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Kamenn˘ kﬁíÏ za r˘maﬁovsk˘m
hﬁbitovem pro‰el renovací

V ﬁíjnu probûhnou mobilní svozy
nebezpeãného a objemného odpadu

Muzeum vydalo k v˘stavû M. Kodovské a J. Koloczka barevn˘ katalog

ročník XIX.

Ve Velké ·táhli se konal 1. roãník
oblastní v˘stavy nûmeck˘ch ovãákÛ

Na R˘maﬁovskou padesátku vyrazilo
bezmála dvû stû padesát turistÛ
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Trofeo Niké Jeseníky 2017

Starostka Ing. Radka Chudová a první ãeskoslovenská Miss Ivana
Christová na slavnostním zahájení v Karlovû Studánce

Leto‰ní roãník obohatili nad‰enci, kter˘m uãaroval styl baroka
a biedermeieru. ·aty s vy‰ívan˘mi korzety a bohat˘mi krinolínami
do atmosféry v Karlovû Studánce i na Sovinci vkusnû zapadly

Jedno z nejkrásnûj‰ích vozidel leto‰ního roãníku, tﬁírychlostní
Cadillac V-16, znám˘ jako Cadillac Sixteen, vyrábûn˘ v letech
1930–1940 v celkovém poãtu 4076 kusÛ. Tento je z poãátku v˘roby
a do Karlovy Studánky pﬁijel z Uherského Hradi‰tû

V prostorách hradu hráli fla‰inetáﬁi

Nejstar‰í vÛz Ford T z r. 1911

Spolek panstva na tvrzi ÎíÏeleves oÏivil atmosféru nejen na hradû
Sovinci

Karel Loprais a Jindﬁich ·treit

V ka‰tanové aleji v Malé Morávce byl o historická vozidla velk˘ zájem

2

18. roãník Trofeo Niké Jeseníky byl zavr‰en na Kopﬁivné u hotelu
Brans
Fota: redakce a Miroslav ·koda
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Do JeseníkÛ pﬁijely historické vozy
Do JeseníkÛ opût zamíﬁil Karel Loprais se svou legendární tatrou a s ním
kolona veteránÛ. O víkendu 9.–10. záﬁí se za finanãní podpory Moravskoslezského kraje a pﬁispûní agentury CzechTourism uskuteãnil 18. roãník
mezinárodního projektu Trofeo Niké, zamûﬁeného na aktivní podporu cestovního ruchu v turisticky atraktivních lokalitách kraje. Leto‰ní roãník
podhorské jízdy mûl také charitativní náplÀ.
Projekt Trofeo Niké Jeseníky získal zá‰titu ministrynû pro místní
rozvoj Ing. Karly ·lechtové a Jana Krko‰ky, námûstka hejtmana
Moravskoslezského kraje. Stejnû jako v loÀském roce se náv‰tûvníci tû‰ili z dvouetapové jízdy historick˘ch vozidel, jíÏ se zúãastnilo
sedmapadesát vybran˘ch strojÛ ze sedmi státÛ Evropy, doprovázen˘ch kamionem Tatra 815 Karla Lopraise, ‰estinásobného vítûze
Rallye PaﬁíÏ – Dakar a ãestného prezidenta projektu Trofeo Niké.
Poﬁadatelé zvolili trasu s akcentem na propagaci Euroregionu
Pradûd, známého pﬁírodními krásami, historick˘mi památkami a tradiãním lázeÀstvím. V rámci podhorské jízdy zhlédli diváci historická vozidla a seznámili se s jejich technick˘mi daty i „Ïivotopisem“.
V sobotu 9. záﬁí dopoledne kolona veteránÛ vyrazila z Krnova poté,
co se jejich krásou mohla pokochat tamní veﬁejnost. Cílem sobotní
vyjíÏìky byla restaurace Na Hvûzdû se zastávkami v Ludvíkovû
u Wellness hotelu Peras a v Horsk˘ch lázních Karlova Studánka. Byl
pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program. V Karlovû Studánce se rozeznûly bubny Ivo Batou‰ka, na Hvûzdû se mimoﬁádnû slétly malé
i velké ãarodûjnice a ãarodûjové.
V nedûli 10. záﬁí kolona nabl˘skan˘ch veteránÛ ‰estatﬁiceti znaãek
z let 1911–1961 zamíﬁila na hrad Sovinec. Letos ji pro divácké
zpestﬁení doprovázely i motocykly s datem v˘roby 1925. Sovinec
pﬁedvedl, jak se mÛÏe snoubit stﬁedovûká historie s historií teprve
stoletou. Na pátém hradním nádvoﬁí zazpíval sbor Sebranka z Brna

pod vedením Kamily Zenklové sedm skladeb z doby, kdy byla vozidla vyrobena, od ãerno‰sk˘ch gospelÛ pﬁes ‰lágry 30. a 40. let aÏ
po píseÀ âervená aerovka nazpívanou v roce 1960 Rudolfem
Pellarem. V prostorách hradu hráli fla‰inetáﬁi a korzoval Spolek panstva na tvrzi ÎíÏeleves v dobov˘ch kost˘mech.
Ze Sovince zamíﬁila kolona do ka‰tanové aleje v Malé Morávce, kde
se krásou nabl˘skan˘ch veteránÛ pokochali místní i náv‰tûvníci,
a spanilá jízda a s ní 18. roãník Trofeo Niké Jeseníky byly zavr‰eny
na Kopﬁivné u horského hotelu Brans. Zde byly posádky vozidel
ocenûny originálními poháry ze sklárny Jakub ve Vrbnû pod
Pradûdem.
„Díky pﬁízni na‰ich partnerÛ, majitelÛ historick˘ch vozidel a rostoucího poãtu divákÛ se my‰lenka propagace kraje na pozadí u‰lechtil˘ch strojÛ naplÀuje rok od roku kvalitnûj‰ím a líbeznûj‰ím zpÛsobem,“ ﬁekla s nad‰ením organizátorka Marcela Rotter. „Jízda
Trofeo Niké letos získala i charitativní náboj. Probûhla draÏba obrazÛ mladé umûlkynû Bajuliií ve prospûch Sagapa Bruntál. Získané
prostﬁedky poslouÏily na nákup invalidního vozíku, kter˘ jsme pﬁedali ve stﬁedu 13. záﬁí. Velmi si váÏím reakce Ing. Radima âecha,
jednatele firmy Invira, s. r. o., prodejce zdravotních pomÛcek, kter˘
nám nabídl v˘znamnou pomoc v projektu firmy Invira pomáhá,“ doplnila Marcela Rotter.
Mnohé náv‰tûvníky chvíle strávené v blízkosti úÏasn˘ch historick˘ch strojÛ a jejich dobovû ustrojen˘ch majitelÛ doslova pohltily.
Na chvíli se díky nim ocitli v noblesní minulosti a naplnili motto
projektu Trofeo Niké Zpomal a rozhlédni se... Organizátoﬁi uÏ nyní
zvou na 19. roãník bájeãné podívané, organizované s láskou a nad‰ením.
JiKo, zdroj: Feminine, s. r. o.

Aktuálnû z mûsta

KﬁíÏ za hﬁbitovem pro‰el renovací
Kamenn˘ kﬁíÏ s litinovou postavou Krista umístûn˘ severov˘chodnû
od r˘maﬁovského hﬁbitova byl po‰kozen povûtrnostními vlivy i vandaly a vyÏadoval rozsáhlou opravu. Jeho povrch byl zneãi‰tûn usazeninami a biologick˘mi depozity, na nûkter˘ch místech byl po‰kozen
vyryt˘mi nápisy a vrypy, na pﬁední stranû polit ãervenou barvou.
Spodní ãást naru‰ila voda vzlínající z okolního promáãeného terénu.

V zadávacím ﬁízení, které vyhlásil odbor ‰kolství a kultury
Mûstského úﬁadu R˘maﬁov v ãervnu 2017, byla pro realizaci celkové
opravy kﬁíÏe vybrána firma Svatopluka Bedﬁicha z Lomnice
u R˘maﬁova. Objekt bylo nutno rozebrat, s ohledem na pouÏit˘ druh
kamene (krupník) ‰etrnû oãistit mokrou cestou mûkk˘mi kartáãi,
místa prasklin o‰etﬁit biocidním prostﬁedkem a mechanicky doãistit.
KﬁíÏ byl opakovanû zpevnûn organokﬁemiãit˘mi prostﬁedky,
praskliny byly injektovány, staré
vysprávky odstranûny a po‰kozená místa spojena za pomoci
antikorozních ãepÛ a zatmelena
minerálními tmely a umûl˘m
kamenem. Aby se zabránilo biologickému po‰kození základny
kﬁíÏe a vzlínání vody, byla odkopána zemina a do prostoru
izolovaného geotextilií a ﬁíãními
oblázky byl zabudován nov˘
betonov˘ základ nad okolní terén. KﬁíÏ byl navíc o‰etﬁen vodoodpudivou vrstvou a pﬁípravkem proti mnoÏení ‰kodliv˘ch
organismÛ. Opravy se doãkala
i litinová postava Krista, která
byla patinována grafitovou barvou a doplnûna ‰títkem INRI.
Celkové náklady renovace
v hodnotû 127 400 korun hradilo mûsto R˘maﬁov ze svého
rozpoãtu.
Leona Pleská
odbor ‰kolství a kultury
MûÚ R˘maﬁov, fota: M. Marek
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Pár slov... z babího kapsáﬁe
Stáﬁí zle se tváﬁí. KdyÏ se blíÏí, je uÏ pozdû, pﬁíprava má nastat uÏ ve
stﬁedním vûku. Nikdo vûkovitosti neuteãe.
Zaãne pomalu, ale jistû pobolívat a odcházet celé tûlo, ta na‰e kﬁehká tûlesná schránka. Co mû v‰echno bolí? Krat‰í bude vyjmenovat,
co mû nebolí. Stárne celé tûlo, i mozek. Pokud není nemocn˘, stárne
nejpomaleji. Svaly stárnou rychleji, proto jsme málo pohybliví, ztuhlí a máme sníÏenou svalovou sílu – dﬁíve se unavíme. Nohy stárnou
nejdﬁív.
Dr. Milo‰ Vojtûchovsk˘, ná‰ pﬁední geriatr, tvrdí, Ïe „dospût k moudrosti stáﬁí je zﬁídkavé, protoÏe vût‰ina lidí propadne daleko dﬁíve
skleróze, pesimismu nebo chronick˘m depresím, takÏe moudr˘ch lidí ve stáﬁí je málo. Teì si myslím, Ïe smysl stáﬁí je hledût v odstupu
na vûci vykonané.“ Tak, snad veseleji, lehãeji.
Nedá se nic dûlat, zlobí tûlo, cesta vede k lékaﬁi. Tápeme v tom, jak
se starat o vlastní zdraví, pﬁitom prÛmûrn˘ âech zaklepe na dveﬁe lékaﬁské ordinace jedenáctkrát za rok. Je to skoro nejãastûji v Evropû.
A taky se obãas dostaneme do nemocnice. Mám od svého známého
jednu zku‰enost z poslední doby. Prohlásil, Ïe nejvût‰í zájem o jeho
zdraví mûly uklízeãky, ménû uÏ sestry a doktoﬁi vÛbec ne. Doktoﬁi
psali záznamy do poãítaãe, sestry byly chladnû neosobní a jedinû
uklízeãka dokázala komunikovat o obecnû lidsk˘ch vûcech.
Léta bûÏí, pﬁib˘vají vrásky na tváﬁi. Hlavnû aÈ je nemáme na du‰i. No
a taky ‰ediny. MuÏi je umí nosit, jsou pr˘ elegantní, asi jako George
Clooney. Îeny ‰edivûní vnímají citlivûji; ‰ediny se objevují proto,
aby chemick˘ a kosmetick˘ prÛmysl mûl co prodávat. Na jednom
spreji jsem si pﬁeãetla tvrzení vlasologÛ, Ïe „dokáÏou pohotovostní
rychlovkou skr˘t aspoÀ na pár dnÛ ru‰ivé ‰edivé odrosty“. âasem
stejnû není co barvit. Je na ãase objevit zázraãnou vodiãku proti ple‰atûní.
Je‰tûÏe stáﬁí a jeho projevy pﬁicházejí spravedlivû ke v‰em. Víte, jak
jsem si to nastavila já? Nedívám se moc do zrcadla, z kopﬁivy orchidej beztak neudûlám. Budu se ale usmívat a budu pozitivnû naladûná, pûstovat koníãky, hledat milé lidi, dûti a v‰echno pûkné. Nûkdy to
dá velkou práci... PÛjdu ke své paní doktorce, abych se jí zeptala, jak
se jí daﬁí; cestou se stavím v kavárnû a s kamarádkou pÛjdu do kina.
Vezmu s sebou svého domácího velitele, protoÏe jsem li‰ka mazaná
a potﬁebuju sponzora.
Na stáﬁí zavolám: Vylez, ty srabe, chci se s tebou poprat! Bouchnu do
stolu a pak pod ten stÛl zalezu. Tﬁeba mû moudrost stáﬁí najde. Jaké
si to udûlám, takové to mám.
Nepotﬁebné vûci a vzpomínky hodím za hlavu a budu si uÏívat kaÏdého dne.
Si
Hodnû mû baví
lidé, kteﬁí umûjí vyprávût i poslouchat, jsou zábavní, umûjí si udûlat
legraci sami ze sebe, jsou spolehliví, pohodáﬁi, ohleduplní, neztratili
soudnost a umûjí se dojmout, dokáÏou dÛstojnû stárnout, nemluví jen

o chorobách, sv˘ch autech a majetku, slu‰nû zavírají dveﬁe, pﬁiznají
své neúspûchy, jsou dochvilní, vûdí, Ïe ãas je drah˘ v‰em, jí s chutí
a se stejnou chutí pracují, zajímají se o jiné, dokáÏou plnit to, co se
nauãili v mateﬁské ‰kole...
VÛbec mû nebaví
lidé nudní a pomalí, lidé mluvící jen o penûzích a chorobách, drahotû a sv˘ch skvûl˘ch dûtech, nebaví mû diety, golf, reality show, zavaﬁování, techno, lyÏování, reklama, zbyteãné pravdy, neplnûní slibÛ,
namachrovaní pánové s mnoÏstvím alkoholu v krvi, lidé zaclánûjící,
místo aby svítili, ‰kolství zblblé reformami, pomalé soudy, pﬁíroda
zaneﬁádûná skladi‰ti, montovnami a ﬁepkov˘mi lány, politici slibující hory doly (hlavnû pﬁed volbami), drahé léky a máslo...
Mám pokraãovat?
Si
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Mûstské sluÏby R˘maﬁov, s. r. o., oznamují
termíny mobilního svozu nebezpeãného a objemného odpadu
1. etapa – 7. ﬁíjna od 8:00
2. etapa – 14. ﬁíjna od 8:00
3. etapa – 21. ﬁíjna od 8:00
1. etapa – místní ãásti Janovice, Jamartice, Ondﬁejov a Stránské.
2. etapa – R˘maﬁov: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíãkova, Národní, Radniãní, Jungmanova, Máchova, Ml˘nská, Komenského,
Husova, nám. Míru, ·kolní nám., Pﬁíkopy, Rudé armády, Opavská,
Harrachov, Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní, Dukelská,
Úvoz, tﬁ. HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipová, OkruÏní, NádraÏní,
Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. kvûtna a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenovan˘ch ulic.
3. etapa – R˘maﬁov: nám. Svobody, ulice K. âapka, Divadelní,
Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Infini
k Janovicím), Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého,
Jelínkova, Sokolovská, J. Fuãíka, Karla Schinzela, Nerudova,
Hornomûstská, Lidická, Vûtrná a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenovan˘ch ulic.
Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, monoãlánky, zbytky ﬁedidel, barev, lepidel a rozpou‰tûdel, motorové oleje,
absorpãní ãinidla a jiné filtraãní materiály, olejové filtry, záﬁivky,
chladicí zaﬁízení obsahující freony, fotochemikálie.
Objemn˘m odpadem se rozumí komunální odpad, kter˘ nelze pro

jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ komunální odpad, pﬁedev‰ím vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.
Obãané, kteﬁí se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, je pﬁedají
osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘maﬁov, s. r. o., kteﬁí
mobilní svoz provádûjí. Tekuté nebezpeãné odpady nebudou
odebírány, tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním dvoﬁe a odpadovém centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo v recyklaãním dvoﬁe a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad patﬁí do popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.
Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici:
po–pá: 13:00–17:00
Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna:
po–pá: 6:00–16:30, so: 8:00–13:00
UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, je za nepovolené ukládání odpadÛ pﬁed recyklaãním
dvorem, odpadov˘m centrem i na jin˘ch místech moÏno dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000 korun.

Informace o zpÛsobu hlasování ve volbách
do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky v roce 2017
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky vyhlásil prezident âeské republiky sv˘m rozhodnutím publikovan˘m
ve Sbírce zákonÛ pod ã. 135/2017 Sb., v ãástce 48, která byla rozeslána dne 2. kvûtna 2017.
Volby se na území âeské republiky konají ve dvou dnech: v pátek 20. ﬁíjna 2017 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 21. ﬁíjna 2017
od 8:00 do 14:00. Voliãem je státní obãan âeské republiky, kter˘
alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let.
Volební místnost
Voliãi jsou o dobû a místû konání voleb v obci informováni oznámením starosty obce nejpozdûji 15 dnÛ pﬁede dnem voleb, tj. 5. ﬁíjna 2017. Je-li na území obce zﬁízeno více volebních okrskÛ, uvede
starosta, které ãásti obce náleÏí do jednotliv˘ch volebních okrskÛ.
V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Povûﬁen˘
obecní úﬁad a krajsk˘ úﬁad zveﬁejní na webov˘ch stránkách pﬁehled o telefonním spojení do kaÏdé volební místnosti ve svém
správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místû vyvû‰eny vzory
hlasovacích lístkÛ oznaãené nápisem „VZOR“, dále prohlá‰ení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátÛ, pokud
byla doruãena do 48 hodin pﬁed zahájením voleb (pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro takového kandidáta nepﬁihlíÏí), dále i pﬁípadná informace o zﬁejm˘ch tiskov˘ch chybách
na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí b˘t pro kaÏd˘ volební okrsek rovnûÏ vybavena zákonem
ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské republiky
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kter˘ musí b˘t voliãÛm na jejich Ïádost zapÛjãen
k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pﬁíchodu do volební místnosti prokáÏe okrskové volební
komisi svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky platn˘m
obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním, diplomatick˘m

nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem. Voliãi, kter˘ tak neuãiní, nebude hlasování umoÏnûno. Je
tedy nezbytné, aby voliã mûl u sebe potﬁebné doklady.
Podle souãasné právní úpravy volebních zákonÛ mÛÏe kaÏd˘ voliã,
kter˘ nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoÏ stálém seznamu voliãÛ je zapsán, poÏádat obecní úﬁad o vydání voliãského
prÛkazu. Obecní úﬁad voliãsk˘ prÛkaz vydá a poznamená tuto
skuteãnost do stálého seznamu voliãÛ a do jeho v˘pisu pro okrskovou volební komisi.
Voliã, kter˘ se dostavil do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen tento prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta
jej pﬁiloÏí k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ. Voliãsk˘ prÛkaz
opravÀuje k zápisu do v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu voliãÛ
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území âeské republiky, popﬁípadû zvlá‰tním volebním okrsku vytvoﬁeném pﬁi zastupitelském nebo konzulárním úﬁadû âeské republiky v zahraniãí.
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého nebo zvlá‰tního seznamu voliãÛ
obdrÏí voliã od okrskové volební komise prázdnou úﬁední obálku
opatﬁenou úﬁedním razítkem pﬁíslu‰ného obecního nebo mûstského
úﬁadu, magistrátu, úﬁadu mûstského obvodu nebo mûstské ãásti.
Voliã, kter˘ hlasuje s voliãsk˘m prÛkazem, obdrÏí zároveÀ hlasovací lístky pro volební kraj, v nûmÏ se nachází volební okrsek, kam
se voliã dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatnû pro kaÏdou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na kaÏdém hlasovacím lístku je uvedeno
ãíslo urãené losem. Hlasovací lístky t˘chÏ politick˘ch stran, politick˘ch hnutí a koalic musí b˘t ve v‰ech volebních krajích oznaãeny stejn˘m vylosovan˘m ãíslem. Pokud nûkterá politická strana,
politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve v‰ech
volebních krajích, zÛstane v daném volebním kraji toto ãíslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které voliã obdrÏel, tvoﬁit úplnou nepﬁeru‰enou ãíselnou ﬁadu a sada hlasovacích
lístkÛ tak nemusí obsahovat v‰echna ãísla.
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Na hlasovacím lístku tûch politick˘ch stran, politick˘ch hnutí a koalic, u kter˘ch bylo pﬁi registraci rozhodnuto o ‰krtnutí kandidáta,
zÛstává poﬁadové ãíslo na hlasovacím lístku pÛvodnû urãené pro
tohoto kandidáta neobsazené.
Pﬁíslu‰nost kandidáta k urãité politické stranû nebo politickému
hnutí je na hlasovacím lístku vyjádﬁena zkratkami uveden˘mi
v pﬁiloÏené informaci. Hlasovací lístky jsou opatﬁeny otiskem razítka krajského úﬁadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voliãÛm nejpozdûji 3 dny pﬁede dnem voleb. V pﬁípadû, Ïe dojde k jejich po‰kození nebo ztrátû anebo voliã zjistí, Ïe nemá k dispozici v‰echny hlasovací lístky, je moÏné poÏádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístkÛ.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdrÏení úﬁední obálky, pﬁípadnû hlasovacích lístkÛ, vstoupí
voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ. V pﬁípadû, Ïe se voliã neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umoÏnûno.
V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ voliã vloÏí do
úﬁední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí ãi koalice, pro niÏ se rozhodl hlasovat. Tím voliã dává
hlas ve prospûch vybrané politické strany, politického hnutí nebo
koalice. ZároveÀ mÛÏe voliã na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakrouÏkováním poﬁadového ãísla nejv˘‰ u 4 kandidátÛ uveden˘ch na témÏe hlasovacím
lístku vyznaãit, kterému z kandidátÛ dává pﬁednost. Jiné písemné
úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospûch politické strany, politického hnutí nebo koalice se poãítají i takové hlasovací lístky, na nichÏ jsou jména kandidátÛ ‰krt-

nuta, zmûnûna nebo dopsána. K takov˘m úpravám se nepﬁihlíÏí.
Pokud voliã dal na hlasovacím lístku pﬁednostní hlas více neÏ
4 kandidátÛm, poãítá se takov˘ hlasovací lístek ve prospûch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k pﬁednostním hlasÛm
se v‰ak nepﬁihlíÏí.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pﬁedepsaném tiskopise, jsou pﬁetrÏené nebo nejsou vloÏeny do úﬁední obálky.
Po‰kození nebo pﬁeloÏení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho
platnost, pokud jsou z nûho patrny potﬁebné údaje. Hlas voliãe je
neplatn˘, je-li v úﬁední obálce nûkolik hlasovacích lístkÛ.
ZpÛsob hlasování
Po opu‰tûní prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí
voliã úﬁední obálku s hlasovacím lístkem pﬁed okrskovou volební
komisí do volební schránky.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné. S voliãem, kter˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu
anebo nemÛÏe ãíst nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãeném pro
úpravu hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nûho upravit, vloÏit
do úﬁední obálky, popﬁípadû i úﬁední obálku vloÏit do volební
schránky.
Hlasování do pﬁenosné volební schránky
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch (zejména zdravotních) dÛvodÛ
obecní úﬁad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební komise
zﬁízena. V takovém pﬁípadû okrsková volební komise vy‰le k voliãi dva své ãleny s pﬁenosnou volební schránkou, úﬁední obálkou
a hlasovacími lístky.
Zdenûk Kudlák, vedoucí odboru vnitﬁních vûcí MûÚ R˘maﬁov

Zlodûj vykradl kÛlnu a pﬁibral i nábytek

opil˘m pﬁítelem a ãtyﬁmi dûtmi ve vûku od 3 do 10 let. Vzhledem k jejímu stavu a agresivnímu chování policisté pﬁivolali pracovnici oddûlení sociální péãe o dûti a mládeÏ. Dechovou zkou‰ku Ïena opakovanû odmítla, její pﬁítel nad˘chal kolem 1,5 promile alkoholu. Sociální
pracovnice kontaktovala známou podnapilé Ïeny, která souhlasila, Ïe
se o dûti postará. Incident bude ﬁe‰it odbor sociálních vûcí.

Nepﬁítomnost majitelÛ zﬁejmû inspirovala zlodûje, kter˘ o prvním víkendu v záﬁí nav‰tívil zahradu rodinného domu v Lomnici
u R˘maﬁova. Vloupal se do kÛlny, odcizil dvû elektrické a jednu motorovou pilu a kﬁovinoﬁez. Pﬁi odchodu ze zahrady vzal je‰tû ãtyﬁi zahradní Ïidle. ZpÛsobená ‰koda pﬁesahuje 30 tisíc korun. R˘maﬁov‰tí
policisté pﬁivítají informace pﬁípadn˘ch svûdkÛ, které by pomohly
najít odcizené vûci nebo dopadnout pachatele, pﬁímo na obvodním
oddûlení v R˘maﬁovû nebo na tel. ãísle 974 731 751.

Opilá matka málem vjela s koãárkem pod auto
V pondûlí 4. záﬁí dostali policisté v R˘maﬁovû oznámení, Ïe na
Pivovarské ulici mladá Ïena málem narazila koãárkem do jedoucího
auta. Policisté na‰li 28letou Ïenu v silnû podnapilém stavu s podobnû

Zlodûj ukradl ze strojÛ naftu
R˘maﬁov‰tí policisté provûﬁují pﬁípad krádeÏe motorové nafty, k níÏ
do‰lo mezi 10. a 11. záﬁím. Pachatel vnikl do oploceného areálu skladu zemûdûlské techniky v R˘maﬁovû a odcizil 490 litrÛ paliva ze tﬁí
strojÛ. ZpÛsobená ‰koda pﬁesáhla 14 tisíc korun.
por. Bc. Pavla Jirou‰ková
PâR, oddûlení tisku a prevence Bruntál

Pﬁi autonehodû v RyÏovi‰ti zemﬁela spolujezdkynû
V pátek 8. záﬁí pﬁed pátou hodinou ranní havaroval na Nemocniãní
ulici v RyÏovi‰ti opel se ãtyﬁmi cizinci. 48let˘ ﬁidiã z nezji‰tûné pﬁíãiny pﬁejel do protismûru, sjel ze silnice a narazil do stromu. Pﬁi dopravní nehodû utrpûli v‰ichni ãtyﬁi pasaÏéﬁi zranûní. 52letá spolujezdkynû pﬁes pomoc poskytnutou svûdkem nehody, pﬁivolan˘mi hasiãi a záchranáﬁi pﬁi pﬁevozu do nemocnice zemﬁela. Podlehla mnohoãetn˘m poranûním hlavy, hrudníku a bﬁicha. Dal‰í dvû spolucestující a ﬁidiã byli zranûni stﬁednû tûÏce, v‰ichni jsou mimo ohroÏení Ïivota. Po o‰etﬁení byli pﬁevezeni do nemocnice v Krnovû. Dechová
zkou‰ka u ﬁidiãe vylouãila poÏití alkoholu ãi jin˘ch návykov˘ch látek. Okolnosti tragické nehody provûﬁují bruntál‰tí kriminalisté ve
spolupráci s dopravními policisty.
por. Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR Bruntál
PhDr. Luká‰ Humpl, ZZS MSK
por. Mgr. Petr KÛdela, HZS MSK
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Slovo krajského zastupitele
Ve ãtvrtek 14. záﬁí se konalo na Krajském úﬁadû v Ostravû páté zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Hejtman Ing. Ivo
Vondrák v úvodu informoval zastupitelstvo o ãinnosti Rady MSK od
ãtvrtého zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé schválili poskytnutí podpory
ve v˘‰i 50 milionÛ korun z rozpoãtu kraje
na dofinancování sociálních sluÏeb. Kraj
bude jednat s Ministerstvem práce a sociálních vûcí o finanãních prostﬁedcích na
odmûÀování pracovníkÛ v sociálních sluÏbách v roce 2018 a dále. Krajské zastupitelstvo schválilo memoranda v oblasti sociálních sluÏeb, turistického ruchu, kultury a sportu.
Hlásiãe poÏárÛ a detektory oxidu uhliãitého
za 385 tisíc korun kraj daruje organizacím,
které se vûnují seniorÛm nad 65 let. Jde
o obecnû prospû‰né spoleãnosti provozující
seniorská kontaktní místa. Pilotní projekt
krajského úﬁadu je zamûﬁen na oblast
Ostravy a Fr˘dku-Místku, do budoucna by
mûly b˘t pokryty v‰echny okresy kraje.
Obci Tvrdkov byla schválena Ïádost
o prodlouÏení termínu realizace projektu
Rekonstrukce objektu pro spolkovou ãinnost v obci. Po diskusi bylo schváleno nav˘‰ení dotace pro âesk˘ svaz vãelaﬁÛ

v Bruntále na obnovu úlÛ o 100 tisíc korun.
Dal‰í dÛleÏit˘ materiál, kter˘ zastupitelstvo schválilo, se t˘kal finanãního závazku pro pﬁipravovaná v˘bûrová ﬁízení na autobusové
dopravce v oblastech R˘maﬁovska, Krnovska a Bruntálska. Pro R˘maﬁovsko to je závazek v minimální v˘‰i 678,6 milionu korun
na období 10 let, pro Krnovsko 538,2 milionu a pro Bruntálsko 959,4 milionu korun.
Zámûr bude uveﬁejnûn v Úﬁedním vûstníku
Evropské unie. Úspû‰nû jiÏ byly realizovány
dvû veﬁejné zakázky, a to v oblasti Tﬁinecka
a Jablunkovska, vãetnû platov˘ch podmínek
pro ﬁidiãe.
Zastupitelé schválili rozdûlení dotací z programu Úprava lyÏaﬁsk˘ch bûÏeck˘ch tras
v Moravskoslezském kraji v zimní sezónû
2017/2018. V rozpoãtu kraje je na rok 2017
schváleno 3,5 milionu korun. V rámci tohoto programu bylo pﬁijato devatenáct Ïádostí.
V na‰em regionu obdrÏí finanãní prostﬁedky
Klub biatlonu Bﬁidliãná, p. s., (44 700 korun), Ski klub RD R˘maﬁov, z. s., (136 100
korun), obec Malá Morávka (312 900 korun), obec Lomnice (68 100 korun), obec
Horní Mûsto (157 000 korun) a obec
Tvrdkov (72 000 korun).
Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel

Spoleãenská kronika

Akce hradu Sovince

Blahopﬁejeme

PAST NA MEDVùDA – 30. záﬁí a 1. ﬁíjna

jubilantÛm, kteﬁí od pﬁedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Josef Janó – R˘maﬁov ..........................................................
Marie Töllichová – R˘maﬁov ...............................................
Franti‰ek Stanûk – Janovice ................................................
Miloslava Petﬁeková – R˘maﬁov .........................................
Zlatica Strouhalová – R˘maﬁov ...........................................
Vûra Tome‰ová-Podkujková – R˘maﬁov .............................
Marie ·ilhánková – R˘maﬁov ..............................................
Vûra Stuchlíková – R˘maﬁov ...............................................
Václav Dutkiewiã – R˘maﬁov ..............................................
Marie Maceãková – R˘maﬁov .............................................
Josef Rozsíval – R˘maﬁov ...................................................
Pavel Valíãek – Janovice .....................................................
Jarolím Ftáãek – R˘maﬁov ...................................................
Zdenûk âermák – R˘maﬁov .................................................

80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
84 let
84 let
85 let
87 let
89 let
89 let
89 let

Rozlouãili jsme se
Anna Kli‰íková – Nové Pole ............................................. 1927
Ladislav Jurá‰ek – R˘maﬁov .............................................. 1946
Evidence obyvatel MûÚ R˘maﬁov

Vzpomínka

·ermíﬁsk˘ pﬁíbûh o nezdaﬁeném lovu na medvûda
Sokolnické ukázky lovu atrapy koﬁisti
Vystoupí: kejklíﬁ a fakír Zdenûk Vlãek s dostihy my‰í
skupina ‰ermu Taurus s veselohrou Igor to zaﬁídí
akrobatická a Ïonglérská spoleãnost Colektive Vagabundus
skupina historického ‰ermu Conducti s povûstí Poklad

HOFMISTROVA ZÁVùË – 28. a 29. ﬁíjna
Pﬁehlídka objevÛ posledních tﬁí sezón
2016: skupina scénického ‰ermu Fuente Ovejuna
s pohádkou Rumcajs
2015: skupina historického ‰ermu Jindﬁich
s ‰ermíﬁskou komedií Spanilá jízda
2014: ‰ermíﬁská spoleãnost D.B.S (Divadlo bez stﬁechy)
s komedií Prokleté dûdictví

V¯STAVA
PAªO MACHO, JANA HOJSTRIâOVÁ
3. ãervna – 30. záﬁí
Zajímavé propojení maleb na sklo a fotografií
Bc. Michal Koutn˘, kastelán hradu Sovince
Petr ·enkyﬁík, Historická posádka ·pinavci

Oãím ses ztratila,
ale v srdcích zÛstane‰ navÏdy.
Dne 1. ﬁíjna uplyne rok,
co nás opustila

Ludmila Koblihová,
roz. Volková.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají
rodiãe, manÏel, bratr a sestra s rodinou.

Foto: Petr ·enkyﬁík
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SKAUTI BEZ LILIE
Pátek 13. ﬁíjna v 19:00
Dokumentární film o skautském hnutí v dobû normalizace
Osudy ãeského skautingu – to jsou ãeské dûjiny „v malém“. Skauti
byli neÏádoucí pro nacisty i komunisty, tﬁikrát se ocitli „mimo zákon“, a vÏdy museli volit strategii pﬁeÏití. Nebyla jednotná, oddíly
a jejich ãlenové se rozhodovali sami za sebe.
Ve filmu Skauti bez lilie se v rozhovorech s pamûtníky soustﬁedíme
na obnovu Junáka v roce 1968, na nucené slouãení s komunistick˘m
pion˘rem, na Ïivot v „husákovském“ dvacetiletí.
Co je pro skauting dÛleÏité? Nakolik bylo moÏné vést skautsk˘ oddíl
bez symbolÛ, bez kroje, v soustavném utajování? Mohly b˘t uchovány skautské my‰lenky v pion˘rském oddílu? To jsou nûkteré z otázek, které jsme kladli pamûtníkÛm.

8

Námût filmu: Viktor Portel a Milo‰ ¤íha – ·ípek
Scénáﬁ: Adam Drda
Hudba: Matûj Kroupa
ReÏie: Viktor Portel
Délka filmu: 52 minut
Dobrovolné vstupné
Film vyrobil Skautsk˘ institut. Je urãen nejen pro skauty, ale také pro
pﬁíznivce, sponzory a ‰irokou veﬁejnost. Dûkujeme vedení SVâ za
moÏnost tento dokument bezplatnû uvést v Kinû R˘maﬁov. Zvou r˘maﬁov‰tí skauti!
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Citát:

Hodinky vraÏdí ãas. âas je mrtv˘, pokud se odpoãítává mal˘mi koleãky, a oÏije jen tehdy, kdyÏ se hodinky
zastaví.
William Faulkner

17/2017

Známá i neznámá v˘roãí
22. 9.
23. 9. 1907
25. 9.
25. 9. 1897
26. 9. 1917
28. 9.
29. 9. 1547
29. 9. 1902
30. 9.
30. 9. 2002
1. 10.
2. 10. 1787
2. 10. 1852
2. 10. 1867
4. 10.
4. 10. 1472
4. 10. 1582

Svûtov˘ den mûst bez aut – od roku 1998 se slaví ve
Francii, pozdûji jinde ve svûtû
nar. Franti‰ek Filipovsk˘, herec a reÏisér (zemﬁ.
26. 10. 1993) – 110. v˘roãí narození
Mezinárodní den nesly‰ících – slaví se od roku 1958
nar. William Faulkner, americk˘ prozaik, nositel
Nobelovy ceny (zemﬁ. 6. 7. 1962) – 120. v˘roãí narození
zemﬁ. Edgar Degas, francouzsk˘ malíﬁ a sochaﬁ (nar.
19. 6. 1834) – 100. v˘roãí úmrtí
Státní svátek âR – Den ãeské státnosti, v˘roãí zavraÏdûní sv. Václava v roce 929
nar. Miguel de Cervantes y Saavedra, ‰panûlsk˘ spisovatel (zemﬁ. 23. 4. 1616) – 470. v˘roãí narození
zemﬁ. Émile Zola, francouzsk˘ prozaik a publicista
(nar. 2. 4. 1840) – 115. v˘roãí úmrtí
Mezinárodní den pﬁekladatelÛ – slaví se na sv. Jeron˘ma, patrona pﬁekladatelÛ
zemﬁ. Milo‰ Macourek, spisovatel a scenárista (nar.
2. 12. 1926) – 15. v˘roãí úmrtí
Mezinárodní den seniorÛ – slaví se od roku 1998 (OSN)
nar. Vuk Stefanoviç KaradÏiç, srbsk˘ filolog, etnograf, folklorista, historik, tvÛrce novodobého srbského
jazyka (zemﬁ. 7. 2. 1864) – 230. v˘roãí narození
zemﬁ. Karel Boﬁivoj Presl, botanik, spolutvÛrce ãeské
pﬁírodovûdecké terminologie (nar. 17. 2. 1794)
– 165. v˘roãí úmrtí
nar. Timrava, vl. jm. BoÏena Slanãíková, slovenská
prozaiãka (zemﬁ. 27. 11. 1951) – 150. v˘roãí narození
Svûtov˘ den zvíﬁat – vyhlásilo shromáÏdûní ekologÛ
ve Florencii v den svátku sv. Franti‰ka z Assisi, patrona zvíﬁat
nar. Lucas Cranach star‰í, nûmeck˘ malíﬁ a rytec
(zemﬁ. 16. 10. 1553) – 545. v˘roãí narození
zemﬁ. sv. Terezie JeÏí‰ova, vl. jm. Teresa de Cepeda
y Ahumada, ‰panûlská mystiãka (nar. 28. 3. 1515)
– 435. v˘roãí úmrtí
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Letní tábory Stﬁediska volného ãasu

Tábor pln˘ hudby a tance (10.–14. 7.)

Horolezeck˘ tábor (12.–15. 7.)

Prázdninové putování (17.–21. 7.)

Fun and fitness week (24.–28. 7.)

Outdoorov˘ tábor (31. 7. – 4. 8.)

Barevn˘ t˘den (7.–11. 8.)

Tábor pro ‰ikovné dûti I (14.–18. 8.)

10

Soustﬁedûní Move2you (21.–23. 8.)
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Tábor pro ‰ikovné dûti II (21.–25. 8.)

Fota: archiv SVâ
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Keramicko-v˘tvarné sympozium (28. 8.–1. 9.)
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Servis sluÏeb

pondûlí
úter˘
stﬁeda
ãtvrtek

Kryt˘ bazén v Bﬁidliãné

Diakonie âCE, stﬁedisko v R˘maﬁovû,

Plavání pro veﬁejnost v záﬁí a ﬁíjnu

zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK
kaÏdé liché úter˘ v budovû stﬁediska
na tﬁídû HrdinÛ 48 v R˘maﬁovû.
Zaãátek vÏdy v 13:30.
Ukonãení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz
v den setkání
v 13:30 od prodejny Hru‰ka na ulici 1. máje.
Pﬁijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity,
které byste sami nepodnikli.
BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termín kavárniãek v druhém pololetí 2017
(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):

14:00–17:00 18:30–20:00
14:00–20:00
14:00–17:00 18:30–20:00
14:00–20:00

pátek
sobota
nedûle

14:00–20:00
13:00–20:00
13:00–20:00

V pondûlí a ve stﬁedu 17:00–18:30 – plaveck˘ oddíl
Sauna
je v provozu kaÏd˘ den
a vstup do ní je zahrnut v základním vstupném.

26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.
Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Informaãní stﬁedisko R˘maﬁov
Otevírací doba:
pondûlí – pátek:
8:30–12:00 13:00–17:00
sobota:
9:00–12:00 13:00–16:00
nedûle:
13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@rymarov.cz

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Buﬁinka
Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Buﬁinka, OkruÏní 10, R˘maﬁov
Informaãní centrum R˘maﬁov, námûstí Míru 6, R˘maﬁov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘maﬁov
12

Aquacentrum R˘maﬁov
na Jesenické ulici
Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00
so–ne + svátky 10:00–21:00
Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma
(nutno doloÏit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku
do v˘‰e 500 Kã za osobu.
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Jazzclub
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PROVOZNÍ DOBA
pondûlí
úter˘
stﬁeda
ãtvrtek
pátek

9:00–18:00
9:00–18:00
zavﬁeno
9:00–17:00
9:00–17:00

www.knihovnarymarov.cz
Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Kodovská, Koloczek a jejich sny
Sny Marie Kodovské a Jana Koloczka jsou barevné, plné záﬁiv˘ch bytostí
a podobenství. Vstoupit do nich mohou náv‰tûvníci muzea po celé záﬁí.
S pátou velkou v˘stavou se známá i neznámá Marie Kodovská stává
jiÏ velmi známou nejen ve svém mûstû, ale i za hranicemi. Díky mezinárodnímu projektu Kulturní sblíÏení, financovanému z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se totiÏ uÏ podruhé pﬁedstavila také
v Muzeu Wsi Opolskiej v Opoli, letos spoleãnû s polsk˘m naivistou,
ﬁezbáﬁem Janem Koloczkem. Spojení obou tvÛrcÛ není jen formální;
aktuální v˘stava, která se z Opole pﬁesunula v záﬁí do R˘maﬁova,
ukazuje, jak harmonicky se obû díla doplÀují.
KaÏdá z v˘stav Marie Kodovské, kterou pﬁipravilo r˘maﬁovské muzeum ve spolupráci se správcem jejího díla Franti‰kem Orságem, nabídla nûco nového. Dílo této art brut malíﬁky je natolik rozsáhlé a neotﬁelé, Ïe je v nûm stále co objevovat. Letos získal v˘bûr jejích velkoformátov˘ch temper a kreseb nov˘ impuls spojením s polychromovan˘mi dﬁevûn˘mi plastikami polského naivisty Jana Koloczka.
A je to spojení veskrze ‰Èastné. Uvedlo do vzájemn˘ch rezonancí
plo‰né obrazy a trojrozmûrné dﬁevoﬁezby dvou zcela jedineãn˘ch ne-

Jana Koloczek a Bogdan Jasiƒski
‰kolen˘ch tvÛrcÛ, kteﬁí kaÏd˘ po svém, ale pﬁitom analogicky ztvárnili své sny, pohánûni tvÛrãí silou hraniãící s posedlostí.
Druhou ‰Èastnou okolností je pﬁíleÏitost vzájemnû pﬁedstavit fenomenální autory regionÛ sousedících pﬁes hranici. Koloczek se do
R˘maﬁova dostal poprvé, Kodovská do Polska teprve podruhé.
Nejtrvalej‰ím v˘sledkem zmínûného spojení je ov‰em katalog, kter˘
zvlá‰tû v pﬁípadû Marie Kodovské dlouhá léta ostudnû chybûl.
TvÛrci spoleãné v˘stavy, kvalitnû pﬁipraveného dvojkatalogu i úvodních studií, které zhodnocují dosavadní poznatky o Ïivotû i díle
Marie Kodovské a Jana Koloczka, jsou jejich neúnavní obdivovatelé
a propagátoﬁi – kurátoﬁi Michal Vyhlídal a Bogdan Jasiƒski. âe‰tí
i pol‰tí ãtenáﬁi si mohou obû studie pﬁeãíst v pﬁíslu‰né jazykové verzi a katalog si odnést z v˘stavy zdarma na památku, coÏ jistû umoÏní vûhlas obou pozoruhodn˘ch umûlcÛ je‰tû roz‰íﬁit.
Marii Kodovskou snad uÏ místním ãtenáﬁÛm není tﬁeba podrobnû
pﬁedstavovat, o Janu Koloczkovi lze struãnû ﬁíci, Ïe se narodil
v Otmuchovû a od dûtství Ïije v Nise, ﬁezbáﬁství se vûnuje pﬁesnû
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ãtvrt století, podobnû jako Kodovská bez akademického vzdûlání, zato s obdivuhodn˘m odhodláním dopátrat se prostﬁednictvím „díla“
hlub‰ího poznání. Zatímco Kodovská ãerpala zejména ze sv˘ch snÛ
a pohádkov˘ch pﬁíbûhÛ, které ráda poslouchala v rozhlase, Koloczek
akcentuje motivy biblické a téma víry jako takové. Oba spojuje smysl pro vystiÏení lidské povahy a záliba v podobenstvích a personifikacích. Oba napﬁ. ztvárnili cyklus mûsícÛ v roce, pro oba je zdrojem
inspirace vesmír, oba tíhnou k základním symbolÛm Ïivota, svobody
a krásy.

Pro hlub‰í seznámení s pozoruhodn˘m dílem Marie Kodovské a Jana
Koloczka je nutné nav‰tívit jejich v˘stavu a stanout nablízku jejich
barevn˘m snÛm, prohlédnout si je ze v‰ech úhlÛ, procítit jejich neviditelné vyzaﬁování. V˘stava je v muzeu otevﬁena do 4. ﬁíjna.
Není to v‰ak letos poslední spoleãná aktivita r˘maﬁovského a opolského muzea. V sobotu 23. záﬁí se pﬁi pﬁíleÏitosti ukonãení sezóny na
zámku v Janovicích uskuteãní polské divadelní pﬁedstavení
Wianki/Vûnce a v prosinci muzeum v R˘maﬁovû vystaví polsk˘ ruãnû
malovan˘ porcelán.
ZN

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Thomas Brezina: Zlato hrabûte Drákuly
Thomas Brezina je rakousk˘ spisovatel a moderátor televizních poﬁadÛ pro mládeÏ. UÏ v osmi letech napsal svou vlastní kníÏku, která
mûla 30 stran. Narodil se ve Vídni, v souãasnosti v‰ak Ïije a pracuje
v Lond˘nû.
Pﬁíbûh napínavé kníÏky s názvem Zlato hrabûte Drákuly se odehrává
v tajemné Transylvánii v Rumunsku. Tﬁináct lidí dostalo pozvánku na
zámek hrabûte Drákuly, aby se pokusili najít poklad.
Detektivní ãtyﬁka, Patti, Erik, Dominik a Tina, se ubytují v hostinci
U Modrého vola, jehoÏ majitelé, Marta Grozová a její manÏel, pÛsobí velmi stra‰idelnû, aÏ dûsivû. Pan Groza ví mnoho z historie zámku, a tedy i o samotném hrabûti Drákulovi, kter˘ v‰ak jiÏ dlouho neÏije. Malí detektivové pomáhají své pﬁítelkyni Lunû najít poklad
v dûsivém zámku. Telefonní kontakt s kamarádkou se ale pﬁeru‰í
a parta je pﬁi pokusu o její záchranu uvûznûna v temném hradû.
âtyﬁka kamarádÛ nechápe, z jakého dÛvodu jsou na zámku v‰ichni
hledaãi pokladu vûznûni. A proã nûkdo jen tak nabídne tﬁinácti lidem,
aby na‰li poklad, ze kterého nebudou nic mít? To bude muset skupinka mal˘ch detektivÛ zjistit. Ale podaﬁí se jim to ve zdraví?
Z hlubokého v˘klenku ve zdi vystoupila vysoká postava. Z ramenou jí
spl˘val aÏ na zem ‰irok˘ ãern˘ plá‰È s vyhrnut˘m límcem. Neznám˘

16

k nim byl obrácen zády, takÏe mu nevidûli do tváﬁe. Vlasy, hladce sãesané dozadu, se mu leskly jako naolejované. Pod lemem dlouhého plá‰tû skﬁípûl ‰tûrk. I kdyÏ nemohl pohlédnout postavû do tváﬁe, bylo Erikovi
jasné, Ïe je to upír. Pﬁerostlou trávou kráãel dlouh˘mi kroky ke bﬁehu
rybníãku. ·piãky bot odkopávaly do vody drobné kamínky. ÎbluÀkÏbluÀk-ÏbluÀk, oz˘valo se. Upír pﬁe‰el po bﬁehu a zmizel v závoji vûtví
smuteãní vrby. Ruce mûl vraÏené hluboko v kapsách. „Za mnou!“ zavelela Tina a vyrazila, tûsnû pﬁitisknutá ke zdi. K ãernému jícnu branky to
bylo nejv˘‰ patnáct krokÛ. Dívka ani na vteﬁinu nespustila oãi z vrby. Co
kdyby se neãekanû vracel? Nesmí je v Ïádném pﬁípadû zahlédnout!
Tato kniha se mi velmi líbila a dobﬁe se mi ãetla. Vzbuzovala ve mnû
pﬁíjemn˘ pocit napûtí. Jakmile se nûkter˘ ãtenáﬁ do této knihy zaãte,
nemÛÏe pﬁestat ãíst. Také mû velmi zaujal autorÛv styl psaní a zajímav˘ zpÛsob vyprávûní. Zlato hrabûte Drákuly rozhodnû doporuãuji knihomolÛm, jako jsem já, kteﬁí mají rádi detektivky a dobrodruÏné pﬁíbûhy. Kniha je podle mého úsudku urãená jak pro chlapce, tak
pro dívky.
Roman Popelka, 8. B, Z· R˘maﬁov, Jelínkova 1
(BREZINA, Thomas. Zlato hrabûte Drákuly. 1.vyd. Praha: Albatros,
2013. 134 s.)
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Spolek pﬁátel ZU· R˘maﬁov otevﬁel Akademii umûní pro seniory
V úter˘ 19. záﬁí se v koncertním sále uskuteãnila slavnostní imatrikulace zájemcÛ, kteﬁí se rozhodli studovat na Akademii umûní pro seniory. Akademie
vznikla díky Spolku pﬁátel ZU· a mûstu R˘maﬁovu.
„Nikdy není pozdû na sebevzdûlávání, ani v seniorském vûku,“ zaznûlo z úst ﬁeditele ZU· R˘maﬁov Jiﬁího Taufera pﬁi slavnostním
uvedení studentÛ do hudební a divadelní akademie pro seniory, která
vznikla za vydatné pomoci mûsta R˘maﬁova.
Slavnostní zahájení bylo doprovázeno krátk˘m koncertem, pﬁi kterém se pﬁedstavila klavíristka Petra Zahradníková, na kytaru Petr
Nûmec, dramatick˘ obor s monologem zastupovala Adéla Továrková
a na závûr vystoupil rytmick˘ orchestr Karla Cvrka.
Na akademii umûní se zatím pﬁihlásili dva senioﬁi, dal‰ím zájemcÛm
jsou dveﬁe stále otevﬁeny. Pro ty, kteﬁí váhají, má ﬁeditel ZU· Jiﬁí
Taufer vzkaz: „Nikdo se nemusí bát, Ïe bude zkou‰en. Akademie je
pro ty, kteﬁí mají rádi hudbu nebo divadlo a chtûjí se nûãemu novému
nauãit. Dal‰í zájemci mohou mezi nás pﬁijít co nejdﬁív, rádi je pﬁiví-

táme.“ Jedinou podmínkou k pﬁijetí do akademie je podání pﬁihlá‰ky,
kterou zájemci najdou na webov˘ch stránkách www.spolekzusrymarov.cz nebo v ti‰tûné podobû v kanceláﬁi ‰koly na âapkovû ulici.
·kolné ãiní symbolick˘ch 50 korun mûsíãnû.
A proã se noví studenti – senioﬁi rozhodli vzdûlávat na akademii
umûní? „Mû pﬁihlásila dcera a ﬁekla jsem si, proã bych to nemûla
zkusit. Mám zájem vyzkou‰et si hru na bicí nástroje a moÏná by mû
lákalo i divadlo, to se je‰tû uvidí,“ ﬁekla jedna z prvních zájemkyÀ
o studium na akademii Bûla Zothová. Druh˘ zájemce mûl hned od
poãátku pﬁedstavu zcela jasnou: „Mám rád muziku a kvÛli tomu tady
jsem. Chtûl bych se zdokonalit ve hﬁe na klávesové nástroje, kytara,
na kterou také hraji, mi problém nedûlá,“ pronesl optimisticky
Vladimír Bulko.
Senioﬁi budou ‰kolu nav‰tûvovat dvû hodiny t˘dnû. Oba pﬁislíbili, Ïe
se pokusí pﬁivést i dal‰í kolegy, aby nabízená moÏnost studia nevyznûla naprázdno.
JiKo
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Organizace a spolky

Romové se se‰li na druhém Romfestu 2017
V sobotu 9. záﬁí uspoﬁádalo Spoleãenství RomÛ na Moravû (SRNM) s poboãkou v R˘maﬁovû ve Stﬁedisku volného ãasu druh˘ roãník Romfestu, kter˘ finanãnû podpoﬁil Moravskoslezsk˘ kraj. Ve velkém sále SVâ se se‰ly dvû
stovky úãinkujících a divákÛ.
Impulsem k zorganizování loÀského prvního roãníku byl pro pﬁedsedu r˘maﬁovské romské komunity Martina DaÀhela festival, kter˘
SRNM poﬁádá jiÏ ﬁadu let v Olomouci.
Pozvání na druhou pﬁehlídku romské kultury v R˘maﬁovû pﬁijalo nûkolik taneãních a hudebních skupin. Taneãníky zastupovala napﬁíklad
skupina Charity Olomouc Khale Jakha pod vedením Evy Gáborové,
taneãníci skupiny Karika a Jagori statutárního mûsta Olomouc pod
vedením Anastázie ·andorové nebo Ternore a Báre ãaja z olomouckého Spoleãenství RomÛ na Moravû, jehoÏ vedoucí Jiﬁina Somsiová,
známá romská aktivistka prosazující dialog a práva RomÛ a spoluzakladatelka ústﬁedí SRNM, rovnûÏ pﬁijala pozvání na r˘maﬁovsk˘ festival. Z hudebních skupin se pﬁedstavily kapely Gipsy Lucka
a Boban, Gipsy Bacht, Romstar, Phrala, kapela Jiﬁího Somsi nebo
Spoleãenství RomÛ na Moravû Mix, které pﬁijely z Vy‰kova,
Prostûjova a Olomouce. Bûhem hudebních produkcí se festival podobal spí‰e diskotéce neÏ pﬁehlídce tradiãní romské kultury.
„BohuÏel dûti, které se aktivnû zapojují do dûní v r˘maﬁovském
SRNM, nemají pﬁíli‰ chuÈ pﬁipravovat hudební ani taneãní vystoupení
romsk˘ch písní a tancÛ. Spí‰e je lákají moderní hudební smûry a tance,“
vysvûtlil pﬁedseda SRNM s poboãkou v R˘maﬁovû Martin DaÀhel.
Zahájení leto‰ního festivalu mûlo mírné zpoÏdûní, pozvoln˘ rozjezd
a zpoãátku nízkou úãast. Dal‰í úãinkující a diváci pﬁijeli z Uniãova,
Bruntálu, ·umperku a Jeseníku aÏ kolem 17. hodiny, kdy uÏ byl festival v plném proudu. Nicménû spokojenost a nakonec i úãast byla
velká, takÏe organizátoﬁi zvaÏují uspoﬁádat za rok tﬁetí roãník
Romfestu.
JiKo

Ve Velké ·táhli se konal 1. roãník oblastní v˘stavy nûmeck˘ch ovãákÛ
V sobotu 16. záﬁí se se‰li chovatelé nûmeck˘ch ovãákÛ z âeské republiky,
Slovenska a Polska na prvním roãníku oblastní v˘stavy ve Velké ·táhli. ·lo
o historicky teprve tﬁetí v˘stavu v okrese Bruntál.
Nûmeck˘ ovãák je nejroz‰íﬁenûj‰ím plemenem psÛ na svûtû. Název
souvisí s poãátky chovu tohoto plemene, které spadají do druhé poloviny devatenáctého století. Nûmci si jako první v‰imli kvalit
a vzhledu tzv. duryÀského psa, kter˘ byl vlko‰ed˘ a vynikal temperamentem. Pozdûji jej za úãelem zlep‰ení exteriéru kﬁíÏili s tzv. württembersk˘m psem. Poãet nûmeck˘ch ovãákÛ se zv˘‰il zejména po
druhé svûtové válce. Pﬁispûla k tomu stavba jejich tûla, která cílevûdom˘m v˘bûrem dospûla do harmonick˘ch proporcí pﬁi zachování

Nejpoãetnûji zastoupená tﬁída mlad˘ch krátkosrst˘ch fen

Jediná zástupkynû tﬁídy dorostu
dlouhosrst˘ch fen Xofie Mirtan
Bohemia chovatelky a majitelky
Martiny Smûtalové z Bystrovan

18

Hlavní rozhodãí Lutz Wischalla
z Nûmecka

toho nejcennûj‰ího – pﬁirozené, vyrovnané, sebevûdomé a pﬁizpÛsobivé povahy, díky níÏ byl a je ovãák vyuÏíván v mnoha oborech kynologie – sportovní, pracovní, sluÏební, záchranáﬁské aj.
Na sedmdesát chovatelÛ z âeska, Slovenska a Polska se zúãastnilo
prvního roãníku oblastní v˘stavy nûmeck˘ch ovãákÛ ve Velké ·táhli.
Hlavními poﬁadateli byli Základní kynologická organizace (ZKO)
R˘maﬁov a Josef Pa‰tûka, rozhodãí Lutz Wischalla pﬁijel z Nûmecka.
Psi soutûÏili v pûti tﬁídách – dorost (6–12 mûsícÛ), mladí (12–18 mûsícÛ), dospívající (18–24 mûsícÛ), pracovní psi (nad 24 mûsícÛ) a veteráni (nad 8 let). Jednotlivé tﬁídy byly rozdûleny podle pohlaví a dále na krátkosrsté a dlouhosrsté. Nejpoãetnûji zastoupenou byla tﬁída
mlad˘ch krátkosrst˘ch fen, ve které soutûÏilo patnáct chovatelÛ.
„Pejsci jsou upoutáni na vodítku, pohybují se po obvodu kruhu a rozhodãí posuzuje jednotlivé aspekty, jak˘mi jsou reakce na stﬁelbu od
tﬁídy mlad˘ch psÛ a v˘‰e, dále stav chrupu, klus, kter˘ nesmí pﬁejít do
cvalu, celková stavba tûla, v˘‰ka i délka psa, v˘‰ka v kohoutku – u fenek od 55 do 60 cm, u psÛ od 60 do 65 cm, postavení u‰í, objem hrudníku, velikost hlavy, zda má pes varlata, ãi ne – bez varlat je pro chov
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bezcenn˘, dále kvalita a zabarvení srsti a mnoho dal‰ích. K tomu,
aby se dostal pes ãi fena do chovu, musí splÀovat podmínky urãené
chovatelsk˘m ﬁádem nûmeck˘ch ovãákÛ. Pokud podmínky splÀuje, je
psovi pﬁidûlen rodokmen a je zapsán do plemenné knihy. O plemeno
nûmeckého ovãáka je velk˘ zájem v âínû, Rusku, Indii, Saudské
Arábii a dal‰ích zemích, zájemci jsou ochotni zaplatit neuvûﬁitelné
ãástky, aby takového psa mûli doma jen pro svou potûchu. BohuÏel
i tato branÏe je byznys, ale u nás se na‰tûstí zatím nic v takové míﬁe
nedûje,“ pﬁiblíÏil hodnocení plemenn˘ch nûmeck˘ch ovãákÛ MVDr.
Vladimír Hykel, ãlen ZKO R˘maﬁov a zároveÀ veterinární dozor v˘stavy. V soutûÏi mûl svou fenu Orlu Grand Alger ve tﬁídû mlad˘ch
krátkosrst˘ch psÛ. R˘maﬁov kromû ní na v˘stavû zastupoval pracovní krátkosrst˘ nûmeck˘ ovãák Timur Lonadard majitelky Dagmar
Kouﬁilové. Jeho chovatelem je Josef Pa‰tûka z MájÛvky.
Svûtové v˘stavy nûmeck˘ch ovãákÛ v nûmeckém Ulmu na pﬁelomu
srpna a záﬁí se zúãastnila také b˘valá ãlenka r˘maﬁovského ZKO
Lucie Kopecká. Tûchto v˘stav se úãastní pravidelnû jako vodiãka
a majitelka psích svûﬁencÛ.
Podle Vladimíra Hykela je uspoﬁádání druhého roãníku prestiÏní oblastní v˘stavy ve Velké ·táhli otázkou zájmu ze strany dobrovoln˘ch
organizátorÛ a také otázkou financí. Poﬁadatelé dûkují za pomoc
a partnerství pﬁi poﬁádání prvního roãníku tûmto sponzorÛm: Krmiva
Salaã Olomouc, Gappay, s. r. o., v˘roba a prodej kynologick˘ch potﬁeb, Abrus – v˘roba pohárÛ a sportovních trofejí, Canis Prosper, s. r. o.,
krmiva pro koãky a psy, Easy Control Morava, mûsto R˘maﬁov,
Hyundai – Petr La‰ák, Metalplast, a. s., poboãka Velká ·táhle, RD
R˘maﬁov, s. r. o., Jan Hoﬁák – farma Janovice, restaurace Faraon
Bruntál – Tomá‰ Vajdík, Elektro Ivo Medek Bﬁidliãná, Italpe, s. r. o.,
Horní Moravice, KMT Mikala – zakázkové truhláﬁství, Kovo‰rot
Morava, Malá ·táhle, Mitos R˘maﬁov, Farmina Pet Foods, Fitmin –
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Ocenûno bylo ãtrnáct tﬁíd nûmeck˘ch ovãákÛ, zde tﬁída mlad˘ch krátkosrst˘ch fen, 1. Havana Geodis chovatele a majitele Pavla Gladi‰e
ze Staﬁíãe; 2. Nefry Hartis Bohemia chovatelky MVDr. Heleny
Melounové z Chotûboﬁe; 3. Xerent˘na Irluka chovatele a majitele
Josefa ·perky z Velké Bystﬁice
Dibaq Helvíkovice u Îamberku, Jiﬁí Macek a Lenka Jiru‰ová,
Ondﬁejov, Jindﬁich JuráÀ, stﬁelnice Bﬁidliãná, Josef Mereìa ml.,
Velká ·táhle, Ing. Jiﬁí Dvoﬁák, Malá ·táhle, Josef Novák – stolaﬁství
Janovice, Milan Hylmar, Klá‰terec nad Ohﬁí, Vladimír JuráÀ – farma
Lomnice, Marcel Mihal – oprava vozidel Velká ·táhle, Autodíly Fiat,
Lancia, Alfa Romeo, Rusava Ski, s. r. o., Hulín.
JiKo

Sekáãi zápolili na Memoriálu Jana Ko‰tiala
Skvûlá atmosféra a zábavn˘ program se soutûÏemi pro dûti i dospûlé, to byly
atributy III. roãníku Memoriálu Jana Ko‰tiala ve Stránském, kter˘ pﬁipravilo
Obãanské sdruÏení Stránské manÏelÛ Kﬁenkov˘ch.
V areálu Nedûlní ‰koly ﬁemesel ve Stránském se v sobotu 16. záﬁí konal

III. roãník Memoriálu Jana Ko‰tiala. Hlavním tahákem byla soutûÏ v seãení trávy kosou o titul Sekáãe roku. Pﬁeborníkem této soutûÏe b˘val
místní favorit Jan Ko‰tial, kter˘ pﬁed tﬁemi lety zesnul, a právû po nûm
byla soutûÏ pojmenována. Na jeho poãest se pokaÏdé pﬁi soutûÏi vytvo-

SoutûÏící zápolí o titul Sekáãe roku ve III. roãníku Memoriálu Jana
Ko‰tiala

Zleva 2. Zdenûk Kubín, 1. Petr HorÀáãek a Pavla Smetanová, 3. Jiﬁí
Nováãek a o 4. místo se podûlili David Ko‰tial a Jiﬁí KﬁíÏ

Dûti se zapojily s vervou do pojídání borÛvkového koláãe a lentilkové soutûÏe
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ﬁí pietní místo – neposeãen˘ pás trávy s ãíslem 1. Do soutûÏe se pﬁihlásilo ‰est soutûÏících, kteﬁí mûli za úkol co nejrychleji a nejlépe posekat
pás trávy, mezi nimi i syn Jana Ko‰tiala David. Letos skonãil na ãestném ãtvrtém místû. První místo vybojoval Petr HorÀáãek, druh˘ byl
Zdenûk Kubín, tﬁetí Jiﬁí Nováãek a o ãtvrté místo se podûlili Jiﬁí KﬁíÏ
s Davidem Ko‰tialem. Jediná soutûÏící Ïena Pavla Smetanová získala
automaticky prvenství.
Pro soutûÏivé dûti byla pﬁipravena soutûÏ v pojídání borÛvkov˘ch koláãÛ, ve foukání polystyrenov˘ch kuliãek slámkou na cíl nebo lentilková
soutûÏ. O legraci nebyla nouze a uÏ teì se soutûÏící i poﬁadatelé tû‰í napﬁesrok na vidûnou. Náv‰tûvníci se do Nedûlní ‰koly ve Stránském mohou vydat i na dal‰í tradiãní akce, napﬁíklad Ka‰tánkohraní, Den na farmû, Vánoãní v˘stavu nebo Vánoce na farmû.
JiKo

V˘chova dûtí podle MUDr. Pekaﬁové: nerozmazlovat a nebuzerovat

KdyÏ pﬁed pûti lety v R˘maﬁovû pﬁedná‰ela
klinická psycholoÏka MUDr. Lidmila Pekaﬁová poprvé o v˘chovû dûtí pﬁed‰kolního vûku, zaujala publikum sv˘m energick˘m projevem a pragmatick˘m
pﬁístupem. Její návod na správnou v˘chovu by se dal shrnout dvûma
slovy: nerozmazlovat a nebuzerovat. Namísto obvykl˘ch pochval
a trestÛ, respektive uplácení a v˘hrÛÏek, dr. Pekaﬁová radí pouÏívat
dohodu a úsmûv. Její poÏadavek vrátit do v˘chovy ﬁád pÛsobí v záplavû trendÛ uvolnûné v˘chovy souãasnosti jako zjevení.
Lidmila Pekaﬁová se pﬁed r˘maﬁovské posluchaãe vrátila v sobotu
16. záﬁí s pﬁedná‰kou na téma komunikace s dûtmi, v níÏ se zamûﬁila nejen na nejmlad‰í vûk, ale i na ‰kolní dûti a dospívající. Pﬁedná‰ka se konala jako souãást projektu Místní akãní plány rozvoje vzdûlávání na území MAS R˘maﬁovsko, o. p. s. Do velkého sálu SVâ si ji pﬁi‰lo poslechnout pﬁes sto náv‰tûvníkÛ, pﬁedev‰ím mlad˘ch rodiãÛ, ale i pedagogÛ.
Stejnû jako poprvé dokázala hlavní protagonistka své obecenstvo
okamÏitû zaujmout a udrÏet jeho pozornost po celé tﬁi hodiny.
Základní téma ilustrovala ﬁadou konkrétních pﬁíbûhÛ, které nasbírala
za více neÏ tﬁicet let praxe, a odpovídala také na dotazy posluchaãÛ.
Poukázala pﬁitom na to, Ïe komunikace mezi rodiãi a dûtmi v sobû
nese stejná úskalí jako komunikace partnerská. V obou pﬁípadech je

podle ní dÛleÏitá „dobrá atmosféra“, tedy jednání, které nevyvolává
pocity viny ani neÏádoucí vzdor. Hlavní zbraní je podle Lidmily
Pekaﬁové úsmûv. Ten by ov‰em mûlo doprovázet dÛsledné dodrÏování pravidel, vedení dûtí k samostatnosti a zodpovûdnosti.
Lidmila Pekaﬁová shrnula své poznatky v populární knize Jak Ïít
a nezbláznit se. Kromû vlastní praxe vede vyhledávané semináﬁe
a pﬁedná‰í po celé republice. Vzhledem k ohlasu, jak˘ její sobotní
pﬁedná‰ka získala, je pravdûpodobné, Ïe se do R˘maﬁova opût vrátí.
ZN, foto: Kateﬁina Uliãná

Rybáﬁské závody mládeÏe
I letos jsme pro nejmlad‰í rybáﬁsk˘ potûr uspoﬁádali závody. V sobotu 16. záﬁí na edrovickém rybníku za opravdu nepﬁíznivého poãasí
zápolilo jedenáct dûtí z R˘maﬁova, Bﬁidliãné a okolí v lovu kapra.
Z kvalitnû zarybnûné vody vytáhly devût kaprÛ, tﬁi líny a dvû plotice.
V˘sledky:
1. místo: Zbynûk S˘kora (5 kaprÛ)
2. místo: ·tûpán Tkadleãek (1 kapr)
3. místo: Jiﬁí Raisler (1 kapr)
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Mezi druh˘m a tﬁetím místem rozhodla délka kapra. Je neuvûﬁitelné,
jak dûti zvládaly nepﬁízeÀ poãasí. Schované pod de‰tníky oãekávaly
kaÏd˘ pohyb ãíhátek. Radost v jejich oãích, kdyÏ se naviják zaãal odvíjet, byla nejlep‰í odmûnou pro vedoucí krouÏku.
Chtûl bych i jménem dûtí podûkovat v‰em sponzorÛm: firmû
Rybáﬁské potﬁeby R˘maﬁov pana Stra‰íka a paní Sitaﬁové, MûÚ
R˘maﬁov, MO âRS R˘maﬁov a rovnûÏ paní Metelkové za vynikající
buchty a obãerstvení.
Fota a text: Jaromír âech
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Pﬁipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

Eduard Englisch: O divokém odsunu jedné r˘maﬁovské rodiny
(1. ãást)
Stalo se to v nedûli 5. srpna 1945. Po dlouhém rozm˘‰lení jsem se rozhodl napsat o divokém1 odsunu 2 000 aÏ 3 000 R˘maﬁovanÛ z pohledu
postiÏen˘ch – roãníku 1934 – tak, jak jsem jej sám proÏil. Pokud vím,
neexistuje o nûm Ïádná dokumentace, ani na ãeské, ani na nûmecké
stranû. Mnoho tehdy postiÏen˘ch uÏ zemﬁelo. Ti, kteﬁí dosud Ïijí, nemají odvahu tento zloãin nûjakou formou zachytit pro potomstvo.
Tﬁináctého ãervence 1945 jsme byli vyhnáni ze svého domu na
Lastenstraße (OkruÏní ulici) 11.2 Dûdeãek, matka, bratr a já jsme dostali náv‰tûvu – âecha jménem Fuhrmann, b˘valého úãetního firmy
Flemmich. Poslali nás na pÛdu starého domu na Divadelní ulici. Stojí
mezi zdravotní poji‰Èovnou3 a domem Katolického spolku4 – pﬁístﬁe‰í ãlovûka nedÛstojné. V noci ze 4. na 5. srpna jsme nemohli spát,
protoÏe âe‰i v sousedním spolkovém domû hlasitû zpívali a ﬁvali.
V 6 hodin nás zburcovalo bu‰ení na dveﬁe. Venku stáli dva âe‰i v civilu. S pomocí seznamu nám vysvûtlili, Ïe v‰ichni ãtyﬁi musíme
v 8 hodin stát ve dveﬁích s pﬁíruãními zavazadly, potravinami na tﬁi
dny a obleãením na pût dnÛ. Kdo vkroãí na chodník, bude okamÏitû
zastﬁelen. Jakmile si od‰krtli jména v seznamu, ode‰li.
Ná‰ svût se zhroutil. Byli jsme pevnû pﬁesvûdãeni, Ïe nás po‰lou na
Sibiﬁ a seberou zb˘vající majetek, kter˘ nám nevzali sovût‰tí vojáci.
V‰echno jsme ve spûchu sbalili dohromady. Bratr a já jsme se velmi
teple oblékli. Pﬁes bûÏné ‰aty je‰tû lyÏaﬁské obleãení, ãepice, rukavice a lyÏaﬁské boty. Z domova jsme si taky vzali mal˘ ruãní vozík; byl
to mÛj vánoãní dárek z roku 1941. Do nûj jsem vÏdy posadil svého
tﬁíletého bratra a táhl jsem jej pﬁes mûsto, abych ho nemusel vodit.
Do vozíku jsme naloÏili batoh, ‰kolní bra‰nu, dvû ta‰ky a Waltera.
S jídlem na tﬁi dny to vypadalo ‰patnû: nûkolik star˘ch brambor, tﬁi
sklenice marmelády, trochu mouky, cukru a soli. Od jedné paní z domu, která sama mûla kojence, dostala moje maminka plechovku
armádního peãiva, asi tﬁi ãtvrtû kila, to mûlo nám dûtem na tﬁi dny
staãit. Matka si je‰tû oblékla nejstar‰í obleãení, aby vypadala o‰klivû,
coÏ ji ochránilo pﬁed obtûÏováním RusÛ a âechÛ.
V 8 hodin jsme stáli na chodbû pﬁipravení k odchodu, a stále se nic nedûlo, tak jsme se rozhlíÏeli po Divadelní ulici nahoru a dolÛ – a uvidûli, Ïe na kaÏdé kﬁiÏovatce stojí ozbrojen˘ âech. âekali jsme. V poledne hlídka ode‰la. Poté procházelo nûkolik lidí po Janovické ulici5
smûrem z mûsta. Postupnû jich bylo ãím dál víc. Pﬁipojili jsme se
k zástupu. Cílem byl janovick˘ zámek.

Odsun NûmcÛ z R˘maﬁova, 1946
V pﬁízemí jsme na‰li prázdn˘ pokoj, kde jsme se usadili. Nikdo nepromluvil slova. Navzdory té spoustû lidí a pﬁeplnûné místnosti panovalo naprosté ticho. Pozdûji odpoledne se k nám ‰eptem doneslo,
Ïe by v Janu‰ovû mohla je‰tû pro R˘maﬁovany péct Schoberova pekárna. Byl jsem vybrán, abych do‰el pro chleba. Musel jsem se vyplíÏit ze stﬁeÏeného zámku. S velk˘m strachem a je‰tû vût‰ím ‰tûstím
jsem své rodinû pﬁinesl 1,5kilov˘ bochník chleba.
KdyÏ se setmûlo – v místnostech nebylo svûtlo – museli jsme v‰ichni nastoupit na zámeck˘ dvÛr. Tam jsme narazili na tetu s jejím pûtilet˘m synem Dieterem. Na nádvoﬁí bylo zapojeno osvûtlení a pﬁes
tlampaã rozhlá‰eno toto: „V‰echny ‰perky – prsteny, hodinky, cennosti a peníze nad obnos 100 ﬁí‰sk˘ch marek na osobu budou odevzdány – pﬁi neuposlechnutí rozkazu následuje okamÏité zastﬁelení!“
Pﬁed hlavním vchodem byly rozestavûny proutûné ko‰e a plechové
vany. Jediné hodinky, které jsme, vlastnû které dûdeãek je‰tû mûl, byly na mé úpûnlivé prosby odevzdány. Sám jsem je hodil do jednoho
z pﬁistaven˘ch koryt. Pﬁitom jsem zahlédl, jaké mnoÏství zlata a penûz uÏ v nûm leÏí. Stáli jsme blízko hlavního vchodu, kde bylo mnoho ozbrojen˘ch âechÛ v civilu. Nûkdy pro‰li davem lidí – za zdí
zámku víckrát zaznûly v˘stﬁely, jestli do vzduchu, nebo nûkoho zasáhly, dodnes nevíme. Jeden âech hovoﬁící dobrou nûmãinou mi pﬁipadal obzvlá‰È zl˘ (byl asi 1,72 m vysok˘, zrzav˘, silné postavy a mûl

Nástup do sbûrného tábora v Janovicích, archiv I. Horni‰era
1

2

3
4
5

Kurzívou zv˘raznûno v originále. Jako divok˘ odsun je oznaãována fáze nuceného vysídlování nûmeckého obyvatelstva od druhé poloviny
kvûtna do podzimu 1945. Probíhala Ïivelnûji, v hor‰ích podmínkách a s vût‰í mírou násilí neÏ pozdûj‰í tzv. odsuny organizované. I divok˘
odsun byl ov‰em organizován, probíhal na základû pokynÛ politické reprezentace a s asistencí armády a dobrovolníkÛ vãetnû partyzánÛ.
Podle seznamu posledních nûmeck˘ch majitelÛ domÛ v R˘maﬁovû bydlela v domû na Lastenstraße 11 Paula Englisch. V matrice narozen˘ch v R˘maﬁovû je uvedeno také její jméno za svobodna Küffel, jméno jejího manÏela Eduarda Englische a prvorozeného syna Eduarda
Josefa Englische, autora tûchto vzpomínek.
Dnes internát stﬁední ‰koly.
Dnes ZU·.
Dne‰ní Sokolovské.
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odul˘, pihovat˘ obliãej): pﬁes uniformu SA nosil opasek s ta‰kou na
munici, jakou mûla nûmecká armáda. Ozbrojen byl karabinou (K 98).
Doprovázel ho nûmeck˘ ovãák na dlouhém vodítku. Ostatní âe‰i nosili jen pistole a samopaly. S chvûním a mrazením ubûhla hvûzdnatá
noc. AÏ do pÛl osmé jsme je‰tû museli stát na nádvoﬁí. Pak byli
R˘maﬁované v dlouhé ﬁadû odvedeni na nádraÏí.
Zde jsme byli nahnáni do pﬁistaven˘ch otevﬁen˘ch vagónÛ na uhlí.
Dostali jsme se do posledního vozu. Byl opravdu mal˘, spojen˘ s kabinou brzdaﬁe, které chybûlo prosklení. Na zemi leÏela víc neÏ centimetrová vrstva uhelného prachu. O tento stísnûn˘ prostor se muselo
podûlit 34 lidí. Pro nás ‰est byly k dispozici dva aÏ tﬁi metry ãtvereãní plochy. V‰ichni si nemohli v uhelném prachu sednout, museli stát.
Dveﬁe byly zvenãí zavﬁeny na závoru. Teprve teì jsem si v‰iml, Ïe ve
vagónu jsou jen staﬁí lidé, Ïeny s dûtmi a zvlá‰È hodnû kojencÛ.
Nejdﬁív nebylo nic k pití; teprve pak nám kdosi dovnitﬁ postavil kbelík s vodou. V‰ichni museli pít z vûdra, protoÏe nikdo nemûl ‰álek nebo plecháãek. Na‰tûstí jedna paní mûla s sebou noãník. Miminka zaãala plakat, Ïádná matka nemohla své dítû nakojit. UÏ byly potíÏe
s dozorci. VyhroÏovali, Ïe dûti vytáhnou ven, jestli nebude klid. Moje
matka se proto rozhodla otevﬁít krabiãku keksÛ, kterou pﬁedchozího
dne dostala, a dala kaÏdé matce dva suchary pro jejich miminka.
Matky keksy rozÏv˘kaly domûkka a pak jimi krmily dûti.
KdyÏ nebyli poblíÏ Ïádní âe‰i, vyskoãil jsem na vrch boãnice a uvidûl, Ïe vlak je opravdu dlouh˘, stﬁeÏil ho doprovod v mnoÏství mal˘ch skupinek. Sledoval jsem, jak se faráﬁ Loos baví se dvûma ãesk˘mi knûzi. Ale jestli to bylo o transportu, to nevím. Kolem poledne
se dal vlak do pohybu, poté se ná‰ hlídaã usadil v kabinû brzdaﬁe.
Nikdo nemûl tu‰ení, co s námi bude. Mluvilo se jen o jediném:
„Vezou nás na Sibiﬁ!“ Ve Val‰ovû vymûnili lokomotivu a jelo se dál
do Olomouce. Bûhem krátké pﬁestávky nám jeden nûmeck˘ zajatec
je‰tû doplnil vodu do kbelíku. Jízda pokraãovala na západ! Ulevilo se
nám, Ïe ne na v˘chod.
Pﬁí‰tí stanice byly Pardubice a Kolín. Na trati jsme víckrát zastavili
a muÏi vylezli ze sv˘ch kabin, aby si protáhli nohy. Lokomotiva se
pak nepravidelnû rozjíÏdûla a zase brzdila. To pro nás bylo pokaÏdé
velmi obtíÏné, protoÏe jsme lítali vagónem. Nebylo se ãeho zachytit.
Doprovodn˘ personál se tím bavil a hlasitû se smál. Nûkdy odpoledne vlak pomalu projíÏdûl pod mostem. Nad námi stáli âe‰i a házeli
na nás kameny a kusy dﬁeva. I stráÏn˘ se cítil ohroÏen, proto nûkolikrát stﬁelil do vzduchu. V noci byla vût‰inou zastávka na otevﬁené trati. Jednou jsme zÛstali stát na nádraÏí a já jsem navzdory mizernému
osvûtlení pﬁeãetl na tabuli nápis Praha I. Byli jsme v Praze. Po dvou
bezesn˘ch nocích jsme tedy této tﬁetí pﬁece jen trochu usnuli, protoÏe nás velmi vysílily ÏízeÀ, hlad a strach. Kam bude jízda pokraãovat, jsme je‰tû nevûdûli.
Za svítání se vlak zastavil. Otevﬁela se vrata vagonu a v‰ichni museli vystoupit. Zavazadla si vzít nesmûli. My i v‰ichni ostatní jsme v‰ak
popadli pár vûcí, které nám je‰tû zÛstaly. S vûdomím, Ïe její vlastní
dûti téÏ dva aÏ tﬁi dny nedostaly nic k jídlu, a pﬁece neumﬁely hlady,
rozdûlila moje matka zb˘vající keksy v‰em mlad˘m Ïenám s miminky. Museli jsme se seﬁadit na silnici podél kolejí. Jakmile se trochu
rozjasnilo, rozeznal jsem v dálce velk˘ most, vedoucí pﬁes ﬁeku.
Ukázalo se, Ïe traÈ je slepá. Kopce byly Labské pískovce. Byli jsme
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tedy v Dûãínû. âesk˘ stráÏní oddíl nás popohánûl smûrem k nûmecké hranici. Vyãerpaní a mlãky jsme se vlekli po cestû. JelikoÏ jsme si
poslední dou‰ek vody dali v Olomouci, byl ná‰ nejvût‰í problém ÏízeÀ. Stejnû se ale vedlo v‰em.
Po nûjaké dobû jsem na pravé stranû cesty uvidûl nûkolik domÛ,
vzdálen˘ch 30 aÏ 40 metrÛ. Pﬁed nimi bylo velké volné prostranství.
Z nûkter˘ch komínÛ stoupal kouﬁ. UvaÏoval jsem: „Tady moÏná dostane‰ trochu vody!“ Opustil jsem vozík a bûÏel k domÛm. Jedno
okno bylo otevﬁené a já jsem zavolal: „Prosím vodu, máme velkou ÏízeÀ!“ Je‰tû jsem nedorazil k domu, kdyÏ jsem za sebou zaslechl psí
‰tûkot a ﬁev. KdyÏ jsem se otoãil, uvidûl jsem toho âecha s ovãákem,
kter˘ mi tak nepﬁíjemnû utkvûl uÏ na janovickém zámku. Dohnal mû,
strhl karabinu z ramene a chtûl mû pra‰tit paÏbou. Náhle ale pes na
dlouhém vodítku zatáhl jin˘m smûrem, neÏ jeho pán ãekal, a ten klop˘tl. Utíkal jsem zpátky, ukryl jsem se do zástupu a aÏ po nûjaké dobû jsem na‰el na‰i skupinu.
Následující hodiny aÏ do odpoledne probíhaly jednotvárnû – aÏ na
vedro a obrovskou ÏízeÀ, neboÈ jsme uÏ víc neÏ den nic nepili. V zástupu lidí panovalo naprosté mlãení. Pokud nûkdo promluvil, tak jen
‰eptem. Táhl jsem mal˘ vozík, v nûmÏ stﬁídavû sedûl mÛj bratr a bratranec. Do kopce mi pomáhal mÛj 77let˘ dûdeãek. S kaÏd˘m kilometrem, kter˘ jsme urazili, byla kolona pomalej‰í, mnohé opou‰tûly
síly, takÏe stûÏí postupovali vpﬁed. Celou cestu jsem se rozhlíÏel, jestli nûkde není kaluÏ vody nebo potok.
Odpoledne jsem zahlédl na hromadû ‰tûrku na krajnici leÏet tváﬁí
k zemi ﬁádovou sestru. Sukni mûla vyhrnutou ke kolenÛm a chybûla
jí pokr˘vka hlavy. Je‰tû ‰kubala nohou. Pustil jsem vozík, bûÏel k ní
a chtûl jí pomoci. Vtom jsem uvidûl, Ïe má na hlavnû ‰irokou krvavou ránu. Lebku mûla od klenby pod u‰i rozbitou. Krev tekla trhanû
ven a byl vidût mozek. Sklonil jsem se níÏ a chtûl jí stisknout hlavu,
abych zastavil krvácení. V tom okamÏiku mnou trhla moje matka
a zakﬁiãela na mû, Ïe mû âe‰i taky ubijí, jestli hned nepÛjdu dál.
Pﬁikázala mi, aÈ si hledím jen cesty a dávám pozor, abych s vozíkem
neuvízl ve v˘molech. Poslechl jsem ji na slovo. Po letech jsem s matkou o této události nûkolikrát mluvil. Chtûl jsem od ní vûdût, jestli tu
vraÏdu vidûla a kolik mrtv˘ch bylo podél krajnice aÏ k hranicím.
Odpovûì mi pokaÏdé zÛstala dluÏná. Velmi dlouho pak plakala a na
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celé hodiny se zahalila mlãením. Podle mû mohl b˘t strÛjcem té vraÏdy jedinû ten âech, kter˘ se uÏ v noci na janovickém zámku choval
jako zbûsil˘ a ráno chtûl zbít i mû. Tato vraÏda zÛstala mou noãní mÛrou. To nelze nikdy zapomenout!
Pozdûji odpoledne jsme dorazili k provizorní závoﬁe a nûkolika domÛm. Byl to zﬁejmû pﬁechod Hﬁensko – Schmilka. Zde nás âe‰i pﬁedali sovûtské armádû. Dal‰í drancování a osobní prohlídky. Matka,
teta a dûdeãek ‰li ke kontrole skoro bez zavazadel. My tﬁi dûti jsme
mûli s vozíkem jít na bﬁeh Labe a poãkat na nû. Vidûl jsem, Ïe jsme
se dostali z konce kolony daleko dopﬁedu. Hledal jsem spoluÏáky,
sousedy a známé. Byli ale v tak bídném stavu, Ïe byli sotva k poznání. Dvû osoby jsem pﬁece jen poznal. Stavitele Schuberta, nosil oblek
a voln˘ tmav˘ kabát. Na vycházkové holi za sebou táhl kufr. Tím druh˘m byl mÛj tﬁídní uãitel z mû‰Èanky, pan Schober. Na kaÏdé ruce nesl dítû. Jeho Ïena tlaãila koãárek a vedla jedno dítû za ruku. Ten nejstar‰í uÏ ‰el sám. Zavazadla jim úplnû chybûla. Zachránili „jen“
sv˘ch pût dûtí. Pﬁi hraniãní kontrole u nás nena‰li nic uÏiteãného. Jiní
byli jaksepatﬁí obráni.
Po setmûní jsme se pﬁívozem pﬁeplavili pﬁes Labe, kde uÏ byl pﬁistaven osobní vlak, jenÏ nás mûl odvézt do DráÏìan. V noci jsme za
prudkého de‰tû dorazili na zcela zdemolované nádraÏí a museli jsme
vystoupit. Toto byla zatím koneãná stanice na‰eho vyhnanství.
V‰ichni jsme se hned vrhli na de‰Èovou vodu, která padala na trosky:
6
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Po tak dlouhé dobû byla první tekutinou, pro nás ze v‰eho nejdÛleÏitûj‰í. Nemûli jsme jen vyprahlá ústa. Po nûjaké dobû jsme zaãali zase mluvit a plakat.
Na pﬁeplnûném nástupi‰ti byli pﬁeváÏnû muÏi hovoﬁící cizí ﬁeãí.6 My
dûti jsme ulehly. Vyãerpáním a námahou jsme hned usnuly. Matka,
teta a dûdeãek stﬁeÏili na‰e vûci. KdyÏ jsme se vzbudili, bylo po de‰ti. KaÏd˘ dostal mal˘ kousek chleba a na matãin pﬁíkaz jsme ho my
dûti velmi pomalu a dlouho kousaly, protoÏe jsme mûly prázdné Ïaludky. ·el jsem pak sehnat nûco k jídlu. âerven˘ kﬁíÏ rozdával ãervenû zbarven˘ ãaj, nedal se pít. Pak jsem na‰el na toaletû fungující
vodovodní kohoutek. ·li jsme se tam napít v‰ichni. Ale pokaÏdé jen
po dvou. Ostatní dávali pozor na zavazadla. Pﬁi prÛzkumu nejbliÏ‰ího okolí jsem stále hledal nûco k jídlu, chtûl jsem jít i Ïebrat. Byly vidût jen trosky a spálené stromy a zahrady, ale nic aspoÀ trochu zeleného. ·iroko daleko Ïádn˘ ãlovûk; v‰ude ticho jako v hrobû.
DráÏìany v sousedství nádraÏí byly mûstem duchÛ. Tady jsme nemohli zÛstat.
(Vzpomínky sepsal Eduard Englisch na podzim 2002, po jeho náhlém
skonu 4. února 2003 je pﬁepsala a upravila jeho kamarádka z dûtství
Erika Friedrich-Lustig, pﬁeloÏila ZN. Za poskytnutí originálu dûkuji
muzeu Treffpunkt Heimat v Zeilu am Main, za foto nástupu do sbûrného tábora v Janovicích Mgr. Igoru Horni‰erovi. Ostatní fota:
archiv redakce.)

Autorovi vzpomínek bylo v té dobû 11let, cizí ﬁeã blíÏe neidentifikuje, mohlo jít o ru‰tinu. Pozn. pﬁekl.

Z okolních obcí a mûst

Super konec léta, aneb V˘let za odmûnu
Vybran˘ch devatenáct nejpilnûj‰ích ÏákÛ Z· Bﬁidliãná se 8. záﬁí vypravilo do zoologické zahrady v Olomouci. Bûhem dopoledního v˘ukového programu se dozvûdûli mnoho zajímav˘ch podrobností ze Ïivota chovan˘ch zvíﬁat a pod dohledem Ing. Bﬁeãkové, RNDr. Veselé a o‰etﬁovatelÛ si mohli nûkterá i pohladit nebo alespoÀ pomoci pﬁi jejich krmení.
Îáci se znovu setkali s mladou klokanicí Amálkou, surikatou Rí‰ou nebo pásovcem RÛÏenkou, které znají z dﬁívûj‰ích setkání v zoo i v prostorách ‰koly pﬁi akcích poﬁádan˘ch Studentsk˘m klubem Bﬁidliãná
ASK âR ve spolupráci se Zoo Olomouc.
Îáci pﬁivezli do zoo pytle nasu‰eného starého peãiva a vûtviãky maliníku, urãené pro zimní krmení lenochodÛ. Ty je tﬁeba pﬁivézt co nejãerstvûj‰í, aby je bylo moÏné zamrazit. V rámci druÏné a opravdu pohodové atmosféry se Ïáci a zástupci zoo dohodli na dal‰í spolupráci, teì pﬁedev‰ím ve sbûru a su‰ení listÛ maliníku na zimu pro urzony kanadské.
Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO

V˘sadba ovocné aleje v Bﬁidliãné
Krajina severov˘chodních Sudet s pováleãn˘m odsunem drtivé
ãásti pÛvodního obyvatelstva a dosídlením nesourodou smûsí
národností zchudla nejen kulturnû, ale i co do svého rázu.
Velkou „zásluhu“ na tom mûla hlavnû kolektivizace v padesát˘ch letech minulého století. Tím, jak malebnû nejspí‰e vypadala vût‰ina jesenické kulturní krajiny, se mÛÏeme inspirovat
v okolí Roudna, Harrachova, Staré Vsi ãi zaniklé obce RÛÏové.
Zelená mozaika ãlenûná remízky a ovocn˘mi stromoﬁadími
v blízkém okolí Bﬁidliãné i R˘maﬁova v‰ak témûﬁ chybí. Svûtlou
v˘jimkou jsou nové liniové v˘sadby neovocn˘ch stromÛ severnû od Bﬁidliãné smûrem ke ·táhelskému vrchu, v˘sadba ovocné
aleje u Moravskoslezského Koãova nebo genofondov˘ sad
v Razové.
Pﬁed sedmi lety probíhalo na Bruntálsku zbûÏné mapování star˘ch ovocn˘ch odrÛd. Jeho cílem bylo odhalení zajímav˘ch lokálních odrÛd, pamûtníkÛ dávn˘ch dob. Shodou náhod se mi podaﬁilo nûkolika pomologick˘ch pátrání zúãastnit a projet zapadlé kouty Nízkého i Hrubého Jeseníku. Mûl jsem moÏnost tyto velikány vidût a mnohdy i ochutnat jejich plody. Tu trpké a kyselé, jindy sladké, aromatické a velmi chutné. Asi se jiÏ nikdy nedozvíme, k ãemu pouÏívali pÛvodní obyvatelé velmi sladké plo-

dy jabloní, napﬁ. „sláìat“ z Razové, nebo plody hru‰nû
„Krvavky“ z Roudna a KﬁíÏova. MÛÏeme se v‰ak pokusit tyto
staré odrÛdy uchovat a najít nové uplatnûní jejich zajímav˘ch
ovocn˘ch chutí.
Ovocní mohykáni z krajiny závratnû rychle mizí a nejsou nahrazováni nov˘mi stromy. Byla by veliká ‰koda, kdyby ve‰keré
ovocné stromy z volné krajiny postupnû zmizely. Nemohli bychom se jiÏ kochat jejich kvûtem, ovocem, ale napﬁ. ani vzácn˘mi ptáky brkoslavy. Napadlo mû tedy udûlat pro krajinu nûco
hmatatelného a vysadit novou ovocnou alej. První „vla‰tovku“,
která by tﬁeba mohla inspirovat dal‰í. Ministerstvo Ïivotního
prostﬁedí v srpnu schválilo mou Ïádost o dotaci na v˘sadbu ãtyﬁiceti vysokokmenn˘ch jabloní a patnácti slivoní v okolí Ïluté
turistické stezky k zatopen˘m bﬁidlicov˘m lomÛm v Bﬁidliãné.
Máte-li chuÈ pﬁiloÏit ruku k tomuto neziskovému dílu a tﬁeba se
i nûco o star˘ch ovocn˘ch odrÛdách dozvûdût ãi se nûãemu pﬁiuãit, ozvûte se mi na e-mail tycd@seznam.cz nebo telefon
739 358 879. V˘sadba bude realizována podle poãasí a pﬁipravenosti ovocn˘ch ‰kolek o víkendu koncem ﬁíjna ãi zaãátkem listopadu.
Dimitrij Tyã ml.
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MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úﬁad Bﬁidliãná, NábﬁeÏní 452, 793 51 Bﬁidliãná
Tel.: 554 773 543, 733 602 140, E-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz
Tajemnice Mûstského úﬁadu Bﬁidliãná vydává
v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení
na pozici referenta/referentky finanãního odboru
– správa místních poplatkÛ a zpracování agendy majetku mûsta
Místo v˘konu práce:
Pﬁedpokládan˘ nástup:
Pracovní pomûr:
Pracovní úvazek:
Platové zaﬁazení:

Nabízíme:
PoÏadavky:

Mûstsk˘ úﬁad Bﬁidliãná, NábﬁeÏní 452, 793 51 Bﬁidliãná
1. prosince 2017 nebo dohodou
na dobu neurãitou
1,0
8. platová tﬁída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a naﬁízením vlády
ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve veﬁejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ + osobní pﬁíplatek
systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pﬁedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úﬁednících územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

Dal‰í poÏadavky:
• vy‰‰í odborné vzdûlání ekonomického zamûﬁení, stﬁedo‰kolské vzdûlání ekonomického smûru ukonãené maturitní zkou‰kou nebo stﬁedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitní zkou‰kou,
• základní orientace v právních pﬁedpisech t˘kajících se pracovního zaﬁazení (zákon ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, zákon ã. 280/2009
Sb., daÀov˘ ﬁád, zákon ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, a zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích – v‰e v platném znûní),
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• znalost úãetnictví VÚJ, program GINIS a ZOZ v˘hodou
• samostatnost, odpovûdnost, preciznost, dÛslednost,
• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.
Pﬁedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• správa místních poplatkÛ,
• zpracování agendy majetku mûsta (jeho evidence).
Písemná pﬁihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona ã. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pﬁíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pﬁíslu‰nost uchazeãe,
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu v pﬁípadû cizího státního pﬁíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.
K pﬁihlá‰ce pﬁiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto
v˘bûrového ﬁízení,
• v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pﬁíslu‰níkÛ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost
vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûﬁenou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.
V pﬁihlá‰ce uveìte kontaktní údaje: telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a zpÛsob podání pﬁihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úﬁadu Bﬁidliãná, NábﬁeÏní 452, 793 51 Bﬁidliãná nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji
do 9. ﬁíjna 2017.
LhÛta pro podání pﬁihlá‰ky:

9. ﬁíjna 2017 do 14:00

Pﬁípadné dotazy zodpoví:
Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úﬁadu Bﬁidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140
Bc. Jaroslava Mikulcová, vedoucí finanãního odboru MûÚ Bﬁidliãná, telefon: 554 773 538
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pﬁihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové ﬁízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise
bude uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém ﬁízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona
ã. 312/2002 Sb.). Podáním pﬁihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potﬁeby v˘bûrového ﬁízení nakládat s jeho osobními údaji. Po skonãení v˘bûrového ﬁízení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému ﬁízení vráceny.
Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úﬁadu Bﬁidliãná, v. r.
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Pozvánka na Svatohubertskou m‰i do Malé Morávky
V sobotu 7. ﬁíjna ve dvû hodiny odpoledne se rozezní myslivecké fanfáry
u kostela Nejsvûtûj‰í trojice v Malé Morávce, aby pﬁivítaly v‰echny pﬁátele
pﬁírody, lesníky, myslivce a ‰irokou veﬁejnost na pátém roãníku oslavy patrona myslivcÛ svatého Huberta.
Z této krásné duchovní, kulturní a záÏitkové akce se jiÏ stala tradice,
kterou nejen finanãní pﬁízní podporuje ﬁada sponzorÛ. Náv‰tûvníci se
mohou tû‰it na Svatohubertskou m‰i svatou, kterou budou doprovázet
mysliveãtí trubaãi Rab‰tejn, ale také na historick˘ ceremoniál pasování nového myslivce. Následovat bude bohat˘ doprovodn˘ program

pﬁed kostelem a poté v nové tûlocviãnû u místní základní ‰koly.
Pﬁímo v tûlocviãnû znovu zahrají mysliveãtí trubaãi, budou pﬁichystány ukázky vábení zvûﬁe a loveck˘ch signálÛ, v˘stava fotografií z mysliveckého Ïivota a pﬁírody, dûtsk˘ koutek s lesní pedagogikou a k poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika. Bude pﬁipraven zvûﬁinov˘
gulá‰ a ko‰t vína z jiÏní Moravy.
Na va‰i úãast se tû‰í Spolek myslivcÛ a pﬁátel pﬁírody, Karlov pod
Pradûdem. Na shledanou 7. ﬁíjna v Malé Morávce!
Zdena Jakubcová

Pacienti z Malé Morávky cestují k lékaﬁi zdarma
JiÏ pát˘m rokem zaji‰Èuje obec Malá Morávka jednou t˘dnû zdarma dopravu
obãanÛ, kteﬁí potﬁebují nav‰tívit lékaﬁe v R˘maﬁovû nebo si vyzvednout léky.
Doprava je zaji‰tûna mikrobusem, kter˘ kaÏdou stﬁedu v 9:00 vyrazí
z autobusové zastávky Malá Morávka, obchod, postupnû zastaví na
v‰ech zastávkách na trase do Karlova pod Pradûdem (k toãnû) a sjede zpût do Malé Morávky smûrem na R˘maﬁov.
Cílová stanice mikrobusu je u polikliniky, kde sídlí ordinace MUDr.
Vûry ·picerové. S lékaﬁkou bylo dohodnuto, Ïe kaÏdou stﬁedu v dobû od 10:00 do 11:30 bude pﬁednostnû objednávat pacienty z Malé
Morávky a Karlova tak, aby byla doba jejich o‰etﬁení v souladu se zaji‰tûním dopravy. Zájemci o dopravu se musí u MUDr. ·picerové na

tuto dobu sami objednat na tel. ãíslech: 554 213 253 nebo
554 211 963. SluÏba je urãena zejména pro seniory a obãany s omezen˘mi moÏnostmi dopravy.
Zájemci o vyuÏití této sluÏby musí svou úãast nahlásit osobnû, pﬁíp.
telefonicky na obecní úﬁad v Malé Morávce (tel.: 554 273 095 nebo
554 273 225) nejménû den pﬁedem, aby byla zaji‰tûna potﬁebná kapacita mikrobusu. Odjezd mikrobusu nazpût do Malé Morávky je ve
12:00 od polikliniky, mikrobus pak pokraãuje k informaãnímu centru na námûstí Míru, kde je rovnûÏ moÏné do nûj nastoupit.
JiKo
Zdroj: webové stránky obce M. Morávka

V anketû Alej roku zatím chybí nominace ze severu Moravy
Spolek Arnika uÏ posedmé hledá nejkrásnûj‰í stromoﬁadí âeské
republiky. Lidé zatím v anketû nominovali patnáct alejí z osmi
krajÛ. Anketa Alej roku sbírá nominace do 31. ﬁíjna.
V leto‰ním roãníku ankety Alej roku se zatím se‰lo patnáct nominací z celé âeské republiky. Lidé mohou nominovat svá oblíbená stromoﬁadí na webu www.alejroku.cz/nominace aÏ do 31. ﬁíjna
2017. KaÏd˘ mÛÏe zaslat jednu aÏ tﬁi fotografie, ke kter˘m pﬁipojí struãn˘ popis a dÛvod, proã si alej zaslouÏí pozornost. Veﬁejnost zaãátkem listopadu následnû vybere nejpopulárnûj‰í alej hlasováním na internetu.
„Letos se mezi nominacemi objevují nejen vzrostlá majestátní stromoﬁadí, ale také aleje, které byly vysázeny teprve nedávno. Ov‰em co do krásy a kouzla nemohou sv˘m pﬁedchÛdkyním zatím konkurovat,” ﬁíká
Natálie PivoÀka Falt˘nová, koordinátorka ankety Alej roku a dodává:
„Mnoho historick˘ch alejí doÏívá. Lidé v‰ak sv˘mi nominacemi potvrzu-

jí, Ïe s alejemi poãítají i pro dal‰í generace, z ãehoÏ máme obrovskou radost.”
Nejvíce nominací – ‰est – má dosud kraj Vysoãina. Z Moravskoslezského kraje zatím nominace chybí. V loÀském roce pﬁitom lidé pﬁihlásili ‰est
moravskoslezsk˘ch stromoﬁadí, pﬁiãemÏ regionální vítûzkou se stala lipová alej na Anensk˘ vrch u Andûlské Hory. Stáﬁí nûkter˘ch stromÛ této památné aleje se odhaduje na více neÏ 200 let.
Stejnû jako v pﬁedchozích roãnících se soutûÏí ve tﬁech kategoriích. Po
ukonãení hlasování Arnika v prosinci vyhlásí nejoblíbenûj‰í alej celé
âeské republiky a také vítûzná stromoﬁadí v jednotliv˘ch krajích.
Odborná porota zvolí nejkrásnûj‰í fotografii. Jako hlavní cena ãeká na
autora vítûzné nominace let balonem, vítûz fotografické soutûÏe se mÛÏe tû‰it na tiskárnu znaãky Epson. Generálním sponzorem ankety je
AuditDanû CZ.
Jiﬁí KaÀa, Arnika

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Zájemci mohou stále Ïádat o kotlíkové dotace

Dal‰í kotlíková v˘zva, ve které bylo pro Moravskoslezsk˘ kraj alokováno
900 milionÛ korun z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, odstartovala letos
5. záﬁí. Bûhem první hodiny pﬁijal Krajsk˘ úﬁad MSK 5 100 Ïádostí. Prvotní
nápor ÏadatelÛ brzy zvolnil: k 15. záﬁí bylo podáno 5 602 Ïádostí v objemu
579,5 milionu korun.
Îádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese
https://kotliky.msk.cz/ aÏ do 31. 12. 2018. Pokud bude pﬁed tímto termínem podáno 10 tisíc Ïádostí, pﬁíjem bude ukonãen dﬁíve, a to automaticky pﬁi dosaÏení uvedeného poãtu.
„Elektronick˘ pﬁíjem Ïádostí i listinn˘ch verzí probíhají bez problémÛ. Vyhodnocování Ïádostí a jejich pﬁedkládání ke schválení radû
probíhá podle poﬁadového ãísla, které Ïádost získala pﬁi elektronickém odeslání. První skupina ÏadatelÛ bude schválena na radû kraje
26. záﬁí,“ sdûlil Jan Krko‰ka, námûstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a cestovní ruch. „O schválení Ïádosti budou Ïadatelé informování e-mailem, poté budou pﬁipraveny k podpisu smlouvy o po-

skytnutí dotace. Smlouva bude ÏadatelÛm zaslána na jejich e-mail
a Ïadatelé obdrÏí také upozorÀovací SMS zprávu na své telefonní ãíslo,“ dodává Jan Krko‰ka.
Moravskoslezsk˘ kraj vyãlenil ze svého rozpoãtu 69 milionÛ korun,
z nichÏ pﬁispûje v rámci této v˘zvy na kaÏd˘ kotel ãástkou 7,5 tisíc
korun. Dal‰ími 45 miliony korun pﬁedfinancuje pﬁíspûvky vybran˘ch
obcí. Ty poskytnou zájemcÛm ãástku ve v˘‰i od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkov˘ch dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí.
Podporovan˘mi zdroji vytápûní jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle v˘hradnû na biomasu (automatické i s ruãním pﬁikládáním), kondenzaãní plynové kotle a tepelná
ãerpadla. Nejvíce Ïádostí pﬁi‰lo z Ostravy (432 za samotné mûsto,
719 v rámci obce s roz‰íﬁenou pÛsobností), za ní se s poãtem Ïádostí
ﬁadí Tﬁinec, Opava a Fr˘dek-Místek. Z ORP R˘maﬁova o dotaci zaÏádalo zatím jen 61 zájemcÛ.
Ve‰keré informace ke kotlíkov˘m dotacím vãetnû aktuálního poãtu
zaregistrovan˘ch Ïádostí jsou zveﬁejÀovány na webov˘ch stránkách
https://lokalni-topeniste.msk.cz/, ÏadatelÛm jsou také k dispozici
„kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz
a moÏnost osobních konzultací v budovû krajského úﬁadu v kanceláﬁi A106 (kaÏd˘ pracovní den v úﬁedních hodinách).
Bc. Petra ·pornová, tisková mluvãí
odbor kanceláﬁ hejtmana kraje
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Z historie

Pylová anal˘za dokládá stﬁedovûké osídlení R˘maﬁovska jiÏ od 11. století
V blízkosti R˘maﬁova se nachází Pﬁírodní rezervace PstruÏí potok, jeÏ kromû
vzácné ra‰elini‰tní vegetace chrání také vrstvy organického sedimentu, poskytující cenné informace o minulosti zdej‰í krajiny. Jak se historie do ra‰eliny zapsala a co z ní dnes mÛÏeme vyãíst?
Jak se zkoumá historie pﬁírody?
Zkoumáním na‰í minulosti se vût‰inou rozumí archeologick˘ v˘zkum nebo historické bádání. Správnû porozumût minulosti na‰í civilizace v‰ak nelze bez znalosti prostﬁedí, ve kterém lidé Ïili.
Zkoumáním Ïivotního prostﬁedí v minulosti se zab˘vá vûda zvaná
paleoekologie. Jednou z jejích disciplín je palynologie, vûda o pylech. Anal˘zou fosilního pylu získáváme informace o vegetaci a krajinû v minulosti. MÛÏeme zjistit, zda byla krajina pﬁirozenû pokryta
lesem ãi bezlesou vegetací, zda v ní docházelo k poÏárÛm, odlesÀování, zakládání polí, pastvû, odvodÀování apod.
Fosilní pyl se nejlépe zachovává v organick˘ch sedimentech, tedy v ra‰elinû a slatinû. Zde se ukládá spolu s ostatními rostlinn˘mi zbytky v ãasovém sledu, takÏe nejhlub‰í vrstvy jsou nejstar‰í a smûrem k povrchu
se dostáváme k mlad‰ím ãasov˘m obdobím. Povrchová vrstva ra‰elini‰tû pak pﬁedstavuje souãasnost. Organické sedimenty tedy pﬁedstavují dÛleÏité zdroje informací o Ïivotním prostﬁedí v nedávné minulosti.
Palynologick˘ v˘zkum zaãíná hledáním sedimentÛ v krajinû, kterou
chceme zkoumat. Ra‰elini‰tû a slatini‰tû jsou ãasto chránûna kvÛli souãasné vzácné vegetaci jako maloplo‰ná chránûná území. Odebírání sedimentu se proto provádí speciálním ruãním komorov˘m vrtákem, kter˘ chránûnou vegetaci nenaru‰í. Odebran˘ profil sedimentu se v laboratoﬁi navzorkuje v pravideln˘ch intervalech, vzorky ra‰eliny se „povaﬁí“ s rÛzn˘mi kyselinami tak, aby se odstranily zbytky rostlinn˘ch
pletiv a ve zkumavce zÛstal pouze ãist˘ pyl. Ten se urãuje pomocí svûtelného mikroskopu a pylov˘ch atlasÛ. Nûkteré rostliny mají velmi
specifick˘ pyl, takÏe je lze urãit konkrétnû do druhu, napﬁ. bﬁeãÈan, chrpa modrák nebo jitrocel kopinat˘. Dﬁeviny se urãují vût‰inou do rodu
(lze urãit napﬁ. rod javor, ale nelze rozli‰it konkrétní druh javoru).
Stáﬁí ra‰elinn˘ch vrstev se urãuje pomocí radiokarbonového datování rostlinn˘ch zbytkÛ. Vût‰inou jde o sedimenty staré nûkolik tisíc let.
Mocnost sedimentu a jeho stáﬁí spolu v‰ak nijak nesouvisí, protoÏe

Pylová zrna: A – jedle, B – borovice, C – smrk, D – lípa, E – habr,
F – buk, G – trávy (lipnicovité), H – obiloviny, foto: Lydie Dudová
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Pﬁírodní rezervace PstruÏí potok
v‰e záleÏí na rychlosti ukládání organiky. Sediment hlubok˘ 100 cm
mÛÏe b˘t star˘ více neÏ deset tisíc let, zatímco jin˘ sediment o mocnosti 300 cm mÛÏe pokr˘vat pouze posledních pár tisíciletí.
V˘sledky pylové anal˘zy se zobrazují v tzv. pylovém diagramu, kde
je na svislé ose hloubka (a tedy i stáﬁí) sedimentu nebo rovnou ãas, na
vodorovné ose je procento zastoupení jednotliv˘ch pylov˘ch taxonÛ.
Je je‰tû tﬁeba vysvûtlit, jak se procenta zastoupení jednotliv˘ch taxonÛ poãítají. Do celkové sumy (základ tvoﬁící 100 %) se zapoãítávají
v‰echny terestrické druhy cévnat˘ch rostlin produkujících pyl.
Mokﬁadní druhy (ol‰e, ostﬁice, vodní a baÏinné druhy rostlin) rostoucí pﬁímo na místû vzniku sedimentu se do celkové sumy nezapoãítávají. Produkují sice pyl, ale nevypovídají nic o okolní (nezamokﬁené)
krajinû, proto se k celkové sumû vztahují (jsou na jejím základû vypoãítané), ale nejsou její souãástí. Stejnû tak se k celkové sumû vztahují rostliny produkující spory (mechorosty, kapraìorosty), houby
a dal‰í skupiny organismÛ (prvoci) ãi ãásti rostlin (prÛduchy, cévice),
které se v ra‰elinû mohou zachovávat.
Co se stalo po oteplení na konci doby ledové?
Poslední doba ledová skonãila pﬁed cca jedenácti a pÛl tisíci lety postupn˘m oteplováním. Na pﬁíhodnûj‰í klima reagovaly rostlinné druhy ‰íﬁením z chránûn˘ch míst, kde pﬁeÏily pﬁedchozí klimaticky nepﬁíznivé období. Taková místa, naz˘vaná refugia, se nacházela v jiÏnûji poloÏen˘ch ãástech Evropy, ale podle nov˘ch poznatkÛ i pﬁímo
ve stﬁední Evropû. Vût‰ina âeské republiky byla bûhem doby ledové
pokryta nelesní vegetací, stromy (hlavnû borovice, bﬁízy a vrby) rostly jen na vlhãích a chránûn˘ch místech. Oproti tomu v Karpatech (na
v˘chodû âR a na Slovensku) existovaly rozsáhlé jehliãnaté lesy tvoﬁené borovicí limbou a modﬁínem, pravdûpodobnû díky pﬁíznivûj‰ímu klimatu a bohat‰í pÛdû. Listnaté dﬁeviny pﬁeÏily v mal˘ch populacích v lokálních refugiích v Karpatech a na jiÏní Moravû.
Po oteplení na zaãátku doby poledové, zvané holocén (období od 9600
pﬁ. K. do souãasnosti), se do otevﬁené krajiny s plo‰kami boro-bﬁezov˘ch lesÛ zaãaly ‰íﬁit teplomilnûj‰í dﬁeviny, hlavnû líska, jilm a smrk.
V období raného holocénu (9600–6200 pﬁ. K., mezolit) byla krajina pokryta smí‰en˘m jehliãnato-listnat˘m lesem, kter˘ byl pravdûpodobnû
velmi otevﬁen˘ a nezapojen˘. Líska dosáhla v tomto období svého maximálního historického roz‰íﬁení. Zhruba okolo roku 6200 pﬁ. K. do‰lo
k celosvûtovému prudkému ochlazení, trvajícímu nûkolik desítek let.
Tento chladn˘ v˘kyv byl dÛsledkem zmûny moﬁsk˘ch proudÛ po vylití obrovského sladkovodního jezera Agassiz v Severní Americe do moﬁe. Po tomto ochlazení do‰lo v evropské vegetaci k rÛzn˘m zmûnám;
nejãastûji je zachycen úbytek lísky následovan˘ nárÛstem smrku a jin˘ch dﬁevin. Touto událostí zaãíná období stﬁedního holocénu
(6200–2200 pﬁ. K.), ve kterém pﬁevládá vegetace smí‰en˘ch listnat˘ch
(jilm, lípa, buk, javor, jasan, dub) lesÛ se smrkem.
Na pﬁelomu stﬁedního a pozdního holocénu (2200 pﬁ. K. aÏ souãasnost) dochází k ‰íﬁení buku, jedle a habru a ke vzniku nového typu lesa – smí‰en˘ch buãin. Nûkde k této vegetaãní zmûnû do‰lo pﬁirozenû
vlivem klimatu ãi postupné acidifikace pÛdy, jinde k tomu mohl pﬁispût svou ãinností ãlovûk (zﬁeìováním lesa pastvou, sbíráním letniny,
tûÏbou dﬁeva, v˘robou dﬁevûného uhlí apod.). Poslední v˘raznou zmûnou stﬁedoevropské vegetace je intenzivní odlesÀování a zakládání
polí, pastvin a luk. Vznik kulturní krajiny v‰ak jiÏ není synchronní,
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dochází k nûmu na rÛzn˘ch místech v rÛznou dobu. Na vût‰inû na‰eho území k nûmu do‰lo nejpozdûji ve vrcholném stﬁedovûku.
Jak to probíhalo na R˘maﬁovsku?
V blízkosti R˘maﬁova je nûkolik pﬁírodních rezervací, chránících luãní ra‰elini‰tû nebo slatini‰tû s mnoha vzácn˘mi druhy rostlin, ÏivoãichÛ i hub. V minulosti byla tato vegetace v Nízkém Jeseníku celkem
bûÏná, ale bohuÏel rozorávání mezí, odvodÀování a intenzivní hnojení za minulého reÏimu vedlo k masivnímu úbytku tûchto krásn˘ch
rostlinn˘ch spoleãenstev.
V Pﬁírodní rezervaci PstruÏí potok západnû od Janovic se pod chránûnou vegetací nachází slatini‰tní sediment, ze kterého jsme vrtákem
odebrali 80 cm hlubok˘ profil. Radiokarbonov˘m datováním bylo urãeno stáﬁí nejspodnûj‰í vrstvy na 7200 let pﬁ. K. MÛÏeme tedy sledovat v˘voj vegetace za posledních více neÏ devût tisíciletí. V˘sledky
pylové anal˘zy a jejich interpretace jsou zobrazeny v pylovém diagramu. Zmûny zastoupení pylu v diagramu dokumentují, jak se na
tomto místû v minulosti mûnila vegetace. Diagram ukazuje tﬁi fáze
v˘voje; kaÏdá fáze pﬁedstavuje víceménû stabilní podobu vegetace,
hranice mezi fázemi pﬁedstavuje vegetaãní zmûnu.
Nejhlub‰í vzorky (fáze 1) zachycují konec raného holocénu, kdy ve
vegetaci smí‰en˘ch lesÛ pﬁevládala líska a smrk. Kolem 6700 pﬁ. K.
(78 cm) se stal hlavní dominantou lesa smrk. Ve stejné dobû se pomalu zaãíná ‰íﬁit buk. Kolem 3000 pﬁ. K. (66 cm) do‰lo k expanzi buku a habru na úkor lísky a lípy, pozdûji se objevuje také jedle. Kolem
1900 pﬁ. K. (56 cm) dochází k druhé vût‰í expanzi buku, jedle a habru, a tím ke zmûnû sloÏení smí‰en˘ch lesÛ (fáze 2). Pﬁímo v lokalitû
PstruÏího potoka byl pravdûpodobnû prameni‰tní les s pﬁevahou ol‰e
a bohat˘m podrostem kapradin, okolní krajinu pokr˘valy smí‰ené
buãiny se smrkem a jedlí.
Takto by to tam víceménû vypadalo dosud, kdyby do krajiny v˘znamnû nezasáhl ãlovûk. To se stalo na poãátku vrcholného stﬁedovûku, kdy zaãala v˘razná pﬁemûna krajiny. V hloubce 26 cm je zaznamenáno zaãínající odlesÀování okolí (úbytek dﬁevin a nárÛst bylin, viz kumulativní diagram). Souãasn˘ nárÛst mnoÏství mikrouhlí-

Rozebírání vyvrtaného materiálu v lokalitû PstruÏí potok (2008)
Foto: Radim Hédl
kÛ potvrzuje intenzivní ãinnost ãlovûka v krajinû. Pﬁítomnost pylu
plodin (obilovin) a plevelÛ jiÏ v hloubce 28 cm dokládá zemûdûlskou
ãinnost v blízkém okolí. Ve stejném vzorku je zaznamenán úbytek
ol‰e indikující odlesnûní mokﬁadní ol‰iny pﬁímo v lokalitû PstruÏího
potoka, kde následnû (26 cm) vznikla ra‰elinná louka s ostﬁicemi,
luãními bylinami a pﬁesliãkami.
MnoÏství bylin, plodin i plevelÛ
postupnû dále roste, zatímco zastoupení dﬁevin klesá. Tyto zmûny v pylovém záznamu dokumentují formování kulturní krajiny západní ãásti R˘maﬁovska.
Kdy a jak ãlovûk ovlivnil krajinu R˘maﬁovska?
Ve vzorku z hloubky 26 cm byla
nalezena semena ostruÏiníku, která jsme poslali na radiokarbonové
datování. V˘sledek datování není
nikdy pﬁesn˘ rok, ale vÏdy ãasov˘
interval, více ãi ménû ‰irok˘.
V pﬁípadû semen z hloubky 26 cm
je ãasov˘ interval 1050–1260 po
K. Je to pomûrnû ‰irok˘ interval
210 let, proto se vÏdy pracuje se
stﬁední hodnotou, v tomto pﬁípadû
asi 1160 let po K. Se stejnou pravdûpodobností v‰ak mohlo jít
o kter˘koliv jin˘ rok v tomto intervalu. BohuÏel se to nedá urãit
pﬁesnûji. Lze ale ﬁíct, Ïe k prvním
Zjednodu‰en˘ pylov˘ diagram lokality PstruÏí potok ukazuje, jak se v minulosti mûnilo sloÏení pylového zmûnám v krajinû do‰lo uÏ pﬁed
spadu. Podle pylového diagramu lze rekonstruovat v˘voj vegetace.
tímto intervalem, v pﬁedchozím
Zleva doprava: ãasová osa, kumulativní pylov˘ diagram, hloubka vzorkÛ (cm), jednotlivé pylové taxony vzorku v hloubce 28 cm, kdy je
a ostatní zaznamenané objekty; v tabulce za diagramem je profil rozdûlen do tﬁí v˘vojov˘ch fází, popsá- zaznamenán pokles ol‰e a nárÛst
na vegetace pﬁímo na místû odbûru a v jeho ‰ir‰ím okolí a popsána archeologická období.
plodin a plevelÛ. Vzorek z 28 cm
Kumulativní pylov˘ diagram je sloupec, kter˘ ukazuje mûnící se podíly lesa (dﬁevin), bezlesí (bylin) a po- není datován, jeho stáﬁí je odhadlí (plevelÛ + plodin). Jde v‰ak o podíl v pylovém spadu, ne o podíl plochy v krajinû.
nuto pomocí matematického moV kaÏdém sloupci náleÏícím konkrétnímu pylovému taxonu je ãerná a ‰edá plocha. âerná zobrazuje sku- delu na stﬁední hodnotu 1000 let
teãné mnoÏství nalezeného pylu v procentech, ‰edá desetinásobek skuteãného mnoÏství pylu – zobrazuje po K. Je to v‰ak pouze orientaãní
se pro lep‰í zviditelnûní taxonu s velmi mal˘m poãtem zaznamenan˘ch pylov˘ch zrn.
údaj.
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Lidé nicménû ovlivÀovali vegetaci a krajinu obecnû mnohem dﬁíve neÏ
ve vrcholném stﬁedovûku. Podle posledních v˘zkumÛ v Jeseníkách lidé
ovlivÀovali zdej‰í vegetaci nejpozdûji jiÏ od doby Ïelezné, kdy jsou doloÏeny poÏáry na hﬁebenech Hrubého Jeseníku. V podhÛﬁí docházelo
k proﬁeìování lesÛ vlivem lesní pastvy, hrabání steliva, sbírání letniny,
a v okolí sídel a nalezi‰È kovÛ k pﬁímé tûÏbû dﬁeva. Toto mírné naru‰ování lesní vegetace nevedlo pﬁímo k v˘raznému odlesnûní, ale spí‰e
k promûnû druhového sloÏení pravûk˘ch a ranû stﬁedovûk˘ch lesÛ.
V pﬁípadû PstruÏího potoka nacházíme první obiloviny a plevele, dokazující pﬁítomnost ãlovûka, jiÏ v eneolitu (4000–2000 pﬁ. K.), a pak v˘raznûji bûhem doby ﬁímské a stûhování národÛ (1.–5. století po K.).
Po útlumu osídlení v raném stﬁedovûku dochází k jeho opûtovnému
rozvoji ve vrcholném stﬁedovûku, kdy v prÛbûhu 11. a 12. století ãlovûk promûnil pﬁeváÏnû zalesnûné R˘maﬁovsko na kulturní krajinu

s mozaikou polí, luk, pastvin a lesÛ. Tato zmûna byla nejv˘raznûj‰í
promûnou r˘maﬁovské krajiny za posledních devût tisíc let.
Ve 13. století (kolem 1270 po K., hloubka 22 cm) byla tato krajinná
pﬁemûna zakonãena úbytkem buku a jedle a dal‰ím nárÛstem bylin,
svûdãících o druhé vlnû odlesÀování místních lesÛ. Od této doby podle pylového záznamu nedo‰lo aÏ dodnes k Ïádné dal‰í v˘razné krajinné zmûnû. O zachovalosti zdej‰í krajiny svûdãí také relativnû velké mnoÏství pﬁírodních rezervací v této oblasti. Lze tedy ﬁíci, Ïe dne‰ní R˘maﬁovsko se od R˘maﬁovska ze tﬁináctého století pﬁíli‰ neli‰í.
A to je dobﬁe.
Mgr. Lydie Dudová, Ph.D.
Paleoekologická laboratoﬁ, Botanick˘ ústav Akademie vûd âR
V˘zkum byl proveden v rámci grantového projektu Souãasné a historické zmûny na horsk˘ch ra‰elini‰tích Sudet (2008–2012, GA206/08/0389),
financovaného Grantovou agenturou âR.

Zajímavosti z pﬁírody

Batoh
Je tomu rok, co jsem byl naposledy v jesenick˘ch horách pozdravit
jedny z jejich úÏasn˘ch obyvatel, kamzíky horské. Tlupy kamzíkÛ
o rÛzném poãtu se v brzk˘ch ranních hodinách neru‰enû paství aÏ na
samotn˘ch hﬁebenech v blízkosti turistick˘ch chodníkÛ. Jakmile zaãne turistick˘ ruch, kamziãí zvûﬁ se pomalu stahuje z hﬁebenÛ do zarostl˘ch horsk˘ch stûn. Nûkdy mizí úprkem a pak jim trvá celé hodiny, neÏ se znovu objeví na dohled turistick˘ch stezek, mnohdy vyjdou
na hﬁeben aÏ se západem slunce. To uÏ jsem doma a v klidu u kávy
prohlíÏím fotografie z ranního v˘‰lapu. Na jednu z takov˘ch v˘prav
jsem nejel sám, pﬁidal se ke mnû kamarád fotograf Bﬁetislav, kter˘ nepokazí Ïádnou legraci.
Z domova jsme vyjeli je‰tû za tmy, abychom byli na hﬁebenech pﬁi rozbﬁesku. Obloha posetá hvûzdami slibovala krásné ráno. Vystupujeme
z auta na jednom z parkovi‰È v horách a s patnáctikilov˘m vybavením
na zádech pomalu kráãíme po turistickém chodníãku. PodráÏky na‰ich
bot obãas zavadí o vût‰í kamínek, lehk˘ závan jihov˘chodního vûtru
rozná‰í ná‰ pach a to v‰e nás prozrazuje pastvící se zvûﬁi v blízkém
okolí. Hvûzdy na obloze zaãínají slábnout a kleãe a ostrÛvky horsk˘ch
smrãkÛ dostávají podobu.
Tûsnû pod hﬁebeny se na nás s nejvût‰í ostraÏitostí dívá jelení zvûﬁ.
Dalekohledy v ranním polo‰eru jen tûÏko urãujeme jednotlivé kusy.
Pﬁesto jsme rozpoznali, Ïe jde o ãtyﬁi mladé jeleny, pût laní a tﬁi kolouchy. Pomalu, kryti kleãí se snaÏíme dostat co nejblíÏe. Nepodaﬁilo se.
Vysoká zvûﬁ z nás nespustila zrak, jen ãekala, aÏ dostane ná‰ vítr do vûtrníkÛ, a pak zmizela v temném lesním porostu.
Pﬁi dal‰ím v˘stupu nám cestu zkﬁíÏil zajíc. Co dûlal na hﬁebenech, mi
není jasné, ov‰em bylo to pﬁíjemné pﬁekvapení. Nad chodníkem se neru‰enû pásla srna, asi utekla do hor pﬁed otravn˘mi komáry.
Slunce zaãalo vycházet a sv˘mi paprsky lehce ozaﬁovat nejvy‰‰í
vrcholky hor, kdyÏ tu najednou tûsnû pod hﬁebenem vedle kleãí vykukuje z vysokého borÛvãí kamzice se dvûma kamzíãaty. Vzdálenost mezi námi je zhruba tﬁicet metrÛ, ani ned˘cháme. Nehybnû stojíme, ãekáme, kdy se dá rodinka do pohybu a uvolní nám prÛchod. Fotit by se dalo, jenÏe vybavení je stále v batohu, dlouho by nám trvalo si je pﬁipravit a potichu by to ‰lo stûÏí, zipy na batozích uti‰it nejdou. Stáli jsme ti‰e a nehybnû na místû a ãekali, neÏ se dá starostlivá kamziãí máma se
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sv˘mi ratolestmi na ústup, abychom mohli pokraãovat do míst, kde
jsem pﬁedpokládal hlavní tlupy rÛÏkaté zvûﬁe.
Mlhu stoupající z údolí na vrcholky hor sluneãní paprsky a vûtrné poryvy cupovaly na kousky a vÏdy se nám odkryl úÏasn˘ rozhled po hﬁebenech. Jedineãnou atmosféru chladného voÀavého rána umocÀovaly
nasvícené kapky rosy uchycené na horsk˘ch nivách, na jehliãí horsk˘ch
smrkÛ, na zlátnoucích lístcích borÛvãí a jejich dozrávajících plodech.
Jen lindu‰ky a kﬁivky ru‰ily pronikav˘m pískotem tich˘ pﬁíchod dne, to
jak horám prozrazovaly na‰i pﬁítomnost. Ve v˘‰kách na obloze neru‰enû krouÏil sokol, nûkolik metrÛ pﬁed námi vylétl ze smrãkÛ krahujec
a celé to pﬁírodní pﬁedstavení doplnila skupinka kamzíkÛ, která zhruba
sedmdesát metrÛ vedle nás v klidu scházela do údolí. Dalekohledy pátráme mezi ostrÛvky zakrsl˘ch smrãkÛ po dal‰í zvûﬁi, pﬁitom pﬁem˘‰líme, jestli se vydat za tûmito kamzíky, anebo koneãnû zÛstat nûkde sedût pod smrãky a nechat v‰e náhodû. Po krátké poradû pﬁece jen zkou‰íme ãertíky na‰oulat.
Jde to tûÏko, obtíÏn˘, krkolomn˘ terén, vysoké borÛvãí a stativy nám
komplikují pﬁibliÏování. Po nûkolika desítkách metrÛ usedáme.
âekáme, Ïe zvûﬁ pﬁi pastvení nabere smûr k nám. Po pÛlhodince nepohodlného sezení v mokrém borÛvãí pozoruji na druhém svahu dal‰í tlu-
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pu kamzíkÛ, jak se paství a pomalu postupuje smûrem k hﬁebenÛm. Po
dohodû opou‰tím kamaráda a jdu za nimi.
Ujdu zhruba padesát metrÛ a v‰imnu si, Ïe kolegÛv batoh leÏí opu‰tûn˘
ve vysokém borÛvãí. To není dobré; aÏ se budeme vracet, kdo ho najde?
BorÛvãí po pás, roztrou‰ené horské smrky vypadají jeden jako druh˘,
jedno velké bludi‰tû, orientace v takovém prostﬁedí není vÛbec jednoduchá. Napadla mne spásná my‰lenka povûsit batoh na jeden ze smrãkÛ, aby byl pﬁi návratu vidût z dálky. Pﬁi zpáteãním pochodu, aÏ bude
kamarád batoh hledat, jen ukáÏu: „Hele, tam na tom smrku visí, vidí‰?“
Spokojen˘ pokraãuji za tlupou kamzíkÛ, jen je‰tû kontroluji smûr vûtru.
Podcházím pastvící se tlupu a zároveÀ je dostávám do dobrého svûtla.
Pozadí za kamziãí zvûﬁí mi hraje do not, kdyÏ se v‰e podaﬁí, fotografie
budou mít i nûco navíc. K pﬁiblíÏení na fotografickou vzdálenost mi pomohl silnûj‰í vítr, utlumil mé kroky a ‰ustûní nohavic o vzrostlé borÛvãí. Zastavuji, chystám fotoaparát se stativem u jednoho z mnoha smrkÛ,
kter˘ mi nabízí v˘born˘ kryt a slu‰n˘ v˘hled. Kamzíci, jako by mne vyslechli, se tûsnû pod hﬁebenem hory otáãí a pomalu sestupují smûrem ke
mnû. Jsem rozechvûl˘ napûtím, poﬁizuji první fotografie a mám nesku-

17/2017

teãnou radost z toho, jak se daﬁí. Koneãnû mám po letech fotografie,
které jsem si vÏdycky pﬁál.
Tlupa kamzíkÛ mne pomalu a neru‰enû obchází. Slunce je jiÏ hodnû vysoko, kdyÏ se ãertíci zaãínají od mého stanovi‰tû vzdalovat. Spokojen
opou‰tím své místo a jdu za kamarádem. Zvûdavost, jak dopadl kolega,
mnou cloumá, a tak zrychluji. Jakmile k nûmu dorazím, spustí. Popisuje
velice emotivnû v‰echno, co za krátk˘ ãas proÏil. Odkud mu kamzíci
pﬁi‰li, jaké zábûry poﬁídil, kolik zvûﬁe mûl kolem sebe, dokonce nûkteré kamzíky nemohl dostat do objektivu, jak byli blízko.
Sedûli jsme asi pÛl hodiny, odpoãívali, popíjeli ãaj z termosky a u toho
probírali záÏitky, kdyÏ si najednou fotograf vzpomnûl, Ïe nemá batoh.
Jen klid, ﬁíkám, batoh jsem povûsil na smrk, aby byl z dálky vidût, lehce ho najdeme. Vstali jsme a ‰li smûrem do míst, kde jsme se ráno roze‰li. Koukám, oãi si mohu vykoukat, batoh nevidím. Kolega to nevydrÏel: „Tak mi ukaÏ to místo – kde ho vidí‰ viset!“ Zkou‰ím ho uklidnit, moc to nejde, povídám: „Poãkej, nedivoã, najdu ho.“ Chodíme sem
a tam, ale marnû. V duchu si ﬁíkám, Ïe to není moÏné, vím moc dobﬁe,
kde jsem batoh povûsil. Popocházím nûkolik metrÛ, BﬁeÈa stále lamentuje: „Kdybys ho nechal leÏet, na‰el bych ho!“ Vím, Ïe nena‰el.
Nechávám kamaráda mudrovat a jdu podle svého. V‰echno kolem dokola je stejné, na‰e ranní stopy v borÛvãí se po pár hodinách tûÏko hledají. Najednou mû nûco cinkne do oka. To se mÛÏe stát jenom mnû, chci
pomoci a málem je z toho malér. Batoh leÏí pod smrkem a nás nechá
trápit hledáním. Vûtev ho neudrÏela. ·tûstí, Ïe v místech nebylo vysoké
borÛvãí, jen nízká horská niva, která batoh neschovala, takÏe ho moje
oko pﬁi pozorném pátrání pﬁece jen uvidûlo. OkamÏitû volám na kolegu: „Má‰ ho tady, pojì sem!“ Kamarád pﬁichází, v jeho tváﬁi je vidût
úleva a radost zároveÀ. „Kdybys nechal batoh na místû, na‰el bych ho.“
Já neodpovídal, jen jsem si myslel své a u toho taky zÛstalo.
Scházíme turistick˘m chodníkem z hor na parkovi‰tû, znovu vá‰nivû
debatujeme o ranních záÏitcích a ty nás opût dostávají do náramné pohody. Nasedáme do auta, dûkujeme jesenick˘m horám a zároveÀ jim
slibujeme: Za rok opût na shledanou!
Fota a text: Václav Va‰íãek

UÏiteãná informace

Jak se mûní podmínky nájmu pﬁi zmûnû vlastníka bytu?
V prÛbûhu nájmu mÛÏe dojít k prodeji ãi darování
pronajatého bytu. Tato okolnost sama o sobû neznamená, Ïe nájem bytu skonãí a nájemce bude
muset pronajat˘ byt opustit. Zmûnit se ale mohou
nûkteré podmínky nájmu. Pro nového pronajímatele napﬁíklad nejsou závazná ustanovení smlouvy,
která si nájemce s pÛvodním vlastníkem bytu
sjednali nad rámec zákona.
Pronajímatel má samozﬁejmû po celou dobu
trvání nájmu právo byt prodat nebo darovat.
Pﬁi prodeji ãi darování bytu v‰ak nájem nezaniká a práva a povinnosti pronajímatele
pﬁechází na nového vlastníka bytu.
„JestliÏe je nájem bytu sjednán na dobu
urãitou, tak skonãí k datu uvedenému ve
smlouvû. Pokud tedy nedojde k jeho prodlouÏení,“ vysvûtluje Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního oddûlení spotﬁebitelské organizace dTest.
Pokud nájemní smlouva nadále trvá, mÛÏe
b˘t nájem bytu po zmûnû pronajímatele
ukonãen pouze dohodou anebo v˘povûdí.

K v˘povûdi je v‰ak zapotﬁebí, aby existoval
nûkter˘ z v˘povûdních dÛvodÛ uveden˘ch
v zákonû. JestliÏe si pronajímatel s nájemcem nesjednali del‰í v˘povûdní dobu, tak ãiní tﬁi mûsíce a bûÏí od prvního dne kalendáﬁního mûsíce následujícího poté, co v˘povûì
do‰la nájemci. Krat‰í neÏ zákonem stanovenou tﬁímûsíãní v˘povûdní dobu si pronajímatel s nájemcem nesmí sjednat.
„Pronajímatel mÛÏe pﬁi zmûnû vlastnictví
smlouvu vypovûdût také tehdy, pokud nájemce
v bytû nebydlí, coÏ vypl˘vá z obãanského zákoníku a potvrzují to i soudy. Má se za to, Ïe nájemce v bytû nebydlí, pokud fakticky Ïije jinde
a byt vÛbec neuÏívá, pﬁípadnû pokud v bytû
bydlí pouze podnájemce,“ upﬁesÀuje Zelen˘
a dodává: „V takovém pﬁípadû mÛÏe nov˘ pronajímatel dát nájemci v˘povûì do tﬁí mûsícÛ
od okamÏiku, co se dozvûdûl nebo mohl dozvûdût, kdo je nájemcem a Ïe v bytû nebydlí.“
Po zmûnû vlastnictví bytu platí, Ïe pro prona-

jímatele nejsou závazná ta ustanovení smlouvy, která si nájemce a pÛvodní pronajímatel
sjednali nad rámec zákona. Závazná by byla
jen v pﬁípadû, Ïe by se o nich nov˘ vlastník
mûl moÏnost dozvûdût. „Nájemní smlouvu je
moÏné vloÏit do katastru nemovitostí. Pak budou ustanovení smlouvy nad rámec zákona
pro nového pronajímatele závazná vÏdy, protoÏe mûl moÏnost seznámit se s nájemní smlouvou jiÏ pﬁed koupí bytu,“ vysvûtluje Zelen˘.
Takov˘mi ustanoveními nad rámec zákona
jsou napﬁíklad povinnosti pronajímatele pﬁesahující provádûní zákonem vymezené údrÏby a oprav v bytû, ve smlouvû dan˘ souhlas
pronajímatele se zmûnami v bytû nebo souhlas s podnájmem. Vanda Jaro‰ová, dTest

Nájem na dobu urãitou – co dûlat po uplynutí sjednané doby?
¤ada pronajímatelÛ byt pronajímá na dobu urãitou, napﬁíklad na jeden rok, aby si nájemce nejprve vyzkou‰ela. Víte, Ïe k prodlouÏení nájmu mÛÏe
dojít i automaticky, bez dodatku k nájemní smlouvû? Nebo staãí v den skonãení nájmu prostû vhodit klíãe do schránky a odejít? A jak se ﬁe‰í situace, kdy po nájemci v bytû zÛstanou vûci, napﬁíklad drahá elektronika?

Nájem bytu lze sjednat jak na dobu neurãitou, tak na dobu urãitou. „Pokud v nájemní
smlouvû chybí údaj o délce nájmu, platí, Ïe
byl sjednán na dobu neurãitou,“ vysvûtluje
Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního oddûlení
spotﬁebitelské organizace dTest.
Nájem bytu na dobu urãitou konãí k datu
uvedenému ve smlouvû, nebo se dá prodlou-

Ïit dodatkem ke smlouvû. „Pokud ale bude
nájemce byt uÏívat alespoÀ tﬁi mûsíce, aniÏ
ho pronajímatel písemnû vyzve k opu‰tûní
bytu, nájem se automaticky prodluÏuje o dobu, na kterou byl ujednán dﬁíve. Maximálnû
v‰ak na dva roky,“ upozorÀuje Zelen˘. V takovém pﬁípadû se nájem obnovuje za stejn˘ch podmínek jako pÛvodní nájem.

29

-17-2017

20.9.2017 14:28

Stránka 30

17/2017

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

Pokud pronajímatel nechce po uplynutí sjednané doby v nájmu pokraãovat, tak podle obãanského zákoníku staãí, aby to dal nájemci
dopﬁedu v pﬁimûﬁené dobû vûdût. Zákoník na
druhou stranu stanoví, Ïe pronajímatel by
mûl nájemce k opu‰tûní bytu písemnû vyzvat. Pokud by pronajímatel vyzval nájemce
k odchodu pouze ústnû, musel by to pﬁi pﬁípadném sporu prokázat, takÏe lze urãitû doporuãit písemnou formu v˘zvy. V pﬁípadû, Ïe
by se nájemce po uplynutí doby nájmu odmítl z bytu vystûhovat, nemusí pronajímatel
podávat Ïalobu k soudu. Vyklizení bytu se
mÛÏe domáhat prostﬁednictvím soudního
exekutora.

KdyÏ nechce v pronájmu pokraãovat nájemce, postup mÛÏe b˘t rÛzn˘. „JestliÏe v den
skonãení nájmu vhodí do schránky klíãe
a k tomu je‰tû napﬁíklad odhlásí energie psané na jeho jméno, povaÏuje se nájem za
skonãen˘ a pronajímatel mÛÏe byt pronajmout nûkomu jinému,“ uvádí Zelen˘ a dodává: „Samozﬁejmû je ale lep‰í, pokud se
pronajímatel s nájemcem dohodnou na pﬁedání bytu a sepí‰ou o tom protokol.“ V protokolu by mûl b˘t zachycen stav bytu, pﬁípadné závady a stavy mûﬁiãÛ.
Problémem mÛÏe b˘t, pokud v bytû zÛstanou
po nájemci vûci. V pﬁípadû vûcí niÏ‰í hodnoty, jako je tﬁeba nádobí, lze zﬁejmû

uãinit závûr, Ïe se jich nájemce vzdal, jiná situace je v‰ak ohlednû draÏ‰ího zaﬁízení, napﬁíklad nové elektroniky. „DraÏ‰í vûci musí
pronajímatel uschovat, pﬁiãemÏ je mÛÏe poté,
co marnû nájemce vyzve k jejich vyzvednutí,
prodat. UtrÏenou ãástku po odeãtení sv˘ch
nákladÛ spojen˘ch s prodejem by pak mûl zaslat na úãet nájemce. JestliÏe jej nezná, mÛÏe peníze napﬁíklad uloÏit do soudní úschovy.“
Vanda Jaro‰ová, dTest

Proti v˘povûdi z nájmu bytu se mÛÏete bránit Ïalobou u soudu
Doba, kdy pronajímatel potﬁeboval souhlas soudu
k v˘povûdi nájemce z bytu, je jiÏ minulostí. Pﬁesto
i dnes soudy toto téma ﬁe‰í. Nájemce se totiÏ mÛÏe proti v˘povûdi bránit u soudu Ïalobou o pﬁezkum její oprávnûnosti. Jak by mûla taková Ïaloba
vypadat a v jaké lhÛtû ji musíte podat, pokud s v˘povûdí z nájmu nesouhlasíte?
Îalobu o pﬁezkum oprávnûnosti v˘povûdi
mÛÏete podat do dvou mûsícÛ ode dne, kdy
jste ji obdrÏeli. A to jak v pﬁípadû v˘povûdi
s v˘povûdní dobou, tak i tehdy, jedná-li se
o v˘povûì bez v˘povûdní doby, typicky
v pﬁípadû závaÏného poru‰ování povinností
nájemcem. Po uplynutí dvoumûsíãní lhÛty
právo podat Ïalobu zaniká.
„Pokud vám do‰la v˘povûì napﬁíklad 10. kvûtna, musí b˘t Ïaloba o pﬁezkoumání v˘povûdi doruãena soudu nejpozdûji 10. ãervence. Nestaãí
tedy Ïalobu 10. ãervence podat na po‰tu,“ vysvûtluje Luká‰ Zelen˘ z organizace dTest.
Pﬁed podáním Ïaloby není nutné sdûlit námit-

ky proti v˘povûdi pronajímateli. „Îaloba
se podává u okresního soudu v místû, kde se
nachází byt. Musí v ní b˘t oznaãeni pronajímatel a nájemce. V Ïalobû musíte kromû jiného vylíãit, z jakého dÛvodu jste obdrÏeli v˘povûì a proã ji povaÏujete za neoprávnûnou.
Jako dÛkazy byste mûli pﬁedloÏit alespoÀ v kopii nájemní smlouvu, v˘povûì z nájmu a v˘pis
z katastru nemovitostí prokazující vlastnické
právo pronajímatele,“ uvádí Zelen˘.
Soud pak buì rozhodne, Ïe v˘povûì je neoprávnûná, nebo Ïalobu naopak zamítne.
Konkrétnû soud zkoumá, zda jsou skuteãnosti uvádûné pronajímatelem pravdivé a jestli
pﬁedstavují zákonn˘ dÛvod k v˘povûdi z nájmu. Pokud je dÛvodem nezaplacení nájemného nebo plateb za sluÏby, lze obvykle
snadno dokázat, zda a kolik nájemce platil ãi
neplatil. Je-li v‰ak dÛvodem v˘povûdi takzvané hrubé poru‰ení povinností ze strany
nájemce, není situace tak jednoduchá. „Tento

dÛvod se posuzuje pﬁípad od pﬁípadu a soud
mÛÏe dospût k závûru, Ïe i kdyÏ jsou skuteãnosti tvrzené pronajímatelem pravdivé, nedosahují takové intenzity, Ïe je lze povaÏovat za
hrubé poru‰ení povinností,“ ﬁíká Zelen˘.
O neoprávnûnosti v˘povûdi soud rozhodne
i v pﬁípadû, Ïe bûhem soudního ﬁízení zjistí,
Ïe v˘povûì je z nûjakého dÛvodu neplatná.
Napﬁíklad tehdy, jestliÏe neobsahuje pouãení
o právu nájemce podat námitky proti v˘povûdi ãi podat Ïalobu o pﬁezkum její oprávnûnosti. JestliÏe soud Ïalobû nevyhoví, tedy
potvrdí oprávnûnost v˘povûdi, uloÏí nájemci
byt v urãité lhÛtû vyklidit. Soud tak ale rozhodne jen v pﬁípadû, Ïe vyklizení navrhne
pronajímatel.
Vanda Jaro‰ová, dTest

SoutûÏ

Historie R˘maﬁova obrazem
Leto‰ní redakãní soutûÏ pod názvem Historie R˘maﬁova obrazem jsme
zahájili v dubnovém vydání R˘maﬁovského horizontu ã. 08/2017.
V jednotliv˘ch vydáních budeme do konce kalendáﬁního roku uveﬁejÀovat fotografie Bohumila ·védy z 60.–80. let, na kter˘ch jsou vyobrazeny ulice, zákoutí, dnes jiÏ neexistující budovy nebo ménû známé pohledy na na‰e mûsto. Úkolem soutûÏících bude urãit pﬁesnû,

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 10
Jméno a pﬁíjmení
.......................................................................................................
Adresa
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Telefon
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Místo, kde se objekt nachází

✃

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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o které místo jde, pﬁípadnû která budova nebo lokalita se v souãasné
dobû na tomto místû nachází.
Okopírované nebo vystﬁiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu
redakce: R˘maﬁovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘maﬁov nebo je
mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Poslední soutûÏní kupon ã. 15
s fotografií vyjde v RH ã. 23/2017 v pátek 15. prosince. Kupóny mÛÏete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního
ãísla pﬁí‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uveﬁejnûna v prvním lednovém vydání R˘maﬁovského horizontu 12. ledna 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pﬁeje redakce RH!
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Na R˘maﬁovskou padesátku vyrazilo bezmála dvû stû padesát turistÛ
Druhá záﬁijová sobota (9. 9.) pﬁilákala na ãtyﬁicát˘ druh˘ roãník R˘maﬁovské
padesátky – Memoriálu MUDr. ZdeÀka Nûmeãka celkem 243 turistÛ. Poãet
úãastníkÛ se jiÏ nûkolik let pohybuje kolem dvou set padesáti. Start byl u Stﬁediska
volného ãasu v R˘maﬁovû a cíl v areálu westernové ‰koly v Janovicích.
Za ideálního poãasí vyrazilo na pû‰í trasy o délce 5, 15, 25 nebo
50 km celkem 124 turistÛ, z toho 40 muÏÛ, 69 Ïen a 15 dûtí. Nejdel‰í,
padesátikilometrovou trasu, která vedla z R˘maﬁova do Janovic,
Staré Vsi, na Alfrédku, Jelení studánku, k motorestu Skﬁítek, pﬁes
Krtinec na Hvûzdu, na Rab‰tejn, do Bedﬁichova, Dobﬁeãova,
Tvrdkova, na Re‰ovské vodopády, do Skal, Nového Pole a koneãnû
do areálu westernové ‰koly v Janovicích, absolvovalo ‰est turistÛ. Na
trasu o délce pûtadvacet kilometrÛ si jich vy‰láplo jedenatﬁicet, patnáct kilometrÛ zvládlo devûtasedmdesát a nejkrat‰í, pûtikilometrovou traÈ absolvovalo osm turistÛ. Nejmlad‰ími úãastníky byli
Vítûzslav Îák z Bruntálu a Eli‰ka Lari‰ová z R˘maﬁova, narození letos v lednu. Nejstar‰ími pû‰ími turisty byli Anna Jacková z Bﬁidliãné
(1942) a Franti‰ek Teuchmann z R˘maﬁova (1947).
„V sobotu jsme se zúãastnili R˘maﬁovské padesátky na pû‰í 25km trase. Chtûli bychom podûkovat za to, Ïe tak skvûlá akce existuje, i kdyÏ
nás mrzí, Ïe se jí úãastní tak málo mlad˘ch. Trasu jsme úspû‰nû zdolali, i kdyÏ jsme do cíle dorazili minutu pﬁed koncem závodu. V‰e nás
bolí, ale uÏ teì se tû‰íme na pﬁí‰tí roãník, kdy jistû uÏ zvládneme
i tûch 50 km,“ komentoval akci jeden z úãastníkÛ Adam KomÛrka.
Na tratû v délce 60, 46, 20, 10 nebo 5 kilometrÛ se vydalo 119 cyklistÛ, z toho 65 muÏÛ, 39 Ïen a 15 dûtí. Nejdel‰í trasu z R˘maﬁova

pﬁes Harrachov, Dolní Moravici, Horní Václavov a Dolní Václavov
na Uhlíﬁsk˘ vrch, dále do Moravskoslezského Koãova, Val‰ova, pﬁes
Novou PláÀ do Lomnice, RyÏovi‰tû, Vajglova, Albrechtic u R˘maﬁova a pﬁes R˘maﬁov do westernové ‰koly v Janovicích absolvovalo
ãtyﬁicet devût úãastníkÛ. TraÈ o délce 46 km zvládlo ‰estaãtyﬁicet cyklistÛ, 20 km dvaadvacet, 10 km ãtyﬁi a 5 km osm. Nejmlad‰ím cyklistou byl Vítûzslav ·opík, narozen˘ v ãervenci 2015, a nejstar‰ími
Ladislav Urban (1935), Marie Lachnitová a Blanka Vykoukalová
(1949).
Kromû místních se Padesátky zúãastnili turisté z Karlova, Bﬁidliãné,
Bruntálu, Pﬁerova, Olomouce, Zábﬁehu na Moravû, Klimkovic,
Zlat˘ch Hor, Brna, Prahy a PováÏské Bystrice. Organizátorsky akci
ve spolupráci se SVâ a za podpory mûsta R˘maﬁova zajistil Klub
ãesk˘ch turistÛ, odbor R˘maﬁov, jmenovitû Zdenka ÎiÏková, Irma
·opíková, Jana ·rámková, Dobromila Kopsová, Jiﬁina Mácová,
Marie Cingelová, Alena Mûﬁínská, Lenka RÛÏiãková, Eva Navarová,
Marie Boxanová a Martina Mácová. Cyklotrasy pﬁipravil Vítûzslav
·opík a jeho t˘m, pû‰í trasy Jiﬁina Mácová.
Podûkování patﬁí rovnûÏ MUDr. Stanislavu Mácovi za sponzorství
obãerstvení a Janû Egidové a t˘mu ‰kolní jídelny Z· na ulici 1. máje za pomoc pﬁi pﬁípravû obãerstvení pro úãastníky R˘maﬁovské padesátky. V jejím rámci zároveÀ odstartoval oblíben˘ R˘maﬁovsk˘ desetiboj. V nûm se amatér‰tí sportovní nad‰enci utkají v prÛbûhu roku
v bûhu, stﬁelbû, kuÏelkách, plavání, bûhu na lyÏích, stolním tenise,
vrhu koulí a skoku dalekém.
JiKo

Cestou necestou po pû‰ích trasách

Je tﬁeba prostudovat mapu...

...stoupáním do Harrachova a pak z Dolní Moravice smûrem na
Malou Morávku

Po 60 km koneãnû v cíli – v areálu westernové ‰koly v Janovicích
Fota: redakce a Eva Navarová

A mÛÏe se vyrazit...

31

-17-2017

20.9.2017 14:28

17/2017

32

Stránka 32

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

-17-2017

20.9.2017 14:28

Stránka 33

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT

17/2017

R˘maﬁovsk˘ autokrosov˘ pohár
je ve finále
V sobotu 16. záﬁí se uskuteãnil finálov˘ závod r˘maﬁovského poháru
v autokrosu. Startovní pole ãítalo dvacet jezdcÛ. Nûkteﬁí závodníci
nepﬁijeli kvÛli poãasí, které závodu nepﬁálo. TraÈ byla blátivá a nároãná, ale jezdci si s ní poradili velmi dobﬁe. Vedle zku‰en˘ch matadorÛ se na trati objevila také sleãna Veronika ·mídová z âeské
Tﬁebové, která si v muÏské konkurenci vedla v˘bornû. Jak sdûlila,
autokros ji baví a uÏ se tû‰í na dal‰í závodní sezónu.

V˘sledky:
Divize ·koda:
1. místo: Miroslav ·míd – âeská Tﬁebová
2. místo: Luká‰ Kvapil – Val‰ov
3. místo: Jakub ¤outil – R˘maﬁov
Divize N:
1. místo: Zdenûk Hnátnick˘ – Vamberk
2. místo: Ladislav Îamboch – R˘maﬁov
3. místo: Bohumil Bernátek – R˘maﬁov
Divize D1:
1. místo: Franti‰ek Zachara – Horní Mûsto
2. místo: Lubor Dodek – Lupenice
3. místo: Petr So‰ka – Slavkov u Opavy
Divize D2:
1. místo: Martin Harasím – ·tûpánkovice
2. místo: Martin Navrátil – Zlaté Hory
3. místo: Jiﬁí Rotter – R˘maﬁov
Autokrosová sezóna je‰tû nekonãí. Na 7. ﬁíjna je naplánován populární voln˘ závod pod názvem R˘maﬁovská hodinovka. Chci podûkovat v‰em poﬁadatelÛm závodu, navzdory ‰patnému poãasí odvedli
perfektní v˘kon. Podûkování patﬁí rovnûÏ vûrn˘m divákÛm a fandÛm
za to, Ïe si na‰li cestu na finálov˘ závod.
Jan Dohnal

Foto: Miroslav ·koda
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PROVÁDÍME
•
•
•
•

Kanalizaãní pﬁípojky
Vodovodní pﬁípojky
Elektro pﬁípojky
Elektroinstalaãní práce

Kontakt:
Pokorn˘ Pavel, Opavská 18, 795 01 R˘maﬁov
Mobil: 608 830 881
E-mail: pokornypavel2@seznam.cz

OBCHOD ROMANCE
OTEV¤EN
• DROGERIE Z NùMECKA
• KVALITNÍ NOVÉ OBLEâENÍ
• KOUPELOVÁ A TùLOVÁ KOSMETIKA
BOMB COSMETICS
Obchod najdete na tﬁ. HrdinÛ (parãík za SVâ)
OTEV¤ENO: PO – PÁ 9:00–12:00 14:00–17:00
SO
9:00–11:00

Soukromá ﬁádková inzerce
Hledám dlouhodob˘ pronájem bytu 2+1 nebo 2+kk v R˘maﬁovû.
Slu‰ná, platící nájemnice. Tel.: 777 094 072.
Prodám mláìata andulek rÛzného zbarvení. Cena: 100 korun za
kus. BliÏ‰í informace na tel.: 608 830 881.
Vydavatel: Stﬁedisko volného ãasu R˘maﬁov, OkruÏní 10, 795 01 R˘maﬁov, tel.: 554 254 370, http://www.rymarov.cz/mesto.
Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 14. 9. 2017. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pﬁípadnû úpravy nevyÏádan˘ch pﬁíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uveﬁejnûn˘mi v pﬁíspûvcích dopisovatelÛ. Redakce: Mgr. Jiﬁí
Koneãn˘, Mgr. Zdenka Pﬁikrylová. Redakãní rada: Ing. Miloslav Marek, Bc. Leona Pleská, Mgr. Vladimír Stanzel, Mgr.
Vlastimil Baran. Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘maﬁov, tel.: 554 254 374, mobil: 732 102 489, e-mail: rymhor@seznam.cz, http://svcrymarov.cz/horizont.php. Vy‰lo dne: 22. 9. 2017. Pﬁíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 29. 9. 2017. Dal‰í
ãíslo vyjde 6. 10. 2017. Grafická úprava novin: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554 23 00 27,
e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. ISSN 1214-4517. Cena 15 Kã
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