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Venkov se vylidÀuje. Je to jeden z fenoménÛ dne‰ní doby u nás i jin-
de v Evropû. Lidé se stûhují do velk˘ch aglomerací a do jejich blíz-
kosti v dÛsledku rychlé promûny ekonomiky, v˘razného rÛstu pro-
duktivity práce vedoucího k omezením drobn˘ch a stfiedních podni-
kÛ místního a regionálního v˘znamu v zemûdûlství i v dal‰ích odvût-
vích, která zamûstnávala vût‰inu lidí a tvofiila hospodáfiskou pátefi
venkova. ¤emesla a malé dílny s tradiãními technologiemi v naprosté
vût‰inû pfiípadÛ zanikly a v na‰ich podmínkách se v˘raznû omezily
i moÏnosti uplatnûní Ïen (textilní prÛmysl). âím dál víc lidí dojíÏdí
dennû nebo na del‰í dobu za prací. Z vesnic a mal˘ch mûst se ztrácí
to, co dûlá mûsto mûstem, vesnici vesnicí. Mizí malé obchody, hos-
pody, opravny, kina, lidé se nescházejí, spí‰e se jeden druhému vy-
h˘bají, pfiestává se zde „Ïít“. Nûco podobného probíhá i v historic-
k˘ch centrech velk˘ch mûst. Jsou tady ale jiné, mnohem znepokoji-
vûj‰í trendy dne‰ní doby. Ekonomické dÛsledky globalizace a zry-
chlující se technologické zmûny a dal‰í jevy vedou ke stále vût‰ím
nerovnostem po celém svûtû. Znám˘ teoretick˘ fyzik Stephen
Hawking v rámci natáãení dokumentu Expedition New Earth pro
britskou televizi BBC pfiedpokládal, Ïe „do 100 let roboti lidi nahra-
dí a pfiekonají takfika ve v‰em. Umûlá inteligence mÛÏe ovládnout fi-
nanãní trhy nebo vyvinout zbranû, o kter˘ch nemáme v tuto chvíli
Ïádné ponûtí.“ Kromû toho samozfiejmû existují hrozby, které by
mohly zniãit celé lidské spoleãenství, jako jsou epidemie, asteroidy,
klimatické zmûny, nukleární války, v˘buchy supersopek apod. Nemá
smysl se dohadovat, která z nich je hor‰í, nejpravdûpodobnûj‰í nebo
nejaktuálnûj‰í. Na otázku, jak se mÛÏeme bránit nûãemu, o ãem pfie-
dem nevíme, Hawking fiíká, Ïe nejlep‰í variantou je osídlení dal‰ích
planet nebo vesmírn˘ch tûles (napfi. www.expres.cz). Je sice nutné se
hluboce sklánût pfied genialitou Hawkingov˘ch my‰lenek, v tomto
pfiípadû si spí‰ dovoluji uvaÏovat o jeho zdravém rozumu. Je‰tû pfied
nûjakou desítkou let jsme nemûli ponûtí o tom, zda v nekoneãném
vesmíru existují nûjaká tûlesa, která by byla pro Ïivot vÛbec vhodná,
dnes jiÏ díky pokroku ve zkoumání vesmíru víme, Ïe taková tûlesa
patrnû existují a Ïe ve vzdálenosti do dvaceti svûteln˘ch let od Zemû
se nalézá jedenáct potencionálnû obyvateln˘ch planet. NejbliÏ‰í za-
tím známou je planeta „Proxima b“ u hvûzdy Proxima Centauri,
vzdálené 4,2 svûteln˘ch let. Druhou je Tau Ceti v souhvûzdí Velryby,
od nás vzdálená 11,9 svûtelného roku (liborcermak.blog.idnes.cz).
I tato dvû nejbliÏ‰í tûlesa jsou v‰ak zatím velmi daleko. PfiipomeÀme
si, Ïe jeden svûteln˘ rok znamená vzdálenost, kterou uletí svûteln˘
paprsek pohybující se rychlostí 300 tisíc kilometrÛ za sekundu za je-
den rok, tj. cca 10 bilionÛ kilometrÛ. Z tûles vyslan˘ch ze Zemû do
vesmíru se doposud nejrychleji pohybovala kosmická sonda Helios
urãená k v˘zkumu Slunce, a to rychlostí 70 km/s, tj. asi dvû desetiti-
síciny (0,0002) rychlosti svûtla. K planetû Proxima b by sonda letûla
19 000 let! A je tady druhá skuteãnost vyvolávající silné pochybnos-
ti o moÏnosti pfiesídlení lidstva na jiné vesmírné tûleso. Cestu nûko-
lika jednotlivcÛ nebo i desítek odváÏlivcÛ na „novou planetu Zemi“
si za pfiedpokladu vynalezení nûjakého „stroje ãasu“ moÏná dovede-
me pfiedstavit, ale pfiesídlit milióny lidí vãetnû v‰eho, co k Ïivotu po-
tfiebují, je podle mého názoru ãirá fantasmagorie. Snad opravdu jen
pár lidí („na semeno“) s nadûjí, Ïe se na novém místû zabydlí a polo-
Ïí základy nové populaci tvorÛ homo sapiens. A za tfietí – otázka ná-
kladÛ na tyto cesty. Cesta jedné osoby na Mars v roce 2024 by podle
pfiedstav amerického miliardáfie Elona Muska stála kolem desíti mi-
liard dolarÛ. A to je neobyvateln˘ Mars „za humny“!
TakÏe co. AÈ vûdci pfiem˘‰lejí a fantazírují dál, pro dne‰ní generace
to v podstatû nemá Ïádn˘ v˘znam. V̆ znam má nûco zásadnû jiného.
Jak Ïít a pfieÏít zde, na Zemi.
KdyÏ ãlovûk sleduje v˘voj, mûl by ãasto opravdu chuÈ utéct do jiného
svûta, kde platí ideální principy lidství, pohoda, mír, pfiátelství, láska,
úcta k pfiírodû... Ne Ïe by na Zemi taková místa nebyla, ale v prostfiedí
globálního svûta stejnû nemají ‰anci na dlouhodobou existenci.
Obávám se, Ïe ãasem v‰echno podlehne komercializaci a diktátu penûz
a lidstvo si sv˘m bohorovn˘m ignorantstvím zniãí podmínky pro Ïivot.
Nicménû zatím Ïijeme v zemi, která je podle rÛzn˘ch v˘zkumÛ, sta-
tistik a soudÛ rozhodnû jednou z tûch ‰Èastnûj‰ích. Je nepochybné, Ïe

„v globále“ Ïijeme nejlep‰í Ïivot, jak˘ kdy ná‰ národ proÏíval. Ale 
opravdu jen v tom globále, zdaleka ne v‰ichni. V pfiípadû na‰eho re-
gionu je hlavní bolestí nedostatek místních pracovních pfiíleÏitostí;
dojíÏdûní do vzdálen˘ch pracovi‰È a dlouhodobá odlouãení od rodin
jsou nepfiízniv˘m prÛvodním jevem. Oãekávat zásadní zmûny v tom-
to smûru je zatím jen fantazírováním obdobn˘m úvahám o pfiestûho-
vání na jinou planetu. MoÏná bude samovolnû docházet k tomu, Ïe
regiony podobné na‰emu nebudou místem pro bydlení produktivních
pracovníkÛ mladého a stfiedního vûku, ale prostfiedím pro klidné
a zdravé bydlení star‰ích generací, jimÏ bude produktivní generace
vytváfiet podmínky pro kvalitní Ïivot a zároveÀ bude vyuÏívat kraji-
nu pro rekreaãní a sportovní vyÏití. To je ov‰em vize pro nûkolik ge-
nerací. 
Stigmatem na‰eho regionu je skuteãnost, Ïe jde o Sudety, které byly
symbolem zanedbanosti, ztráty tradic i úcty k dûdictví minulosti a pfii-
rozené sounáleÏitosti starousedlíkÛ. Od války a totální v˘mûny obyva-
telstva v‰ak uplynulo sedmdesát let a svoji hlavní ãást Ïivota zde pro-
Ïívá jiÏ tfietí generace. Mnoho se toho zmûnilo. Dnes i vûãn˘ nespoko-
jenec musí uznat, Ïe Ïijeme ve mûstû, které nikdy tak upravené a krás-
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Ve ãtvrtek 21. záfií se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu R˘ma-
fiov konalo dvacáté fiádné zasedání zastupitelstva v tomto volebním
období. Na programu byla zpráva o hospodafiení mûsta k 31. srpnu
2017, rozpoãtová opatfiení a první návrh rozpoãtu na rok 2018.
Dal‰ími body programu jednání byly aktualizace cen prodeje nemo-
vitostí, v˘‰e nájemného z pozemkÛ a nebytov˘ch prostor mûsta a ma-
jetkové záleÏitosti. Zastupitelé dále projednali a schválili aktualizaci
obecnû závazné vyhlá‰ky o místním poplatku za odpady od 1. ledna
2018 a vyhlásili Program podpory zájmov˘ch aktivit a Program pod-
pory tûlov˘chovy a sportu na rok 2018. Vzali také na vûdomí projekt
SdruÏení obcí R˘mafiovska Jak nezabloudit na R˘mafiovsku.

Vyhlá‰ka o odpadech 
pfiinese nûkter˘m poplatníkÛm úlevu

Zastupitelé projednali a schválili aktualizaci obecnû závazné vyhlá‰ky
o místním poplatku za odpady, která vstoupí v platnost 1. ledna 2018.
Nová vyhlá‰ka zohlední nûkteré poplatníky, ktefií jsou ubytováni mimo
R˘mafiov a v dané obci platí místní poplatek za odpady. Úleva ve v˘‰i
50 % bude poskytnuta poplatníkovi denního stfiedo‰kolského nebo vy-
soko‰kolského studia, nejdéle v‰ak do 26 let vûku poplatníka, kter˘ je
ubytován mimo R˘mafiov a tuto skuteãnost doloÏí, a stejná úleva bude
poskytnuta i poplatníkovi po dobu pobytu v jiné obci na území âeské
republiky, za pfiedpokladu, Ïe v této obci platí místní poplatek za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀo-
vání komunálních odpadÛ, poplatek za komunální odpad nebo úhradu
podle jiného právního pfiedpisu (zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech).

Programy podpory tûlov˘chovy a sportu 
na rok 2018

Zastupitelstvo schválilo pravidla ProgramÛ podpory tûlov˘chovy
a sportu v R˘mafiovû. Tyto programy slouÏí k podpofie vefiejnû pro-
spû‰n˘ch ãinností subjektÛ, které mají ve stanovách jako jednu
z hlavních ãinností provozování sportovních aktivit obãanÛ a organi-
zaci sportovních akcí. Organizace, které Ïádají o pfiíspûvek rovnûÏ
v rámci ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit v R˘mafiovû, nemají na
podporu v rámci tûchto programÛ nárok. Finanãní pfiíspûvek v rámci
ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu je neinvestiãní. Pfiíjemce je
povinen viditelnû uvádût pfii v‰ech formách propagace skuteãnost, Ïe
jde o aktivitu podpofienou mûstem R˘mafiov.
Îádost o poskytnutí pfiíspûvku se podává ve lhÛtû od 1. listopadu
do 31. prosince 2017 po‰tou na adresu Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, ná-
mûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, pfiíp. osobnû na podatelnû MûÚ
nebo na odboru ‰kolství a kultury. Ve‰keré Ïádosti o dotace posoudí
komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport pfiedev‰ím z hlediska úplnos-
ti Ïádosti, vyúãtování pfiedchozího poskytnutého pfiíspûvku, souladu
se stanoven˘mi podmínkami, moÏností kontroly vyuÏití prostfiedkÛ
a získání finanãních prostfiedkÛ z jin˘ch zdrojÛ. O poskytnutí pfiíspûv-
ku rozhoduje na své nejbliÏ‰í schÛzi rada mûsta, pfiípadnû na nejbliÏ-
‰ím zasedání zastupitelstvo mûsta dle v˘‰e schvalované dotace.

Vyhlá‰eny byly tyto programy:
Program I – Podpora soustavné a pravidelné sportovní ãinnosti
dûtí a mládeÏe
Smyslem pfiíspûvku je motivovat sportovní organizace se sídlem
v R˘mafiovû k vytváfiení podmínek pro pravidelnou sportovní ãinnost dû-
tí a mládeÏe do 18 let vãetnû a nezaopatfien˘ch dûtí nad 18 let. Pfiíspûvek
mÛÏe b˘t pouÏit pouze na aktivity související se sportovní ãinností.
Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do v˘‰e 90 % nákladÛ projektu.
Program II – Podpora ãinnosti sportovních oddílÛ
Pfiíspûvek je urãen na pravidelnou celoroãní ãinnost sportovních od-
dílÛ se sídlem v R˘mafiovû. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t pouÏit na úhradu ná-
jemného prostor, energií, vodného, stoãného, nákup materiálního vy-
bavení organizace, zaji‰tûní provozu a údrÏby nemovitostí nebo jiné-
ho majetku, kter˘ Ïadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve v˘pÛjãce,
vãetnû mzdov˘ch nákladÛ, odmûny rozhodãím a trenérÛm, dopravné
na soutûÏe, startovné a podobnû. Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut aÏ do
v˘‰e 80 % nákladÛ projektu.
Program III – Pofiádání v˘znamn˘ch sportovních akcí
Pfiíspûvek je urãen na podporu v˘znamn˘ch jednorázov˘ch ãi opako-
van˘ch sportovních akcí konan˘ch na území mûsta R˘mafiova.
Pfiíspûvek mÛÏe b˘t pouÏit na úhradu nájemného prostor, energií,
vodného, stoãného, nákup nebo nájem vybavení (pokud toto vybave-
ní je pro pofiádání akce nezbytné nebo s ní pfiímo souvisí), odmûny
rozhodãím, ceny a podobnû. Îadatel musí prokázat financování své
ãinnosti i z jin˘ch zdrojÛ, pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut do v˘‰e 
80 % celkov˘ch nákladÛ.
Program IV – Ocenûní úspûchu na sportovní akci
Pfiíspûvek získá jednotlivec nebo druÏstvo na základû v˘sledkÛ mi-
nulého kalendáfiního roku a plánu roku následujícího – jde o umístû-
ní na mistrovství âeské republiky, mistrovství Evropy a mistrovství
svûta (maximálnû za dvû umístûní jednoho závodníka ãi druÏstva
v pfiedchozí sezónû). Pfiíspûvek mÛÏe ãinit pro jednotlivce aÏ 10 tisíc
korun, pro druÏstvo aÏ 20 tisíc korun. Pfiíspûvek má charakter daru
a jeho pouÏití se nevykazuje.

Programy podpory zájmov˘ch aktivit 
na rok 2018

Zastupitelstvo mûsta schválilo pravidla ProgramÛ podpory zájmo-
v˘ch aktivit v R˘mafiovû. Programy slouÏí k podpofie vefiejnû pro-
spû‰n˘ch ãinností subjektÛ, které mají ve stanovách jako jednu
z hlavních ãinností provozování kulturních a zájmov˘ch aktivit ob-
ãanÛ a organizaci kulturních a spoleãensk˘ch akcí. Organizace, které
Ïádají o pfiíspûvek rovnûÏ v rámci ProgramÛ podpory tûlov˘chovy
a sportu, nemají na podporu v rámci tûchto programÛ nárok. Finanãní
pfiíspûvek v rámci ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit je neinves-
tiãní. Pfiíjemce je povinen viditelnû uvádût pfii v‰ech formách propa-
gace skuteãnost, Ïe jde o aktivitu podpofienou mûstem R˘mafiov.
Îádost o poskytnutí pfiíspûvku se podává ve lhÛtû od 1. listopadu
do 31. prosince 2017 po‰tou na adresu Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, ná-
mûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov, pfiíp. osobnû na podatelnû MûÚ

né nebylo. Ani v dobû konjunktury za první republiky, ani v dobû vr-
cholícího reálného socialismu. Rekonstruované námûstí a celé histo-
rické centrum, fasády budov, mûstská zeleÀ, chodníky, komunikace,
fungující sítû, odpadové hospodáfiství, ãistota mûsta… Pfii‰li jsme o nû-
kolik ka‰en a vodotryskÛ v mûstsk˘ch parcích, nadále chátrá vlakové
nádraÏí (jehoÏ záchrana je ov‰em mimo moÏnosti mûsta), pfii‰li jsme
také o nûkteré dfiíve bûÏné obchody a opravny a zejména o nemocnici
s dlouholetou tradicí a s fiadou zku‰en˘ch lékafiÛ. Nemocnice v místû
bydli‰tû, záruka, Ïe v pfiípadû potfieby je pomoc v bezprostfiední blíz-
kosti, fiadû na‰ich obãanÛ chybí a pfietrvává pocit, Ïe mûsto mûlo ne-
mocnici udrÏet a zachránit. I bez detailní znalosti problematiky zdra-
votnictví v‰ak není tûÏké pochopit, proã zmûny, které probûhly v po-
sledních desetiletích v na‰í spoleãnosti, pfiivedly na‰i nemocnici do sta-
vu, v jakém se dnes nachází. Tfii samostatné a plnû funkãní nemocnice

v tak malé vzdálenosti od sebe jako v na‰em pfiípadû (Krnov, Bruntál,
R˘mafiov) dnes opravdu nemají ‰anci. Îe pfieváÏil Bruntál, je moÏná 
osudová pfiedurãenost, nejspí‰ v‰ak v˘sledek tehdej‰í politické scény
v návaznosti na pfiedchozí mocenské struktury.
V souãasné dobû je kladen dÛraz na vãasnost a kvalitu zdravotní pé-
ãe, které musí garantovat stát, a z toho by mûly vypl˘vat i na‰e záru-
ky a pocit jistoty.
VaÏme si toho, jak se na‰e mûsto vylep‰uje, zaslouÏíme si to. Co ov‰em
pfiijde líto a také na‰tve, je neúcta k vytvofien˘m hodnotám. Napfiíklad
pohled na opravené domy na OkruÏní ulici kazí poniãené velkoplo‰né
nápisy na sklenûn˘ch stûnách autobusového nádraÏí. Je to klukovina,
nebo spí‰ vandalství – folie na sklech je o‰krábaná a nûkde i zcela str-
Ïená. ·koda! Patrnû by pomohla aspoÀ trocha v‰ímavosti.
Howgh! M. Marek

Z jednání zastupitelstva

Aktuálnû z mûsta
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nebo na odboru ‰kolství a kultury. Ve‰keré Ïádosti o dotace posoudí
komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy pfiedev‰ím
z hlediska úplnosti Ïádosti, vyúãtování pfiedchozího poskytnutého
pfiíspûvku, souladu se stanoven˘mi podmínkami, moÏností kontroly
vyuÏití prostfiedkÛ a získání finanãních prostfiedkÛ z jin˘ch zdrojÛ.
O poskytnutí pfiíspûvku rozhoduje na své nejbliÏ‰í schÛzi rada mûsta,
pfiípadnû na nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstvo mûsta dle v˘‰e schva-
lované dotace.
Vyhlá‰eny byly tyto programy:
Program I – Celoroãní ãinnost
Cílem programu je podpora pravideln˘ch celoroãních kulturních,
spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit zejména mládeÏe (do 18 let) a se-
niorÛ (od 65 let). V Ïádosti je nutno uvést roãní plán ãinnosti, poãet
ãlenÛ, poãet ãlenÛ spadajících do kategorie mládeÏe nebo seniorÛ, 
orientaãní roãní rozpoãet pfiíjmÛ a v˘dajÛ, úãel vyuÏití pfiíspûvku,
zdÛvodnûní Ïádosti a v˘‰i poÏadovaného pfiíspûvku. Pfiíspûvek je po-
skytován v˘hradnû organizacím se sídlem v R˘mafiovû.
Program II – Kulturní nebo zájmová akce
Cílem programu je podpora jednorázov˘ch nebo celoroãních soutûÏí,
závodÛ a turnajÛ, kulturních, spoleãensk˘ch nebo zájmov˘ch akcí
(koncertÛ, v˘stav, divadelních pfiedstavení, festivalÛ, zájmov˘ch sou-
tûÏí a podobnû). Pfiíspûvek mÛÏe b˘t poskytnut i fyzické osobû, pfied-
nostnû je poskytován na akce pofiádané na území mûsta R˘mafiova
(vãetnû místních ãástí) a organizacím se sídlem v R˘mafiovû.

Program III – Talent, reprezentace
Cílem programu je podpora pfiípravy reprezentantÛ mûsta, zvlá‰tû
soutûÏících Ïákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich 
úãasti na v˘znamné mezinárodní soutûÏi nebo soutûÏi regionálního ãi
celostátního v˘znamu, pfiípadnû podpora úãasti na v˘znamné mezi-
národní akci, zejména v rámci kontaktÛ s partnersk˘mi a spfiátelen˘-
mi mûsty, pfiíp. na kulturní nebo spoleãenské akci celostátního v˘-
znamu. Pfiíspûvek je poskytován konkrétním osobám s trval˘m po-
bytem v R˘mafiovû.
Program IV – Ocenûní úspûchu na soutûÏi
Pfiíspûvek získá jednotlivec, t˘m nebo klub na základû v˘sledkÛ mi-
nulého kalendáfiního roku a plánu roku následujícího – jde o umístû-
ní na mistrovství âeské republiky, mistrovství Evropy a mistrovství
svûta (maximálnû za dvû umístûní jednoho závodníka, t˘mu nebo
klubu v pfiedchozí sezónû). Pfiíspûvek mÛÏe ãinit pro jednotlivce aÏ 
3 tisíce korun, pro t˘m nebo klub aÏ 8 tisíc korun; poskytnut˘ pfiís-
pûvek má charakter daru a jeho pouÏití se nevykazuje.

Îádosti o pfiíspûvek z ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu
a z ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit podané po termínu ne-
budou akceptovány! Neúplné Ïádosti, které nebudou na základû
v˘zvy nejpozdûji do 5 dnÛ doplnûny, budou z dal‰ího posuzování
vyfiazeny. Podrobné znûní pravidel lze nalézt na úfiední desce mûsta,
pfiípadnû na webov˘ch stránkách mûsta.

Do diskuze v bodu rÛzné se pfiihlásil zastupitel Marek Bocián, kter˘
se zajímal o v˘‰i investice do rekonstrukce ‰kolní kuchynû Z· R˘-
mafiov na ulici 1. máje. Starosta Petr Klouda poznamenal, Ïe rekon-
strukce byla nutná z hlediska zastaral˘ch technologií v˘vafiovny,
a dodal, Ïe se mohla uskuteãnit i díky tomu, Ïe mûsto R˘mafiov bylo
v dobré finanãní kondici.

Marek Bocián se dále zajímal o pokraãující kotlíkové dotace a otev-
fiel problematiku letité chyby v úãetnictví Základní ‰koly R˘mafiov.
Vzhledem k tomu, Ïe tento bod nebyl schválen˘m bodem pro jedná-
ní zastupitelstva, doporuãil starosta komisím a v˘borÛm se chybou
v úãetnictví Z· zab˘vat, vyvodit jednoznaãn˘ závûr a ten pak dopo-
ruãit k projednání radû a zastupitelstvu mûsta. JiKo

Bod rÛzné

Právû vrcholí stavební sezóna a také mûsto R˘mafiov je stavebníkem, kter˘
investuje znaãné finanãní prostfiedky mimo jiné do oprav místních komunika-
cí a inÏen˘rsk˘ch sítí, a je zároveÀ „viníkem“ toho, Ïe je na‰e mûsto zasaÏe-
no znaãnou stavební ãinností.
Ve mûstû probûhla v˘mûna plynovodního potrubí na tfiídû HrdinÛ (in-
vestor Innogy, s. r. o.), práce byly dokonãeny 30. záfií. K závûru se
blíÏí i poslední fáze rekonstrukce plynovodního potrubí na OkruÏní
ulici smûrem do Komenského a Husovy ulice s termínem ukonãení
7. fiíjna.
Na konci letních prázdnin byl opraven pÛvodnû asfaltov˘ chodník
pfied Z· na ulici 1. máje, kter˘ má nyní povrch z Ïulové mozaiky
a nové obrubníky. Souãasnû probíhají opravy obou chodníkÛ na
Pivovarské ulici, které opût zahrnují v˘mûnu obrubníkÛ a pfiedláÏdû-
ní povrchu do Ïulové mozaiky. V̆ bûrové fiízení na tuto zakázku vy-
hrála spoleãnost Ludvas Trade, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 743 ti-
síc korun. Pfiedpokládan˘ termín ukonãení rekonstrukce je 9. listopa-
du, ale vzhledem k pracovnímu nasazení dodavatele lze pfiedpoklá-
dat, Ïe budou práce ukonãeny s v˘razn˘m pfiedstihem.
Dal‰í akcí, která se bude je‰tû letos realizovat, je nov˘ chodník do
prÛmyslové zóny s místem pro pfiecházení. Zaãne u bytového domu
na tfiídû HrdinÛ ã. 47 v R˘mafiovû (poslední dÛm ve smûru na
Ondfiejov po levé stranû) a povede do prÛmyslové zóny, kde se napojí
na stávající chodník. V̆ bûrové fiízení na zakázku vyhrála spoleãnost
Ludvas Trade, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 258 tisíc korun. Aktuálnû
probíhá jednání o pfievzetí staveni‰tû, dílo by mûlo b˘t hotovo do se-
dmdesáti dnÛ poté.
V Palackého ulici jsou dokonãovány práce na v˘mûnû vodovodního
fiadu (investor VaK Bruntál, a. s.), na nûÏ naváÏe rekonstrukce komu-
nikace. V úseku od budovy Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov po kfiiÏovat-
ku u domu ãp. 740 bude odstranûn asfalt, ãásteãnû opraveno podloÏí
a poloÏeny nové vrstvy Ïiviãného povrchu. Je‰tû letos bude zahájena
také rekonstrukce Máchovy ulice s opravou podloÏí, ãásteãnou úpra-
vou kanalizace a poloÏením nového Ïiviãného povrchu. V̆ bûrové fií-
zení na tuto zakázku vyhrála spoleãnost JR STaKR, s. r. o., s nabíd-

kovou cenou 4 671 tisíc korun. Pfiedpokládan˘ termín ukonãení stav-
by je v pfiípadû Palackého ulice 2. listopadu a v pfiípadû Máchovy 
ulice 17. listopadu 2017.
V t˘dnu od 25. záfií byla zahájena v˘mûna vodovodního fiadu
v Komenského ulici (investor VaK Bruntál, a. s.), která navazuje na
provedenou opravu vodovodu v ulici Na Stráni a pokraãuje dolÛ 
k ulicím Strálecké a OkruÏní. Mûsto R˘mafiov naplánovalo soubûÏ-
nou opravu de‰Èové kanalizace, která naváÏe na jiÏ opravenou kana-
lizaci v ulici Na Stráni a napojí se na rovnûÏ rekonstruovanou ãást ka-
nalizace na Strálecké ulici. Jde o cca 234 metrÛ de‰Èové kanalizace
v havarijním stavu, kterou je nutné opravit pfied poloÏením nového
povrchu. S ohledem na provedení r˘hy pro v˘mûnu vodovodního fia-
du a cca 2 metry hluboké r˘hy pro de‰Èovou kanalizaci byla oprava
povrchÛ odloÏena na jaro 2018. Bûhem zimy dojde k dostateãnému
zhutnûní a sednutí proveden˘ch v˘kopÛ a v jarním období bude po-
loÏen nov˘ povrch v celém úseku, vãetnû kfiiÏovatky pfii napojení
Komenského ulice na ulici Stráleckou. Po celé zimní období budou
r˘hy prÛbûÏnû kontrolovány a dosypávány, aby byl umoÏnûn neome-
zen˘ provoz na této komunikaci. V̆ bûrové fiízení na zakázku vyhrá-
la spoleãnost Jesenická vodohospodáfiská spoleãnost, spol. s r. o.,
s nabídkovou cenou 1 742 tisíc korun (tato spoleãnost provádí pro
VaK Bruntál, a. s., rekonstrukci vodovodního fiadu, a stavební práce
tak bude moÏné lépe koordinovat). Probíhá jednání o pfievzetí stave-
ni‰tû, pfiedpokládan˘ termín ukonãení stavby je do 45 dnÛ poté.
Poslední akcí, která bude je‰tû do nástupu zimy realizována, je prove-
dení kanalizaãního fiadu v ulici Julia Fuãíka v Edrovicích. Akce je roz-
dûlena na dvû ãásti. V rámci první bude prodlouÏen stávající kanali-
zaãní fiad a vytvofieny ãtyfii revizní ‰achty pro budoucí zástavbu ro-
dinn˘ch domÛ na pozemcích parc. ã. 310, 311 a 312 v k. ú. Edrovice.
Druhá ãást zahrnuje provedení odlehãovací trasy spla‰kové kanaliza-
ce v délce 40 metrÛ a dvou revizních ‰achet na pozemku parc. ã. 106
v k. ú. Edrovice. V̆ bûrové fiízení na tuto zakázku vyhrála spoleãnost
JR STaKR, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 247 tisíc korun. Pfievzetí sta-
veni‰tû je v jednání, dílo by mûlo b˘t dokonãeno do 45 dnÛ poté.

Podzimní investice a opravy ve mûstû
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Uvedené stavby pfiinesou svému okolí doãasné problémy v podobû zv˘-
‰ené hluãnosti, pra‰nosti, provozu stavební techniky a pohybu dûlníkÛ,
zhor‰ení podmínek pro docházku, dojíÏìku a zásobování, které ale nel-
ze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smífiit. Odmûnou za to budou no-
vé komunikace a vefiejná prostranství, pfiíjemnûj‰í Ïivotní prostfiedí
v místû bydli‰tû a celkové zkvalitnûní vefiejn˘ch prostor na‰eho mûsta.

S ohledem na prÛtahy v projednávání povolení a blíÏící se zimní ob-
dobí bylo u plánovan˘ch rekonstrukcí ulic Sadové (vãetnû nového
parkovi‰tû), Divadelní, U Rybníka a âapkovy rozhodnuto odsunout
realizaci na pfií‰tí rok. Bûhem zimy probûhnou v˘bûrová fiízení na do-
davatele. Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

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 spá-
dové oblasti vyjmenovan˘ch ulic.

Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-
ãlánky, 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 od-
pad, pfiedev‰ím vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré koberce, lino-
lea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, je pfiedají osob-
nû 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 re-
cyklaãním dvofie a odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad pat-
fií 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 usta-
novení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000 korun.

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

Volby 2017

Oznámení
o dni a místû konání voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR

Podle § 15 odstavce 1 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR 
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, 

o z n a m u j i

1. Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR se v R˘mafiovû uskuteãní:
dne 20. fiíjna 2017 od 14:00 do 22:00
dne 21. fiíjna 2017 od 8:00 do 14:00

2. Místem konání voleb do poslanecké snûmovny je:
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3. Voliã pfiinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.
4. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat svou totoÏnost a obãanství âeské republiky.
5. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové vo-

lební komise.
6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise hla-

sování neumoÏní.
7. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb.

V R˘mafiovû dne 5. fiíjna 2017
Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova

Oddûlení rehabilitaãní a fyzikální medicíny Podhorské nemocnice v R˘mafiovû za-
vedlo speciální program pro pacienty, které ãeká v˘mûna kyãelního kloubu.
Cílem dva aÏ tfii t˘dny trvajícího programu, hrazeného zdravotními poji‰Èovna-
mi, je pfiipravit nemocného na operaãní v˘kon, a to nejen po fyzické stránce.
Lidé se v pfiedstihu seznámí také s pooperaãním reÏimem a celkovû tak mohou
urychlit rekonvalescenci po zákroku. 
„Vycházíme z odborn˘ch poznatkÛ a zku‰eností, které fiíkají, Ïe tréno-
van˘ jedinec se po nároãném zákroku, jak˘m je i totální endoprotéza ky-
ãelního ãi kolenního kloubu, mnohem rychleji zotavuje,“ vysvûtluje pri-
máfi oddûlení rehabilitaãní a fyzikální medicíny Podhorské nemocnice
MUDr. Arnold Pavlík, proã je dÛleÏité cviãit i pfied vlastním zákrokem.
„Cviãením by mûlo dojít k pfiípravû organismu na operaãní zákrok,
k posílení a protaÏení svalÛ, kter˘ch se vlastní operace dotkne a které
budou muset s nov˘m umûl˘m kloubem spolupracovat,“ doplÀuje pri-
máfi Pavlík.
Délka rehabilitaãního programu je dva aÏ tfii t˘dny, coÏ je doba dosta-
ãující k potfiebné pfiípravû. Zhruba pût aÏ ‰est t˘dnÛ pfied operací projde
klient vy‰etfiením u rehabilitaãního lékafie, kter˘ mu individuálnû sesta-
ví rozpis procedur, a navíc instruktáÏí pod vedením fyzioterapeuta. 
„Bûhem programu se klienti nejen nauãí, jak správnû chodit o berlích,
ale budou mít celkov˘ pfiehled o tom, jak mohou sami správn˘mi návy-
ky urychlit pooperaãní regeneraci a vyhnout se komplikacím, kterou je
nejãastûji vykloubení kloubní náhrady,“ doplÀuje primáfi Pavlík.
Program je urãen pro pacienty napfiíã vûkov˘m spektrem tak, aby uspo-
kojil jak aktivní padesátníky, ktefií se potfiebují co nejrychleji vrátit do
pracovního procesu nebo ke sv˘m sportovním aktivitám, tak star‰í se-

niory. Program myslí také na pacienty s nadváhou ãi obezitou, kter˘m
s úpravou jídelníãku poradí nutriãní terapeutka.
Rehabilitaãní program je hrazen ze zdravotního poji‰tûní, zájemci o je-
ho absolvování potfiebují pouze Ïádanku od svého ortopeda ãi praktic-
kého lékafie. Více informací získají lidé pfiímo na rehabilitaãním oddû-
lení na telefonním ãísle 554 253 705. 
Tento jedineãn˘ rehabilitaãní program nabízí také Vítkovická nemocni-
ce v Ostravû. Foto a text: Tomá‰ Îelazko, Agel, a. s.

Nov˘ rehabilitaãní program Podhorské nemocnice
urychlí pooperaãní rekonvalescenci

Zdravotnictví
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Gymnázium a Stfiední odborná ‰kola v R˘mafiovû bude i v pfií‰tím ‰kol-
ním roce 2018/2019 otevírat tfiídu primu oboru 79-41-K/81 Gymnázium
– tedy 1. roãník osmiletého gymnázia – která je urãena nadan˘m ÏákÛm
po ukonãení 5. tfiíd základních ‰kol.
Abychom navázali kontakt s na‰imi budoucími Ïáky, pfiipravila na‰e
‰kola tfietí roãník projektu, kter˘ jsme nazvali Gymnaziální pfiípravka. 
1. Komu je urãen?
Nadan˘m ÏákÛm, ktefií v tomto ‰kolním roce chodí do 5. tfiídy základní
‰koly a plánují od 1. záfií 2018 nastoupit na na‰e gymnázium do 1. roã-
níku osmiletého studia.
2. Co je cílem Gymnaziální pfiípravky?
Navázat kontakt s budoucími studenty, ukázat jim, jak probíhá v˘uka na
gymnáziu, a usnadnit jim tak pfiechod na novou ‰kolu.
Nabídnout rodiãÛm na‰ich potenciálních studentÛ moÏnost zjistit, Ïe stu-
dovat na gymnáziu neznamená uãit se od rána do veãera. Na‰i Ïáci bez
problémÛ stíhají nav‰tûvovat základní umûleckou ‰kolu, chodit do záj-
mov˘ch krouÏkÛ a vûnovat se sportu.
3. Jak bude Gymnaziální pfiípravka organizována?
Projekt bude rozdûlen do dvou ãástí. První, která zaãne ve stfiedu 18. fiíj-
na 2017 ve 14 hodin, bude probíhat v blocích odpovídajících tfiem vy-
uãovacím hodinám vÏdy jednou za tfii t˘dny aÏ do poloviny února 2018. 
Druhá ãást projektu je zamûfiena na cílenou pfiípravu k pfiijímacím zkou‰-
kám, bude probíhat kaÏd˘ t˘den od bfiezna 2018 a bude trvat 60 minut.
4. Co z toho budete mít?
Dûti budou smyslupln˘m zpÛsobem trávit odpoledne.
Nûco se zajímavou formou nauãí a pfiipraví se pro dal‰í studium.
Budete moci sami posoudit, jak v˘uka na gymnáziu probíhá. 
5. Co pro to máte udûlat?
Pfiiveìte své dítû do na‰í ‰koly ve stfiedu 18. fiíjna 2017 ve 14:00
a v 16:00 si je zase vyzvednûte, nebo je‰tû lépe, pfiijìte s ním a ptejte se
nás na v‰e, co vás zajímá o studiu na na‰í ‰kole.
Dal‰í informace Ïádejte na telefonním ãísle 554 721 150 nebo na mailu
info@gymsosrym.cz. Mgr. Petr Kroutil, zástupce fieditelky ‰koly

Gymnaziální pfiípravka pro Ïáky 5. tfiíd

Základní umûlecká ‰kola v R˘mafiovû má jednu nespornou v˘hodu 
– v˘teãnû spolupracuje s vedením mûsta. MÛÏe tak vyuÏít skvûl˘ch
zahraniãních kontaktÛ, kter˘mi R˘mafiov disponuje. Tentokrát se or-
chestr Zu‰kaband domluvil na tom, Ïe zorganizuje koncert v nûmec-
kém partnerském mûstû Zeil am Main. Toto nevelké mûsto nedaleko
Bamberku má pro R˘mafiov velk˘ v˘znam. Právû sem byly totiÏ po
neblah˘ch událostech druhé svûtové války odsunuty tisíce
R˘mafiovanÛ. DluÏno poznamenat, Ïe obyvatelé Zeilu mají o na‰í spo-
leãné historii vût‰í povûdomí neÏ lidé v R˘mafiovû. Zfiejmû i to je dÛ-
vod, proã se nabídka vzájemné spolupráce na poli hudebním setkala
s takov˘m zájmem.
Abychom si byli jistí, Ïe program koncertu umíme opravdu dobfie a Ïe
nûmecké obecenstvo pfiesvûdãíme o tom, jak skvûlí jsou v R˘mafiovû
hudebníci, potfiebujeme si koncert dobfie natrénovat. Proto ve stfiedu 
18. fiíjna v 18 hodin pofiádáme v koncertním sále na Divadelní 
ulici SKOROKONCERT, na nûmÏ r˘mafiovsk˘m posluchaãÛm zahra-
jeme a zazpíváme právû to, co pak pfiedvedeme v Nûmecku. Budeme
moc rádi, kdyÏ r˘mafiovské publikum pfiijde dûti i dospûlé z pûveckého
sboru a orchestru základní umûlecké ‰koly podpofiit, poslechnout si

skvûlou hudbu a hlavnû umoÏnit hudebníkÛm vyzkou‰et si nûmeck˘
program. V‰ichni jsou srdeãnû zváni! Jifií Taufer, ZU· R˘mafiov

Orchestr Zu‰kaband a sbor Vox montana zvou na koncert

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje upozorÀuje obãany na
nebezpeãí pfii podzimních pracích a úklidu na zahradách a loukách, pfiede-
v‰ím pfii spalování hofilav˘ch látek, odpadu, rostlinn˘ch zbytkÛ a plo‰ném
vypalování trávy. Základním pravidlem je spalovat pouze suché zbytky za
pfiíznivého poãasí a za dodrÏení nûkolika bezpeãnostních podmínek.

Hasiãi doporuãují jiné formy likvidace – kompost, drtiã a ‰tûpkovaã, sbûr-
n˘ dvÛr.
JestliÏe obãan poru‰í zákaz nebo povinnosti stanovené zákonem 
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, mÛÏe
mu hasiãsk˘ záchrann˘ sbor kraje uloÏit penûÏitou pokutu aÏ do v˘‰e

Hasiãi varují pfied nebezpeãím poÏáru v podzimní pfiírodû

·kolství

Hasiãi radí obãanÛm
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25 000 Kã. Obdobné jednání právnické nebo podnika-
jící fyzické osoby mÛÏe b˘t sankcionováno pokutou aÏ
do v˘‰e 500 000 Kã.
Pfii silnûj‰ím vûtru dochází snadno k roz‰ífiení ohnû mi-
mo ohni‰tû a zejména star‰í lidé mohou v takov˘ oka-
mÏik podlehnout panice, ztrátû orientace a dal‰ím 
okolnostem v pfiímé vazbû na svÛj vûk a moÏnosti po-
hybu. Nestihnou zamezit roz‰ífiení ohnû do okolí a zabránit ‰kodám. 
VáÏn˘m nebezpeãím je pouÏívání hofilavin pfii nedostateãnû rychlém hofie-
ní málo vyschlého klestí, listí ãi jiného zahradního odpadu. Neãekan˘ zá-
Ïeh hofilaviny mÛÏe zpÛsobit váÏné popáleniny i materiální ‰kody. 
PfiestoÏe poãet takov˘ch poÏárÛ neb˘vá v Moravskoslezském kraji vyso-
k˘, do dvaceti za rok, jejich roz‰ífiením do lesních porostÛ nebo na obydlí
mÛÏe dojít k milionov˘m ‰kodám. Nezfiídka se stává, Ïe osoba, která spa-
luje zahradní odpad, se sama zraní, nad˘chá se zplodin hofiení a musí b˘t
hospitalizována. V nejhor‰ím pfiípadû mÛÏe dojít k tûÏk˘m popáleninám
nebo k tragick˘m úmrtím. 
U poÏárÛ na volném prostranství je témûfi vÏdy pfiíãinou vzniku selhání lid-
ského faktoru, nesprávné vyhodnocení povûtrnostní situace, zanechání ne-
vychladnutého ohni‰tû bez dozoru a podcenûní vlastních schopností, o po-
Ïití alkoholick˘ch nápojÛ nemluvû.
Pokud nelze postupovat jin˘m zpÛsobem, napfi. odvézt hofilavé látky, od-
pad nebo rostlinné zbytky do sbûrného dvora ãi kontejneru, pfiípadnû pou-
Ïít ‰tûpkovaã, dodrÏujte uvedené pokyny:

Je zakázáno 
– vypalování trávy a porostÛ, 
– rozdûlávání ohÀÛ v období zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru,
– koufiit, rozdûlávat nebo udrÏovat otevfiené ohnû a tábofiit v lesích mimo

vyhrazená místa,
– rozdûlávat nebo udrÏovat otevfiené ohnû do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Dbejte, abyste 
– nerozdûlávali oheÀ pod vûtvemi stromÛ, na pasekách, v blízkosti kfiovin,

ve vysoké trávû, poblíÏ zemûdûlsk˘ch plodin a stohÛ, 
– od hofiícího ohnû neodcházeli, zalili jej vodou, vyhrabali zbytky dfieva,

spáleni‰tû s popelem pfiekryli vrstvou zeminy.
Pfii zji‰tûní mimofiádné události, napfi. poÏáru v lese, plo‰ného vypalování
trávy, porostÛ apod., zavolejte co nejdfiíve na tísÀovou linku 150 (112).

Pfii pálení klestí, napfi. v rámci ãi‰tûní lesa, 
– je zakázáno pálení klestu (i jin˘ch hofilav˘ch látek) pfii silném vûtru,
– kaÏdé pálení ohlaste na operaãní stfiedisko HZS, uveìte datum a místo

pálení, stanovená opatfiení proti vzniku a ‰ífiení poÏáru a osobu, která za
pálení odpovídá, vãetnû kontaktu (napfi. ãíslo mobilního telefonu), na
hlavní webové stránce www.hzsmsk.cz je moÏno ohlásit takové pálení
i elektronicky,

– dbejte pokynÛ operaãního dÛstojníka hasiãského záchranného sboru,
kter˘ mÛÏe stanovit dal‰í podmínky nebo pálení zakázat,

– spalováním mÛÏe b˘t povûfiena pouze osoba star‰í 18 let,
– spalovat klest ãi odpad lze pouze v bezpeãné vzdálenosti od obytn˘ch

nebo hospodáfisk˘ch objektÛ,
– pfiíjezdové cesty vedoucí k místÛm spalování nesmí b˘t zataraseny,
– velikost hromad klestu, pfiípadnû zbytkÛ po tûÏbû a po úklidu, je nutno

volit tak, aby shofiely bûhem pracovní smûny nebo v dobû, kdy je na
místû pfiítomen dozor,

– místo pro pálení izolujte pruhem ‰irok˘m nejménû 1 metr, odkud budou
odstranûny hofilavé materiály aÏ na minerální pÛdu (zeminu),

– místo spalování je nutno zabezpeãit dostateãn˘m mnoÏstvím haseb-
ních látek,

– pfii náhlém zhor‰ení poãasí, tj. silném vûtru, je nutné pálení ihned pfieru-
‰it a oheÀ uhasit,

– místo pálení opusÈte aÏ po úplném uha‰ení ohnû,
– místo pálení po dobu 5 dnÛ nebo do vydatného de‰tû pravidelnû kontrolujte.

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje v‰em pfieje pfií-
jemn˘ podzim bez mimofiádn˘ch událostí. 

por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Auto není trezor
Sbûr hub se prodraÏil majitelce chevroletu, která v úter˘ 19. záfií od-
stavila auto u lesa ve Îìárském Potoce. Na podlaze u spolujezdce ne-
chala odloÏenou kabelku. Té si v‰iml zlodûj, rozbil okno a kabelku 
ukradl. Majitelka pfii‰la o doklady, penûÏenku s hotovostí a platební kar-
tou, léky a zlat˘ prsten. ZpÛsobená ‰koda ãiní necel˘ch 20 tisíc korun.
K dal‰ímu vloupání do vozidla do‰lo v pondûlí 25. záfií na parkovi‰-
ti u restaurace ve Staré Vsi. Zlodûji staãila ãtvrthodinová nepfiítom-
nost fiidiãe, aby ze zadního sedadla zaparkovaného volva odcizil pán-
skou kabelku s mobilním telefonem a penûÏenkou. ·koda byla vy-
ãíslena na bezmála 12 tisíc korun. 
Majitelé aut by mûli myslet na zabezpeãení sv˘ch vozÛ proti vykra-
dení. Vozidla odstavená u lesních cest, ale i na parkovi‰tích jsou
snadn˘m terãem, zvlá‰tû pokud majitel nechá uvnitfi viditelnû odlo-
Ïenou ta‰ku, penûÏenku nebo mobilní telefon. Jakmile se od vozidla
vzdálí, má pachatel dostatek ãasu k vloupání. Vût‰inou pfiitom staãí
odstranit odloÏené vûci z dohledu.

Mzdu si vzal z trÏby
AÏ dva roky vûzení hrozí 47letému muÏi, kter˘ pracoval jako fiidiã pro
r˘mafiovskou poboãku firmy a v ãervnu neodvedl svému zamûstnava-
teli ãást trÏby ve v˘‰i 20 tisíc korun. Peníze, které vybíral od zákazní-
kÛ, si mûl ponechat jako svoji mzdu. Podezfiel˘ následnû nereagoval
na v˘zvy zamûstnavatele k navrácení penûz a pfieru‰il s ním kontakt. 

SráÏka dvou porsche vy‰la draho
·koda ve v˘‰i 4,8 milionu korun vznikla pfii dopravní nehodû, která
se stala v sobotu 23. záfií u Staré Vsi. Srazila se zde dvû vozidla znaã-

ky Porsche. Ke kolizi do‰lo v momentû, kdy dva fiidiãi v porsche do-
jeli dal‰í vozidla a zaãali brzdit. Druh˘ z fiidiãÛ se snaÏil zabránit stfie-
tu tím, Ïe se pokusil porsche pfied sebou pfiedjet, ale dostal smyk.
Bokem narazil do pfiedjíÏdûného vozidla a vyjel ze silnice. Druh˘ vÛz
byl stfietem odhozen na svodidla. Nikdo nebyl zranûn.

¤idiã nad˘chal pfies 2 promile
Z ohroÏení pod vlivem návykové látky se bude zpovídat 47let˘ fiidiã,
kterého 18. záfií kontrolovala policejní hlídka v Bfiidliãné. Policisté
zastavili felicii pfii dopravní kontrole a podrobili fiidiãe dechové
zkou‰ce. Vzhledem k tomu, Ïe nad˘chal pfies 2 promile alkoholu, na
místû mu odebrali fiidiãsk˘ prÛkaz a zakázali dal‰í jízdu. Hrozí mu aÏ
roãní vûzení, penûÏit˘ trest nebo zákaz fiízení.

por. Bc. Pavla Jirou‰ková, PâR, oddûlení tisku a prevence Bruntál

Foto: PâR Bruntál
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PROVOZNÍ DOBA
pondûlí 9:00–18:00 ãtvrtek 9:00–17:00
úter˘ 9:00–18:00 pátek 9:00–17:00
stfieda zavfieno

www.knihovnarymarov.cz

Jazzclub
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Bez rodiny se ãlovûk chvûje zimou v nekoneãném ves-
míru. André Maurois

Známá i neznámá v˘roãíCitát:
6. 10. 1887 nar. Le Corbusier, vl. jm. Charles-Édouard Jeanneret-

Gris, francouzsk˘ architekt a malífi (zemfi. 27. 8. 1965)
– 130. v˘roãí narození 

7. 10. 1847 nar. Emil Holub, lékafi, pfiírodovûdec a cestovatel
(zemfi. 21. 2. 1902) – 170. v˘roãí narození 

9. 10. Svûtov˘ den po‰ty – v˘roãí zaloÏení Svûtové po‰tov-
ní unie v roce 1874, vyhlá‰en 1969 (OSN) 

9. 10. 1967 zemfi. André Maurois, vl. jm. Émile Herzog, francouz-
sk˘ prozaik a Ïivotopisec (nar. 26. 7. 1885) – 50. v˘r. úm.

10. 10. Svûtov˘ den du‰evního zdraví – od roku 1992 z pod-
nûtu Svûtové federace pro du‰evní zdraví (WFMH) 

10. 10. 1857 zemfi. Josef Ressel, lesník, vynálezce lodního ‰roubu
(nar. 29. 6. 1793) – 160. v˘roãí úmrtí

10. 10. 1942 zemfi. Terézia Vansová, slovenská prozaiãka (nar. 
18. 4. 1857) – 75. v˘roãí úmrtí 

12. 10. 1977 zemfi. Jan Zrzav˘, v˘tvarník a scénograf (nar. 5. 11. 1890)
– 40. v˘roãí úmrtí 

13. 10. Mezinárodní den za omezení pfiírodních katastrof 
– vyhlásilo OSN v roce  1989

14. 10. 1977 zemfi. Bing Crosby, americk˘ herec a zpûvák (nar. 
2. 5. 1904) – 40. v˘roãí úmrtí 

15. 10. 1607 nar. Madeleine de Scudéry, francouzská prozaiãka
(zemfi. 2. 6. 1701) – 410. v˘roãí narození 

15. 10. 1897 nar. Ilja Ilf, vl. jm. I. Arnoldoviã Fajnzilberg, rusk˘ sa-
tirik (zemfi. 13. 4. 1937) – 120. v˘roãí narození 

16. 10.  Svûtov˘ den v˘Ïivy – v˘roãí zaloÏení Organizace pro
v˘Ïivu a zemûdûlství v roce 1945 – slaví se od roku
1981 (OSN) 

16. 10. 1927 nar. Günter Grass, nûmeck˘ spisovatel, nositel
Nobelovy ceny (zemfi. 13. 4. 2015) – 90. v˘roãí narození 

17. 10. Svûtov˘ den za vym˘cení chudoby – od roku 1992
(OSN)

18. 10. 1777 nar. Heinrich von Kleist, nûmeck˘ spisovatel (zemfi.
21. 11. 1811) – 240. v˘roãí narození 

18. 10. 1927 zemfi. Josef Thomayer, lékafi a spisovatel (nar. 
23. 3. 1853) – 90. v˘roãí úmrtí 
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Osudy ãeského skautingu – to jsou ãeské dûjiny „v malém“. Skauti
byli neÏádoucí pro nacisty i komunisty, tfiikrát se ocitli „mimo zá-
kon“, 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 uchová-
ny skautské my‰lenky v pion˘rském oddílu? To jsou nûkteré z otá-
zek, které jsme kladli pamûtníkÛm.

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!

SKAUTI BEZ LILIE
Pátek 13. fiíjna v 19:00

Dokumentární film o skautském hnutí v dobû normalizace

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Pavlína Sobkuliaková – Jamartice  ....................................... 80 let 
Jarmila Pavlíãková – R˘mafiov  ............................................ 80 let 
Jarmila Jureãková – R˘mafiov  ............................................. 80 let 
Anna Ulrichová – R˘mafiov  ................................................. 80 let 
Marie Vinklárková – R˘mafiov  ............................................ 81 let 
Marie Kfienková – R˘mafiov  ................................................ 82 let 
AlÏbûta ·tulová – R˘mafiov  ................................................. 82 let 
Alexandr Tome‰-Podkujko – R˘mafiov  ............................... 84 let 
Ludmila Vykoukalová – Ondfiejov  ...................................... 85 let 
Josef Hrabina – R˘mafiov  .................................................... 90 let 
Ludmila Chaloupková – R˘mafiov  ...................................... 91 let 
Vûra Pfiecechtûlová – R˘mafiov  ............................................ 93 let 
Marie Pov˘‰ilová – Ondfiejov  .............................................. 93 let 

A pfii‰la dlouhá noc
a po ní Ïádné ráno...

Dne 30. záfií 2017 jsme vzpomnûli
25. v˘roãí chvíle,

kdy nám ode‰el ná‰ drah˘ a milovan˘
manÏel, tchán, bratr a pfiítel,

pan Josef Chaloupka.
Kdo jste jej znali a mûli rádi, 

vzpomeÀte s námi.
S láskou vzpomínají

manÏelka, snachy Vûrka a Vlasta s rodinami,
sestra Jifika s rodinou

Nic víc ti nemÛÏeme dát,
jen svíãku a ti‰e vzpomínat.

Ode‰la jsi, ale zÛstala jsi v srdci tûch,
kdo mûli tû rádi.

Dne 6. fiíjna 2017 vzpomínáme
3. v˘roãí úmrtí na‰í drahé sestry

Jifiinky Kysilkové,
roz. Zigmundové.

Vûnujte jí prosím tichou vzpomínku.

Sestra Vûra s rodinou, bratr Franti‰ek s rodinou

Rozlouãili jsme se

Jaromír Vûtr – Horní Mûsto  ............................................... 1927 
Bedfii‰ka Zapletalová – R˘mafiov  ...................................... 1928 
Franti‰ek Jirák – Dolní Moravice  ...................................... 1946 
Emilie Krejãí – Malá Morávka  .......................................... 1951 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v fiíjnu

pondûlí 14:00–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00
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.

Servis sluÏeb

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

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

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

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.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
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˘):
10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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Na sobotní odpoledne 23. záfií pfiipravilo Mûstské muzeum R˘mafiov ve spo-
lupráci s Muzeem Wsi Opolskiej, mûstem R˘mafiov a Stfiediskem volného ãa-
su poslední akci leto‰ní sezóny v janovickém zámku, pfiedstavení polského di-
vadelního souboru Troch´ Lipa, jenÏ vystoupil spoleãnû s pûveck˘m sborem
Chór na obcasach, jehoÏ sbormistrem je Pawe∏ Wielgus. 
Nejspí‰ jsme uÏ v‰ichni sly‰eli o kvûtu ãi celém vûneãku kvûtin pou-
‰tûném po vodû. Jeho v˘znam je dvojí: buì si jej po vodû posílají za-
milovaní, aby si dali najevo lásku, anebo slouÏí vû‰tbû – ten, kdo
kvûtinu z vody vytáhne, dá své srdce tomu, kdo ji po proudu poslal.
Pou‰tûní kvûtin po vodû patfií k prastar˘m a zároveÀ nejkrásnûj‰ím
praktikám lidové magie. Tento slovansk˘ zvyk se stal také pfiedlohou
scénického pfiíbûhu pod názvem Wianki (Vûnce) polského souboru

Troch´ Lipa, kter˘ pÛsobí pfii kulturním domû v Ozimku pod vede-
ním Roberta Konowalika.
„Pfiedstavení ztvárÀuje pfiíbûh o dívkách, které se pfiipravují na ob-
fiad pou‰tûní vûncÛ. Tento obyãej byl a stále je v Polsku velmi popu-
lární. VáÏe se k nûmu i hledání kvûtu kapradiny, kter˘ rozkvete jen
jednou v roce. V pfiíbûhu mají v‰echny dívky své nápadníky, jen jed-
na milého nemá. Chce také najít kvût kapradiny, nazdobit vûnec a na-
jít svého chlapce, proto se rozhodne nav‰tívit ãarodûjnice, aby jí po-

Soubor Troch´ Lipa ukonãil zámeckou sezónu v Janovicích 

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Akce probíhala v rámci projektu Kulturní sblížení, 
který je financován z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd
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mohly. Ty jí v‰ak fieknou, Ïe má pûkné oãi, dobr˘ sluch, krásn˘ hlas 
– dej nám ten hlas a my ti dáme zvonek, pomocí kterého najde‰ kvût
kapradiny. Dívka od té chvíle nemÛÏe promluvit, nemÛÏe odpovûdût
na otázku malého skfiítka, na volání sv˘ch kamarádek, které ji hleda-
jí po lese. Najednou zjistí, Ïe nemá pro co Ïít a dobrovolnû odchází
z tohoto svûta,“ pfiiblíÏil dûj polsk˘ reÏisér Robert Konowalik.
Jednotlivé scény rozvrhl do nûkolika místností janovického zámku,
takÏe diváci museli postupnû projít tûmito prostorami. PrÛvodcem
jim byl bubeník, kter˘ ohla‰oval pokraãování. V̆ born˘ reÏijní nápad
vznikl spontánnû pfii obhlídce prostor zámku.
Pfiedstavení zhlédlo více neÏ sedm desítek divákÛ. S takovou ná-
v‰tûvností pofiadatelé ani úãinkující nepoãítali, zvlá‰È za chladného
poãasí, které v sobotu panovalo.
„S leto‰ní sezónou jsme nadmíru spokojení. Je pro nás prioritní, aby
byl zámek kaÏd˘ rok otevfien˘, a to se vût‰inou podafií díky projektu,
v rámci nûhoÏ jsme schopni zajistit prÛvodce a zorganizovat kulturní
akce, které sem pfiivedou náv‰tûvníky. Probûhlo zahájení zámecké se-
zóny, které se tradiãnû uskuteãnilo ve spolupráci s na‰imi partnery
z Opole, se ZU·, SVâ a r˘mafiovsk˘mi ‰kolami. Lidé si uÏ na zámec-
kou sezónu zvykli a ptají se, jaké akce budou probíhat, jaké filmy se
budou promítat. Mimochodem letní zámecké kino se stalo velmi oblí-

ben˘m. Po celé léto probíhaly komentované prohlídky a sezóna byla
ukonãena divadelnû-hudebním pfiedstavením,“ zhodnotil zámeckou
sezónu kurátor Michal Vyhlídal z Mûstského muzea R˘mafiov. Zájem
byl letos také o prohlídku kaple V Lipkách a expozice textilnictví
v Hedvû Brokátu. JiKo
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PfiírÛstek do sbírek
Záfií: Firemní ‰tít z Janu‰ova

Mûstské muzeum v R˘mafiovû pfiijalo do své obsáhlé regionální sbírky
firemních ‰títÛ a tabulek dar r˘mafiovského rodáka, pana Adama Rybky,
plechovou v˘vûsní tabuli zedníka, stavebního mistra Rudolfa Tschöpa
z Janu‰ova s nápisem „Rudolf Tschöp, Maurer-Zim/m/ermeister,
Johnsdorf b/ei/, Römerstadt“.
Mistrem se v dobû Rakouska-Uherska mohl stát kaÏd˘, kdo absolvoval
uãÀovská a tovary‰ská léta. Vût‰inou po dobû tovary‰ského vandrování,
kdy se uãil fiemeslu od jin˘ch mistrÛ, obdrÏel dekret o pfiijetí do cechu,
zde cechu stavitelÛ a zedníkÛ; v té dobû jiÏ musel zvládnout samostat-
nû postavit dÛm.

Mistr Rudolf Tschöp sice není zaznamenán v R˘mafiovské knize cechÛ
(Meister Buch in der Römerstadt) pokr˘vající období od 17. století do
konce 19. století, ale nositel téhoÏ jména je znám ze sãítacích archÛ 
obyvatel z roku 1921. Podle seznamu se Rudolf Tschöp narodil 5. ledna
1884 a bydlel se svou chotí Adélou v Janu‰ovû, v domû 142, v bytû 1–2.
V té dobû se chodilo v 65 letech na odpoãinek, Tschöp mûl v‰ak teprve
37 let. Pokud by ‰lo skuteãnû o stejnou osobu, ceduli si mohl nechat na-
malovat krátce po roce 1908, kdyÏ dospûl do vûku 24 let, tehdej‰í zleti-
losti, a mohl obdrÏet cechovní mistrovství a drÏet stavovskou Ïivnost.
Rodina TschöpÛ je zapsána v dokumentech z 16. století také jako
„Czep“ (ãesky „ãep“ je bûÏn˘ konstrukãní prvek pohybliv˘ch ãástí stro-
jÛ, bûÏn˘ch v dÛlní ãinnosti). Ve Stfiíbrn˘ch Horách (Najfunku) je rod
TschöpÛ zaznamenán jiÏ od 16. století, zfiejmû jako pfiíchozí za prací.
Rössner zaznamenává ve Stfiíbrn˘ch Horách sedm generací TschöpÛ
(viz Sudetendeutsche Familienforschung – Vereinigung Sudetendeuts-
cher. Hrsg. Sudetendeutschen genealogischen Archiv, ed. Franz 
E. Rössner, 7. und 8. Heft, Dezember, 13 Jaghrgang 1971, 49, 50). Pozdûji
se v‰ak roze‰li do okolních vsí (napfi. Janu‰ova nebo Dobfieãova).
Na firemní tabuli vidíme vzácné pouÏití písafiské zkratky, siglum zv. ti-
tuli. Jde o zkrácení slova „Zimmermeister“ o písmeno „m“, které je na-
hrazeno nahofie ãárkou. ·lo o nepfiíli‰ ãasté antické reziduum, obãas 
uplatÀované v renesanci a doznívající je‰tû v 19. století. DÛvod zkráce-
ní slova o jedno písmeno byl dfiíve ryze ekonomick˘, ale mohl mít 
i estetick˘ charakter, vzhled v˘vûsní tabule byl vizitkou majitele.

Mgr. Petr Balcárek
Foto: Mgr. Michal Vyhlídal
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Následujícího dne jsme odjeli do Lipska. Teta tam mûla pfiíbuzné.
KdyÏ jsme dorazili do mûsta, museli jsme pû‰ky hledat jejich adresu
v pfiedmûstské osadû na druhém konci mûsta. Lipsko bylo liduprázdné,
bylo v nûm ale hodnû sovûtsk˘ch vojákÛ. KdyÏ jsme do‰li k cíli, byli
jsme pfiátelsky pfiivítáni. Radovali se, Ïe jsme je‰tû naÏivu. BohuÏel byl
mal˘ dvoupokojov˘ byt uÏ pfieplnûn˘ 26 lidmi. Dal‰ích ‰est lidí, to by-
lo sotva moÏné. První noc jsme mohli my dûti a stafií lidé leÏet a spát
na podlaze. Dospûlí sedûli na Ïidlích nebo na zemi. KvÛli nedostatku
místa muselo nûkolik osob ve dne byt opustit. Nemûli jsme nic k jídlu.
Matka a teta si na úfiadû obstaraly potravinové lístky. Pro ‰est lidí bylo
jen pÛl kila ‰edohnûd˘ch nudlí. Pfii vafiení ve vodû se rozpadaly a byly
nepoÏivatelné. Na hladinû plavaly drtiny a na dnû zÛstal písek a otru-
by. Po nûkolika lÏících téhle ka‰e nás bolela ústa a jícen a bylo nám zle.
Abychom neumfieli hlady, rozhodli jsme se odjet na venkov.
Opustili jsme pfiíbuzné a vydali se na tramvajovou zastávku, protoÏe
jsme uÏ nebyli schopní dojít na nádraÏí. Na zastávce nám velmi hru-
bû odmítli pfiepravit vozík. Byli jsme v‰ak na svÛj povoz odkázaní.
Proto jsem se sám vydal se zavazadly na nádraÏí. UÏ nevím, jak dlou-
ho mi cesta trvala, ani jak daleko to vlastnû bylo. Poprvé v Ïivotû
v cizím, rozstfiíleném velkomûstû a bez ochranitelské ruky své matky
– byl jsem odkázan˘ jen sám na sebe. ¤ekli mi – stále podél kolejí.
Nebylo vidût Ïádné civilisty, jen Rudoarmûjce. Zmocnil se mû nepo-
psateln˘ strach, kter˘ pominul, teprve aÏ jsem na dohled od nádraÏí
spatfiil pfiicházet matku. Radost byla nepopsatelná.
Vlakem jsme jeli do Torgau, do sbûrného tábora, kter˘ se nacházel na
hradû. Registrace byla velmi nepfiíjemná. Zacházeli s námi jako s po-
slední lidskou spodinou. Pfiidûlili nám prázdn˘ pokoj. Pohled z okna
byl ‰okující. Samé ozdobené hroby, pokryté ãerstv˘mi rud˘mi rÛÏe-
mi – hroby RudoarmûjcÛ.
Strava byla otfiesná. K Ïivotu pfiíli‰ málo, na umfiení pfiíli‰ moc. Po
dvou nebo tfiech dnech jsme byli pfiidûleni do Axien.1 Cestu tam jsme
ale zjistili teprve od ochotn˘ch lidí na nádraÏí. ·lo se z Torgau do
Pretzsch a odtud pfies Labe zase zpátky do Prettin. Po setmûní jsme
dorazili do osady. Vyhladovûlí a Ïízniví jsme byli na konci sil. Prettin
pÛsobilo liduprázdnû. ZÛstali jsme na volném prostranství pod nûko-
lika stromy a ãekali na svÛj konec. Byli jsme pfiece uÏ osm nebo de-
set dní na cestû bez spánku, jídla a s trochou tekutin.
Náhle vy‰el ze tmy star‰í manÏelsk˘ pár a zeptal se nás, co tady dû-
láme. Dostali jsme ze sebe jen dvû slova: „Prosím vodu!“ Podaná
sklenice vody nám pouze svlaÏila rty. Hned potom pfiinesli nádobu,
takÏe si kaÏd˘ z nás mohl dát dou‰ek. Poté pfii‰li s kbelíkem a nabû-
raãkou. Zatímco jsme v‰ichni pili, vyprávûla matka s tetou o na‰em
osudu. Pfiijali nás do svého domu a dali nám teplé jídlo a kaÏdému

z dûtí hrníãek mléka. Na spaní jsme byli rozdûleni do dvou domÛ.
Koneãnû jsme si mohli sundat zimní a lyÏafiské boty; nemuseli jsme
se bát okradení.
Ke snídani byla melta a koláã. Cítili jsme se jako v sedmém nebi!
Podûkovali jsme a vydali se na silnici do Axien. Po jednom nebo dvou
kilometrech nás ale znovu opustily síly. Svezl nás koÀsk˘ povoz, kte-
r˘ vezl mléko do mlékárny. Sbûrné místo pro bezdomovce z v˘chod-
ních oblastí dfiívûj‰í nûmecké ¤í‰e bylo v sále pohostinství. KvÛli pfie-
plnûnosti jsme nemohli b˘t pfiijati. Starosta dosazen˘ sovûtskou oku-
paãní mocí nám obstaral ubytování na statku, vytápûnou místnost s ko-
mÛrkou. Nejdfiíve jsme od domácích dostali teplé mléko a vafiené
brambory. Byli jsme ‰Èastní, Ïe máme koneãnû stfiechu nad hlavou.
KdyÏ jsme navázali kontakt s ostatními dûtmi, dozvûdûli jsme se, Ïe
statek musí dodateãnû pfiijmout 32 osob. Byli mezi nimi krajané
z Bruntálu a Krnova, které âe‰i vyhnali z domova uÏ tfii nebo ãtyfii
t˘dny pfied námi. Tûm se vedlo o dost hÛfi neÏ nám. Zaplatili za hla-
sit˘ náfiek dûtí krvavou daÀ.
Zaãátky byly pro nás velmi tûÏké. Místní nás podporovali, jak jen to
bylo moÏné. Ale vydrancovaná vesnice bez koní a jen s nûkolika krá-
vami musela naráz pfiijmout 800 aÏ 1000 Ïen, dûtí a star˘ch lidí bez
domova. NeÏ musel ná‰ domácí z ‰esti zb˘vajících krav – pfiedtím
jich mûl ãtyfiicet – ãtyfii kusy bez náhrady odevzdat, dostávali jsme
kaÏd˘ den zdarma litr mléka, to teì také chybûlo. Byli jsme odkáza-
ní na Ïebrání. ProtoÏe jsme nemûli hodiny ani kalendáfi, zeptala se
moje matka hospodynû na datum. Bylo 2. záfií – moje narozeniny.2

Tohoto dne mi bylo jedenáct let. Byly to uÏ ãtyfii t˘dny, co jsme byli
vyhnáni z R˘mafiova, a dosud jsme nemûli trvalé bydlení.
Smûl jsem chodit jen bosky, dokud nebyla pÛda zmrzlá, protoÏe lyÏafi-
ské boty se musely ‰etfiit na zimu. TéÏ topivo nebylo. KaÏd˘ kousek
dfieva jsme pfiinesli domÛ a uskladnili v pokoji. Vyhnanci na‰li u Labe,
vzdáleného tfii kilometry, uhlí, které tam ztratila loì a voda vyplavila
na bfieh. A tak se ‰lo s vypÛjãen˘m kbelíkem k Labi na sbûr uhlí. Tam
jsme vidûli bûhem dvou hodin asi ‰est mrtvol hnan˘ch proudem.
Na podzim nastala ‰kolní docházka. Jedna tfiída pro asi 400 aÏ 500
dûtí a jedna uãitelka. Dva roãníky byly spojeny do jedné tfiídy.
Vyuãování trvalo dvû hodiny dennû. Uãili jsme se lidové písnû a so-
cialistické básnû. Z nedostatku psacích potfieb se psalo jen na tabuli.
Uãitelka vyuãovala od osmi ráno do ‰esti veãer.
âasem jsme navázali kontakt se sousedními obcemi. Tak jsme se do-
zvûdûli, Ïe stejnû hrozné pomûry panují na celém venkovû. Náhodou
se po okolí rozkfiiklo, Ïe v Axien jsou dal‰í R˘mafiované. Moje mat-
ka a já jsme byli pozváni k jedné R˘mafiovance do Dusnitz. Pfiivítání
bylo srdeãné, hospodynû upekla bábovku a dostali jsme ‰álek pravé

Eduard Englisch: O divokém odsunu jedné r˘mafiovské rodiny
(2. ãást)

Pfiipomínáme si – 70. v˘roãí odsunu a dosídlení pohraniãí

1 Osada mezi Torgau a Wittenbergem. Pozn. red.
2 Datum narození 2. záfií 1934 umoÏnilo v matrice narozen˘ch dohledat celé jméno autora vzpomínek Eduarda Josefa Englische a jména je-

ho rodiãÛ.

Obydlí odsunut˘ch ve sbûrném tábofie
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zrnkové kávy. Moje matka znala tu paní od vidûní, zapomnûl jsem je-
jí jméno. Bydlela na Irmsdorfer Straße.3 Byla odsunuta stejn˘m tran-
sportem jako my. ¤ekla nám, Ïe mnoho lidí transport nepfieÏilo nebo
uÏ pfiedtím spáchali sebevraÏdu. Zemfieli v‰ichni kojenci, s v˘jimkou
vagonu, kde byla paní Englischová. Rozdûlila matkám s kojenci
v‰echny keksy a tím jim zachránila Ïivot. Na tento dobr˘ skutek své
matky jsem dodnes velmi hrd˘, vÏdyÈ která matka by se v nesobecké
lásce k bliÏnímu vydala z posledního a nechala vlastní dûti o hladu,
jen aby umoÏnila pfieÏít tûm nejmen‰ím.
Nevûdûli jsme tehdy ov‰em, co bude dál. Na‰e budoucnost, pokud se
o ní vÛbec dalo mluvit, byla nejistá. âas plynul. Museli jsme se smí-
fiit s osudem, aÈ jsme chtûli, nebo ne. Dost jsme se naplakali. Na‰e
strava se zlep‰ila. Na potravinové lístky jsme dostali nízkotuãné mlé-
ko, brambory, sÛl, cukr, nudle a chleba. Bez jakéhokoliv tuku a Ïivo-
ãi‰n˘ch v˘robkÛ – za tfii ãtvrtû roku tfiikrát malé mnoÏství koÀského
masa. V této nouzi moje matka jako dámská krejãová chodila sedlá-
kÛm spravovat obleãení nebo pfie‰ívat staré na nové. Samozfiejmû jen
za stravu. Obãas pfiinesla i nûco pro nás tfii dûti.
Poté, co po‰ta zase celkem fungovala, zaãala korespondence. Adresy se
vymûÀovaly ústnû. Tak dostala moje teta v únoru 1946 zprávu, Ïe její
muÏ, b˘val˘ fieditel Ïivnostenské pokladny, byl âechy zabit.
SpoluvûzeÀ vidûl tûlo. My jsme zaãátkem dubna dostali zprávu, Ïe ná‰
otec Ïije a zdrÏuje se v Bavorsku. Prvního kvûtna 1946 jsme od nûj do-
stali první dopis. Mûli jsme obrovskou radost. Krátce nato jsme dostali
povolení k pfiesunu do Wenighösbachu v okrese Aschaffenburg.
Opustili jsme Axien a vlakem jsme se vydali na cestu za otcem. Tetu
s dítûtem i 78letého dûdeãka jsme tam museli nechat. Louãení s ním pro
mû bylo velmi tûÏké, byl jsem jeho oblíben˘ vnuk. Po tfii ãtvrtû roku
v Sasku, kde nebyly Ïádné sociální instituce, podpora ani lékafi, ale lidé,
ktefií promûnili slovo „láska k bliÏnímu“ ve skutek, jsme opustili Axien.
V nadûji, Ïe v americké okupaãní zónû je pfiece jen eventuelní nov˘ za-
ãátek dosaÏitelnûj‰í neÏ u komunistÛ.
V záchytném tábofie na hradû v Olsnitz jsme museli tfii dny ãekat, neÏ
se vyfiídí papíry, abychom smûli na západ. Na toto zdrÏení nikdy ne-
zapomenu. Zacházení bylo jemnû fieãeno nevlídné a strava pfií‰erná.
Na‰tûstí jsme mûli s sebou kousek chleba. KdyÏ jsme dorazili do
Hofu, museli jsme do uprchlického tábora v Moschendorfu. U pfiíjmu
jsme byli odv‰iveni. V‰echno bylo o‰etfieno prá‰kem proti v‰ím.
Hroznû páchl. Teprve po této procedufie jsme smûli do tábora, byli
jsme zaregistrováni a pfiidûlili nám v jedné místnosti kout se dvûma
postelemi nad sebou. Na jídlo jsme se museli postavit do fronty. Jídlo
rozdávaly milé a pfiátelské sestry z âerveného kfiíÏe. Chutnalo dobfie
– pokaÏdé bylo koleãko salámu a s˘ra. K nasycení to ale nestaãilo.
Pfii obûdû jsme my dûti dostávaly je‰tû ná‰up, kter˘ sestával z jed-
né neoloupané brambory a trochy omáãky. Pfiesto jsme se cítili jako
v nebi, protoÏe sestry byly velmi milé a vlídné a nikdy nás neposlaly
pryã bez jednoho, byÈ skromného ná‰upu.
Poté, co bylo zpracováno na‰e vstupní povolení, mohli jsme tábor za-
se opustit. Jednoho nedûlního odpoledne jsme dorazili do
Aschaffenburgu, silnû po‰kozeného bombami. Na okrajích mûsta
v‰ak zÛstalo nûkolik domÛ nepo‰kozen˘ch. Pro nás to bylo zcela ci-
zí mûsto. Museli jsme se nejdfiív vyptat, kde leÏí Wenighösbach. Lidé
procházející po ulicích si nás v na‰em se‰lém obleãení a s mal˘m

ÏebfiiÀáãkem s úÏasem prohlíÏeli. Veãer jsme se vysílení dostali do
Wenighösbachu. Otec nám pfii‰el naproti. Radost ze shledání nám da-
la zapomenout na v‰echno strádání a únavu. Ale jak to vypadal on?
Pohubl˘, ve star˘ch vojensk˘ch hadrech a o mnoho let zestárl˘.
Na‰ím bytem byl pokoj o velikosti 12 metrÛ ãtvereãn˘ch. Vybavení
tvofiil slamník, pfiikr˘vka, trojnohá stoliãka na dojení, rozbité zrcadlo,
vû‰ák a staré umyvadlo. Pokoj osvûtlovala 25wattová Ïárovka.
Domácí nás vzali na vûdomí velmi zdrÏenlivû. Ti lidé nechápali, proã
máme málo zavazadel a jsme v tak mizerném stavu. Oni samozfiejmû
zÛstali rabování Sovûty a vyhnání âechy u‰etfieni. Neutrpûli Ïádné vá-
leãné ‰kody. Díky ãernému obchodu mohli Ïít dobfie aÏ velmi dobfie.
Jedna selka ze sousedství nás podporovala, jak to jen ‰lo. Postarala se
i o to, abychom dostali opraven˘ star˘ sporák, na kterém jsme si
mohli nûco uvafiit. Nebylo palivo. VypÛjãili jsme si od sedláka dva
pytle na brambory a malou sekeru a ‰li jsme do lesa sbírat ‰i‰ky a su-
ché vûtve. Já a mÛj bratr jsme vesnicí táhli do lesa ÏebfiiÀáãek.
Dohonil nás star‰í muÏ se synem. KdyÏ se nás zeptali, kam jdeme, 
ochotnû jsme odpovûdûli. Oba mû tak ztloukli, Ïe jsem zÛstal leÏet na
zemi. Pak vzal ten star‰í vozíãek a mr‰til jím po mnû. Kfiiãel jsem bo-
lestí a strachem, dokud mû nenechal a neode‰el do vesnice. MÛj bra-
tr mû naloÏil a odvezl domÛ. Matka mû odnesla do bytu a o‰etfiila mû,
jak to ‰lo. KdyÏ veãer pfii‰el domÛ otec, ‰el za starostou a stûÏoval si
u nûj. Pachateli byli kfiesÈansk˘ místostarosta a jeho syn. Otec byl 
uji‰tûn, Ïe se to uÏ nestane a Ïe si mÛÏeme jít do lesa pro ‰i‰ky a tro-
chu dfiíví. Na malé vesnici se v‰ak nûco takového ‰ífií rychle.
Vrstevníci i star‰í kluci na mû proto nevraÏili a víckrát jsem dostal
v˘prask. Byli vÏdycky v pfiesile a mnohem lépe Ïivení. Proto jsem se
jim vyh˘bal, pokud to vÛbec bylo moÏné.
V létû pfiicházelo do Wenighösbachu stále víc podomních obchodní-
kÛ a ‰melináfiÛ. Byli tak naloÏení, Ïe nemohli dojít k nejbliÏ‰í vlako-
vé stanici v Hösbachu. Domácí je dopravit odmítli, a tak se stalo zvy-
kem, Ïe tyto lidi poslali za mou matkou a já jsem zásoby potravin na
nádraÏí odvezl ÏebfiiÀáãkem. Jedna cesta: 7 km. Za odvoz jsme do-
stali 20 marek. Jedno odpoledne jsem jel dokonce dvakrát, bosky
a po ‰patnû sjízdné cestû. Ty peníze jsme nutnû potfiebovali. MÛj 
otec, dfiíve fieditel spofiitelny v R˘mafiovû, pracoval jako pomocn˘
dûlník za 0,69 marky na hodinu na mûstském stavebním dvofie. Jeho
v˘dûlek nevystaãil na zaplacení t˘denního jízdného, mûsíãního ná-
jemného ve v˘‰i 10 marek, platby 10 marek na osvûtlení a potravi-
nové lístky pro ãtyfiãlennou rodinu.
V záfií 1946 jsem chtûl nastoupit na reálku do Aschaffenburgu, ale fie-
ditel mû odmítl s tím, Ïe jsem uÏ moc star˘. Smûl jsem ale jít k pfiijí-
macím zkou‰kám do druhého roãníku. Po vykonání zkou‰ky jsem te-
dy ‰el do druhého roãníku. Pozdûji vy‰lo najevo, Ïe byly do prvního
roãníku pfiijaty je‰tû star‰í dûti. V‰echny byly místní, moÏná s pfiís-
pûvkem v naturáliích. Mûli jsme ‰kolu tfii dny v t˘dnu od osmi ráno
do pûti odpoledne s hodinou a pÛl polední pfiestávky. MÛj den probí-
hal takto: v pût ráno vstát, bûÏet 3,5 km k omnibusu, kdyÏ byl pln˘ –
a to byl ãasto – rychle pû‰ky do Aschaffenburgu. V zimû promoãen˘
a napÛl zmrzl˘. V deset hodin byla ‰kolní svaãina, na kterou jsem uÏ

3 Dne‰ní ulice 8. kvûtna.

Pfiíjezd odsunut˘ch na nádraÏí v Nûmecku (Ebelsbach)

Îivot v lágru Fota: archiv muzea Treffpunkt Heimat
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s kruãícím Ïaludkem ãekal. V poledne jsem mûl dvû vafiené oloupa-
né brambory nebo dva krajíce suchého chleba. VÏdycky jsem se sty-
dûl, ale matka pro mû nic jiného nemûla. Veãer jsem se vracel po‰-
tovním autobusem. Nejprve nastoupili cestující s t˘denní jízdenkou
a pak, pokud zbylo místo, zbytek. Vût‰inou jsem musel tûch osm ki-
lometrÛ cesty zase ujít pû‰ky. Kolem osmé jsem byl doma. Za de‰tû
jsem v‰echno svlékl, obleãení ani boty na v˘mûnu jsem nemûl. Moje
a otcovo obleãení na pfií‰tí den se su‰ilo nad kamny.
Na jafie 1947 jsem onemocnûl. Krvácení z nosu trvající aÏ 24 hodin
a náhlé mdloby, které se dennû nûkolikrát opakovaly, mi znemoÏnily
dal‰í ‰kolní docházku. Ani doktor mi nemohl pomoci, protoÏe nezjis-
til, co mi chybí. MÛj stav se v létû tak zhor‰il, Ïe jsem sotva mohl cho-
dit. Nohy vypovûdûly sluÏbu. KdyÏ si doktor uÏ nevûdûl rady, poslal
mû na kliniku do Aschaffenburgu. Pfii vstupní prohlídce mi stanovili
tuto diagnózu: Schlatterova choroba obou nohou zpÛsobená podv˘Ïi-
vou. Mojí matce sdûlili, Ïe jako okamÏité opatfiení pfiipadá v úvahu
amputace, dfiív neÏ nemoc zachvátí celé tûlo. Matce se zhroutil svût.
Vlast a majetek ztraceny a teì má její syn pfiijít o nohy. To na ni bylo
moc. Po dlouh˘ch prosbách se dr. Wohling, majitel kliniky, rozhodl
provést se mnou experiment, ov‰em bez záruky uzdravení. Obû nohy
mi od prstÛ k h˘Ïdím zasádrovali – na ãtvrt roku! Sanitkou mû odvezli
s obûma nohama v sádfie domÛ a zÛstal jsem v péãi matky. Jako jedi-
n˘ lék jsem dostal tfiikrát dennû polévkovou lÏíci vápníku. Poté jsem
si mohl sádru sám odstranit. Nohy a podkolenní jamky jsem mûl 
odfiené a silnû zhnisané. Trvalo t˘dny, neÏ jsem mohl nohama zase h˘-

bat. S pomocí dvou lískov˘ch holí a podepfien˘ matkou a kamarádem
ze ‰koly jsem se poprvé pokusil o chÛzi. Cítil jsem se uÏ vcelku zdra-
v˘. Zmûnili jsme doktora. Pfii v˘‰ce 1,8 m jsem váÏil sotva 50 kg ve
vûku 13 let. KvÛli své podv˘Ïivû jsem dostal potravinov˘ lístek pro
nemocné: dva kousky másla, pÛl kila masa a pÛl kila cukru na t˘den.
Po uzdravení jsem se chtûl vrátit na reálku. KvÛli vûku bych ale mu-
sel pfieskoãit tfietí roãník a to pro mû bylo nemoÏné.
V kvûtnu pfii‰la mûnová reforma. O osm dnÛ dfiíve nám vyplatili tak-
zvan˘ uprchlick˘ pfiíspûvek ve v˘‰i 400 marek na osobu. Ty byly teì
bezcenné. Matka si jako první koupila na splátky opotfiebovan˘ ‰icí
stroj. Díky tomu mohla ‰ít nám i dal‰ím lidem. Po roce bez práce
jsem náhodou získal uãÀovské místo jako stavební zámeãník. Bûhem
tûchto let jsme dokázali urovnat svÛj Ïivot a pfii velké skromnosti si
zlep‰it Ïivotní úroveÀ, takÏe jsme mûli dostatek penûz na potraviny,
obleãení a potfieby do domácnosti. 
Na konci roku 1952 jsme se pfiestûhovali do Aschaffenburgu, do
mansardového bytu, v nûmÏ jsem je‰tû musel opravit váleãné ‰kody.
Sedm let po odsunu jsme se koneãnû zase dostali nad hranici chudo-
by a mohli vést skromn˘ Ïivot bez strádání.
(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 a ilus-
traãních fotografií dûkuji muzeu Treffpunkt Heimat v Zeilu am Main,
za pomoc s vyhledáním jmen v matrice narozen˘ch dûkuji Mgr. Yvettû
Jahnové.)

Promítání dokumentu Ná‰ soused netop˘r, povídání o Ïivotû tûchto
zajímav˘ch tvorÛ, ukázky handicapovan˘ch netop˘rÛ ze záchranné
stanice v Pfierovû a jejich krmení, vycházka s ultrazvukov˘mi detek-
tory a kontrola netop˘fiích budek rozmístûn˘ch v okolí ‰koly. Takov˘
program mûla dal‰í Mezinárodní noc pro netop˘ry, která se uskuteã-

nila v pátek 22. záfií v pro-
storách Z· Bfiidliãná. 
·lo jiÏ o 21. roãník akce,
která se koná po celém
svûtû. V âR letos probûhla
na padesáti místech, po-
ãtvrté i v Bfiidliãné. Zde
tuto akci pofiádá âeská
spoleãnost pro ochranu
netop˘rÛ (âESON), Stu-
dentsk˘ klub ASK âR
Bfiidliãná a Centrum popu-
larizace PfiF UP Olomouc. 
Leto‰ního setkání se zoo-
logem Mgr. EvÏenem
To‰enovsk˘m se zúãast-
nilo pfies ‰edesát zájem-
cÛ o chiropterologii – vû-
du o netop˘rech. Moc nás
potû‰ila velká úãast dûtí
a jejich rodiãÛ z Bfii-
dliãné, ale i z RyÏovi‰tû
a Bruntálu. 
Îáci 9. A si pro úãastníky pfiipravili netop˘fií pohlednice a ‰i‰kové so-
viãky, jejichÏ zakoupením mohli pfiítomní podpofiit projekt âeské
spoleãnosti ornitologické na záchranu posledního sta hnízdících párÛ
s˘ãkÛ v âR.
Stejnû jako loni mûli úãastníci moÏnost prohlédnout si zblízka dva
netop˘ry rezavé, PiÀìu a Rí‰u, a dozvûdût se mnoho zajímavostí
o zpÛsobu Ïivota netop˘rÛ, o jejich komunikaci i dÛmyslnosti jejich
srsti. Díky tomu, Ïe se poãasí umoudfiilo a pfiestalo pr‰et, vydalo se
asi tfiicet nad‰encÛ s lektorem ven zkontrolovat vyvû‰ené budky a vy-
zkou‰et si práci s ultrazvukov˘mi detektory, pomocí kter˘ch je moÏ-
né urãit druh netop˘ra. ·tûstí jim pfiálo, a tak sly‰eli hlasové signály
netop˘ra rezavého. 
Mezi úãastníky samozfiejmû nechybûli ãlenové pfiírodovûdn˘ch
krouÏkÛ SK Bfiidliãná. Znovu se s EvÏenem To‰enovsk˘m uvidí na 
1. badatelském víkendu, pofiádaném SK ASK âR Bfiidliãná v polovi-
nû fiíjna. Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, SK Bfiidliãná

Mezinárodní noc pro netop˘ry v Bfiidliãné

Z okolních obcí a mûst
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·anci poznat Ïivot na venkovû, pfiesnûji na farmû manÏelÛ Kfienkov˘ch z Obãanského
sdruÏení Stránské, dostali tfii ameriãtí studenti v rámci mezinárodního v˘mûnného
programu Study Abroad. 
Za to, Ïe mohou zahraniãní studenti pob˘t pár dnÛ na farmû Vlaìky
a Romana Kfienkov˘ch, poznat Ïivot v prostfiedí JeseníkÛ a nûãemu neob-
vyklému se pfiiuãit, mÛÏe vlastnû Jana Hradílková, pÛvodním povoláním
knihovnice, v souãasné dobû podnikatelka, aktivistka, zakladatelka obecnû
prospû‰n˘ch ãinností v rÛzn˘ch spolcích a nevládních organizacích, která
se v posledních letech také aktivnû vûnuje pomoci lidem z oblastí postiÏe-
n˘ch váleãn˘m konfliktem. 
„Ve Stránském jsme pfiipravili nûkolik besed, napfi. se socioloÏkou Jifiinou
·iklovou nebo právû s Janou Hradílkovou. S tou jsme usoudily, Ïe by moh-
lo b˘t zajímavé umoÏnit studentÛm zaÏít nûco, co v Praze zaÏít nemohou, co
je osobité a spontánní, a ukázat, Ïe kultura existuje i na mal˘ch dûdinách.

Dvakrát do roka
z Prahy pfiijede nûko-
lik studentÛ, ktefií
u nás stráví pût dnÛ.
Úãelem náv‰tûvy je
poznat Ïivot na venko-
vû, rÛzné pracovní
ãinnosti – podot˘kám,
Ïe na práci studenty
nevyuÏíváme, i náv‰tû-
vy kulturních akcí, pa-
mátek nebo pfiírodních
zajímavostí,“ vysvûtli-
la Vladimíra Kfienko-
vá a pfiiblíÏila pobyt tfií
americk˘ch studen-
tÛ, ktefií pfiijeli do
Stránského v pátek 
22. záfií: „V dílnû Nedûlní ‰koly si vyrobili plstûné postaviãky z vlny na‰ich
oveãek, drátovan˘ stromek a vitráÏe. Tvofiení vitráÏí je zaujalo nejvíce.
Musím také podûkovat pracovníkÛm muzea v R˘mafiovû, protoÏe se velmi 
ochotnû vûnovali studentÛm v muzeu, v kapli V Lipkách, v Galerii Marie
Kodovské i v expozici textilnictví v Hedvû. V‰e zvládli naprosto perfektnû
v angliãtinû a studenti získali informace, které by nena‰li na internetu ani
v nauãné literatufie,“ doplnila Vlaìka Kfienková.
Studenty Colina, Sydney a Rogera, ktefií pfiijeli ze státÛ New York, Florida
a Connecticut, zajímaly zejména osobní pfiíbûhy. V USA studují literaturu,
historii a fotografii, v Praze stráví jeden semestr na pfiedná‰kách z historie, 
umûní a politického Ïivota. Studenty do Stránského doprovázela pfiekladatel-
ka a ãe‰tináfika Martina Trchová, která mimo jiné maluje a hraje dobrou mu-
ziku, a není vylouãeno, Ïe se ve Stránském objeví s mal̆ m recitálem. JiKo

Ameriãtí studenti si vyzkou‰eli Ïivot na ãeském venkovû

Organizace a spolky

Studenti s rukodûln˘mi v˘robky v Nedûlní ‰kole ve Stránském
Fota: V. Kfienková

Podûkování s kresbou od Martiny Trchové
v pamûtní knize Obãanského sdruÏení Stránské
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Stránské, z. s., pofiádá

KA·TÁNKOHRANÍ
14. fiíjna 2017 od 15 hodin

v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském

•  podzimní hry
•  tvofiení mandal z pfiírodních materiálÛ
•  zvífiátka z ka‰tanÛ
•  peãení brambor v popelu
•  táborák
•  soutûÏe pro celou rodinu

Pfiijeìte si uÏít podzim!

Tû‰íme se na Vás
www.stranske.websnadno.cz

Podzimní koncert Kelt Grass Bandu
Léto je nenávratnû pryã a s ním i letní festivalová a koncertní sezóna
kapely Kelt Grass Band. Z na‰eho pohledu sezóna celkem úspû‰ná,
byÈ jsme se na pódiích neobjevovali tak ãasto jako v jin˘ch letech.
Ale svoje tradiãní místa jsme s muzikou nav‰tívili a potû‰ili, aÈ uÏ tfie-
ba Lesní slavnost LapkÛ z Drakova nebo Jesenické doÏínky. Po ãase
jsme si opût zahráli bûhem Keltské noci na Plumlovû a ostudu jsme
rozhodnû neudûlali. A tak bychom mohli pokraãovat. 
Úãelem tohoto ãlánku ale není sebechvála a vyjmenovávání úspûchÛ.
Hlavnû chceme v‰echny pozvat na podzimní koncert Kelt Grass
Bandu, kter˘ se uskuteãní v pátek 20. fiíjna od 19 hodin. Ptáte se
kde? Rozhodli jsme se je‰tû jednou zatopit na legendární Vejrovce ve
Stránském. Tam se na vás budeme tû‰it a budeme vûfiit, Ïe nás poctí-
te svou náv‰tûvou. Na oplátku slibujeme více neÏ stoprocentní nasa-
zení, spoustu muziky, rozpálená kamna a mnoÏství dobrot, pokud si
je pfiinesete. Více se dozvíte na na‰em profilu a my jdeme cviãit.
ProtoÏe udûlat si ostudu zrovna pfied vámi, to bychom opravdu ne-
chtûli. Foto a text: Alena Tichá
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PRACOVNÍ P¤ÍLEÎITOST

Hledáme TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA
s místem v˘konu práce v R˘mafiovû

pro realizaci projektu Operaãního programu Zamûstnanost

Popis pozice:
Realizace intenzivního doprovodného sociálního programu
v bytech uÏivatelÛ na území mûsta R˘mafiova

• individuální poradenství, sociální práce s klienty pfiímo v bytech 
uÏivatelÛ, vzdûlávací aktivity,

• zpracovávání individuálních plánÛ, posilování právní a finanãní
gramotnosti uÏivatelÛ,

• zvy‰ování sociálních a profesních dovedností klientÛ,
• podpora osvojení spoleãensk˘ch návykÛ vedoucích k bezproblé-

movému uÏívání bytu,
• zvy‰ování sociálních kompetencí v oblasti bydlení (spolupráce

s pronajímateli bytu, státní správou, oddûlením sociálnû právní 
ochrany dûtí apod.).

Jaká je na‰e pfiedstava o Vás: 
• odborná zpÛsobilost sociální pracovník, pfiíp. pracovník v sociál-

ních sluÏbách podle zákona o sociálních sluÏbách, 
• komunikaãní schopnosti,
• znalost práce na PC,
• odpovûdnost, samostatnost, flexibilita.

Co Vám mÛÏeme nabídnout:
• pln˘ úvazek (37,5 hod./t˘dnû) 
• osobní rÛst a rozvoj
• mzdové podmínky: smluvní mzda 20 500 korun
• nástup: 1. 11. 2017

Pfiihlá‰ky formou motivaãního dopisu a Ïivotopisu zasílejte nej-
pozdûji do 15. 10. 2017 na adresu: renkarlova@seznam.cz. Do
pfiedmûtu e-mailu uveìte: V¤ – Terénní pracovník. BliÏ‰í informa-
ce o pracovní pozici poskytne paní Renata Karlová na tel:
739 070 170. Termín v˘bûrového fiízení bude upfiesnûn.

Kdysi dávno zpívala v pafiíÏské opefie mladá dívka, kterou sem pfiivedla
její uãitelka baletu. Jmenovala se Christina Daaé. Îila s otcem v daleké
Skandinávii, matka jí zemfiela, kdyÏ jí nebylo ani ‰est let. Otec pak pro-
dal mal˘ kousek pÛdy, kter˘ jim patfiil, a zaãal obráÏet jarmarky a zába-
vy i se svou dcerou, která rozumûla notám dfiív, neÏ umûla ãíst. Jednou
je usly‰el profesor Valérius a pfiesvûdãil je, aÈ se odstûhují do PafiíÏe, Ïe
Christinû zaplatí studia. V PafiíÏi se otci Daaému st˘skalo po domovû, po
mofii a ‰umafiení, které pfiedtím provozoval. S Valériusov˘mi odjeli na
letní byt do Bretanû. Tam potkala Christina Raoula vikomta de Chagny.
Otec Daaé onemocnûl. Na smrtelné posteli fiekl své dcefii: „Ty dcerko, ty
ho jednou usly‰í‰! AÏ budu v nebi, po‰lu ho za tebou, slibuji ti to! Andûl
hudby za tebou pfiijde!“ Otec Daaé zemfiel, Christina ode‰la do opery
a kaÏd˘ veãer poslouchala Andûla hudby. KdyÏ byla star‰í, zaãala s ním
mít hodiny ve své ‰atnû, po pfiedstavení. Andûl ji tehdy vzal pod svá
kfiídla. Mûl ale více tváfií. Byl zároveÀ Fantomem opery. Vlastním jmé-
nem Erik Ïil v podzemí. V rodném domû vzbuzoval hrÛzu, a proto se vy-
dal do svûta, aÏ skonãil u základÛ rozestavûné opery, kde zaãal pracovat.
Bydlel pak pod jevi‰tûm mezi dvojitou stûnou, kterou postavil.
KdyÏ poprvé usly‰el Christinu, zamiloval se do ní. Îárlil na její vztah
s Raoulem. Unesl ji a zpÛsobil v opefie ‰kody. Nakonec ale pochopil, Ïe
láska Raoula a Christiny je silnûj‰í neÏ jeho moc. Krátce nato sám zemfiel. 

Malá Lotte myslela na v‰echno a nemyslela na nic. Vzná‰ela se jako taÏ-
n˘ pták ve zlat˘ch paprscích slunce a na svûtl˘ch kadefiích mûla jarní vû-
neãek. Její du‰e byla tak jasná, tak modrá jako její pohled. Lnula ke své
matce, starala se vûrnû o svou panenku, peãovala pozornû o své ‰aty,
o ãervené stfievíãky a o housle, ale ze v‰eho nejradûji poslouchala pfii 
usínání Andûla hudby.

Kniha se mi velice líbila. Leroux knihu napsal podle skuteãnosti. O fan-
tomovi se jen spekulovalo a on byl první, kdo dohledal a sepsal fakta.
Podle kníÏky byl vytvofien muzikál Fantom opery (The Fantom of the
Opera) Andrewa Lloyda Webera, jeho pfiíbûh je ale trochu jin˘.
Doporuãuji. Nela Bruntsvyková, 8. B, Z· Jelínkova 1, R˘mafiov
(LEROUX, Gaston. Fantom opery. Praha: Dobrovsk ,̆ s. r. o., 2015. 273 s.)

Gaston Leroux: Fantom opery

MÛj ‰álek ãaje – nová generace

Historie R˘mafiova obrazem

SoutûÏ

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, 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 mÛ-
Ïete zasílat jednotlivû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního
ãísla pfií‰tího roku, tj. do 4. ledna 2018. Jména v˘hercÛ budou uve-
fiejnûna v prvním lednovém vydání R˘mafiovského horizontu 12. led-
na 2018. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi pfieje redakce RH!

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 11
Jméno a pfiíjmení

.......................................................................................................
Adresa

.......................................................................................................
Telefon

.......................................................................................................
Místo, kde se objekt nachází

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

✃
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Nanebevstoupení andûla 
a jeho matka
V Dolním pfiedmûstí R˘mafiova, smûrem
dolÛ od domu mého otce, oddûlen˘ dvû-
ma zahradami stojí prastar˘ dfievûn˘ selsk˘
dÛm, kter˘ v roce 1818, kdyÏ jsem byl je‰-
tû mal˘ chlapec, patfiil statkáfii Josefu
Englischovi. DÛm ob˘val se svou Ïenou
Theresií, tfiemi syny a jednou dcerou.
Nejstar‰í syn Josef byl z této mírumilovné
rodiny uÏ v roce 1817 odveden k dûlo-
stfielectvu, slouÏil nûkolik let ve Lvovû a po-
té se vrátil na neurãitou dobu domÛ ke
sv˘m blízk˘m. Byl tkalcem stejnû jako jeho
dva bratfii Johann a Franz, proto si do
svûtnice pofiídil tkalcovsk˘ stav a zde po-
klidnû fiadu let pracoval, dokud se neoÏe-
nil. – 
Potom jeho mlad‰í bratr Johann, kdyÏ se
po ãase vrátil z ciziny domÛ, tento tkal-
covsk˘ stav pfievzal a pracoval na nûm
rovnûÏ pokojnû. To bylo v roce 1832.
V té dobû jsem se také já vrátil z ciziny
a zrovna tak jsem pracoval doma u svého
otce, abych se ‰etfiil, protoÏe jsem byl chu-
rav˘. – – 
Bylo to zrovna nûkolik t˘dnÛ pfied
Velikonocemi. V tom ãase se obyãejnû na-
bírali rekruti. Musím poznamenat, Ïe v té
dobû neprobíhalo rekrutování tak jako
dnes – neboÈ tehdy kdo mohl utéct nebo
se v prav˘ ãas schovat, dokud nebylo
v dané obci po v‰em, zÛstal svobodn˘ aÏ
do následujícího roku – a pokud mûl to
‰tûstí a pfiestál takto 4 nebo 5 let, tak uÏ
byl ve vûku, kdy se po nûm nikdo neptal,
a byl zpro‰tûn vojenské sluÏby! 
B˘t vojákem nebyla Ïádná legrace, proto-
Ïe ten ne‰Èastník musel aktivnû slouÏit pl-
n˘ch 14 let a aÏ potom se dostal na 6 let
k domobranû – takÏe úplná sluÏební doba
ãinila 20 let. Pfied takovou tyranií mûl kaÏ-
d˘ mlad˘ ãlovûk pochopitelnû respekt,
protoÏe to byla polovina lidského Ïivota –
malá vûãnost, kterou musel odslouÏit stá-
tu. Osvobozeni byli jen bohatí ‰Èastlivci,
ktefií se mohli vykoupit, proto tvrdá sluÏba
postihla vÏdy jen chudé. – – –
Bylo to uprostfied pÛstu roku 1832, okolo
8 hodin veãer. Pracoval jsem za tkalcov-

sk˘m stavem a náhle jsem usly‰el venku
tûÏké kroky pospíchat po zmrzlé pfiíjezdo-
vé cestû. Hned nato pfii‰lo nûkolik Ïen-
sk˘ch, které byly na pfiástkách u horního
souseda Hofmanna, spûchaly do na‰eho
bytu a oznámily mi, Ïe se mám rychle kli-
dit ze svûtnice, protoÏe právû teì odved-
lo osm muÏÛ Hanesse Englische jako rek-
ruta!
Mohl jsem v‰ak zÛstat klidnû sedût, proto-
Ïe jsem jako neduÏiv˘ a je‰tû k tomu ne-
mocn˘ mûl to ‰tûstí teprve za tfii roky. V ro-
ce 1835 na velikonoãní stfiedu o pÛl ãtvr-
té ráno mû obecní sluha Weiss a kominík
Müller odvedli z teplé postele k vojsku. –
KvÛli slabosti na prsou jsem tam nezÛstal,
zato mÛj bratr Josef byl pfiijat ke 4. mysli-
veckému praporu.
Ale zpût k pfiíbûhu. Na naléhání zmínû-
n˘ch Ïen a m˘ch rodiãÛ jsem rychle ode-
‰el do sousedního mûsta vzdáleného tfii
míle od domova, kde jsem zÛstal tfii ãtvrtû
roku, neÏ mû dostihla cholera a polomrtv˘
jsem byl dopraven domÛ! – 
Po této odboãce se vrátím zpût k násilné-
mu verbování Johanna Englische.
Bez nejmen‰ího tu‰ení právû pracoval za
tkalcovsk˘m stavem. Vtom nûkdo prudce
zabu‰il na okno, a kdyÏ otevfieli dvefie, 
okamÏitû vstoupili do domu ãtyfii muÏi
a dal‰í ãtyfii obsadili v˘chody zvenãí.
Obecní sluha Weiss, velmi vysok˘ a siln˘
muÏ, pfiistoupil ke tkalcovskému stavu
a zatkl Hanesse Englische jako rekruta. – 
Ten klidnû vstal a ‰el do vedlej‰í komory,
aby se oblékl. Weiss vzal svûtlo a ‰el za
ním.
V komofie v‰ak Englisch duchapfiítomnû
vyrazil Weissovi svíci z ruky, takÏe nebylo
nic vidût, potom rychle vyskoãil na pfiipra-
venou bednu a vy‰vihl se ke stropu a skrz
otvor nahoru na pÛdu. To v‰echno se sta-
lo bleskovû rychle – a neÏ rozdûlali znovu
svûtlo, mûl Hannes dostatek ãasu pfielézt
pfies cel˘ seník, na druhé stranû naproti
Gansovû zahradû seskoãit otvorem, kudy
se nahoru házelo seno, a bosky utéct.
Dole u tfietího souseda si vypÛjãil pár vy-
sok˘ch bot a kabát a fiekl tûm lidem, Ïe bu-
de v lomu na svém poli, aby mu tam po

nûjaké dobû, aÏ se v‰echno zase uklidní,
pfiinesli jeho obleãení. To se také stalo,
a tak ten andûl po svém „nanebevstoupe-
ní“ vandroval je‰tû následující noci do
·umperka. Tam zÛstal a oÏenil se. –
Zatímco Englisch uprchl, snaÏili se pomocí
troudu a kfiesadla rozÏehnout svûtlo, po-
tom Weiss vylezl po zchátral˘ch schodech
nahoru na pÛdu, aby dezertéra dopadl. – 
Ale sotva stál obûma nohama nahofie,
propadl se náhle stropem pfiedsínû, visel
zaklínûn˘ ve vzduchu a kfiiãel na své kole-
gy o pomoc. Ten dÛm byl totiÏ cel˘ ze dfie-
va a vlivem zubu ãasu zchátral˘.
Ten, co chtûl chytat lidi, teì sám visel jako
li‰ka chycená v pasti!
Bylo nesmírnû komické vidût toho siláka
mezi nebem a zemí zaklínûného v trá-
mech a troskách prken a sly‰et ho volat
o pomoc! – 
Brzy ho s velkou námahou vysvobodili
z nebezpeãí a celá „lovecká spoleãnost“ se
teì musela vydat s nepofiízenou na zpá-
teãní cestu, aby nikoho z nich v chátrají-
cím domû nezabila padající prkna. ·tvaná
„zvûfi“ byla dávno daleko a v bezpeãí. – 
Stará Englischka, jinak dobromyslná Ïen-
ská, byla velmi rozãilená. Zufiila kvÛli od-
vodu sv˘ch synÛ a bez pfiestání nadávala:
„Vy lupiãi, vy povaleãi, vy psi – vy mi chce-
te ukrást mého syna? – – Nemám beztak
uÏ jednoho v armádû? atd., atd.“
Za neustálé hanobení sluhÛ zákona i ma-
gistrátu ji obecní sluha Weiss zatkl a odve-
dl do vefiejné vûznice, aby se zodpovídala
za své nadávky. Musela ve vûzení strávit
nûkolik dní, dokud ji Englisch, její star˘
muÏ, mnoha dobr˘mi slovy neosvobodil.
–
Tato neobyãejná Ïena ze star˘ch ãasÛ
zemfiela roku 1834, její dobromysln˘ muÏ
ode‰el na vûãnost o rok dfiíve. –

Cholera v R˘mafiovû
Tato odporná a nebezpeãná nemoc má
pÛvod v Asii a roku 1831 byla za války
Ruska s Asií zavleãena do Evropy, roz‰ífiila
se v ruské fií‰i a pfies Polsko se dostala do
Nûmecka a v‰ech ostatních zemí Evropy.1 –
V Uniãovû stejnû jako po celé rovinû se

(PfieloÏila Jitka Procházková)

1 ProtoÏe v‰eobecnû panuje extrémní nevûdomost o podstatû nemocí, o cholefie a jin˘ch epidemiích obzvlá‰tû, jak mezi lidem, tak
u vût‰iny lékafiÛ, nelze se divit, Ïe kolují o pfiíãinû, pfiípadnû o ‰ífiení této obávané nemoci hloupé povûsti. Masa neznalého lidu, kr-
mena fale‰n˘mi teoriemi takzvané vûdy, kterou ov‰em není, a kterou stát fiádnû podporuje, vûfií pevnû, Ïe takové nemoci se vzná-
‰ejí ve vzduchu a náhle pfiepadají nevinné a po‰etilé lidi – nebo táhnou podobni fiemeslnickému tovary‰i ze zemû do zemû, tu
i tam zaklepají a Ïádají, zda smûjí dovnitfi! – – Je hrozné, kam aÏ hloupost lidu sahá. Nikdo si nedá tu námahu pfiem˘‰let o tom,
Ïe témûfi kaÏdá nemoc vzniká pfiímo v tûle kaÏdého ãlovûka a je v nûm pûstována nepfiirozen˘m Ïivotem jako: poÏíváním zvífiecích
mrtvol, nadmûrn˘m pitím alkoholu, nedostatkem péãe o pokoÏku, vdechováním nezdravého vzduchu ve dne a hlavnû v noci
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objevila tato nemoc uÏ v ãervnu 1832
a zchvátila tisíce lidí.2 –
V horách se vyskytla na konci srpna roku
1832. Bûhem jednoho mûsíce zemfielo
v R˘mafiovû 62 lidí, star˘ch i mlad˘ch, bo-
hat˘ch i chud˘ch. – 
Já jsem byl zrovna na posvícení doma
u rodiãÛ, ktefií také mûli pfiíznaky této ne-
moci, jelikoÏ jsem v‰ak pfii‰el na náv‰tûvu
nenadále, radost zapfiíãinila obrat k uzdra-
vení, a tfiebaÏe chuÈ k jídlu chybûla, ne-

bezpeãí bylo zaÏehnáno. – 
TutéÏ nedûli odpoledne jsem s nûkolika ka-
marády nav‰tívil hfibitov. Tfii hrobníci mûli
plno práce, aby pfiipravili potfiebné hroby,
protoÏe zrovna o posvícenské nedûli tu by-
lo 14 mrtvol z R˘mafiova a okolí a 12 obû-
tí cholery muselo b˘t pochováno v pondû-
lí – to se tu nestalo od ãasÛ moru v roce
1679!3

UÏ rok pfiedtím vlády v‰ude uãinily vhodná 
opatfiení,4 aby byla hrÛzná nemoc zastavena.

Na v‰ech hranicích byly umístûny kordó-
ny, postaveny karanténní domy,5 dokonce
byly zfiízeny samostatné hfibitovy na vol-
ném prostranství obehnané plotem – ale
v‰echno bylo zbyteãné6 – neboÈ vzduch se
‰ífiil v‰ude, a tím i nemoc!7 – Já sám, jenÏ
toto pí‰u, jsem musel tuto nemoc pfieko-
nat v fiíjnu 1832 – a je‰tû dvakrát v letech
1833 a 1834 a naposledy 1855 – vÏdy
jsem v‰ak beze strachu s pomocí BoÏí pfie-
Ïil!

v místnostech s pevnû zavfien˘mi okny, a mnoh˘m dal‰ím, co souvisí s fiádnou hygienou (péãí o zdraví). Onemocní-li náhle jeden
ãlovûk, nebo jak se stává pfii epidemiích, celá populace, ãlovûk sám není rozhodnû vinen, hfií‰ník v‰ak hledá obûtního beránka za
své zloãiny v‰ude, jen ne u sebe, pfied vlastními dvefimi. – 
V ãasopisu „Pion˘r“ Berlín S. W. Königgrätzerstraße 7C III. pí‰e v‰eobecnû znám˘ a zaslouÏil˘ uãitel zdravovûdy hrabû Adolf von
Zedtwitz ve Vídni o strachu z nákazy toto:
„Ve star˘ch dobách nebyl strach z nákazy roz‰ífien tak jako dnes a v˘chodní národy ho aÏ donedávna vÛbec neznaly, neÏ jsme jim
ho teprve v novovûku v‰típili, jak zmínil hrabû Moltke ve sv˘ch dopisech z Konstantinopole, Ïe lidé beze strachu nosili na ramenou
ty, ktefií podlehli moru, a jak potvrzují profesor Drasche i Dr. Beck, kter˘ roku 1877 v Bagdádu o‰etfioval nûkolik stovek nemocn˘ch
morem a on sám i v‰ichni jeho pomocníci zÛstali u‰etfieni.
Dne‰ní kult bacilÛ a nákazy je s ohledem na du‰evní a materiální blahobyt obyvatelstva sv˘mi nesmírn˘mi následky právû tak od-
souzeníhodn˘, jako byl dfiíve hon na ãarodûjnice, a proto jsou povinni v‰ichni, ktefií berou váÏnû osvûtu a blaho bliÏních, proti té-
to povûfie vÏdy a v‰ude se v‰í rozhodností bojovat, neboÈ ve skuteãnosti neexistují infekãní (nakaÏlivé) nemoci, které se letm˘m kon-
taktem (tedy ve vzduchu) rozmnoÏují, jinak by uÏ lidstvo dávno vymfielo – jsou smy‰lenkou panující ‰kolské medicíny!“ – – – 

2 Nevûdomostí lékafiÛ. Pfii správné léãbû nemusel zemfiít ani jeden ãlovûk. Viz „Nové léãitelské umûní“.
3 KaÏd˘ pfiece uzná, Ïe právû posvícení s nadmírou jídla a pití zapfiíãinilo velk˘ poãet úmrtí, nebo byl snad zrovna v tento den

„vzduch“ rozhofiãenûj‰í a zlostnûj‰í, Ïe mûl na veselé lidi zniãující úãinek? – D. H.
4 Nejen správná, která by byla mohla zabránit ne‰tûstí, jak brzy uvidíme.
5 Naprosto zbyteãn˘ hokuspokus, bûÏn˘ je‰tû dnes.
6 Jak jsem uÏ v˘‰e pfiedvídal!
7 Ano, zl˘ „vzduch“, co v‰echno zpÛsobuje; chce fiíct, musí‰ vydrÏet!

Není ov‰em skvûlé, kdyÏ má ãlovûk takového obûtního beránka?
Není-liÏ pravda, milí lidé? Tak jen do toho, hfie‰te, vzduch je v‰ím vinen a ãlovûk jen tûÏko chápe, jak mohl b˘t BÛh tak nerozum-
n˘, Ïe stvofiil tak zhoubn˘ a démonick˘ element! Teì jsem to teprve pochopil! Proto se lidé úzkostlivû zavírají pfied ãerstv˘m vzdu-
chem, proto radûji vysedávají v morov˘ch doupatech pln˘ch tabákového koufie, aby unikli nebezpeãnému „vzduchu“! V tom to
vûzí! Ó svatá prostoto! D. H.

Vzhledem k vynikajícímu poãasí a v˘borné organizaci si dovoluji tuto
akci hodnotit velmi kladnû. V roce 2016 jsem se jí nemohl kvÛli drob-
né operaci zúãastnit. Ale roku 2015 jsem jel coby cyklista trasu dlouhou
14 kilometrÛ, od startu do cíle v areálu westernové ‰koly v Janovicích
s otoãkou u chaty Orientky. Tato trasa je v˘borná, skoro stále po rovinû,
jen s velmi mírn˘m stoupáním od odboãky z Opavské k pile.
Leto‰ní 10kilometrovou traÈ jsem si odzkou‰el naneãisto 14 dní pfied
skuteãnou padesátkou. Stoupání z R˘mafiova do Hornomûstské zatáãky

by je‰tû ‰lo, ale dal‰í stoupání je trochu kruté. Bylo to znát i na úãasti
pouh˘ch ãtyfi cyklistÛ.
Pfiiznávám se, Ïe v 82 letech mého vûku uÏ to není jako ve ãtyfiiceti.
Chtûl bych jen dodat, Ïe trasu Edrovice – ·karedá jedle jezdím bûÏnû,
bez velké únavy. Myslím, Ïe na tuto trasu by se pfiihlásilo více úãastní-
kÛ.
Nechci ani nemám právo tímto radit organizátorÛm. Prosím, berte to jen
jako drobnou poznámku. Ladislav Urban

Nûco málo k R˘mafiovské padesátce

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 Divadlo bez stfiechy 
s komedií Prokleté dûdictví

Bc. Michal Koutn˘, kastelán hradu Sovince
Petr ·enkyfiík, Historická posádka ·pinavci

Akce hradu Sovince

Foto: Petr ·enkyfiík
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UÏiteãná informace

ZboÏí z druhé ruky, které je je‰tû v záruce? Nevûfite tomu
Spotfiební zboÏí ãasto za svÛj Ïivot vystfiídá více
neÏ jednoho majitele. Jak je to ale u pouÏitého zbo-
Ïí se zárukou? MÛÏete se spolehnout na pfiiloÏen˘
záruãní list?
V na‰í spotfiebitelské poradnû se setkáváme
s mnoha pfiípady, kdy lidé nakoupí v bazaru
nebo zastavárnû s tím, Ïe ke zboÏí dostanou
je‰tû platn˘ záruãní list. Îijí pak v pfiesvûd-
ãení, Ïe mohou se záruãním listem pfiijít do
prodejny pÛvodního prodejce a vyuÏít právo
na reklamaci. „Uplatnûní reklamace vût‰i-
nou probûhne bez potíÏí, problém v‰ak na-
stává ve chvíli, kdy podnikatel reklamaci
uzná a rozhodne se vrátit za zboÏí peníze.
Obchodníci totiÏ odmítají vydat peníze jiné
osobû, neÏ která je uvedena na originální
faktufie. Ne‰Èastn˘ majitel se tak ocitne v pa-
tové situaci, kdy mu po uznané reklamaci zÛ-
stanou jen prázdné ruce,“ uvádí Luká‰
Zelen˘, vedoucí právního oddûlení spotfiebi-
telské organizace dTest. 
Je tfieba si uvûdomit, Ïe záruka není nevidi-
telnou aurou, která se jen tak vzná‰í nad za-
koupen˘m zboÏím po dobu dvou a více let.
Vzájemná práva a povinnosti existují vÏdy
mezi dvûma osobami, které mezi sebou mají
urãit˘ závazek. KaÏd˘, kdo si nûco koupí,

mÛÏe uplatnit reklamaci vÛãi tomu, kdo
v daném vztahu vystupuje jako prodávající.
„Pokud zakoupíte zboÏí v zastavárnû, za va-
dy zboÏí vám odpovídá právû tato zastavár-
na, nikoliv nûkter˘ z pfiedchozích majitelÛ,
nebo dokonce v˘robce zboÏí. Jinak tomu sa-
mozfiejmû je, pokud bazar ãi zastavárna vy-
stupují pouze jako zprostfiedkovatelé smlou-
vy. V takovém pfiípadû zboÏí kupujete pfiímo
od pfiedchozího majitele a za vady zboÏí vám
odpovídá on,“ vysvûtluje Luká‰ Zelen˘. 
U pouÏitého zboÏí je v‰ak odpovûdnost pro-
dávajícího za vady znaãnû limitovaná. Kdo
kupuje zboÏí z druhé ruky, musí poãítat
s tím, Ïe není v perfektním stavu, a nemÛÏe
reklamovat vady, o kter˘ch pfii koupi vûdûl.
Pokud je navíc v pozici prodávajícího ãlo-
vûk, kter˘ se prodejem zboÏí neÏiví, mohou
si strany pfiedem ujednat, Ïe zboÏí reklamo-
vat vÛbec nepÛjde.
Chce-li vlastník se zboÏím pfienechat kupující-
mu i svÛj záruãní list, mûlo by dojít nejlépe
k písemnému postoupení práv z vadného plnû-
ní. Práva totiÏ nepfiecházejí na nového vlastní-
ka automaticky a k inkasování penûz za zboÏí
nestaãí pouze zamávat v prodejnû záruãním
listem. „Není na tom nic nespravedlivého.

PouÏité zboÏí si jeho druh˘ nebo tfietí majitel
obvykle koupí za sníÏenou cenu, není proto dÛ-
vod, aby na nûj automaticky pfiecházel nárok
na vrácení plné kupní ceny vÛãi prvnímu pro-
dávajícímu. Pokud má nároky pÛvodního ma-
jitele uplatÀovat nûkdo jin˘, mûlo by se tak stát
s jeho poÏehnáním,“ fiíká Zelen˘.
AÏ se tedy ocitnete v bazaru nebo zastavárnû
zlákáni nabídkou zboÏí, ke kterému je‰tû 
existuje platn˘ záruãní list, nezapomeÀte se
prodavaãe zeptat, jestli vám mÛÏe od pfied-
chozího majitele zajistit také podepsané po-
stoupení práv z vadného plnûní. „Lze pfied-
pokládat, Ïe se asi nesetkáte s jinou neÏ ne-
gativní odpovûdí. V takovém pfiípadû radíme
dát od koupû ruce pryã, anebo se smífiit s tím,
Ïe vám záruãní list bude dobr˘ akorát na
podpal v kamnech,“ dodává Luká‰ Zelen˘. 
Písemn˘ vzor „postoupení práv z vadného
plnûní“ naleznou spotfiebitelé zdarma na in-
ternetov˘ch stránkách spotfiebitelské organi-
zace dTest. Helena Diesing, dTest

V‰echno, co potfiebujete vûdût o záruãní opravû
Chcete-li reklamovat zboÏí, je podle zákona va‰ím
primárním nárokem bezplatná oprava. Mnohdy ale
vada pfietrvává, i kdyÏ se prodejce tváfií, Ïe je re-
klamace uÏ u konce. Jak má záruãní oprava vypadat
a co dûlat, kdyÏ nejste s nápravou spokojeni? Kdy
mÛÏete Ïádat vrácení penûz? A co kdyÏ prodávající
reklamovanou vadu odstraní, ale podafií se mu pfii-
tom po‰kodit zboÏí jin˘m zpÛsobem?
Zákon nijak blíÏe nespecifikuje, jak˘m zpÛso-
bem má prodávající pfii odstraÀování vady
zboÏí postupovat. Podle názoru ãesk˘ch soudÛ
je v‰ak prodávající povinen „provést záruãní
opravu s ve‰kerou odbornou péãí takov˘m
zpÛsobem, aby vada byla fiádnû a beze zbytku
odstranûna a prodaná vûc nebyla v dÛsledku
v˘skytu vady ani opravy jinak znehodnoce-
na“. Za záruãní lze pfiitom povaÏovat pouze

takovou opravu, kterou pro vás na své náklady
zajistí prodávající v rámci uznané reklamace.
Pokud si za odstranûní vady musíte pfiiplatit,
jedná se o opravu mimozáruãní a pro tu platí
úplnû jiná pravidla.
Paní Monika reklamovala látkovou korbiãku
koãárku, jejíÏ dno se po pár t˘dnech uÏívání
zcela protrhlo. Prodávající reklamaci uznal
a nechal zboÏí na své náklady opravit. KdyÏ se
v‰ak korbiãka vrátila z reklamace, byl po celé
délce jejího dna viditeln˘ ‰ev v místech, kde
do‰lo k protrÏení materiálu. Na nespokojenost
paní Moniky reagoval prodejce prohlá‰ením,
Ïe v˘robek je pfiece po opravû plnû funkãní.
„To je sice pravda, jenÏe povinností prodejce
je provést záruãní opravu takov˘m zpÛsobem,
aby neutrpûly ani estetické vlastnosti v˘robku.
Jin˘mi slovy, v˘robek by mûl po záruãní opra-
vû fungovat i vypadat tak, jako by se na nûm
nikdy Ïádná vada nevyskytla,“ vysvûtluje
Luká‰ Zelen˘, vedoucí právního oddûlení
dTestu.
Jak postupovat, kdyÏ nejste s provedenou 
opravou spokojeni? Musíte uplatnit novou re-
klamaci? „Ihned po pfievzetí zboÏí z reklamace
ve‰keré nedostatky provedené opravy prodejci
vytknûte. Pokud nezjedná nápravu ani bûhem
zbylého ãasu do konce zákonné 30denní lhÛty
k vyfiízení reklamace, mÛÏete od smlouvy od-
stoupit,“ fiíká Luká‰ Zelen˘. Zákonná lhÛta
neslouÏí jako stra‰ák nutící prodávajícího, aby
reklamaci jak˘mkoli zpÛsobem odbyl a vrátil
v˘robek co nejrychleji spotfiebiteli. I pokud re-
klamaci stihne vyfiídit do 30 dnÛ od uplatnûní,
ale neprovede opravu pofiádnû, znamená to, Ïe
lhÛta marnû uplynula. V takové situaci máte

právo odstoupit od smlouvy a poÏadovat vrá-
cení kupní ceny. Není to v‰ak va‰e povinnost.
MÛÏete se nadále domáhat sv˘ch zákonn˘ch
nárokÛ z vadného plnûní.
Lidé si ãasto stûÏují, Ïe jim prodejci vyfiízení
reklamace opravou vnucují, i kdyÏ v reklamaã-
ním protokolu za‰krtnou jinou volbu. „Podle
zákona existuje urãitá hierarchie nárokÛ, které
mÛÏe spotfiebitel pfii reklamaci uplatÀovat.
Primárnû lze Ïádat bezplatnou opravu, a není-
li to vzhledem k povaze vady nepfiimûfiené, i v˘-
mûnu za nov˘ kus. Teprve v pfiípadû, Ïe oprava
ani v˘mûna zboÏí nejsou moÏné, vzniká spotfie-
biteli právo odstoupit od smlouvy. Namísto kte-
réhokoli z uveden˘ch nárokÛ si spotfiebitel mÛ-
Ïe vÏdy zvolit pfiimûfienou slevu z kupní ceny,“
objasÀuje Luká‰ Zelen˘. I kdyÏ tedy v rekla-
maãním protokolu uvedete, Ïe Ïádáte vrácení
penûz, nemusí vám prodávající vyhovût, zjistí-
li pfii diagnostice vady, Ïe je moÏné reklamaci
fie‰it opravou ãi v˘mûnou. Mûl by ale zjistit,
zda s takov˘m zpÛsobem vyfiízení reklamace
souhlasíte, nebo zda si pfiejete radûji uplatnit
nárok na pfiimûfienou slevu z ceny.
„Pozor ale na situace, kdy prodávající vadu
sice odstraní, ale podafií se mu po‰kodit zboÏí
jin˘m zpÛsobem. Reklamaci bude v takovém
pfiípadû nutné povaÏovat za vãasnû vyfiízenou,
to vám v‰ak nebrání uplatnit nárok na náhra-
du vzniklé ‰kody,“ uzavírá Zelen˘.

Vanda Jaro‰ová, dTest

Foto: zdroj dTest
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Rozsocha Mraveneãníku ve smûru od jihu pfiipomíná tfii stejné vrchol-
ky, které se od sebe témûfi neli‰í. Z jakéhokoliv jiného pohledu je v‰ak
vidût, Ïe prostfiední hora z nerozluãné trojice Mraveneãník (1343 m),
Dlouhé stránû (1350 m) a Vfiesník (1342 m) je pfiece jen ponûkud nety-
pická. Její vrchol je zarovnan˘ do naprosté roviny a po obvodu vede zá-
bradlí. Také na vrchol vedou, svûte, div se, schody. I kdyÏ je to pohled,
kter˘ se turistÛm nask˘tá jen asi poslední ãtvrt století, stala se tato hora
témûfi stejnû proslulou jako tfieba Pradûd. Vrchol Dlouh˘ch strání totiÏ
ukr˘vá nejv˘‰e poloÏenou vodní nádrÏ v âesku, která je navíc souãástí
pfieãerpávací vodní elektrárny s nejvût‰ím instalovan˘m v˘konem
v Evropû, a aby tûch nej nebylo málo, tak je i po 20 letech od zprovoz-
nûní asi stále nejdiskutovanûj‰í stavbou JeseníkÛ.
Lidé, ktefií zdej‰í krajinu nav‰tíví, se totiÏ mnohdy sami nemohou shod-
nout, jak se k tomuto technickému dílu postavit. Je to nesmazateln˘
vfied na tváfii horské krajiny, nebo unikátní v˘tvor lidsk˘ch rukou, kter˘
si zaslouÏí obdiv? Je to moloch, pomník megalomanství sv˘ch tvÛrcÛ,
nebo v˘znamn˘ regulaãní prvek energetické soustavy, kter˘ roãnû u‰et-
fií tisíce tun skleníkov˘ch plynÛ, které by jinak proletûly komíny elekt-
ráren? Je to místo totální devastace krajiny, jeÏ je nadobro zniãena, ne-
bo ukázka toho, jak lze technick˘ provoz zakomponovat do hor tak, Ïe
se sem mohou vrátit zvífiata i chránûné rostliny? Îe je to mnoho otázek?
Je, a je‰tû více papíru bylo popsáno studiemi, které dokazovaly, Ïe má
pravdu jedna, ãi druhá strana. I já mám svÛj názor, ale nejsem hoden
hodnotit. Snad jen fakt, Ïe toto místo roãnû nav‰tíví 40 tisíc turistÛ, o nû-
ãem svûdãí. Z osobní zku‰enosti vím, Ïe jejich pfiítomnost v tûchto ho-
rách je mnohem vût‰í zátûÏí neÏ samotná elektrárna.
KdyÏ vystoupáte po schodech nebo po okruÏní silnici aÏ k zábradlí ná-
drÏe, moÏná pochopíte, proã se tomuto místu také fiíká „zrcadlo nebe“.
Kromû nebesk˘ch v˘‰in se totiÏ v temné hladinû tohoto neuvûfiitelného
bazénu, vykutaného do ‰piãky hory, mohou zhlíÏet jen ptáci. Dokonce
existuje pouze jedno místo, odkud mÛÏete zjistit, kolik je v nûm vody,
aniÏ byste vystoupali k jeho okraji. Tím místem je ochoz na vysílaãi
Pradûdu. Jedinû odsud je vidût i dno nádrÏe, je-li zcela vypu‰tûna.
VraÈme se ov‰em do historie této pozoruhodné oblasti. UÏ v 16. století
se tady pásla stáda. Tehdy se celé vrcholové oblasti rozsochy
Mraveneãníku fiíkalo Wiesenberger Haide – tedy Vízmberské hole.
Pokud je mapa velkolosinského a vízmberského panství z roku 1739
vystavená na zámku ve Velk˘ch Losinách pfiesná, tak právû nûkde tady,
v místû horní nádrÏe elektrárenské soustavy, byly nejlep‰í pastviny.
Dokonce sem vyhánûli na pastvu i voly, a tak se tomuto místu fiíkalo ta-
ké Volská louka. V 17. století se dokonce vedly spory o to, kdo zde bu-
de pást, neboÈ pfii rozdûlení pÛvodního velkolosinského panství mezi Ïe-
rotínské dûdice vzniklo jakési právo pást zde dobytek nejen pro majite-

le vízmberského panství,
ale také stáda pfiináleÏe-
jící k panství s centrem
v pomûrnû vzdálené
Rudû nad Moravou.
Dokud obû tato dominia
spravovali pfiíslu‰níci
Ïerotínského rodu, nûjak
se spolu domluvili. Poté,
co bylo rudské panství
Ladislavu Velenovi ze
Îerotína po Bílé hofie
zkonfiskováno a pfiidûle-
no Lichten‰tejnÛm, chtû-
li noví majitelé toto prá-
vo nadále uÏívat. Padla
v‰ak kosa na kámen
a spory o to, ãí dobytek
zde bude spásat horské
pastviny, pfietrvávaly
mnoho let.

Mimochodem, pastva v horách mûla svá pravidla. Dobytek sem pastev-
ci vyhánûli o svátku BoÏího tûla a zÛstávali zde do konce srpna. Po zby-
tek roku byl tento kraj opu‰tûn˘ a jen obãas sem zavítali hajní a lovci.
Vzhledem k odlehlosti zdej‰ích hor to byl kraj pln˘ zvûfie. Dokonce ani
turisté sem moc nechodili, neboÈ s v˘jimkou Franti‰kovy myslivny tu
chybûl jak˘koliv záchytn˘ bod. Tûch pár loveck˘ch chat slouÏilo témûfi
v˘hradnû lovcÛm, a tak turisté mífiili spí‰e na hlavní hfieben. Nic na tom
nezmûnilo ani 20. století, kdy poãet v˘letníkÛ v ostatních ãástech
Hrubého Jeseníku stoupal témûfi exponenciální fiadou. Na mapû vydané
ve dvacát˘ch letech k jednomu z tehdej‰ích kniÏních turistick˘ch prÛ-
vodcÛ není ve vrcholové oblasti masivu Mraveneãníku zaznamenána
jediná znaãená turistická trasa.
Stavba elektrárny v‰ak tuto idylu naru‰ila. UÏ v roce 1958 zaãali ener-
getici váÏnû uvaÏovat o stavbû velké pfieãerpávací vodní elektrárny.
Zjednodu‰enû toto dílo tvofií dva obfií kbelíky s vodou. Jeden slouÏí ja-
ko rezervoár, kam se v dobû nízké spotfieby energie ãerpá za „levnou“
pfiebyteãnou energii voda. V dobû ‰piãky, kdy je proudu nedostatek, vo-
da putuje opaãn˘m smûrem. To je i pfiípad soustavy Dlouhé stránû. I zde
je v dobû pfiebytkÛ ãerpáno z dolní nádrÏe vzhÛru, v dobû nedostatku
putuje voda pfies turbíny dolÛ, aby dotovala rozvodnou síÈ potfiebn˘m
v˘konem.
V rámci v˘bûru vhodné lokality bylo projektantÛm jasné, Ïe pro dosa-
Ïení velkého rozdílu v˘‰ek obou nádrÏí bude nutné situovat zafiízení nû-
kam do hor. Jeseníky byly jen jedním z mnoha míst, o kter˘ch se uva-
Ïovalo. A ani zde nebyla zvaÏována pouze lokalita Dlouh˘ch strání.
Kromû ní byl pro umístûní horní nádrÏe soustavy zkoumán napfiíklad
Medvûdí hfibet, Bradlo, âerná stráÀ, Bfiidliãná a dokonce i Velk˘ Dûd ãi
Vysoká hole. Následné vyhodnocení pak urãilo jako nejvhodnûj‰í loka-
litu právû Dlouhé stránû.
V roce 1969 bylo definitivnû rozhodnuto, Ïe se bude stavût právû zde.
Není bez zajímavosti, Ïe kromû energetické funkce mûla mít pfiehrada
pÛvodnû i funkci vodárenskou, jako zdroj pitné vody pro ·umpersko.
Pozdûji v‰ak projektanti od tohoto zámûru upustili.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku

Zrcadlo nebe, osm˘ div svûta nebo obluda obludná (1. ãást)

Kam na v˘let

Pohled z Pradûdu na Dlouhé stránû, vpravo vûtrníky na Medvûdí hofie

Dlouhé stránû – horní nádrÏ Fota: Ing. Miloslav MarekDlouhé stránû – dolní nádrÏ
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Na Mistrovství âR ve stfielbû z kulov˘ch zbraní, které se konalo
9.–10. záfií v Plzni, byli z na‰í skupiny MSS (Moravian Sports
Shooters) pfii Gymnáziu R˘mafiov nominováni ãtyfii stfielci: Matûj
Rampula soutûÏil ve tfiech disciplínách (rychlopalná, sportovní
a standardní pistole juniorÛ), Jitka a Jaroslava JeÏkovy v disciplínách
sportovní pistole Ïen a standardní pistole muÏÛ (disciplína nebyla ja-
ko obvykle pro kategorii Ïen otevfiena) a nováãek Barbora Holubová
ve sportovní pistoli dorostenek.
Matûj podle oãekávání zopakoval medailovou bilanci z minulého ro-
ku a získal titul mistra âR ve v‰ech tfiech disciplínách, i kdyÏ v po-
slední standardní pistoli to bylo velice tûsné a Matûj svého soupefie
porazil pouze vût‰ím poãtem stfiedov˘ch desítek. Svou medailovou
bilanci doplnil je‰tû titulem ve sportovní pistoli juniorsk˘ch druÏstev
za Moravskoslezsk˘ kraj.
Jitka skonãila ve sportovní pistoli na druhém místû za ·árkou
Jonákovou z Dukly PlzeÀ. Spoleãnû s Jaroslavou, která skonãila pat-
náctá, a Marcelou Königovou z Horního Bene‰ova potom vybojova-
ly pro Moravskoslezsk˘ kraj druhé místo v druÏstvech.
V disciplínû standardní pistole neumoÏnil program Jitce startovat,
protoÏe v dané chvíli soutûÏila ve finále sportovní pistole, a tak se
nám rozpadlo spoleãné druÏstvo. Je to ‰koda, pfii v˘konnosti Matûje,
Jitky a Jaroslavy by byla medaile témûfi jistá. Jaroslava nakonec (ja-
ko druhá mezi Ïenami) v kategorii muÏÛ skonãila sedmnáctá.
V̆ bornû si vedla i nejmlad‰í ãlenka t˘mu. Pro Barboru byla v její

první sezónû úspûchem uÏ samotná nominace na MâR. Pfii závodû si
vybrala svÛj smoln˘ okamÏik, kdyÏ jí pfii prvních ranách v soutûÏi
prsknul do oãí stfieln˘ prach a podráÏdûné oko zaãalo slzet. Pfiesto bo-
jovala stateãnû a obsadila patnácté místo. Spoleãnû s dûvãaty z SSKP
Ostrava obsadila tfietí místo v druÏstvech.

·tefan Jano‰Èák, fota: Petr âern˘, Vildomcová

Stfielci pfiivezli z mistrovství republiky sedm medailí

Sport

Zlatá medaile a titul mistra âR patfií opût Matûji Rampulovi

Medailovou bilanci doplnil Matûj je‰tû titulem ve sportovní pistoli ju-
niorsk˘ch druÏstev za Moravskoslezsk˘ kraj

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 20. 10. 2017

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek
12. 10. 2017 
do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

19/2017
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V tûchto dnech probíhají ostfie sledované zápasy domácího poháru muÏÛ MOL
Cup. Obdobou této soutûÏe je pohár nesoucí název Ondrá‰ovka Cup, kter˘ je 
urãen naopak pro mládeÏnická muÏstva napfiíã celou republikou.
V této sezónû jsme mûli v poháru zastoupení hned ve tfiech kategoriích,
a to U13, U11 a U8. V‰echna muÏstva absolvovala v rámci turnajÛ pfied-
kola. I kdyÏ k postupu do kvalifikace chybûlo málo, nakonec se do dal-
‰ích bojÛ dostali jen na‰i nejmen‰í. Ti v úter˘ 19. záfií zmûfiili síly s muÏ-
stvy, která byla nasazena pfiímo do kvalifikace bez bojÛ v pfiedkolech.
âekala na nás muÏstva MFK Karviná, 1. SK Prostûjov, Baník Ostrava,
Slávia KromûfiíÏ, FK Tfiinec, Vítkovice a domácí ·umperk.

Na‰i kluci ochutnali atmosféru zápasÛ poprvé aÏ na konci leto‰ních
prázdnin a sbírají první zku‰enosti, pfiesto si nevedli vÛbec ‰patnû a sv˘-
mi v˘kony pfiekvapili. V úvodním utkání turnaje jen tûsnû podlehli
Karviné 2:1, kdyÏ jedinou na‰i branku vstfielil ·imko a soupefi rozhodl
o svém vítûzství aÏ tûsnû pfied koncem utkání. V druhém utkání prohrá-
li 3:1 s Prostûjovem, v závûru sniÏoval Kastner. Ve tfietím utkání byl
Baník Ostrava nad jejich síly a podlehli mu 4:0. Prvních bodÛ se ale pfie-
ce jen doãkali. Nejdfiíve dokázali remizovat s Hanáckou Slávií KromûfiíÏ
2:2 po brankách ·imka, pfiiãemÏ vítûzství jim uteklo zase aÏ v samotném
závûru. V̆ hra pfii‰la v dal‰ím zápase – dokázali porazit Tfiinec 4:0.
Branky vstfielili ·imko, Casciani, Cicko a Va‰tík. Kluci byli povzbuzení
vítûzstvím a pfii‰lo hned dal‰í. Domácí ·umperk porazili 3:1; tentokrát se
trefili ·imko, Viktor Strnadel a Va‰tík. V posledním utkání nároãného
turnaje je ãekaly Vítkovice, které v‰ak potvrdily svoji kvalitu a porazily
na‰e 7:2. R˘mafiovské góly dali
Casciani a Kastner.
Na postup do republikového finále
to nebylo, ale koneãné 6. místo
a hlavnû pfiedvedené v˘kony jsou
pfiíslibem do budoucna. V‰ichni
hráãi si zaslouÏí velikou pochvalu.
Turnaje se zúãastnili pod vedením
trenérÛ Petra Pally a Luìka ·imka
hráãi ·tûpán PeÀáz, Richard
Boroviãka, Robert Casciani, Jakub
Kastner, Radek Strnadel, Viktor
Strnadel, Ludûk ·imko, Martin
Cicko, ·tûpán Tkadleãek, EvÏen
Va‰tík, David Than Long Do
a Miroslav Matou‰ek.
Koneãné pofiadí kvalifikace:
1. FC Baník Ostrava (postup), 
2. MFK Vítkovice (postup), 3. 1. SK
Prostûjov (postup), 4. MFK Karviná
(postup), 5. SK Hanácká Slavia
KromûfiíÏ, 6. SK Jiskra R˘mafiov, 
7. FK ·umperk, 8. FK Fotbal Tfiinec.

Foto a text: Petr Palla

Mlad‰í pfiípravka v poháru zabojovala

R˘mafiov‰tí badminto-
nisté se v Opavû 
zúãastnili 25. dûtského
turnaje pod názvem
Boreãek, kter˘ pofiádal
místní badmintonov˘
klub Boreãek Opava.
Turnaje se zúãastnilo
42 dûtí z rÛzn˘ch moravskoslezsk˘ch badmintonov˘ch klubÛ.
V‰echny kategorie hrály na dva sety do 15 pevnû na ‰est kol. V kate-
gorii chlapcÛ U11 nás reprezentoval Jan Vinohradník, kter˘ skonãil
na 3. místû. V kategorii dívek U13 se umístila jako ãtvrtá Lucie
Kalábová. Ve stejné vûkové kategorii chlapcÛ U13, která byla nejví-
ce obsazena, se na v˘borné 8. pfiíãce umístil Jan Hanu‰. V kategorii
dívek U15 se na 6. pozici umístila Petra Motalová. 

Foto a text: Michal Kaláb

Badmintonisté SK Badec Ryo 
na turnaji v Opavû
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R˘mafiovsko nepatfiilo v minulosti a ani dnes nepatfií mezi v˘znamné
ovocnáfiské oblasti. Je to kraj s drsn˘m klimatem, jeÏ patfií k nejde‰-
tivûj‰ím a nejchladnûj‰ím v âR (prÛmûrná roãní teplota je pouh˘ch 
6 °C). Kombinace krátkého léta, dlouhé zimy a nepfiízniv˘ch pÛdních
podmínek znaãnû omezuje sortiment ovocn˘ch druhÛ vhodn˘ch
k pûstování. UmoÏÀuje pûstovat v podstatû pouze základní ovocné
druhy – jablonû, slivonû, hru‰nû, tfie‰nû, vi‰nû a drobné ovoce, a to
navíc ve znaãnû omezeném poãtu odrÛd. 
Pfii toulkách r˘mafiovskou krajinou lze narazit na oblasti teplej‰í, 
ovocnáfisky bohat‰í (Ruda, Tûchanov, Mirotínek), ale i chladnûj‰í,
a tím chud‰í (Nová Ves, Malá Morávka). Témûfi v‰ude ale mÛÏeme na-
lézt prastaré ovocné stromy, nûmé svûdky minulosti. Stáfií mnoh˘ch
z nich je znaãné – napfi. neznámé odrÛdy jablonû z Dobfieãova, více
neÏ 150 let staré. BohuÏel se rychle ztrácejí v propadli‰ti dûjin, jako

kupfi. vzácná odrÛda hru‰nû Vévodkynû Eli‰ka z KfiíÏové cesty v Rudû. 
V tomto „ovocnáfiském seriálu“ bych rád pfiedstavil nûkteré staré 
ovocné odrÛdy, vhodné k pûstování na R˘mafiovsku, aÈ uÏ pÛvodu lo-
kálního, ãeského ãi evropského. MoÏná si nûkterou z nich na své za-
hradû vysadíte na tzv. „bujné podnoÏi“ ve formû vysokokmenu a bu-
dete se tû‰it z jejích plodÛ. A tfieba se z nich budou tû‰it i va‰e dûti,
vnuci, pravnuci…

1) Králické (Grulicher Apfel) 
PÛvod: neznám˘; odrÛda jablonû roz‰ífiená na severní Moravû a ze-
jména v Orlick˘ch horách.
Strom: tvofií veliké kulovité koruny s vûtvemi v pozdûj‰ím vûku mír-
nû se sklánûjícími.
Plodnost: záhy po v˘sadbû, vcelku hojnû, pravidelnû.
PoÏadavky: na pÛdu i polohu nenároãné, dafií se mu v chránûn˘ch
polohách i nad 600 m n. m.
Plod: velik˘, v prÛmûru 250 g, promûnlivého tvaru, plo‰‰í, Ïeberna-
t˘. Slupka je slab‰í, hladká, mastná, citrónovû Ïlutá, krytá aÏ z pÛlky
hnûdavû ãerven˘m pruhovan˘m líãkem. DuÏnina je tuhá, pozdûji ky-
prá, Ïlutavû bílá, velmi ‰Èavnatá, dobré, sladce navinulé (nakyslé)
chuti. Jádfiinec men‰í. V dobrém sklepû vydrÏí i do dubna.
·patné vlastnosti: v tepl˘ch polohách trpí padlím, roste kfiivû, tûÏko
se shání ve ‰kolkách.
Dobré vlastnosti: znaãná odolnost vÛãi klimatu, chorobám i ‰kÛd-
cÛm. Foto a text: Dimitrij Tyã ml.

(Zdroj: Kohout, K. Malá pomologie I – Jablka. 
SZN, 1960. 270 s.)

Ovocnické rozhledy

Zajímavosti z pfiírody

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

Soukromá fiádková inzerce
Prodám mláìata andulek rÛzného zbarvení. Cena: 100 korun za
kus. BliÏ‰í informace na tel.: 608 830 881.

Prodám novou dûtskou POST¯LKU Scarlett Dominik, pouÏíva-
nou 1 mûsíc (stahovací bok, materiál pfiírodní buk) + MATRACI (ko-
kos) s povlakem + KOLEâKA S BRZDOU. Tel. 606 386 119.
PÛvodní cena celkem 3 100 korun, NYNÍ 2 000 korun.
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