Gabriela Habsbursko-Lotrinská (nar. 1956). Nositelkami
ﬁádu byly také dámy z rodu HarrachÛ, a to matka Franti‰ka hrabûte
Harracha Anna princezna z Lobkowicz (1847–1934) a jeho tﬁetí manÏelka Alice z Hardeggu (1879–1962).
Mgr. Jitka Slaná, kastelánka Zámku Janovice
(Literatura: Koláãn˘, I. ¤ády a vyznamenání Habsburské monarchie.
Praha, 2006; Îupaniã, J. Nová ‰lechta Rakouského císaﬁství. Praha,
2006; Îupaniã, J. ·lechta a aristokracie v podunajské monarchii. In
Federmayer, Frederik a kol. Magnátské rody v na‰ich dejinách
1526–1948. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoloãnosÈ,
2012, s. 113–128; Schindler, J. Vznik a v˘znam ﬁádu hvûzdného kﬁíÏe. âKD, 1877/2, s. 114–119.)

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Hejtmanem Moravskoslezského kraje je opût Ivo Vondrák
Ustavující zastupitelstvo Moravskoslezského kraje si hejtmanem zvolilo Ivo
Vondráka, kter˘ za Hnutí ANO 2011 kraj vedl i v pﬁedchozích ãtyﬁech letech.
Zastupitelé také schválili sloÏení Rady Moravskoslezského kraje, která má
stejnû jako v minulém roce 11 ãlenÛ. V kraji tedy nyní na základû v˘sledkÛ ﬁíj-

nov˘ch voleb vládne koalice Hnutí ANO 2011, Obãanské demokratické strany,
která se spojila s TOP 09, KDU-âSL a âeské strany sociálnû demokratické.
„Na‰ím hlavním cílem je systematicky navázat na transformaci
Moravskoslezského kraje. V tomto ohledu je ná‰ region nesmírnû dynamick˘ a já vûﬁím, Ïe se nám bude mûnit pﬁed oãima. PomÛÏe nám
evropsk˘ Fond pro spravedlivou transformaci, na jehoÏ ãerpání se
intenzivnû chystáme. Máme konkrétní pﬁedstavu, jak by se po ukonãení tûÏby mohla promûnit pohornická krajina, budeme pokraãovat
ve v˘mûnách kotlÛ, pﬁipravujeme se na vyuÏívání vodíku v dopravû,
máme jasné vize, jak vést krajské zdravotnictví, ‰kolství nebo napﬁíklad sociální oblast. Vûﬁím, Ïe jsme na správné cestû k tomu, aby
z na‰eho kraje lidé pﬁestali odcházet a vybrali si jej jako místo, kde
budou rádi Ïít,“ ﬁekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák,
kterému z 63 pﬁítomn˘ch dalo hlas 51 zastupitelÛ, 12 se jich zdrÏelo
hlasování.
Hejtman kraje má osm námûstkÛ. Prvním námûstkem hejtmana pro
prÛmysl, energetiku a chytr˘ region se stal Jakub Unucka (ODS).
Námûstkem pro kulturu a památkovou péãi bude Luká‰ Curylo
(KDU-âSL), dopravu bude mít na starost námûstek Radek
Podstawka (ANO), kter˘ je v krajské radû nováãkem. Resort zdravotnictví opût povede Martin Gebauer (ANO). Námûstek Jan
Krko‰ka (ANO) bude ﬁídit regionální rozvoj a cestovní ruch.
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Námûstkovi Jaroslavu Kaniovi (ANO) zÛstává resort financí, investic a majetku, stejnû tak na svou pﬁedchozí pozici naváÏe Jiﬁí Navrátil
(KDU-âSL), kter˘ bude námûstkem hejtmana pro sociální oblast.
·kolství a sport povede stejnû jako v minulém volebním období
Stanislav Folwarczny (ODS). Oblast Ïivotního prostﬁedí bude mít na
starost nová radní Zdenka Nûmeãková Crkvenja‰ (ODS), krajsk˘
radní Petr Kajnar (âSSD) bude ﬁídit územní plánování. Oba noví radní jsou uvolnûní.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 ãlenÛ, 46 z nich tvoﬁí koalici. Hnutí ANO obsadilo 24 kﬁesel, deset zastupitelÛ má koalice ODS a TOP O9, sedm kﬁesel ve volbách získala KDU-âSL, pût
ãlenÛ zastupitelstva má âSSD. V opozici je âeská pirátská strana
s devíti zastupiteli, dále Svoboda a pﬁímá demokracie s ‰esti a KSâM
se ãtyﬁmi ãleny zastupitelstva.
Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí, odbor kanceláﬁ hejtmana kraje
Foto: www.msk.cz

Letní turistické sezónû chybûly festivaly i zahraniãní hosté
Letní turistická sezóna byla v Moravskoslezském kraji ve znamení nárÛstu
poãtu ãesk˘ch turistÛ a v˘razného úbytku náv‰tûvníkÛ z ciziny. Náv‰tûvnost
regionu v letní turistické sezónû meziroãnû klesla o 6 procent. V kraji se
v období od ãervence do záﬁí 2020 ubytovalo témûﬁ 320 tisíc hostÛ.
„I kdyÏ nám oproti minulému roku ve tﬁetím kvartále náv‰tûvnost klesla, mÛÏeme povaÏovat tuto letní turistickou sezónu za úspû‰nou.
Podaﬁilo se nám totiÏ do kraje nalákat více ãesk˘ch turistÛ. Oproti loÀsku jich k nám pﬁicestovalo a ubytovalo se o sedm procent více.
S ohledem na pandemii koronaviru je logické, Ïe v˘raznû ubylo zahraniãních hostÛ. Nejvût‰í pokles turistÛ z ciziny jsme zaznamenali v ãervenci, kdy k nám cizinci byli zvyklí jezdit na oblíbené letní festivaly.
Tyto akce na‰emu cestovnímu ruchu chybí,“ prozradil námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Jan Krko‰ka a doplnil, Ïe v létû do hotelÛ, penzionÛ a kempÛ v regionu pﬁijelo témûﬁ 320 tisíc hostÛ a strávili zde v prÛmûru 3 noci.
Aãkoliv zahraniãních náv‰tûvníkÛ za tﬁi zkoumané mûsíce ubylo
o 56 %, tûch domácích pﬁijelo do regionu meziroãnû více, a to o 7 %.
„Rozjezd byl sice pomalej‰í, v srpnu se v‰ak náv‰tûvnost tuzemsk˘ch
turistÛ v kraji pﬁehoupla pﬁes 10 %, stejn˘ trend pokraãoval i v záﬁí.
Máme informace, Ïe relativnû dobré v˘sledky zaznamenali ubytovatelé na horách, kde lidé trávili své letní dovolené. Na podrobnûj‰í ãísla za jednotlivé turistické oblasti v‰ak je‰tû ãekáme,“ ﬁekl ﬁeditel
Moravian-Silesian Tourism David Karãmáﬁ.
Mgr. Nikola Birklenová
tisková mluvãí
odbor kanceláﬁ hejtmana kraje

Z historie

Vzácná a unikátní keramika a jiné nálezy
z archeologick˘ch lokalit R˘maﬁovska
1. TrojnoÏky
Vzácnûj‰ím projevem stﬁedovûké i renesanãní kuchyÀské keramiky
jsou teprve od poãátku 14. století koneãnû i na R˘maﬁovsku zlomky
rendlíkÛ (trojnoÏek) s vnitﬁní glazurou. Jde o pﬁípustnou, aãkoli znaãnou retardaci v jejich pouÏívání za pokroãilej‰ím vnitrozemím ãesk˘ch zemí, kde se jejich první, zatím nepolévané exempláﬁe objevují uÏ o století dﬁíve. Ve srovnání s vyspûlej‰ím hrnãíﬁstvím Polského
království jde na na‰em území o opoÏdûní obecnû. V Polsku se totiÏ
rendlíky (rondelky) s kvalitní zelenohnûdou glazurou uvnitﬁ uÏívaly
jiÏ ve 12. století. Domníváme se proto, Ïe alespoÀ zpoãátku k nám
pﬁicházely exkluzivní v˘robky z Vratislavi, Opole, Kujavska, oblasti
Var‰avy a dal‰ích míst. Poláci uÏívali vedle u nás bûÏn˘ch zelen˘ch
a hnûd˘ch glazur i polevy pomeranãovû Ïluté, bílé i tmavomodré, jeÏ
k nám pﬁicházely teprve v období opoÏdûné ãeské renesance
v 16. století. Pﬁes nevelké mnoÏství men‰ích i vût‰ích r˘maﬁovsk˘ch
fragmentÛ trojnoÏek je na rozdíl od jiné keramiky pomûrnû snadná
buì celá, nebo aspoÀ ãásteãná kresebná rekonstrukce nádob a není
ani vylouãena jejich úplná rekonstrukce technikou konzervaãní.
PﬁevaÏují mûlãí miskovité typy speciálních tﬁínoh˘ch pánvic opatﬁen˘ch dut˘mi tulejovit˘mi drÏadly (obr. 2–4, 5, 7–10) k pﬁená‰ení nádoby s hork˘m obsahem pomocí dﬁevûné tyãky zasunuté do otvoru
tuleje (obr. 5). Vedle upraven˘ch ãástí klacíkÛ se také pouÏívaly
opracované dﬁevûné tyãky upravené zvlá‰È pro kaÏd˘ rendlík (obr. 5).

1. PraÏnice slouÏila k praÏení i k peãení
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K miskám se zhruba o dal‰ích sto let pozdûji pﬁidaly modernûj‰í hrnce v‰ech velikostí (obr. 6) baÀkovitého aÏ kulovitého ãi horizontálnû
elipsoidního tvaru s v˘razn˘m hrdlem, opatﬁené nyní bûÏn˘mi gotick˘mi páskov˘mi ou‰ky, jeÏ v Polsku najdeme i u miskovit˘ch tvarÛ.
Dna trojnoÏek jsou vÏdy dokonale hlazena.
Vynikající a plnû funkãní v˘robek kuchyÀské keramiky bylo moÏno
díky noÏkám vkládat pﬁímo do ohni‰tû a jejich tvar se od vzniku v˘raznûji nemûnil. Zmûny pﬁiná‰ela jen dobová móda ve tvaru okraje ãi
noÏek nebo individuální pojetí dekoru, kter˘ byl p˘chou specializované dílny. Podobnû se jiné hrnãírny zamûﬁily na v˘robu pohárÛ, poklic, solniãek, svícnÛ a jiné exkluzivní zboÏí. Na jejich vytáãení se
uÏíval vzácn˘ rychloobrátkov˘ hrnãíﬁsk˘ (kopací) kruh (‰pru‰lák),
pohánûn˘ nohama sedícího hrnãíﬁe, kter˘ si tím uvolnil k tvoﬁení nádoby obû ruce. Od bûÏného keramického tovaru se rendlíky li‰ily
i vysoce kvalitní a dobﬁe plavenou hlinûnou hmotou. Do hlinûného
tûsta pﬁimíchal toufar neobyãejnû jemné ostﬁivo, aby zabránil praskání povrchu nebo smr‰Èování hmoty pﬁi tvrdém oxidaãním pálení do
okru, cihlové ãerveni aÏ karmínu. Je‰tû ve 13. století se pouÏívalo
spí‰e hrubé ostﬁivo a redukãní vypalování keramiky do ‰ed˘ch a hnûd˘ch odstínÛ (bez
pﬁístupu vzduchu
do pece).
V˘jimku tvoﬁí drobné nepolévané trojnoÏky z hmoty
s kaolinitick˘mi jíly pálené do bûlav˘ch barev nebo
‰edi s kovov˘m leskem. Kromû keramiky urãené pro
kuchyÀ lze dodnes
sledovat trojnoÏky
z litiny, kuté z Ïele2. Soubor fragmentÛ trojnoÏek, tulejovitá dr- za i jin˘ch kovÛ
Ïadla, noÏky, dno a ãást rendlíku (Hrádek, v rÛzn˘ch oblasBurgetÛv statek 1300–1350)
tech lidské ãinnosti.
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3. TrojnoÏka (Hrádek-palác, nejpozd. 1405)
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4. TrojnoÏka (Podolsk˘ potok, 17. –18. stol.)

ztrácely pÛvodní v˘znam, postupnû se uzavíraly a uÏívání dﬁevûné
násady odeznûlo. PﬁedchÛdcem rendlíkÛ jsou slovanské praÏnice
(obr. 1) a pánve s tulejov˘m drÏadlem, ale bez noÏek, které se bûÏnû
pouÏívají v moderní kuchyni i dnes (pánve na smaÏení, lívaneãníky,
kastroly s drÏadlem aj.). Pﬁísnû úãelov˘ tvar je dnes vyroben na rozdíl od gotiky z moderních materiálÛ (obr. 11–12). Na zdej‰ích lokalitách jsme sice stﬁedovûké doklady pánvic bez noÏek nena‰li nebo spí‰
neidentifikovali, ale etnografická sbírka na‰eho muzea hlinûnou pánviãku bez noÏek z období pﬁed r. 1900 obsahuje.
Podobnou funkci mûly i Ïelezné ãi litinové kuthany na vaﬁení, vût‰í,
nízké kovové tﬁínohé pánve a jejich obdoba bez noÏek kladená v ohni‰ti na samostatn˘ drajfus (Dreifuß), tﬁínoh˘ Ïelezn˘ rám. Kuthany
se vÏdy zakr˘valy poklicí. Uvnitﬁ se vaﬁila voda a do ní se vkládaly
syrové potraviny. V 15. st. pﬁevzal zãásti jejich funkci kotlík zavû‰en˘
na ﬁetízku rámu nad ohni‰tûm (Strálek, 1. pÛle 14. st.). Kuthany se uÏívaly hlavnû v hradních kuchyních, jeÏ vaﬁily pro více strávníkÛ (posádka prÛmûrného hradu nepﬁev˘‰ila spolu s ãeledí 25–30 muÏÛ). Venkov
kuthany neznal a ve mûstû jen bohatí, jejich cena stejnû jako u vytepaného kotlíku byla vysoká. Nynûj‰í pánve ãi kastroly (obr. 9, 10) nejsou
niãím ménû neÏ jejich potomky a tﬁínoÏky se uÏívají dodnes i k jin˘m
úãelÛm neÏ k pﬁípravû pokrmÛ.
Na poãátku 15. století zaujaly rendlíky pﬁi m˘cení germanismÛ v ãeském jazyce i univerzitního uãitele Jana Husa. Îádal zmûnit staletí
uÏívan˘ název „rendlík“ (nûm.
Reindel, pol. rondel, rondelek,
naczynia rondlowate, rynka, patelnia) za termín „trénoÏka“.
Stejnû mu nekonvenovaly ani
knedlíky (Knödel), jeÏ nazval
„‰i‰kami“. Etymologická epizoda dokládá jazykovou paliãatost
5. TrojnoÏka se speciální hÛlkou v otvoru drÏadla (Nûmecko- národa, jenÏ sice na „tﬁínoÏky,
Windungen, 1403)
trojnoÏky“ pﬁistoupil, ale nejen

Star‰í exempláﬁe zÛstávaly nepolévané, av‰ak záhy vnitﬁek pokryla
glazura, aby bránila prosakování tekutin. Star‰í r˘maﬁovské tﬁínoÏky
jsou opatﬁeny prÛhlednou, nejednou vysoce lesklou olovnatou sklovinou (pﬁíbuznou dobovému sklu), vzniklou stavením kﬁemenného
písku a olovûného klejtu s barvicími kysliãníky rud. Stﬁíbro a olovo
se v hank‰tejnsk˘ch dolech tûÏily od 13. století. Pﬁi zpracování rudy
vznikl okysliãením roztaveného olova klejt (Ïlut˘ a ãerven˘ – PbO),
vedlej‰í, nikoli v‰ak pﬁehlédnuteln˘ produkt získávání stﬁíbra.
Hodnotu klejtu dokládá pﬁísaha pﬁíbramsk˘ch hutníkÛ, Ïe nebudou
„zbÛhdarma pálit… olovo, (na) klejt a herd (nístûjovina = PbO + popel ani hertovní stﬁíbro = surové), dají piln˘ pozor (a) vychladl˘ klejt
hned do kvelbu odnesou“. Lehce tavitelná transparentní poleva se
barvila pﬁímûsí kysliãníku Ïeleza (hnûdá, hnûdooranÏová, Ïlutavá)
nebo mûdi (zelená, zelenohnûdá). Olovnaté glazury se u nás
i v Nûmecku uÏívaly i v dal‰ích stoletích vnû i uvnitﬁ keramiky (hrnce, dÏbány, hrnky apod.), ba nejednou jiÏ v hor‰í kvalitû. Nejstar‰í
stﬁedovûké glazury u nás pokryly dlaÏdice z Hradu (11. st.)
a Vy‰ehradu (12. st.). U nás se
vyskytují aÏ ve 14. a na poãátku
15. stol. (Hrádek, Strálek).
Zpoãátku krátké a rovné roubíkovité noÏky rendlíkÛ se ãasem
prodluÏovaly a proh˘baly, tuleje

6. Hrnce na noÏkách (Hrádek,
1440–1500)

7. Dva typy miskovit˘ch rendlíkÛ, dole okraj pro poklici (Hrádek,
1350–1400)

8. TrojnoÏky s tulejovit˘mi drÏadly (Hrádek 1350–1400)
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9. TrojnoÏka z Vysoãiny (zaniklá osada Mstûnice 14. stol.)

10. TrojnoÏka (Praha 15. stol.)

v dûtském rozpoãitadle „Vaﬁila my‰ka ka‰iãku na zeleném rendlíãku...“ si drze ponechal k bûÏnému pouÏití i Mistrem kaceﬁovan˘
„rendlík“. Mimochodem, dovedete si pﬁedstavit tváﬁ ãí‰níka, kdybyste si objednali oblíbené ãeské jídlo ve tvaru „‰i‰ky se zelím“ ãi
okﬁídlené „vepﬁo-‰i‰ko-zelo“?
Dosud mû mrzí, mea culpa, Ïe jsem, zvûdav˘ kluk s obvykl˘m sbûratelsk˘m pudem, nezachránil v zastrãeném ‰erém koutû pÛdy starobylého domu soukeníka, kde jsme bydleli, asi pût zachoval˘ch trojnoÏek, které se od gotick˘ch zásadnû neli‰ily, tﬁebaÏe byly mlad‰í.
Podobné poklady se tehdy je‰tû skr˘valy i jinde, dnes bychom je uÏ
hledali stûÏí. ·koda!
Vladimír Go‰ (†) – Jiﬁí Karel

(Agricola, G. Georgii Agricolae de re Metallica Libri XII. Praha,
1933; Ercker ze Schrekenfelsu, L. Kniha o prubíﬁství. Praha,
1974; âermák, F. – Karel, J. – Marek, M. O geologii a dolování
na R˘maﬁovsku. R˘maﬁov, 2015; Sulkowska-Tuszyƒska, K.
PóênoÊredniowieczne i nowo˝ytne ceramiczne na trzech nó˝kach
ze Strzelna. Acta universitatis Nicolai Copernici, Archaelogia XX.
Toruƒ, 1997; TáÏ. Próba interpretacji funkcji naczyƒ w Âwietle
wybranych êródel iconografycznych. Z badaƒ nad Êredow. architektura Kujaw i Wielkopolski wschodnej. Warszawa, 1990;
Beranová, M. Jídlo a pití za Rudolfa II. Praha, 1997; PetráÀ, J.
a kol. Dûjiny hmotné kultury (2). Praha, 1981; Nekuda, V. –
Reichertová, K. Stﬁedovûká keramika v âechách a na Moravû.
Brno, 1968 ad.)

11. Kastrol s drÏadlem (konec 20. stol.)

12. Pánev (21. stol.)

Zajímavosti z pﬁírody

Vyprávûní o stromech
12. Oﬁe‰ák – Juglans a oﬁechovec – Carya
Kdo by neznal chutné plody, jimÏ se ﬁíká vla‰ské
ké, lichozpeﬁené, s 5, 7 i 9 elipãit˘mi lístky. UÏitek
oﬁechy! Toto pojmenování se nûkdy pﬁevádí i na
dává nejen sv˘mi plody, ale i v˘born˘m dﬁevem.
strom, jeho správn˘ botanick˘ název v‰ak zní
Do Evropy vãetnû âR byly introdukovány je‰tû
oﬁe‰ák královsk˘ (Juglans regia). V pahorkatinách
dal‰í druhy oﬁe‰ákÛ: oﬁe‰ák ãern˘ (J. nigra) a oﬁemnohde lemuje silnice a mnozí jej mají i na za‰ák popelav˘ (J. cinerea) ze Severní Ameriky
hradách. Na‰e domácí dﬁevina to v‰ak není.
a oﬁe‰ák SieboldÛv (J. sieboldiana) z Japonska.
Pochází z Balkánu a z jiÏní Asie, kde vytváﬁí i rozO. ãern˘ u nás dorÛstá do 30 m, ve své domovinû
sáhlé porosty. Byl v‰ak uÏ záhy pﬁenesen do záv‰ak aÏ do 50 m, pﬁiãemÏ kmen mÛÏe mít aÏ
padní a stﬁední Evropy. Pro svou teplobytnost,
3 m v prÛmûru! Oﬁechy jsou sice olejnaté, ale trpsvûtlomilnost a citlivost k mrazu ho nelze pûstoké, strom v‰ak dává kvalitní dﬁevo. Byl proto
vat ve vy‰‰ích, a dokonce ani ve stﬁedních polokromû parkÛ vyuÏit i v lesnictví. V Evropû je od
hách. Nejpﬁíznivûj‰í podmínky u nás proto nachár. 1629. O. popelav˘ je men‰í, 20–25 m vysok˘,
zí na úboãích svahÛ v tepl˘ch pahorkatinách (na
a jeho plody jsou téÏ nejedlé. O. SieboldÛv je taR˘maﬁovsku asi do v˘‰ky 550 m), jen místy do
ké mal˘, do 20 m, v Evropû jen 7–10 m, ale
700 m. Byl vysazen i v R˘maﬁovû a okolí. V jiÏozdobn˘ a s jedl˘mi oﬁechy. V Evropû byl zaveních ‰íﬁkách ve své domovinû roste ov‰em i mnoden r. 1862. V‰echny oﬁe‰áky mají lichozpeﬁené
hem v˘‰e, aÏ do 2 300 m!
listy a semena, oﬁechy ve tvrdé skoﬁápce, která
Oﬁe‰ák královsk˘ dorÛstá do v˘‰ky 20–25 m, popﬁed dozráním spoãívá v poloduÏnatém obalu.
nejvíce v‰ak nepﬁesáhne 15 m. Je to strom s nízk˘m Oﬁe‰ák královsk˘ na Lidické ulici Rod má asi 15 druhÛ v jihov˘chodní Evropû, Asii
kmenem a rozloÏitou korunou. Listy jsou aromatic- v R˘maﬁovû
a v Severní Americe.
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Pﬁíbuzné oﬁe‰ákÛm jsou oﬁechovce (Carya) patﬁící do stejné ãeledi,
tedy oﬁe‰ákovité. ¤íká se jim téÏ hikorie. Stromy jsou podobné oﬁe‰ákÛm vãetnû listÛ a dorÛstají do 30 m v˘‰e, alespoÀ ty dále uvedené. Oﬁechy mají mnohem men‰í, jedlé. Na rozdíl od pﬁedchozího rodu jsou oﬁechovce sv˘m roz‰íﬁením omezeny pﬁedev‰ím na Severní
Ameriku aÏ Mexiko, kde roste asi dvacet druhÛ, po jednom druhu se
pak vyskytuje v âínû a Indoãínû. U nás se nejãastûji pûstují oﬁecho-

11/2020

vec srdãit˘ (Carya cordiformis), o. vejãit˘ (C. ovata) a o. plstnat˘
(C. tomentosa) jako parkové dﬁeviny. 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.)

Sport

R˘maﬁov hostil mezinárodní závody v cyklokrosu
PﬁestoÏe je‰tû necel˘ t˘den pﬁed závodem Toi Toi Cup organizátoﬁi ãekali na
vyjádﬁení hlavní hygieniãky, za jak˘ch opatﬁení se pojede, celá akce probûhla
perfektnû. Pro závodníky byla v areálu Flemmichovy zahrady pﬁipravena zajímavá traÈ. Ke startu potﬁebovali nejen dobrou formu, ale i negativní test na
covid.
Ve sváteãní den 17. listopadu se na start cyklokrosového závodu postavily ãtyﬁi kategorie – muÏi a Ïeny elite, junioﬁi a juniorky. ¤editel
r˘maﬁovského závodu Petr Chaloupka si závod pochvaloval:
„PﬁestoÏe poﬁádáme takto velk˘ závod poprvé a musela se ﬁe‰it spoustu vûcí navíc kvÛli vládním naﬁízením, v‰e probûhlo tak, jak mûlo,
i závodníci byli s tratí spokojení. Jen nám chybûli diváci.“ Okruh táhnoucí se celou Flemmichovou zahradou a ãásteãnû i mimo byl skuteãnû pestr˘. Závodníci pﬁekonávali schody, pﬁekáÏky, v˘jezd do ‰ikmého svahu, vyuÏita byla i stará bikrosová traÈ.
Ze zahraniãí tentokrát mnoho závodníkÛ nepﬁijelo, pﬁesto se pﬁedstavili jezdci z Maìarska, Slovenska, Francie, Polska, Belgie
a ·v˘carska. V hlavním závodu muÏÛ se na stupnû vítûzÛ postavili tﬁi
âe‰i, 1. Michael Boro‰ (âEZ Cyklo Team Tábor), 2. Jakub ¤íman

(Auto ·koda Mladá Boleslav) a 3. ·imon Vaníãek (âEZ Cyklo Team
Tábor). âtvrtou aÏ ‰estou pozici obsadili francouz‰tí cyklokrosaﬁi.
Nejvût‰í formu z Ïen mûla Maìarka Kata Blanka Vasová, která
v podstatû od zaãátku jela vlastní závod. Pro druhé místo v kategorii
Ïen elite si dojela Suzanne Verhoevenová z Belgie. PﬁestoÏe se âe‰ka
Karla ·tûpánová (Pushbikers XC Team) prala o tﬁetí místo, nakonec
ho získala Anais Morichonová z Francie, a ·tûpánová tak získala nepopulární ãtvrtou pozici. Útûchou jí v‰ak bylo vedení v cyklokrosovém poháru.
Závody juniorÛ vyhrál Matûj Stránsk˘ (IVAR CS – Author Team),
kter˘ se staãil vyhnout hromadnému pádu v první zatáãce, druh˘
skonãil Matyá‰ Fiala (âEZ Cyklo Team Tábor) a tﬁetí místo získal
Pavel Jindﬁich (TJ Stadion Louny), za nimi skonãili zahraniãní jezdci z Francie a ·védska. Tﬁi soutûÏící v závodu juniorek si rozdûlily
umístûní na stupních vítûzÛ takto: 1. Anna RÛÏiãková (Dukla Praha),
2. Kateﬁina Hladíková (IVAR CS – Author Team), 3. Fabienne
Kipfmüllerová ze ·v˘carska.
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