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Mûsto R˘mafiov má nej vánoãní 
strom v Moravskoslezském kraji

Nové jízdní fiády – odjezdy autobusÛ 
a vlakÛ z R˘mafiova

Ohlédnutí za adventem a svátky, 
vyhodnocení redakãních soutûÏí

Divadlo oÏije, demolice byla zaÏehnána, 
ochotníci dostali novou ‰anci

Klub biatlonu Bfiidliãná upravil lyÏafiské 
bûÏecké trasy

ročník XIX.
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Akademie gymnázia 2016

Pfiedvánoãní akademie gymnázia byla pfiehlídkou v‰eho, co studenti
umí a ãím se baví. Daniel Klement a Luká‰ Veigl ukázali speedcubing
– skládání Rubikovy kostky na ãas

Sekunda zahrála Snûhurku v nûmãinû – skvûlá Magda Niklová jako
zlá královna

Na gymnáziu jsou i v˘borné taneãnice – vystoupily juniorky ze ZU·
R˘mafiov s moderním tancem i orientální Neila Annidia

Do Ruska diváky zaváli i Los Rotopedos s písní Moscow v podání
kvarty. Kvartáni hráli také ãerné divadlo na motivy balady Svatební
ko‰ile nebo scénky z popov˘ch hitovek 

Pfied závûreãn˘m sborov˘m zpûvem anglick˘ch písní se na jevi‰tû posta-
vili oktaváni se svou pfiedstavou o tom, jak zvládnou maturitu  ZN

K jazykové v˘bavû studentÛ patfií obligátní angliãtina a nûmãina, ale
i ru‰tina – septima zazpívala KaÈu‰u

Primánci se pfiedvedli s vánoãní písní a pohádkov˘mi parodiemi na
Babu Jagu, Otesánka a KoblíÏka

Nad‰enec do westernov˘ch sportÛ Milan Foga‰ zase ovládání ho-
náckého biãe
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Nedá mi, abych se nezamyslel nad fenoménem oslav Silvestra a Nového
roku. Pomíjím nákupní ‰ílenství v‰eho, co se dá zkonzumovat v pevném
i tekutém stavu, v mnoÏství, za které by se nemusel stydût ani provian-
Èák armádního skladu potravin pfied vyhlá‰ením mobilizace. A následné
nezfiízené pfiejídání u komick˘ch silvestrovsk˘ch pofiadÛ nabízen˘ch
bezpoãtem televizních stanic. Dvû minuty do pÛlnoci. Zb˘vá závûreãn˘
pfiípitek s velkoduch˘mi pfiedsevzetími, jejichÏ plnûní trvá maximálnû
mûsíc, a pak hurá na finální ohlu‰ující ohÀostroj s megapetardami, fon-
tánami, dûlbuchy a fiímsk˘mi svícemi. âím hlasitûj‰í, tím lépe. Amatér‰tí
odpalovaãi musí b˘t zajisté posilnûni notnou dávkou alkoholu, aby tak
zodpovûdnou práci zvládli bezchybnû.
Îe pfieháním? Îe právû vy takové oslavy neuznáváte? V tom pfiípadû jste
zfiejmû jedni z mála, kter˘m mluvím z du‰e. Ti druzí se mnou urãitû ne-
budou souhlasit. Na to mají plné právo. VÏdyÈ oslava je pfiece oslava a ta
musí b˘t jaksepatfií okázalá, zejména ta novoroãní. Slavit se dá také od-
li‰n˘m a mnohdy i pfiíjemnûj‰ím zpÛsobem, ale to bychom odboãili od
tématu.
Pokusme si zodpovûdût jednoduchou otázku: Proã vítáme pfiíchod nové-
ho roku odpálením tisícÛ ohÀostrojÛ a petard? Ví to nûkdo? ProtoÏe je to
zvyk? ProtoÏe máme rádi hluãnou silvestrovskou atmosféru? Pravda bu-
de moÏná nûkde úplnû jinde.
První zmínky o ohÀostrojích pocházejí ze staré âíny pfiibliÏnû pfied dvû-
ma tisícovkami let, kdy byla pfiipravena první „petarda“, kdyÏ kuchafi
v zahradní kuchyni náhodnû smíchal dfievûné uhlí, síru a ledek. Poté, co
byla smûs vmûstnána do ucpané bambusové trubiãky a zapálena, explo-
dovala. Zvuk, kter˘ vznikl pfii explozi, byl pro lidi zcela nov˘ a vystra‰il
v‰echny Ïivé bytosti. âíÀané si domysleli, Ïe kdyÏ hrozn˘ zvuk dovede
vystra‰it lidi i zvífiata, mohl by také zastra‰it zlou sílu Nian, o které vûfii-
li, Ïe poÏírá úrodu a lidi samotné. A tak bûhem oslav lunárního Nového
roku házeli do ohnû bambusové trubiãky naplnûné smûsí, které explodo-
valy a vydávaly hlasité rány. Tím si âíÀané chtûli zajistit ‰tûstí a blaho-
byt po zbytek následujícího roku. Brzy v‰ak zaãali pouÏívat bambusové
petardy i na svatbách, pohfibech a pfii oslavách narození dítûte. 
OhÀostroje, které pÛvodnû mûly slouÏit k zahánûní zl˘ch duchÛ, jsou
v dne‰ní dobû pouÏívány jednodu‰e k oslavû Nového roku. Petardy se le-
tos ov‰em oz˘valy uÏ od konce listopadu, zapalovány pubescentními v˘-
rostky nikoliv k zastra‰ení zlé síly Nian, n˘brÏ k vlastnímu ‰kodolibému
pobavení, pla‰ení vystresovan˘ch zvífiat, k neplánovanému buzení bato-
lat a drásání nervÛ a sluchov˘ch orgánÛ star‰ích lidí. OhÀostroje zpÛso-
bují kromû toho i zneãi‰tûní ovzdu‰í a prostfiedí a pfiedstavují pomûrnû

velké riziko poÏáru a zranûní osob. Popálené ruce, ãásti tûla nebo utrÏe-
né prsty z leto‰ní novoroãní oslavy jsou toho smutn˘m dÛkazem.
To, Ïe snoubenci ve svatební den oznamují celému okolí troubením sva-
tebních vozidel, Ïe uzavírají manÏelství, a naveãer pak pompézním oh-
Àostrojem tuto slávu zavr‰í, mû tolik nepfiekvapuje. Spí‰ by mû pfiekva-
pilo, kdyby ti samí manÏelé po letech neúspû‰ného manÏelství cestou
z úspû‰ného rozvodového fiízení vytáhli na námûstí pyrotechniku a svû-
tu oznámili, Ïe rozvod probûhl k jejich naprosté spokojenosti. Nebo ta-
kov˘ neboÏtík – budiÏ mu zemû lehká – uvede ve své poslední vÛli, Ïe
jeho odchod má b˘t provázen ohlu‰ujícími petardami a oslniv˘m ohÀo-
strojem, stejnû skvûl˘m, jako byl jeho Ïivot. A pozÛstalí, chtíce nechtíce,
musí jeho vÛli vyplnit. 
Kdoví ãeho se je‰tû nadûjeme? Doba pomalu spûje k tomu, a toho se 
opravdu obávám, Ïe budeme oslavovat ohÀostroji nejen Nov˘ rok nebo
svatbu, ale i pohfiby, kfitiny, kaÏdoroãní narozeniny, návraty z dovolené...
MoÏná dojde i na zastra‰ování zl˘ch sil jako u âíÀanÛ, pak by ohÀostro-
je mohly bouchat po kaÏd˘ch televizních zprávách. JiKo

Pár slov... o oslavû novoroãních svátkÛ

Foto na titulní stranû: 
Miloslav Marek – Mrazivé okno (Mirotínek)
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Aktuálnû z mûsta

Z jednání zastupitelstva
Ve ãtvrtek 15. prosince se konalo ve velkém sále Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov ‰estnácté fiádné zasedání zastupitelstva v tomto volebním období. 
Na programu jednání byla zpráva o stavu ‰kolství za ‰kolní rok
2015/2016, dále rozpoãet mûsta na rok 2017, aktuální zpráva o hos-
podafiení mûsta a rozpoãtová opatfiení, stav plnûní vûcného rámce ak-
cí (integrovaného dokumentu) k 31. prosinci 2016, plán schÛzí rady
mûsta a zasedání zastupitelstva na rok 2017, zpráva o ãinnosti v˘bo-
rÛ kontrolního a finanãního za 2. pololetí 2016 a plán jejich práce na
rok 2017, vyuÏití budovy b˘valého dûtského oddûlení v areálu ne-
mocnice, návrh na vydání obecnû závazné vyhlá‰ky o noãním klidu,
majetkové záleÏitosti a bod rÛzné. Zastupitelé pfiijali celkem osma-
dvacet usnesení. JiKo, zdroj: materiály ZM

V˘sledek hospodafiení mûsta za rok 2016
Hospodafiení mûsta skonãilo v loÀském roce pfiebytkem ve v˘‰i 37 mil. korun.
Jde o nejlep‰í porevoluãní a jistû i pováleãn˘ v˘sledek hospodafiení mûsta.
Podílely se na nûm pfiedev‰ím tyto faktory: vy‰‰í v˘bûr daní od státu
a ekonomick˘ boom, na kterém participovalo i na‰e mûsto, vy‰‰í trÏ-
by za prodej mûstsk˘ch pozemkÛ, vy‰‰í neinvestiãní dotace a také ne-
plánovan˘ pfiebytek hospodafiení z roku 2015.
Celkové nav˘‰ení pfiíjmÛ oproti pÛvodnû schválenému rozpoãtu ãiní
14,1 mil. korun. Na stranû v˘dajÛ do‰lo k celkové úspofie oproti pÛ-
vodnû schválenému rozpoãtu o 22,9 mil. korun. Nejvíce úspor pfiine-
sly poloÏky zimní údrÏby a ãi‰tûní komunikací v dÛsledku mírn˘ch
zim a opravy a rekonstrukce komunikací, u nichÏ bylo podstatn˘ch 
úspor, aÏ poloviãních, dosaÏeno pfii v˘bûrov˘ch fiízeních na dodavate-
le staveb. Dal‰í úspora v˘dajÛ, resp. jejich ãasov˘ posun, vznikl nere-
alizováním plánovan˘ch v˘kupÛ nemovitého majetku. Prodávající
strany prodej protahovaly nebo pozastavily.
Minul˘ rok byl po finanãní stránce mimofiádn˘ i z toho dÛvodu, Ïe
jsme v nûm inkasovali rozvojové dotace z ROP Moravskoslezsko je‰-
tû za stavby z roku 2015 – rekonstrukci autobusového nádraÏí
a ·kolního námûstí ve v˘‰i 27,6 mil. korun, pfiitom celkové rozvojo-
vé dotace ãinily 29,6 mil. korun. ObdrÏeli jsme je na projekt dovyba-
vení kompostárny, pûstební ãinnost v mûstsk˘ch lesích, rekonstrukci
zelenû na hfibitovû a nûkteré men‰í projekty.
Naproti tomu mûsto neplánovanû vynaloÏilo vysokou ãástku 6,6 mil.

korun na opravy havarijních stavÛ kanalizace, vy‰‰í potfieby Z·, vy‰-
‰í v˘daje na kulturu, knihovnu, muzeum a rekonstrukce památek a ta-
ké sportovní ãinnost ve mûstû. Neplánovanû narostly i v˘daje na svoz
komunálního odpadu a investice do vefiejného osvûtlení.
Celkové pfiíjmy v roce 2016 dosáhly v˘‰e 214,5 mil. korun, celkové
v˘daje pak 177,5 mil. korun. Podafiilo se splatit plánované úvûry
a pÛjãky ve v˘‰i 13,2 mil. korun z pfiede‰lého roku 2015, kter˘ byl na
investice mimofiádnû nároãn˘, a rozpoãet mûsta si jimi tehdy vypo-
máhal. Také loÀsk˘ rok byl pfiitom investiãnû pomûrnû nároãn˘.
Mûsto v nûm proinvestovalo celkem 38,2 mil. korun. K 31. prosinci
2016 ãerpalo mûsto celkem tfii úvûry ve v˘‰i 37,4 mil. korun – na kou-
pi budovy Telecomu, na zateplení bytov˘ch domÛ ve vlastnictví mûs-
ta a na spolufinancování investic mûsta v letech 2012–2013. Dva prv-
nû jmenované úvûry jsou formálnû ãerpány mûstem, ale splácí je ze
svého rozpoãtu pfiíspûvková organizace Byterm. Pozoruhodné jsou
v˘daje spojené s tûmito úvûry – celoroãní úroky ãiní jen 209 tis. ko-
run, a to znamená v˘sledn˘ celoroãní prÛmûrn˘ úrok jen 4,7 promile.
Pfiebytek hospodafiení budou chtít zastupitelé s nejvy‰‰í pravdûpodob-
ností zapojit do rozpoãtu mûsta na rok 2017. Hospodafiení mûsta bude
pfiezkoumáno auditem pracovníkÛ krajského úfiadu a zevrubnû pro-
jednáno na zasedání zastupitelstva 4. kvûtna 2017. Pak bude trvale
zvefiejnûno na webov˘ch stránkách mûsta jako Závûreãn˘ úãet mûsta
za rok 2016. Ing. Petr Klouda, starosta

Rozpoãet mûsta na rok 2017 a plán investic
Zastupitelé schválili na svém zasedání 15. prosince 2016 návrh rozpoãtu na
rok 2017. Ten obsahuje pfiedev‰ím velmi ambiciózní plán investic, rekon-
strukcí a oprav.
U rekonstrukcí komunikací pÛjde o celkovou ãástku 22,7 mil. korun.
Investice se budou t˘kat ulic Sadové, Divadelní, âapkovy (jen spoj-
ky pfiede‰l˘ch dvou), Jungmannovy vãetnû vefiejného prostranství
mezi domy Jungmannova 2, 4 a 1, 3, 5, 7, Bednáfiské, U Rybníka, Na
Stráni (povrchy po pfiede‰l˘ch rekonstrukcích inÏen˘rsk˘ch sítí ka-
nalizace, vodovodÛ a zemního plynu), spojky ulic Jelínkovy a Julia

Sedláka, chodníku do prÛmyslové zóny, parkovi‰tû na ulici 1. máje,
pozimních oprav a drobnûj‰ích akcí.
Dal‰í velkou investicí je pokraãování v zateplování mûstsk˘ch byto-
v˘ch domÛ. V roce 2017 by to mûly pfiedbûÏnû b˘t tyto domy:
OkruÏní 1, 3, 5, 7, NádraÏní 1 a Opavská 128, 130 v Janovicích.
Dále se budou pfiipravovat sítû pro tfiináct rodinn˘ch domÛ
v Edrovicích za 13,3 mil. korun v lokalitû mezi ulicí Karla Schinzela
a b˘val˘m hfibitovem v Edrovicích, probûhne rekonstrukce vzducho-
techniky ‰kolní kuchynû na ulici 1. máje za 2,5 mil. korun, dostavba
sportovi‰tû Z· 1. máje – II. etapa za 5 mil. korun, opravy a pasport
kanalizací za 4,3 mil. korun, vybudování chodníku v Ondfiejovû za 
8 mil. korun, pokraãování úprav areálu spoleãnosti Teplo R˘mafiov, 
s. r. o., v˘kupy nemovitostí za 14,6 mil. korun (areál HM Metal
Recycling, nám. Míru 9), demolice zchátral˘ch budov v majetku
mûsta za 3 mil. korun (dûtské oddûlení v nemocnici) a dal‰í. V‰echny
tyto akce pfiispûjí k tomu, Ïe se i v roce 2017 bude na‰e mûsto dyna-
micky mûnit. 
Rozpoãet obsahuje investice v celkové ãástce 75 mil. korun. Tak velká
míra investování je moÏná jen díky zapojení vysokého pfiebytku roz-
poãtu z roku 2016 a úvûru ve v˘‰i 20 mil. korun na zateplení domÛ.
Celkové pfiíjmy rozpoãtu vãetnû salda financování jsou stejnû jako
v˘daje ve v˘‰i 246,4 mil. korun. To je jeden z nejvy‰‰ích rozpoãtÛ
mûsta v porevoluãním období. Rozpoãet pokr˘vá v‰echny bûÏné po-
tfieby mûsta, jeho úfiadÛ a pfiíspûvkov˘ch organizací, zaji‰Èuje valori-
zace mezd a platÛ v‰ech jejich zamûstnancÛ v souladu se schválen˘-

Starosta Petr Klouda v závûru jednání blahopfiál k narozeninám za-
stupiteli Josefu ÎiÏkovi

Rekonstrukce komunikací se dotkne i Jungmannovy ulice vãetnû vefiejného
prostranství
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mi pravidly. Odhady pfiíjmÛ a v˘dajÛ mûsta jsou v souladu s jejich re-
áln˘mi ãasov˘mi fiadami, ale kvÛli vysok˘m investicím obsahuje roz-
poãet mnoho rizik – pfiedev‰ím jak se podafií ve v˘bûrov˘ch fiízeních
na dodavatele vysoutûÏit ceny investic, zda se koneãnû podafií reali-

zovat v˘kupy nemovitostí, kde záleÏí na pfiístupu protistrany, a jak
budeme úspû‰ní v Ïádostech o rozvojové dotace na investice. 
K 31. prosinci 2017 by mûlo mûsto ãerpat ãtyfii úvûry v celkové v˘‰i
52,318 mil. korun. Ing. Petr Klouda, starosta

Plán schÛzí RM a zasedání ZM na rok 2017
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Budova zru‰eného dûtského oddûlení nemocnice bude zbourána
Objekt b˘valého dûtského oddûlení v areálu Podhorské nemocnice je
od roku 2004, kdy jej Podhorská nemocnice mûstu vrátila, nevyuÏíván.
Po celou tuto dobu je nabízen na stránkách mûsta k pronájmu nebo pro-
deji. V minulosti se objevili zájemci o odkoupení za úãelem bydlení,
z toho jednou evidentnû za úãelem spekulativního ubytování sociálnû
slab˘ch, jednou pro pfiestavbu na rodinn˘ dÛm, dále na zfiízení ordina-
ce dûtského lékafie nebo pfiestavbu na dÛm pro seniory. Ze v‰ech v˘‰e

uveden˘ch jednání se‰lo. Nejdále byl prodej objektu spoleãnosti
Senior Domy Pohoda, a. s., která mûla objekt na své náklady zbourat
a vystavût na jeho místû nov˘ dÛm pro seniory. Spoleãnost posléze pfie-
stala s mûstem komunikovat, k uzavfiení smlouvy do dne‰ního dne ne-
do‰lo a usnesení o prodeji dle pravidel mûsta po ‰esti mûsících pozby-
lo platnosti. Zastupitelstvo mûsta po krátké diskuzi schválilo demolici
objektu b˘valého dûtského oddûlení nemocnice v k. ú. R˘mafiov.

Zastupitelé vydali obecnû závaznou vyhlá‰ku o noãním klidu
Od 1. fiíjna 2016 jiÏ není moÏné udûlovat v˘jimku pofiadatelÛm spor-
tovních, kulturních a jin˘ch spoleãensk˘ch akcí na poru‰ování noã-
ního klidu v dÛsledku novely pfiestupkového zákona. ByÈ tento zákon
umoÏÀuje i regulaci rodinn˘ch akcí, dosavadní obecnû závazná vy-
hlá‰ka ã. 2/2012 i ta novû pfiipravovaná s touto variantou nepoãítá;
vyhlá‰ka reguluje pouze akce, které jsou pfiístupné vefiejnosti, napfi.
festivaly, plesy, sportovní utkání, dny mûsta apod., tedy nevztahuje se
na rodinné oslavy, jako jsou svatby, promoce apod. Pro rodinné akce
i nadále platí doba noãního klidu, která je podle pfiestupkového zá-

kona stanovena od 22:00 do 6:00.
Podle nové právní úpravy je moÏné zkrátit dobu noãního klidu pou-
ze ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech za pfiedpokladu, Ïe obec vydá obecnû
závaznou vyhlá‰ku, v níÏ musí b˘t tyto v˘jimeãné pfiípady uvedeny
natolik urãitû, aby se lidé Ïijící ve mûstû mohli na tyto v˘jimky pfii-
pravit. Za tím úãelem zastupitelé vydali obecnû závaznou vyhlá‰ku 
ã. 2/2016, o noãním klidu. Její pfiesné znûní a konkrétní akce, které
mají povolenu v˘jimku, lze najít na webov˘ch stránkách mûsta. 

JiKo, zdroj: materiály ZM

R˘mafiov má 8,5 tisíce obyvatel
Poãet obyvatel mûsta R˘mafiova k 31. prosinci 2016 vãetnû pfiihlá‰en˘ch cizin-
cÛ ãiní 8 527.
I v roce 2016 pokraãoval dlouhodob˘ nepfiízniv˘ trend úbytku obyvatel
mûsta. Tentokrát byla pfiíãinou nízká porodnost. V roce 2016 se narodilo
ve mûstû jen 56 dûtí, naproti tomu 93 obyvatel zemfielo. Na vinû úbytku

obyvatel je pfiedev‰ím nevhodná vûková struktura obyvatel mûsta a ne-
chuÈ mlad˘ch rodin mít více dûtí. Bilance pfiistûhování a odstûhování 
obyvatel mûsta je tentokrát pfiekvapivû mírnû kladná. Pfiistûhovalo se 169
obyvatel, odstûhovalo se 161. Ke konci roku Ïilo ve mûstû 8 429 domá-
cích a 98 pfiihlá‰en˘ch cizincÛ.  Ing. Petr Klouda, starosta

R˘mafiov má nej vánoãní strom
Regionální zpravodajsk˘ web MojeBruntálsko.cz uspofiádal na konci
roku ãtenáfiské hlasování o nej vánoãní strom. Mezi vánoãními stro-
my Bruntálu, Krnova, R˘mafiova, Mûsta Albrechtic, Vrbna pod
Pradûdem a Horního Bene‰ova zvítûzil s obrovskou pfievahou 
(96,1 % ãtenáfisk˘ch hlasÛ) ten r˘mafiovsk˘, a postoupil tak do mo-
ravskoslezského finále. 
V úter˘ 3. ledna byly vyhlá‰eny v˘sledky hlasování ãtenáfiÛ webu,
v nûmÏ opût zvítûzil r˘mafiovsk˘ strom se získan˘mi 35,1 % hlasÛ, za
ním se umístily vánoãní stromy z Karviné (22,6 %) a z Poruby 
(17,6 %). Finále se zúãastnila je‰tû mûsta Opava, Fr˘dek-Místek a Pfiíbor.
Mûsto R˘mafiov se tak stane hrd˘m majitelem certifikátu osvûdãující-
ho, Ïe v roce 2016 mûlo ten nej vánoãní strom v na‰em kraji. Na tom-
to prvenství mají zásluhu Mûstské sluÏby R˘mafiov, které se starají
o instalaci vánoãního stromu a jeho v˘zdobu. Jeho kouzlo podpofiil 
i originální betlém, kter˘ vytvofiili Ïáci v˘tvarného oboru ZU· R˘mafiov
pod vedením ·árky Lupeãkové. Zdroj: webové stránky mûsta

O podnikání v regionu
Podnikatelé jsou pro vedení mûsta
R˘mafiova mimofiádnû dÛleÏit˘mi part-
nery, protoÏe jejich ãinnost a úspû‰nost
se rozhodující mírou podílejí na pro-
speritû celého r˘mafiovského regionu.
Mohou se proto aktivnû zapojit do dû-
ní ve mûstû – dvakrát roãnû jsou zváni
k diskuzi na radnici, aby informovali
starostu a ostatní zastupitele o sv˘ch
podnikatelsk˘ch zámûrech. Vedení
mûsta také hledá cesty, jak jim mÛÏe b˘t prospû‰né, nabízí jim mimo
jiné zv˘hodnûn˘ nájem nebytov˘ch prostor a pomáhá jim s projekty
v rámci Místní akãní skupiny (MAS).
Jednou z dÛleÏit˘ch „podnikatelsk˘ch“ organizací, s níÏ mûsto na po-
li ekonomickém spolupracuje, je Okresní hospodáfiská komora
(http://www.ohkbruntal.cz/), která se jiÏ od roku 1993 snaÏí pÛsobit
na kulturu a kulturnost i na etiku chování podnikatelÛ, lobovat za zá-
jmy firem uvnitfi regionu, podílet se na ãinnosti v oblasti rozvoje lid-
sk˘ch zdrojÛ, pÛsobit na odborné a uãÀovské ‰kolství a nejmlad‰í ge-
neraci v regionu, podílet se na regionální politice a její tvorbû, regio-
nálním rozvoji a propagaci regionu atd.

V rámci posílení partnerství v‰ech
tûchto institucí se 28. listopadu usku-
teãnilo na r˘mafiovské radnici spoleãné
pracovní setkání místních podnikatelÛ
se zástupci mûsta R˘mafiova a Okresní
hospodáfiské komory Bruntál. Starosta
Ing. Petr Klouda v‰echny pfiítomné se-
známil s rozvojov˘mi zámûry mûsta.
Upozornil na moÏnost získat finanãní
prostfiedky ze strukturálních fondÛ EU

v návaznosti na konkrétní a zároveÀ komplexnû integrované rozvo-
jové zámûry a projekty. Pro získání této finanãní podpory byl vypra-
cován a zastupitelstvem schválen pfiehled projektÛ, které mûsto za 
úãelem získávání dotací nachystalo – tzv. Integrovan˘ dokument.
Akce jsou v nûm rozli‰eny podle druhu, napfi. voln˘ ãas, kultura, byd-
lení (více na http://www.rymarov.cz/integrovany-dokument).
ZároveÀ seznámil pfiítomné s moÏností vyuÏití areálu prÛmyslové v˘-
roby a v˘robních sluÏeb. Zde se pfiipou‰tûjí stavby pro v˘robu, v˘-
robní a technické sluÏby, stavby pro skladování a pro velkoobchod,
stavby pro obchod, sluÏby, ubytování a stravování, pfiípadnû i stavby
sportovních zafiízení, dále pak stavby parkovi‰È a manipulaãních

Foto: Danu‰e Kotrlová
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B˘valé kino nebude kulturní památkou
Mûsto R˘mafiov obdrÏelo sdûlení Ministerstva kultury âR ze dne 20. prosin-
ce 2016, Ïe nebude zahajovat fiízení o prohlá‰ení budovy b˘valého divadla
a kina na Divadelní ulici za kulturní památku, neboÈ neshledalo u objektu hod-
noty splÀující § 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ.
Národní památkov˘ ústav shledal, Ïe architektura objektu nepfiekra-
ãuje formální rámec soudob˘ch staveb tohoto typu a jde o bûÏnou
stavbu, ocenil v‰ak dochované interiéry, které jsou v regionálním mû-
fiítku ojedinûlé – jednotné architektonické fie‰ení interiérÛ a interiéro-
vé movité a nemovité vybavení (umakartové a keramické obklady

stûn, svítidla, dvefie, nábytkové vybavení, mfiíÏ s reliéfem, sedaãky
a svítidla v sále, vestibulu apod.) z 60. let 20. století v prostoru sálu,
zádvefií, vestibulu a navazujících vstupních prostor; za cenné pova-
Ïuje rovnûÏ propagaãní tabule a nápis „KINO“ na prÛãelí.
Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje v‰ak konstatoval, Ïe necitlivé
úpravy provedené v 60. letech zásadnû pozmûnily pÛvodní architek-
tonické fie‰ení stavby (v hlavním prÛãelí bylo odstranûno sloupoví
a zábradlí, které bylo dozdûno a nahrazeno tfiemi vstupními dvefimi,
do‰lo ke zmûnû ãlenûní oken a jejich roz‰ífiení, odstranûní ‰tukového
tvarosloví a sjednocení bfiízolitovou omítkou), a objekt tak vzhledem
ke svému ztvárnûní, pouÏit˘m materiálÛm a technologiím vykazuje
jen prÛmûrné architektonické hodnoty, a to i ve srovnání s vefiejn˘mi
stavbami té doby.
Ministerstvo po prostudování spisového materiálu do‰lo k závûru, Ïe
stavba pfiedstavuje bûÏn˘ doklad architektury tohoto funkãního typu
z období 60. let 20. století. Pfiestavba vtiskla exteriéru objektu utili-
tární klasicistní v˘raz a naopak modernû a komplexnû pojala interié-
rové fie‰ení movit˘ch i nemovit˘ch souãástí v intencích tzv. brusel-
ského stylu. V následujících letech pak byly provedeny dal‰í úpravy
spojené s provozem kina a divadla, které naru‰ily autenticitu docho-
van˘ch interiérÛ. Ministerstvo upozornilo i na analogické objekty,
které pro‰ly obdobn˘mi úpravami a fungují dodnes, ale nejsou evi-
dovány jako kulturní památky, napfiíklad kina v Polance
a v Klimkovicích.
Ministerstvo kultury âR vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteãnostem
v souladu s § 42 zákona 500/2004 Sb., správního fiádu, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, nebude zahajovat správní fiízení ve vûci prohlá‰e-
ní objektu za kulturní památku. Zdroj: webové stránky mûsta

ploch, komunikací, chodníkÛ a stezek pro pû‰í, garáÏí a zafiízení tech-
nické infrastruktury.
Za vedení Okresní hospodáfiské komory se spoleãného setkání 
zúãastnili ãlenové jejího pfiedstavenstva a dozorãí rady, ktefií pfiedne-
sli aktuální informace k ãinnosti OHK Bruntál. Ty se t˘kaly aktivit
roku 2016, realizovan˘ch a plánovan˘ch projektÛ a akcí, jako vzdû-
lávání zamûstnancÛ firem sdruÏen˘ch v OHK Bruntál, tvorba vzdû-
lávací mapy okresu Bruntál ãi akce ·koly do firem, firmy do ‰kol.
Tyto projekty jsou pro podnikatele velmi pfiínosné, protoÏe jim napo-
máhají k získávání nov˘ch zamûstnancÛ. V souãasné dobû totiÏ chy-

bûjí v celé republice i v okrese Bruntál odborníci z fiad technick˘ch
fiemesel a tyto projekty je pomohou získat.
Doufejme, Ïe podobné aktivity povedou v budoucnu (v souladu se
zámûry OHK) k je‰tû vy‰‰í kultivaci podnikatelského prostfiedí, a tím
i k posílení prosperity na‰eho regionu. Nebude to jednoduch˘ proces,
protoÏe souãasn˘ globalizovan˘ trh dává pfied zodpovûdn˘m dlouho-
dob˘m hospodafiením pfiednost rychlému krátkodobému zisku a mís-
to rozváÏného hospodáfie srostlého s prostfiedím, v nûmÏ podniká, no-
mádskému krizovému manaÏeru bez regionálních nebo národních
vazeb. Mgr. Marcela StaÀková, místostarostka mûsta R˘mafiova

Slovo krajského zastupitele

Ve ãtvrtek 22. prosince 2016 se konalo druhé zasedání nového
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. K projednání bylo zastupitelÛm
pfiedloÏeno 66 písemn˘ch materiálÛ. NejdÛleÏitûj‰ím z nich byl rozpoãet
Moravskoslezského kraje na rok 2017.
Rozpoãet na rok 2017 vychází z návrhu, kter˘ byl zpracován v mi-
nulém volebním období a schválen v záfií 2016. Nové vedení kraje do
rozpoãtu zafiadilo své priority, a to Smart region, podporu podnikání,
inovace a rozvoj sociálních sluÏeb. Rozpoãet na rok 2017 poãítá
s pfiíjmy 6,965 miliardy korun a v˘daji 7,886 miliardy korun.
Rozpoãtov˘ schodek bude tak jako v minul˘ch letech vyuÏit k pfied-
financování evropsk˘ch projektÛ.
Kapitálové v˘daje by mûly dosáhnout 2 miliard korun. Z vlastních
zdrojÛ Moravskoslezského kraje pÛjde na investice celkem asi 623
mil. korun. Na podporu sociálních sluÏeb bude vynaloÏeno 50 mil.
korun a na 15 mil. korun bude posílen program na zv˘‰ení kvality so-
ciálních sluÏeb. Do Smart regionu bude investováno 15 mil. korun
a na vznik optimální varianty nové vûdecké knihovny, tzv. âerné
kostky, bude vydáno 10 mil. korun. Na podporu odborného vzdûlá-
vání je vyãlenûno cca 30 mil. korun. Nejvût‰í ãást rozpoãtu, celkem
2,162 mld. korun, pÛjde na provoz pfiíspûvkov˘ch organizací a dal-
‰ích 1,6 mld. korun je urãeno na dopravní obsluÏnost (dráÏní a auto-
busovou). âástka 57,5 mil. korun ze zdrojÛ Moravskoslezského kra-
je bude vydána na opravy silnic II. a III. tfiíd. Doufám, Ïe ze Státního
fondu dopravní infrastruktury doputují do kraje dal‰í finanãní zdroje
ve v˘‰i cca 100 mil. korun k dal‰ímu pfierozdûlení. 
Na rok 2017 je naplánováno a k realizaci pfiipraveno sto projektÛ

v celkovém objemu
1,426 mld. korun, kte-
ré budou spolufinan-
covány z EU. Jde
o projekty v oblasti
dopravní infrastruktu-
ry, kultury, sociálních
sluÏeb, ‰kolství, tech-
niky pro v˘jezdová
pracovi‰tû Zdravot-
nické záchranné sluÏ-
by a také o tzv. kotlí-
kové dotace (období
2016–2018 OPÎ) v cel-
kové v˘‰i 569 mil. ko-
run.
Rozpoãet Moravsko-
slezského kraje na rok
2017 je navrÏen ve v˘-
dajové stranû ve v˘‰i
7,886 mld. korun, ale
kraj bude hospodafiit
s 20 mld. korun. To je dáno tím, Ïe do rozpoãtu nejsou je‰tû zafiazeny
dotace ministerstva ‰kolství a ministerstva práce a sociálních vûcí.
VáÏení ãtenáfii, dovolte, abych Vám v novém roce popfiál hodnû zdra-
ví, ‰tûstí a Ïivotní pohody. Ing. Jaroslav Kala, krajsk˘ zastupitel
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Zdravotnictví

Zmûna telefonního ãísla – kardiologická ambulance
Kardiologická ambulance R˘mafiov MUDr. Marie Lazárové oznamuje zmûnu telefonního ãísla!

Nové telefonní ãíslo: 601 106 806

Pacienti Podhorské nemocnice v R˘mafiovû rehabilitují v nov˘ch vanách
Vût‰í pohodlí, modernûj‰í péãi a estetiãtûj‰í prostfiedí pfii rehabilitaãní léãbû
konãetin si mohou novû uÏívat pacienti z R˘mafiova a okolí. Podhorská ne-
mocnice, která je ãlenem skupiny Agel, zakoupila na své oddûlení rehabili-
taãní a fyzikální medicíny dvojici nov˘ch vífiiv˘ch van pro masáÏ horních
a dolních konãetin, která pomáhá zvy‰ovat prokrvení konãetin, uvolÀuje ztuh-
lé svaly a klouby a také sniÏuje svalové napûtí.
„Vífiivé vany jsou urãeny k léãbû stavÛ po úrazech nebo po operacích
konãetin, pfii svalové atrofii, po poliomyelitidû, aÏ po periferní paré-
zy ãi trofické zmûny dolních konãetin. LázeÀ vyuÏívá léãebn˘ úãinek
tepla a jemné masáÏe a zvy‰uje prokrvení konãetin, místnû metabo-
lismus a souãasnû aktivuje koÏní receptory, takÏe pfii procedufie do-
chází k prokrvení tkání, uvolnûní a ustoupení bolesti,“ vysvûtluje
MUDr. Arnold Pavlík, primáfi oddûlení rehabilitace a fyzikální medi-
cíny Podhorské nemocnice s tím, Ïe teplota vody se pfii koupeli po-
hybuje okolo 37 °C. 
Investice do dvou nov˘ch vífiiv˘ch van typu Aquamanus 2 pfii‰la ne-
mocnici na 170 tisíc korun. Oproti pÛvodním zafiízením mají tyto dva
nové modely ale fiadu v˘hod. „KaÏdá z van je vybavena LED disple-
jem s moÏností nastavení ãasu terapie ãi zobrazením teploty vody, pfii-
ãemÏ ovládání funguje jak pomocí foliové klávesnice, tak tlaãítky. Obû
vany mají také akrylátov˘ antibakteriální povrch, moderní ergono-

mick˘ design a nízkou spotfiebu vody,“ vyjmenovává MUDr. Pavlík.
Nové vany v Podhorské nemocnici vyuÏijí stovky pacientÛ roãnû, a to
nejen tûch hospitalizovan˘ch, ale i ambulantních, ktefií do nemocnice
docházejí. Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská

tisková mluvãí, Agel, a. s.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v lednu

pondûlí 14:00–17:00 18:30–20:00 pátek 14:00–20:00
úter˘ 14:00–20:00 sobota 13:00–20:00
stfieda 14:00–17:00 18:30–20:00 nedûle 13:00–20:00
ãtvrtek 14:00–20:00

Plaveck˘ kurz:
pondûlí 17:00–18:30 stfieda 17:00–18:30

Aerobik
pondûlí 18:45–19:45

Sauna
úter˘, ãtvrtek, pátek  14:00–20:00

sobota, nedûle  13:00–20:00
Vstup do sauny 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 prvním pololetí 2017 
(kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘): 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 

14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.
Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Galerie Marie Kodovské
Ml˘nská ulice ã. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou moÏné pro skupiny 5 
a více náv‰tûvníkÛ.

Objednávky v informaãním centru.

Bruslení pro vefiejnost na ZS R˘mafiov
pondûlí 14:00–16:30 pátek 14:00–16:30
úter˘ 14:00–16:30 sobota 14:00–16:30   19:00–21:30
stfieda 14:00–18:00 nedûle 14:00–16:30
ãtvrtek 14:00–16:30

Aktuální rozpisy bruslení pro vefiejnost sledujte 
na www.mestskesluzby.cz
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·kolství

Skvûl˘ úspûch Z· R˘mafiov v brnûnském pûtiboji
Z· R˘mafiov, Jelínkova 1 se v novém ‰kolním roce opût vrhla do ná-
roãné sportovní pfiípravy, ve které se snaÏí rozvíjet v‰estranné do-
vednosti dûtí. Nároãnou pfiípravu doma i ve ‰kole jeli na‰i Ïáci zúro-
ãit na Brnûnsk˘ halov˘ pûtiboj v‰estrannosti, kter˘ je souãástí pro-
jektu OVOV pod patronací âeské olympijské, a. s. Dûji‰tûm tohoto
klání se stala ve stfiedu 7. prosince Mûstská sportovní hala Vodova
v Brnû, která pfiivítala patnáct osmiãlenn˘ch druÏstev pfieváÏnû
z Brna a okolí. Za na‰i ‰kolu soutûÏila dvû druÏstva sloÏená vÏdy ze
ãtyfi dívek a ãtyfi hochÛ roãníkÛ narození 2003–2006.
Brnûnsk˘ pûtiboj zahrnoval hod medicinbalem vzad, trojskok, dvou-
minutové sedy lehy, pfieskoky pfies ‰vihadlo ãtyfimi zpÛsoby a drib-
ling v tzv. osmiãce kolem kuÏelÛ. Po první disciplínû, trojskoku, se
na‰e druÏstvo A objevilo na devátém místû a druÏstvo B na jedenác-
tém. Následoval hod medicinbalem, po kterém se obû druÏstva posu-
nula vzhÛru, druÏstvo A na ‰esté a druÏstvo B na deváté místo. Ale
po pfieskoku pfies ‰vihadlo se druÏstvo A vyhouplo aÏ na druhou pfiíã-
ku, kterou jiÏ do konce zápolení neopustilo, a se ziskem 20 624 bo-
dÛ skonãilo na skvûlém stfiíbrném stupínku. DruÏstvo B také pfiíklad-
nû bojovalo a nakonec se umístilo na celkovû osmém místû.
I v jednotlivcích jsme dosáhli na medailová umístûní. Na druhém
a tfietím místû se v kategorii dívek roãníku 2005 umístily Karolína
Knápková a Alexandra Glacnerová. Druzí skonãili i Franti‰ek Sázel
v kategorii hochÛ roãníku 2005 a Tereza ·ulíková v nejstar‰ích dív-
kách roãníku 2003. Ocenûní jednotlivci pfievzali medaile a gratulaci
z rukou mistrynû svûta v trojskoku ·árky Ka‰párkové.
Za druÏstvo A soutûÏili Jan Baran, Ondfiej Baslar, Matûj Papaj,
Franti‰ek Sázel, Ema Îáková, Lucie Tomeãková, Helena Továrková
a Tereza ·ulíková, druÏstvo B tvofiili Lucie ·karupová, Karolína
Knápková, Alexandra Glacnerová, Michaela Jahodová, Ivan
Kotlárik, Milan Kfiepelka, Tomá‰ Sedláfi a Jifií Palla. âekání na ko-
neãné v˘sledky organizátofii závodníkÛm zpfiíjemnili exhibicí na‰ich

reprezentantÛ ve stolním tenise, která sklidila velk˘ aplaus. Dûti si
s nimi mohly i chvíli zahrát.
Chtûl bych velmi podûkovat v‰em závodníkÛm za skvûlou reprezen-
taci na‰í ‰koly, ale i mûsta, v‰em rodiãÛm, ktefií obûtavû dorazili
s dûtmi ráno v 5 hodin na místo odjezdu a pak si je zase vpodveãer
v pofiádku vyzvedli, v‰em trenérÛm aerobiku, tanãení, fotbalu, lyÏo-
vání a jin˘ch sportÛ za to, Ïe jsou na tom dûti pohybovû a fyzicky vel-
mi dobfie a Ïe mají disciplínu a kázeÀ, a v neposlední fiadû v‰em sv˘m
kolegÛm, ktefií za nás musí ãasto suplovat, kdyÏ jsme na sportovní
akci a chybíme ve ‰kole. Dík patfií samozfiejmû i vedení ‰koly za pod-
poru a skvûlé podmínky pro sport. 

Miloslav Slouka a uãitelé TV, foto: archiv Z·

Jó, to je ten v˘let do Polska
Pût vybran˘ch ÏákÛ ZU· R˘mafiov se spolu se sv˘mi uãiteli zúãast-
nilo projektu Erasmus+ S.P.I.C.E.S. v polském LeÏajsku. Tento pro-
jekt sdruÏuje ãtyfii evropské ‰koly, které vytvofiily fiktivní firmu s cí-
lem podpofiit partnerskou ‰kolu na Srí Lance, jeÏ byla v roce 2006
zniãena vlnou tsunami. Studenti se pravidelnû setkávají ve v‰ech
partnersk˘ch státech a dobroãinnû prodávají nejen v˘robky vytvofie-
né studenty jednotliv˘ch státÛ, ale i ty vyrobené spoleãnû na meziná-
rodních workshopech. Hlavní my‰lenkou projektu je prodej kofiení,
coÏ mu také dává jméno S.P.I.C.E.S. (= angl. kofiení).
Na‰e v˘prava zaãala 4. prosince. JiÏ krátce po v˘jezdu jsme zaãali
skládat píseÀ Jóóóóóó, to je ten v˘let do Polska, díky níÏ nám cesta
rychleji utekla. Po pfiíjezdu jsme se ubytovali v hotelu a plni oãeká-
vání jsme vyrazili do restaurace, abychom se setkali s ostatními 
úãastníky.
Následující den nás pol‰tí kolegové oficiálnû pfiivítali ve své ‰kole,

Foto: Archiv ZU·
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kde jsme se seznámili, ale i pofiádnû pobavili díky sbliÏovacím hrám.
·ok pro na‰e z domova rozmazlené Ïaludky nastal pfii bliÏ‰ím setká-
ní s v˘plody tamní ‰kolní kant˘ny. ChuÈ nám spravily aÏ proslulé pi-
erogi (pirohy) a v˘born˘ uzen˘ s˘r oscypek s brusinkovou omáãkou.
Tento poÏitek nám zpfiíjemnila vánoãní nálada Krakovsk˘ch trhÛ.
Samotné projektové ãinnosti, tedy v˘robû a prodeji, jsme se vûnovali
ve stfiedu, kdy probûhl i spoleãn˘ koncert. Staãily dvû písnû a cel˘ sál
tanãil a uÏíval si tu pfiekrásnou chvíli. Páteãní a sobotní den byl pro
v‰echny studenty a uãitele psychicky nejtûÏ‰í, neboÈ byl rozluãkov˘.

V‰ichni úãastníci byli úÏasní – uãitelé i studenti. Od prvního dne pa-
novala skvûlá atmosféra, která vydrÏela aÏ do konce t˘dne. Spoluprá-
ce se studenty z ostatních zemí je skvûlá zku‰enost a doufáme, Ïe se
vyskytnou dal‰í pfiíleÏitosti, pfii kter˘ch bychom se mohli znovu setkat
se v‰emi studenty a uãiteli. Jsme rádi, Ïe jsme souãástí ‰koly, jakou je
ta na‰e umûlecká, a moc tímto dûkujeme uãitelÛm, ktefií nám umoÏni-
li jet na toto setkání plné bájeãn˘ch záÏitkÛ a poznání. 

Natálie Struhárová, Petr Nûmec,
Jakub Matula, Adéla Janáãová, Jakub ·imek

Vánoãní pfiehlídka taneãníkÛ ZU· hlavnû sólová
Pfied Vánoci se taneãní obor ZU· R˘mafiov pod vedením choreografky Aleny
Tome‰kové kaÏdoroãnû pfiedstavuje místnímu publiku v pásmu choreografií,
jeÏ na parket pfiivedou v‰echny taneãníky, od nejmlad‰ích dûtí po juniory.
Pfiehlídka, která se uskuteãnila v sobotu 17. prosince, se více neÏ kdy jindy
zamûfiila na sólov˘ tanec.
Sólistky, kter˘ch Alena Tome‰ková v souãasnosti pfiipravuje hned
pût, vyplnily sv˘mi skladbami, z toho jednou v podobû dua, celou po-
lovinu programu. Vût‰inu choreografií tfií dûtsk˘ch sólistek a dvou
ãerstv˘ch juniorek diváci zhlédli uÏ na konci ‰kolního roku, pfiípad-
nû pfii nûkteré z místních spoleãensk˘ch událostí, a taneãnice s nimi
na podzim reprezentovaly ZU· také na dvou soutûÏích, v nichÏ za-

znamenaly dobré umístûní. Nejvût‰ím úspûchem bylo tfietí místo
Barbory Hfiívové na mistrovství svûta v Liberci.
Vût‰ina publika se ov‰em tû‰ila hlavnû na nesoutûÏní skupinové chore-
ografie, v nichÏ se na parketu pfiedvedly jejich ratolesti spoleãnû.
Skladby tentokrát nevytvofiila jen Alena Tome‰ková, ale i nejstar‰í ju-
niorské taneãnice. Nejmen‰í dûti zaskotaãily ve skladbû Princezniãka
na bále, jejich star‰í spoluÏaãky (a jeden ‰ikovn˘ spoluÏák) zase pfii-
hnaly na parket stádo „spla‰en˘ch Ïiraf“, star‰í dûti pfiedvedly Jazzíãek,
sestavu prvkÛ moderního tance a obdivuhodnou mr‰tnost v ukázce ak-
robacie. Finále patfiilo juniorkám, které se profilují nejen jako vyzrálé
taneãnice a reprezentantky na soutûÏích, ale uÏ i jako choreografky.
Taneãníky ZU· po vánoãním odpoãinku ãeká nûkolik t˘dnÛ inten-
zivních tréninkÛ, zkou‰ek a pfiíprav na jarní soutûÏní sezónu. Své 
umûní v‰em, kdo jim budou opût drÏet palce, pfiedvedou zase na kon-
ci ‰kolního roku. ZN, fota: Petr Nûmec

Mladí hudebníci zahráli na adventním koncertû
Kostel sv. archandûla Michaela se tfii dny pfied ·tûdr˘m dnem 
(21. 12.) promûnil v koncertní sál, v nûmÏ se pfii posledním loÀském
vystoupení pfiedstavili Ïáci hudebního oboru Základní umûlecké ‰ko-
ly R˘mafiov pod vedením Evy Hradilové, Jany Sedláãkové, Jaroslavy
Brulíkové, Lenky Janou‰kové a Martiny Mácové. Spoleãnû s nimi
vystoupili jako hosté violistka Valérie Chomaniãová, varhanice Hana
Jahodová a trumpetista Petr Kohoutek.

Îáci interpretovali na varhany, akordeon, kytary, flétnu, violoncello
a violu skladby Telemanna, Bacha, Händela a dal‰ích mistrÛ. Dûtsk˘
sbor zazpíval lidové písnû i vánoãní koledy a na závûr koncertu za-
znûla Tichá noc od J. Grubera v podání Petra Kohoutka na trubku
a Evy Hradilové na varhany.
Adventní koncert ÏákÛ ZU· a jejich hostÛ podtrhl sváteãní atmosféru
a urãitû potû‰il i poãetné publikum, které do kostela zavítalo. JiKo

Foto: Petr Nûmec ml.
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Pfiehnal vánoãní oslavu
Oslavy vánoãních svátkÛ pfiehnal 33let˘ muÏ
z R˘mafiova, kter˘ pfii‰el 26. prosince na dis-
kotéku na ulici Julia Sedláka. V silné opilos-
ti zaãal napadat hosty, a proto jej pofiadatel
vyvedl ven a pfiivolal policii. Pfii pfiíjezdu
hlídky muÏ zmatenû pobíhal kolem diskoté-
ky do pÛl tûla svleãen˘ a doráÏel na pfiítom-
né osoby. Vzhledem k tomu, Ïe nereagoval
na zákonné v˘zvy policistÛ, museli ho poli-
cisté s pomocí donucovacích prostfiedkÛ zaji-
stit. Dechová zkou‰ka u nûj vykázala hodno-
tu kolem dvou promile alkoholu. MuÏ stfiíz-
livûl na záchytné stanici v Opavû.

Na úãet si poslala 
pfies tfii miliony 

z obecních penûz
Pfii vy‰etfiování násilné trestné ãinnosti brun-
tál‰tí kriminalisté zjistili informace t˘kající se

podezfiení na zpronevûru vysoké ãástky v jed-
né z obcí na R˘mafiovsku. Policejní komisafi
kriminálky zahájil v tûchto dnech trestní stíhá-
ní 41leté Ïeny a 38letého muÏe, ktefií mûli od
ledna 2015 do kvûtna 2016 zpronevûfiit celkem
pfies tfii a pÛl milionu korun z finanãních pro-
stfiedkÛ obce, pro niÏ obvinûná pracovala jako
úãetní. Na nûkolik úãtÛ postupnû pfievedla pfies
1,4 milionu korun a dal‰í více neÏ dva miliony
získala prostfiednictvím fale‰n˘ch faktur a ne-
zaúãtovan˘ch poplatkÛ. Obvinûn˘m, ktefií
zpronevûfiené peníze uÏívali pro vlastní potfie-
bu, hrozí trest vûzení aÏ na osm let. 

Auto zÛstalo viset 
nad prudk˘m srázem

Mezi Malou Morávkou a Dolní Moravicí
v úter˘ 3. ledna havaroval 41let˘ fiidiã ve fa-
bii. V zatáãce se lekl protijedoucích aut a se-
‰lápl prudce brzdu, dostal smyk, pfiejel do

protismûru a narazil do stromu. Náraz auto
odhodil do pfiíkopu, kde zÛstalo zaklínûno
na pafiezu nad prudk˘m srázem. ¤idiã pfii
nehodû utrpûl lehké zranûní, zpÛsobená ‰ko-
da ãiní 70 tisíc korun.

Foto a text: por. Bc. Pavla Jirou‰ková
Skupina tisku a prevence Bruntál

Silvestr skonãil tragicky
Moravskoslez‰tí policisté vy‰etfiují násiln˘ ãin, kter˘ se odehrál na
Silvestra v obci na Bruntálsku. Podle zji‰tûní redakce byl dûji‰tûm
tragédie R˘mafiov. Bûhem silvestrovského veãera do‰lo v bytû
k hádce a potyãce dvou muÏÛ, pfii níÏ star‰í muÏ napadl mlad‰ího
noÏem. Pûtatfiicetilet˘ muÏ i pfies okamÏitou lékafiskou pomoc na
místû zemfiel. Kraj‰tí kriminalisté sdûlili dvaa‰edesátiletému útoã-
níkovi obvinûní z trestného ãinu vraÏdy. Obvinûn˘ je nyní ve vaz-

bû a hrozí mu aÏ osmnáct let za mfiíÏemi.
Silvestrovská vraÏda v R˘mafiovû byla posledním zvlá‰È závaÏn˘m
zloãinem násilného charakteru spáchan˘m v roce 2016 na území
Moravskoslezského kraje. Kriminalisté jich za loÀsk˘ rok vãetnû
skutkÛ ve stádiu pokusu vy‰etfiovali sedmnáct.

Redakce z podkladÛ por. Mgr. Lenky Sikorové
PâR, Krajské fieditelství Policie MSK

Hasiãi radí obãanÛm

I malé neãistoty v komínû mohou zpÛsobit velké nepfiíjemnosti
S topnou sezónou ãíhá na majitele nemovitostí nebezpeãí vzniku po-
ÏárÛ sazí a dehtov˘ch usazenin ve ‰patnû udrÏovan˘ch komínech.
Hlavní pfiíãinou poÏáru b˘vá zanedbaná údrÏba komínového tûlesa.
Nezapomínejte proto na pravidelné ãistûní komínÛ a vybírání sazí, stej-
nû jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!
Na konci listopadu loÀského roku hasiãi v okrese Bruntál evidovali
témûfi dvacet poÏárÛ komínov˘ch tûles. Majitelé, ktefií neprokázali
hasiãÛm kontrolu a ãi‰tûní spalinové cesty, si vyslouÏili blokovou po-
kutu v pfiestupkovém fiízení a zákaz uÏívání komínového tûlesa do
provedení revize odbornou osobou – revizním technikem komínÛ.
âi‰tûní, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou vy-

hlá‰kou ã. 34/2016 Sb., o ãi‰tûní, kontrole a revizi spalinové cesty,
která nabyla úãinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jak˘ch lhÛtách se tedy kontroly, revize a ãi‰tûní spalino-
v˘ch cest musí provádût a kdo je mÛÏe provádût?
Kontrola spalinov˘ch cest se provádí po jejím vyãi‰tûní posouze-
ním:
• zda stav a provedení spalinové cesty v dobû kontroly odpovídá tech-

nick˘m poÏadavkÛm, podle kter˘ch byla navrÏena a provedena
a bylo zahájeno její uÏívání,

• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpeãnû od-
vedeny a rozpt˘leny do volného ovzdu‰í spaliny od v‰ech pfiipoje-
n˘ch spotfiebiãÛ,

• zda je zaji‰tûn voln˘ a bezpeãn˘ pfiístup ke spalinové cestû a k je-
jím vybíracím, vymetacím, kontrolním, mûfiicím a ãisticím otvo-
rÛm,

• zda je dodrÏena bezpeãná vzdálenost spalinové cesty od hofilav˘ch
pfiedmûtÛ a stavebních hmot tfiídy reakce na oheÀ B aÏ F,

• zaji‰tûní poÏární bezpeãnosti stavby, zvlá‰tû pfii prostupu spalinové
cesty vodorovn˘mi a svisl˘mi stavebními konstrukcemi, pÛdním
prostorem nebo stfiechou a v˘vodÛ spalin obvodovou stûnou,

• zda nedo‰lo k zásadním zmûnám oproti stavu zji‰tûnému pfii minu-
lé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávnûná osoba, kterou je dr-
Ïitel Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí:
• pfied jejím uvedením do provozu,
• pfii kaÏdé stavební úpravû komína,
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• pfii zmûnû druhu paliva pfiipojeného spotfiebiãe,
• pfied pfiipojením spotfiebiãe do nepouÏívané spalinové cesty,
• pfied v˘mûnou spotfiebiãe paliv s v˘jimkou v˘mûny spotfiebiãe stej-

ného druhu, typu, provedení a v˘konu za podmínky, Ïe zpÛsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení ãi‰tûní a kontro-
ly spalinové cesty,

• po komínovém poÏáru,
• pfii vzniku trhlin ve spalinové cestû, popfi. pfii dÛvodném podezfiení

na v˘skyt trhlin ve spalinové cestû.

Revizi spalinov˘ch cest mÛÏe provádût oprávnûná osoba, která je
zároveÀ drÏitelem osvûdãení revizního technika spalinov˘ch cest.
âi‰tûní spalinové cesty
âi‰tûním spalinové cesty se rozumí ãistící práce, zejména se zamûfie-
ním na odstraÀování pevn˘ch usazenin a neãistot ve spalinové cestû
a na lapaãi jisker a na vybírání pevn˘ch zneãisÈujících ãástí nahro-
madûn˘ch v neúãinné v˘‰ce komínového prÛchodu nebo kondenzátÛ
ze spalinové cesty.
âi‰tûní spalinové cesty provádí oprávnûná osoba, kterou je drÏi-
tel Ïivnostenského oprávnûní v oboru kominictví.
Aãkoli lze ãi‰tûní komínÛ u spotfiebiãÛ s v˘konem do 50 kW vãet-
nû provádût svépomocí, je lep‰í se spolehnout na odborníky.
V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v komínû se snaÏte jednat v klidu

a s rozvahou. Ihned volejte hasiãe na tísÀovou linku 150, pfiípadnû
112. PoÏár v komínû nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat,
nebo by dokonce mohlo dojít k v˘buchu. Do pfiíjezdu hasiãÛ je moÏ-
né zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvífi-
ky nebo ze stfiechy do komína. Místo písku lze pouÏít i hasicí pfiístroj
snûhov˘ nebo prá‰kov˘. Pokud je to moÏné, omezte pfiístup vzduchu
do komína (napfi. uzavfiením vzduchové klapky u kotle, odstranûním
koufiovodu a utûsnûním sopouchu tfieba i star˘mi montérkami).
Hasební práce v‰ak provádûjte pouze v pfiípadû, Ïe nemÛÏe dojít
k ohroÏení zdraví nebo Ïivota zasahující osoby!
Závûrem bychom rádi pfiipomnûli pár základních zásad pfii uÏívání te-
peln˘ch spotfiebiãÛ. VÏdy je nutné dodrÏovat návod v˘robce ke kon-
krétnímu spotfiebiãi. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je
konkrétní spotfiebiã urãen. Pfii uÏívání spotfiebiãÛ na tuhá paliva pou-
Ïívejte suché palivo, zabráníte tím nedokonalému spalování a vzniku
nadmûrn˘ch usazenin ve spalinové cestû.

Fota a text: Ing. Antonín U‰ela, HZS MSK

Ovûfite si, Ïe si domÛ zvete odborníka – pomÛÏe vám nová databáze
O problémech takzvan˘ch „fale‰n˘ch kominíkÛ“ se jiÏ hovofií fiadu let. K tomu,
aby lidé nenaletûli nûkomu, kdo k revizi spalinov˘ch cest nemá oprávnûní, by
mûla pfiispût nová databáze revizních technikÛ spalinov˘ch cest, kterou na
sv˘ch stránkách spustilo Ministerstvo vnitra – generální fieditelství HZS âR.
Na internetové adrese aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest si
nyní mÛÏe kaÏd˘ ovûfiit, zda má technik, kterého si pozval, ke své ãinnosti 
osvûdãení. 
Dnem nabytí úãinnosti zákona ã. 320/2015 Sb., o Hasiãském zá-
chranném sboru âeské republiky, nabyla úãinnosti zmûna zákona 
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, která mimo jiné upravuje oblast
spalinov˘ch cest. Tato problematika je tak jiÏ pevnû ukotvena v zákonû.
Pokud se lidé o svÛj komín nestarají, hrozí jim nemalé pokuty:
„ProvozovatelÛm spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky,
mÛÏe b˘t uloÏena pokuta do 10 tisíc korun (u fyzick˘ch osob) a do 
100 tisíc korun (u právnick˘ch osob nebo podnikajících fyzick˘ch osob),“
vysvûtluje plk. Ing. Kvûtoslava Skalská, fieditelka odboru prevence.
K novinkám patfií také povinnost oprávnûné osoby (revizního technika)
vypracovat písemnou zprávu o provedení ãi‰tûní nebo kontroly spali-
nové cesty. V pfiípadû zji‰tûní váÏn˘ch nedostatkÛ musí oprávnûná oso-
ba oznámit tuto skuteãnost písemnû na pfiíslu‰ném stavebním úfiadû ne-
bo u orgánu státního poÏárního dozoru dle typu zji‰tûného nedostatku.
Pokud nebude své zákonné povinnosti plnit, mÛÏe mu b˘t uloÏena po-
kuta hasiãsk˘m záchrann˘m sborem kraje aÏ do v˘‰e 50 tisíc korun. 
„Vznik tohoto seznamu je pro nás velice vítanou novinkou. âasto jej
totiÏ v praxi vyuÏíváme,“ fiíká Bc. SoÀa Matu‰ková ze Stavebního 
úfiadu v Ti‰novû. Podobnû pozitivní ohlasy na databázi jsou i z jin˘ch
stavebních úfiadÛ.
Jak pfiesnû bude v‰e fungovat a proã Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR pfii-
stoupil k vytvofiení databáze, kdyÏ jmenn˘ seznam revizních technikÛ
jiÏ zvefiejnûn je, vysvûtluje kpt. Ing. David Schön, vy‰etfiovatel poÏá-
rÛ a odborník na problematiku spalinov˘ch cest z generálního fieditel-
ství HZS âR: „JelikoÏ jsou lidé vynalézaví, setkali se na‰i zástupci na

krajích se zneuÏitím seznamu revizních technikÛ. Dotyãn˘ si totiÏ
opsal jak jméno, tak i ãíslo osvûdãení a pod tím pak vystupoval. Z to-
ho dÛvodu jsme museli vyfie‰it zmûnu podoby vyhledávání revizních
technikÛ. Novû to vypadá tak, Ïe si do vyhledávacího políãka jen za-
dáte jméno, pfiíjmení anebo ãíslo osvûdãení dané osoby a následnû
vám systém sdûlí, zda je tato osoba revizním technikem.“
Z toho vypl˘vá, Ïe pouze kominíci – revizní technici uvedení v data-
bázi jsou oprávnûni vystavovat revizní zprávu spalinové cesty v sou-
ladu se zákonem o poÏární ochranû na území âR. „Seznam revizních
technikÛ na na‰ich stránkách je jedin˘m úpln˘m seznamem dostup-
n˘m vefiejnosti a obsahuje v‰echny osoby, které jsou dle zákona o po-
Ïární ochranû oprávnûné k provádûní revizí spalinové cesty a násled-
nému vydávání zprávy o revizi spalinové cesty,“ dodává David Schön
s tím, Ïe moÏnost vytvofiení takového seznamu pfii‰la aÏ poté, co se
stalo ministerstvo vnitra autorizujícím orgánem pro autorizované oso-
by pro profesní kvalifikace v oboru kominictví, takÏe existuje pfiehled
o kaÏdém uchazeãi, kter˘ získá kvalifikaci PK 36-024 Kominík – re-
vizní technik spalinov˘ch cest.
Seznam je podle jeho slov úpln˘, protoÏe kaÏdému uchazeãi, kter˘
sloÏí zkou‰ku, je vydáno osvûdãení a jeho stejnopis je doruãen pfiímo
na oddûlení zji‰Èování pfiíãin vzniku poÏáru na odboru prevence
Ministerstva vnitra – generálního fieditelství Hasiãského záchranného
sboru. LhÛta mezi vykonáním zkou‰ky a následn˘m uvedením na in-
ternetu je tedy závislá pouze na dobû doruãení vydan˘ch osvûdãení
(ze zákona ã. 179/2006 Sb., o uznávání v˘sledkÛ dal‰ího vzdûlávání,
je to 1 mûsíc). Proto je zde i uvedeno datum poslední aktualizace. 
K vykonávání kontroly a ãi‰tûní spalinové cesty postaãuje Ïivnosten-
ské oprávnûní v oboru kominictví. Pro provádûní revizí je potfieba ji-
sté formy „nástavby“. Osoba, která tuto nástavbu má, je pak kominí-
kem – revizním technikem a její jméno je uvedeno v databázi.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvãí
MV – generální fieditelství HZS âR
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âlovûk, kter˘ utíká pfied tím, ãeho se bojí, nûkdy shledá,
Ïe si k tomu jen zkrátil cestu. John Ronald Reuel Tolkien

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

1. 1. Mezinárodní den míru – vyhlá‰en roku 1968 z inici-
ativy papeÏe Pavla IV. 

1. 1. Státní svátek âR – Den obnovy samostatného ãeského
státu (vznik samostatné âeské republiky v roce 1993)

1. 1. 1942 zemfi. Jaroslav JeÏek, skladatel a klavírista (nar. 
25. 9. 1906) – 75. v˘roãí úmrtí 

3. 1. 1892 nar. John Ronald Reuel Tolkien, anglick˘ prozaik, ling-
vista a literární historik (zemfi. 2. 9. 1973) – 125. v˘r. nar.

6. 1. 1927 nar. Karel Kyncl, novináfi a publicista (zemfi. 1. 4. 1997)
– 90. v˘roãí narození 

6. 1. 1987 zemfi. Pavel Trost, jazykovûdec a literární historik (nar.
3. 10. 1907) – 30. v˘roãí úmrtí 

7. 1. 1957 zemfi. Josip Pleãnik, slovinsk˘ architekt, urbanista, de-
signér (nar. 23. 1. 1872) – 60. v˘roãí úmrtí

8. 1. 1957 zemfi. Josef Skupa, loutkoherec, scénograf, reÏisér
a autor loutkov˘ch her, zakladatel Divadla Spejbla
a Hurvínka (nar. 16. 1. 1892) – 60. v˘roãí úmrtí 

10. 1. 1887 nar. Robinson Jeffers, americk˘ básník (zemfi. 20. 1. 1962)
– 130. v˘roãí narození

10. 1. 1897 nar. Bedfiich Václavek, literární vûdec, folklorista, kri-
tik a estetik (zahynul 5. 3. 1943 v Osvûtimi) – 120. v˘-
roãí narození

16. 1. V˘znamn˘ den âR – Den památky Jana Palacha,
v˘roãí jeho úmrtí v roce 1969

16. 1. 1892 nar. Josef Skupa, loutkáfi (zemfi. 8. 1. 1957) – 125. v˘-
roãí narození 

16. 1. 1927 nar. Oldfiich Danûk, spisovatel, scenárista a divadelní
reÏisér (zemfi. 3. 9. 2000) – 90. v˘roãí narození 

16. 1. 1967 zemfi. Marie Majerová, spisovatelka a novináfika (nar.
1. 2. 1882) – 50. v˘roãí úmrtí 

17. 1. 1967 zemfi. Jifií Lev˘, literární vûdec, teoretik pfiekladu (nar.
8. 8. 1926) – 50. v˘roãí úmrtí 

18. 1. 1892 nar. Oliver Hardy, americk˘ filmov˘ komik (zemfi. 
7. 8. 1957) – 125. v˘roãí narození 

19. 1. 1877 nar. FráÀa ·rámek, spisovatel (zemfi. 1. 7. 1952) 
– 140. v˘roãí narození

PROVOZNÍ
DOBA

Po  9:00–18:00, Út  9:00–18:00,
St  z a v fi e n o, 

ât  9:00–17:00, Pá  9:00–17:00

w w w . k n i h o v n a r y m a r o v . c z

Rozlouãili jsme se

BoÏena Hesová – R˘mafiov ............................................... 1926 
Jaroslav Langer – R˘mafiov .............................................. 1945 
Vlasta Pjajková – Horní Mûsto ......................................... 1928 
Pavel Gajdo‰ – Malá ·táhle .............................................. 1926 
Tomá‰ Koupil – R˘mafiov ................................................. 1981 
Prokop Bém – R˘mafiov .................................................... 1942 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika
Blahopfiejeme

jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Zdenûk Krã – Edrovice ....................................................... 80 let
Eva Smû‰ná – R˘mafiov ...................................................... 81 let
Emilia Sta‰ová – R˘mafiov ................................................. 82 let
Antonie Kováfiová – R˘mafiov ............................................ 82 let
AneÏka Schreiberová – R˘mafiov ....................................... 82 let
Eva Hájková – R˘mafiov ..................................................... 83 let
Václav ·umpolec – R˘mafiov ............................................. 84 let
Marie ·omanová – R˘mafiov .............................................. 84 let
Vûra Mahovská – R˘mafiov ................................................ 84 let
Bohumila Koláfiová – R˘mafiov ......................................... 84 let
·tefan ·tefaÀák – R˘mafiov ................................................ 85 let
Marta Viravcová – R˘mafiov .............................................. 85 let
Jarmila Veselá – R˘mafiov .................................................. 86 let
Helena Valová – R˘mafiov ................................................. 86 let
Marie Nesibová – R˘mafiov ............................................... 87 let
Bedfii‰ka Zapletalová – R˘mafiov ....................................... 88 let
Anna Jágerová – R˘mafiov ................................................. 90 let
ZdeÀka Novotná – R˘mafiov ............................................. 90 let
Vlasta Kremerová – R˘mafiov ............................................ 91 let

Mûsto R˘mafiov má prvního obãánka roku 2017. Je jím chlape-
ãek Martin Horelica, kter˘ se narodil 2. ledna mamince Lucii a ta-
tínku Ondfiejovi z R˘mafiova. Blahopfiejeme rodiãÛm k narození
miminka a pfiejeme Martínkovi zdraví, ‰tûstí a lásku! Redakce

V mûsíci lednu by slavili narozeniny otec a syn 

Zdenûk Vogel st. a Zdenûk Vogel ml.
Kdo jste je znali, vzpomeÀte na nû s námi.

-01-2017  11.1.2017 14:22  Stránka 13



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2017

14

-01-2017  11.1.2017 14:22  Stránka 14



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2017

15

-01-2017  11.1.2017 14:22  Stránka 15



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2017

16

-01-2017  11.1.2017 14:22  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2017

17

-01-2017  11.1.2017 14:22  Stránka 17



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2017

18

-01-2017  11.1.2017 14:22  Stránka 18



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2017

19

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Organizace a spolky

Budova starého kina oÏije
Vypadá to, Ïe budova b˘valého kina na Divadelní ulici vstane jako bájn˘ Fénix
z pomyslného „demoliãního popela a suti“. Ke konci roku zasedli k jednacímu
stolu zástupci obãanského sdruÏení Pradivadlo (v souãasné dobû jiÏ Mûstské
divadlo R˘mafiov, z. s.) a vedení mûsta a dohodli se na budoucím vyuÏití chát-
rající budovy.
Byl pfiijat konsenzus – demolice
budovy kina bude prozatím po-
zastavena a divadelníci dostanou
‰anci budovu znovu oÏivit. K to-
mu musí provést nutné opravy
a hlavnû zajistit financování jejího provozu. Mûstské divadlo
R˘mafiov, z. s., (dále jen MD R˘mafiov) má budovu ve v˘pÛjãce na
dvanáct mûsícÛ a po splnûní smluvnû o‰etfien˘ch podmínek zasednou
obû strany v prosinci leto‰ního roku k dal‰ímu jednání s konkrétní
koncepcí, dramaturgick˘m plánem a také pfiedstavou o financování
budovy.
„V tomto kompromisu a ‰anci na dal‰í setrvání tohoto kulturního
stánku vidím ohromn˘, velkorys˘ a vstfiícn˘ krok mûsta a zejména sta-
rosty Petra Kloudy k celkové podpofie kulturního dûní v na‰em mûs-
tû,“ sdûlil s radostí z dosaÏeného úspûchu pfiedseda MD R˘mafiov Petr
La‰tuvka, kter˘ dále poznamenal, Ïe po dosaÏení dohody byli ihned 
osloveni zástupci konkrétních firem za úãelem zji‰tûní skuteãného sta-
vu budovy. To se do konce loÀského roku podafiilo a MD R˘mafiov
získalo nejen posudky a kalkulace na nejnutnûj‰í opravy, ale také pfií-
slib partnerské pomoci od ‰esti firem. „Ve druhé ãásti pfiíprav vytvá-
fiíme plán prací, které by mûly probíhat v prÛbûhu roku 2017. Dafií se
nám oslovovat místní firmy, které se zároveÀ stanou partnery MD
R˘mafiov. V‰echny kroky musíme konzultovat s mûstem, které nám jed-
notlivé ãinnosti bude následnû schvalovat,“ doplnil Petr La‰tuvka. 
Financování provozu budovy jen z v˘nosu pfiedstavení ochotnick˘ch
souborÛ by nebylo moÏné. Proto byl pfiipraven plán benefiãních kon-
certÛ a pfiedstavení, ale tfieba i takzvan˘ch adopcí jednotliv˘ch seda-
del v hledi‰ti. Po dÛkladném a promy‰leném ekonomickém zváÏení
v‰ech aspektÛ a s pomocí jednotliv˘ch partnerÛ je podle slov Petra
La‰tuvky moÏné provoz divadla kaÏdoroãnû financovat.
V prÛbûhu prvního ãtvrtletí 2017 by se mûla zateplit stfiecha nad hlav-
ním sálem poté, co tento zámûr schválí zastupitelstvo. Zateplení by
mûlo sníÏit únik tepla o 30 %. V celé budovû budou dále vymûnûna
svítidla kvÛli úspofie elektrické energie a nejvût‰í investicí bude v˘-
mûna stávajícího topného systému – nákup úsporn˘ch kondenzaãních
plynov˘ch kotlÛ, v˘mûna radiátorÛ v hledi‰ti vãetnû regulace topení
v celé budovû pomocí termoregulaãních ventilÛ, to v‰e s pomocí part-
nerÛ a jednotliv˘ch partnersk˘ch firem. Ve druhém ãtvrtletí by mûly
b˘t vymûnûny hlavní vstupní dvefie, opraveno schodi‰tû do budovy
a v‰echny únikové v˘chody budou opatfieny tzv. bezpeãnostním pani-
kov˘m kováním. „Chci zdÛraznit, Ïe na‰í prioritou bude bezpeãnost
diváka, to znamená, Ïe dílãí rekonstrukce budou provádûny s ohledem
na poÏární ochranu, nouzové v˘chody, osvûtlení schodi‰tû, hydranty
a podobnû s tím, Ïe na v‰echny základní bezpeãnostní prvky budeme
mít revize,“ doplnil v˘ãet oprav budovy b˘valého kina Petr La‰tuvka.

Do budoucna je plánována rovnûÏ v˘mûna sedadel v hledi‰ti a sníÏe-
ní jejich poãtu na 370 míst. 
„Je v‰ak potfieba zdÛraznit, Ïe jsme teprve na samém poãátku velmi tr-
nité a tûÏké cesty, a jak známo, témûfi Ïádné divadlo v âeské republi-
ce si na sebe nevydûlá. Potfiebuje podporu, aÈ jiÏ mûsta, podnikatelské
sféry nebo soukrom˘ch subjektÛ,“ dodal pfiedseda MD R˘mafiov. Za
tím úãelem vznikla KampaÀ na záchranu divadla 2017, která má za
cíl získat potfiebné finanãní prostfiedky na nejnutnûj‰í opravy. Do této
kampanû se jiÏ zapojila fiada v˘znamn˘ch osobností i obyãejn˘ch lidí.
Pomáhají b˘valí R˘mafiováci a partnefii, napfiíklad Tomá‰ Ujfalu‰i,
bratfii Václavkové, manÏelé ·treitovi, praÏská hereãka pÛvodem
z R˘mafiova Ivana Uhlífiová nebo ostravsk˘ herec, b˘val˘ Ïák ZU·
R˘mafiov a jeden z prvních ochotníkÛ Pradivadla Luká‰ Adam. Pomoc
s benefiãním pfiedstavením pfiislíbila také kamarádka Ivany Uhlífiové
hereãka Veronika Îilková a mnoho dal‰ích.
První benefiãní pfiedstavení komorního charakteru pro asi 70 divákÛ
by se mûlo uskuteãnit jiÏ letos v únoru. Diváci v‰ak nebudou sedût
v hledi‰ti, ale na jevi‰ti a pfiedstavení bude realizováno v b˘valé kuli-
sárnû v zadní ãásti jevi‰tû. Ve hfie Udûlej mi dítû (pÛvodní název Bláha
a Vrchlická) se pfiedstaví Barbora ·ínová a Pavel Kon‰tack˘. V pfiípa-
dû vût‰ího zájmu se pfiedstavení bude reprízovat. Termín premiéry bu-
de vãas uvefiejnûn na stránkách www.mdrymarov.cz a v tisku.
Pfiipravuje se také dramaturgick˘ plán, kter˘ by mûl oslovit v‰echny
vûkové skupiny divákÛ. V plánu jsou pravidelné koncerty pro seniory
nebo nedûlní loutková i hraná pfiedstavení pro dûti. V prÛbûhu diva-
delní sezóny by se mûli na jevi‰ti MD R˘mafiov objevit hosté z fiad 
ochotníkÛ i známí herci profesionální scény. 
V souãasnosti je pro zájemce pfiipravena také adopce jednotliv˘ch se-
daãek. KaÏd˘ mÛÏe podpofiit projekt tím, Ïe si za 700 korun na rok za-
koupí „své“ sedadlo a získá tím automaticky slevu ve v˘‰i 15 % na
kaÏdé pfiedstavení nebo koncert, které bude Mûstské divadlo R˘mafiov
pofiádat. Na adoptovaném sedadle bude mít navíc svou vizitku. V in-
formaãním centru R˘mafiov je moÏné také zakoupit benefiãní kalen-
dáfi MD R˘mafiov. Cel˘ v˘tûÏek z prodeje pÛjde na opravy.
Pfied nûkolika dny byl zfiízen transparentní úãet MD R˘mafiov, aby
mûli partnefii a dobrovolní pfiispûvatelé moÏnost sledovat finanãní po-
hyb. Podrobnûj‰í informace lze najít na uvedené webové adrese. MD
R˘mafiov chce také pokraãovat ve spolupráci navázané s turistick˘mi
chatami, penziony a hotely, jejichÏ vedení kladnû reagovalo na moÏ-
nost náv‰tûvy sv˘ch klientÛ na nûkterém z nabízen˘ch divadelních
pfiedstavení nebo koncertÛ.
„Vûfiím, Ïe se nám spoleãn˘mi silami podafií r˘mafiovsk˘ kulturní stá-
nek s dlouholetou tradicí opût oÏivit a s pomocí partnerÛ, benefiãních
akcí a soukrom˘ch subjektÛ jej také s finanãní rezervou financovat.
Jsem pevnû pfiesvûdãen, Ïe se nám ná‰ zámûr a projekt podafií reali-
zovat do zdárného konce. Pak bychom oslovili mûsto R˘mafiov, aby-
chom mohli hrát pod jeho zá‰titou. V‰ichni víme, Ïe kultura nikdy v˘-
dûleãná nebyla a nebude. V‰ichni to dûláme z dobré vÛle a v‰em nám
jde o dobrou vûc. Domnívám se, Ïe to má smysl,“ uzavfiel optimistic-
ky pfiedseda Mûstského divadla R˘mafiov Petr La‰tuvka. JiKo

Fota: archiv Petra La‰tuvky
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R˘mafiovská Diakonie âCE získala vybavení pro mobilní hospic

Správní rada Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû hledá neustále cesty, jak
roz‰ífiit a zdokonalit sluÏby, které stfiedisko poskytuje obãanÛm R˘mafiov-
ska. Proto ani na okamÏik nezaváhala a vyuÏila moÏnosti poÏádat o dotaci
Ministerstva zdravotnictví âR na realizaci projektu v rámci Programu na
podporu ãinnosti nestátních neziskov˘ch organizací pÛsobících v oblasti
zdravotnictví vã. paliativní hospicové péãe.
Pomocí projektu nazvaného Kvalita Ïivota aÏ do konce chce stfiedis-
ko pomáhat nemocn˘m v terminálním stádiu choroby a jejich rodinám
proÏívat poslední chvíle spolu doma, poskytnout jim odbornou zdra-
votní péãi prostfiednictvím vhodného technického vybavení a zapÛj-
ãením kompenzaãních pomÛcek napomoci ke zv˘‰ení kvality péãe
v domácím prostfiedí. Tento zámûr a celkové zpracování Ïádosti na-
pomohly k tomu, Ïe byl projekt vyhodnocen jako úspû‰n˘ a získal od
ministerstva 180 tisíc korun, tj. nejvy‰‰í moÏnou dotaci ve v˘‰i 70 %

celkov˘ch nákladÛ. Zbyl˘ch 30 %
hradí stfiedisko z vlastních zdrojÛ.
Díky tomu do‰lo ke konci roku
2016 k zakoupení tfií lineárních
pump, tfií kyslíkov˘ch koncentráto-
rÛ, tfií prstov˘ch pulsních oxymetrÛ
a tfií elektrick˘ch polohovacích po-
stelí, jeÏ umoÏní nemocn˘m v ter-
minálním stádiu choroby pobyt
v domácím prostfiedí. SluÏba tak bu-
de potfiebn˘m nablízku 24 hodin
dennû vãetnû sobot a nedûlí v r˘ma-
fiovském, bruntálském a vrbenském
regionu, které dosud Ïádné pokrytí
mobilním hospicem nemûly. 

Fota a text: Ilona Nyíri

Kelt Grass Band hrál pfied zaplnûnou hospÛdkou
B˘valá hospÛdka Vejrovka ve Stránském pfiivítala v pátek 16. prosince fa-
nou‰ky horalské muziky na pfiedvánoãním koncertu kapely Kelt Grass Band. 
Stálí pfiíznivci skupiny i obyvatelé Stránského zaplnili Vejrovku do
posledního místa. Oãekávalo se, Ïe kapela zahraje nejen známé
skladby, ale také novinky ze svého tfietího alba Sokolí kfiídla, které
bylo slavnostnû pokfitûno na Bystfiickém Banju ve Velké Bystfiici v li-
stopadu loÀského roku. Titulní skladba Sokolí kfiídla je dílem kapel-
níka Petra Schäfera. Z nového alba zaznûla také píseÀ Princezna
Brenda od G. O‘Meara, která tvofií i hudební doprovod stejnojmen-
ného krátkého filmu o vypou‰tûní uzdraveného orlovce fiíãního do
volné pfiírody. Film je moÏné zhlédnout na Youtube.
Pfii prvních tónech znám˘ch melodií se posluchaãi nedali pobízet
a podpofiili vystoupení kapely sv˘m zpûvem, zejména pfii lidov˘ch
moravsk˘ch písních nebo vánoãní koledû. Muzikanti vyuÏívají pfii
koncertech nejen tradiãní nástroje, jak˘mi jsou pûtistrunné a ãtyfi-
strunné banjo, kytara, housle, akordeon, mandolína, flétny a rÛzné
pí‰Èaly, ale i ménû známé instrumenty, napfi. pí‰Èalu s mûchem, auto-

harfu, ninûru, whistle, djembe, bodhrán, bouzouki, irské lÏiãky, did-
geridoo, de‰Èovou hÛl nebo salónní skotské dudy.
Kelt Grass Band má za ãtrnáct let pÛsobení na folkové scénû na svém
kontû fiadu ocenûní. Je nûkolikanásobn˘m vítûzem festivalÛ Kalfest
Bfiidliãná, Regi Banjo, Klimkovické kytarobití, posbíral fiadu cen di-
vákÛ, na mezinárodním festivalu v ·umperku získal cenu pofiadatele
jako objev roku a zvítûzil i v oblastním kole Porty v Bludovû ãi na
Mohelnickém dostavníku. Grassová muzika kapely vychází z tradic
skotské a irské hudby a je ãím dál populárnûj‰í nejen v âeské repub-
lice. Kelt Grass Band absolvoval uÏ ãtyfii koncerty v Irsku, kde se je-
ho vystoupení setkalo s obrovsk˘m zájmem posluchaãÛ. Kapela zís-
kala zku‰enosti a hlavnû respekt v zemi, kde její hudba vlastnû vznik-
la. Koncertovala také ve Spojen˘ch státech, konkrétnû na
Mezinárodním folklorním festivalu ve mûstû Murfreesboro ve státû
Tennessee a zahrála si i v nejslavnûj‰í hudební hospÛdce v Nashvillu. 
Pfiedvánoãní koncert ve Stránském se setkal s velk˘m ohlasem a ka-
pela hrála aÏ do pozdních veãerních hodin. JiKo
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Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû Palackého 11, 795 01 R˘mafiov

O · A C O VA C Í  S T ¤ E D I S K O
Sbûr a v˘dej obno‰eného o‰acení 2017

stfieda  9:00–15:00
18. ledna
15. února
15. bfiezna
19. dubna
17. kvûtna
21. ãervna

19. ãervence
16. srpna
20. záfií
18. fiíjna
15. listopadu
13. prosince

19. ledna
16. února
16. bfiezna
20. dubna
18. kvûtna
22. ãervna

20. ãervence
17. srpna
21. záfií
19. fiíjna
16. listopadu
14. prosince

ãtvrtek 9:00–15:00

Osadní v˘bory informují

V Ondfiejovû zpívali pod vánoãním stromem
Na ·tûdr˘ den jsme se tradiãnû setkali u pfiíleÏitosti oslav narození
JeÏí‰e Krista u rozsvíceného vánoãního stromu na autobusové toãnû
v Ondfiejovû. Po roce se jiÏ v‰ichni tû‰ili na setkání se zpíváním ko-
led. Leto‰ní rok byl v˘jimeãn˘, protoÏe jsme do programu zahrnuli
krátkou bohosluÏbu vedenou panem dûkanem Franti‰kem Zehnalem.
Musím s potû‰ením konstatovat, Ïe se nás schází ãím dál víc a cel-
ková atmosféra je kouzelná, o ãemÏ svûdãí náv‰tûva poutníkÛ z oko-
lí, dokonce aÏ z Bruntálu. Pro v‰echny, ktefií pfii‰li, bylo pfiipraveno

malé poho‰tûní, punã, vánoãky a cukroví. Po ukonãení zpívání koled
oblohu osvûtlil ohÀostroj, kter˘ kaÏdoroãnû pfiipravuje Bedfiich
·tûpaník star‰í. Pro podtrÏení atmosféry donesl také betlémské svût-
lo v lucernû.
Hlouãky poutníkÛ se po vydafieném setkání zvolna rozcházely ke
‰tûdroveãerní veãefii, na kterou se s vidinou rozbalování dárkÛ tû‰ily
pfiedev‰ím dûti. U teplého punãe se dobfie povídalo a pfied odchodem
si v‰ichni popfiáli krásné Vánoce.

Ráda bych podûkovala panu dû-
kanovi Mgr. ICLic. Franti‰ku
Zehnalovi, Th.D., za bohosluÏbu
a paní místostarostce Mgr.
Marcele StaÀkové za zaji‰tûní
cukroví pro zúãastnûné poutníky.
Dále chci podûkovat Jifiímu
Slováãkovi za obstarání pamût-
ních mincí, Dá‰i GaÏákové za
cukroví, které donesla ke stromu,
a v‰em, kdo do Ondfiejova pfii‰li,
za hojnou úãast. Chtûla bych po-
pfiát v‰em hodnû ‰tûstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2017. 

AneÏka Továrková
Osadní v˘bor Ondfiejov

Tfietí vernisáÏ Ludmily Ondra‰íkové
V sobotu 10. prosince se uskuteãnila v r˘mafiovské kavárnû NC café v po-
fiadí tfietí vernisáÏ obrazÛ mladé r˘mafiovské autorky Ludmily Ondra‰íkové. 
Leto‰ní v˘stava s pfiíznaãn˘m názvem ...na horách nabízí oãím ná-
v‰tûvníkÛ kavárny osm olejomaleb s námûty pfiírodních zákoutí
JeseníkÛ. Sama autorka prohlásila, Ïe se pÛvodnû vÛbec nechtûla vû-
novat krajinomalbû, ale byl to pro ni jak˘si útûk od nelehkého malo-
vání symboliky na karty pro osobní rozvoj a zlep‰ení komunikace ãi

pro práci s dûtmi, které vytváfiela pro svého zamûstnavatele. 
„Pfii malování krajiny jsem zvolila Jeseníky. I kdyÏ jsem procestova-
la Alpy a dal‰í hory, nejradûji se vracím do na‰eho kraje, do
JeseníkÛ, protoÏe jsou mi blízké,“ sdûlila po oficiálním zahájení v˘-
stavy Ludmila Ondra‰íková, která ráda zkou‰í nové vûci, pfiijímá vel-
ké projekty a v˘zvy. V̆ stava je prodejní a k vidûní bude do 27. led-
na. JiKo

Pozvánka na v˘stavu obrazÛ a fotografií
Srdeãnû vás zveme na autorskou v˘stavu obrazÛ a fotografií

Ireny Ondra‰íkové             Ludmily Ondra‰íkové             Martiny Klime‰ové
která se koná pod zá‰titou pfiedsedkynû Osadního v˘boru Ondfiejov AneÏky Továrkové a potrvá pouze jeden den

28. ledna 2017 od 16 hodin v Ondfiejovû na Kolibû (u fotbalového hfii‰tû)
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Z okolních obcí a mûst

Adventní ãas ve Staré Vsi
Oãekávání narození Jezulátka a svátkÛ vánoãních je pr˘ nejkrásnûj‰ím ãasem
celého roku. Abychom k jeho jedineãnosti také nûãím pfiispûli, pfiipravila ‰ko-
liãka ve Staré Vsi spoleãnû s obcí a spolkem AKSE nûkolik zajímav˘ch akcí.
První z nich byla urãena pfiedev‰ím tvofiiv˘m Ïenám a dívkám, které
si pfii‰ly vyrobit adventní vûnce a dekorace. Následovaly v˘tvarné
a rukodûlné workshopy pro Ïáky základní ‰koly a matefiinky.
Nechybûl ani zajímav˘ projekt Dárkovna, v nûmÏ ‰kolní dítka pfii-
pravovala dáreãky sv˘m blízk˘m.
Na první adventní nedûli jsme se v‰ichni se‰li u nasvíceného altánu
ve ‰kolní zahradû, ochutnali jsme skvûl˘ punã a jableãn˘ ‰trúdl
a z bran ‰koly vypochodoval do ztemnûl˘ch uliãek Staré Vsi slav-
nostní lampionov˘ prÛvod. Na prostranství pfied kostelem potom kaÏ-
dá rodina vypustila k nebi svÛj lampion ‰tûstí s poselstvím pro
JeÏí‰ka. Krásné a pÛsobivé.
O t˘den pozdûji dorazil do ‰koly Mikulá‰ s druÏinou usmûvav˘ch an-
dûlÛ a za básniãku nebo písniãku rozdával dûtem v matefiince dárky.
Novinkou leto‰ního adventu byla Andûlská draÏba v˘tvarn˘ch a ru-
kodûln˘ch prací na‰ich ÏáãkÛ. Opût se podávalo vánoãní cukroví
a punã a dûti v kost˘mech andûlÛ lákaly pfiíchozí ke sv˘m stánkÛm
a prodávaly drobné upomínkové pfiedmûty, keramiku, vûnce nebo 
originální vánoãní pfiáníãka.

Vyvrcholením v‰eho byl sváteãní koncert Cesta k jesliãkám, kter˘ se
konal uÏ po‰esté, letos v duchu pastorálním.
Pfiedávejme si poselství, ctûme tradice a scházejme se v pokoji a vzá-
jemné úctû. Foto a text: Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves

Svatomartinské dny na ·vagrovû
Dûti ze 3. tfiídy ‰koliãky ve Staré Vsi proÏily neopakovatelné a záÏit-
kÛ plné tfii dny ve Stfiedisku volnoãasov˘ch aktivit a ekologické v˘-
chovy na ·vagrovû u Vernífiovic. Ústfiedním tématem jejich progra-
mu byla legenda o svatém Martinovi, se kterou se blíÏe seznamova-
ly prostfiednictvím v˘tvarn˘ch a rukodûln˘ch ãinností. Pekly pro
Martina voÀavé rohlíãky, zpívaly a vyvrcholením v‰eho a záÏitkem
nejvût‰ím byl veãerní pfiíjezd svatého Martina na bílém koni. A dru-
h˘ den skuteãnû zaãalo snûÏit. Inu, zázraky se nûkdy dûjí i na

·vagrovû. Kromû toho v‰ak dûti soutûÏily, sportovaly a uÏily si spo-
leãné chvíle na senzaãním karnevalu.
Program financovala ‰kola z projektu M·MT vûnovaného podpofie
primární prevence, budování dobrého ‰kolního kolektivu a prosazo-
vání záÏitkové pedagogiky. Pro na‰e tfieÈáãky pobyt zajistila Mgr.
Mirka ·tûpánová a Petra Gorãíková. Dûti se shodly, Ïe by se na
·vagrov zase na jafie rády vrátily. 

Fota a text: Eva StaÀková, Z· a M· Stará Ves
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Îáci z Dolní Moravice zazpívali seniorÛm
Ve stfiedu 14. prosince se dûti ze Z· a M· Dolní Moravice vydaly spo-
leãnû s uãitelkami Janou Bulíãkovou ·tûrbovou a Evou Holubovou ja-
ko kaÏdoroãnû potû‰it sv˘m vystoupením obyvatele Domova odpoãin-
ku ve stáfií v Dolní Moravici. Vystoupení zahájily dûti z matefiské ‰koly
pekeln˘m tancem, potom se mal˘m sálkem rozeznûly vánoãní koledy
a básnû. Své vystoupení zakonãili na‰i nejmen‰í taneãkem Snûhuláci.

Star‰í kamarádi ze základní ‰koly si také pfiipravili pásmo zimních bás-
niãek, za doprovodu kytary a rytmick˘ch hudebních nástrojÛ zazpívali
i ménû známé koledy. Na závûr dûti rozdaly obyvatelÛm domova vlast-
noruãnû vyrobené dárky, svícny a stromeãky. Jsme rádi, Ïe jsme mohli
udûlat nûkomu jinému radost, a tû‰íme se na dal‰í setkání.

Fota a text: Dagmar Kuãerová, fieditelka Z· a M· Dolní Moravice

Chvíle pohody
Stejnû jako se se‰el rok s rokem, se‰la se 13. prosince skupina ÏákÛ ze Z·
Bfiidliãná, soustfiedûná ve Studentském klubu ASK âR Bfiidliãná, opût se se-
niory v Domovû odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. DÛvodem bylo pfiání spo-
leãnû proÏít pûkné adventní odpoledne.
Pod vedením paní uãitelky Györgyové si Ïáci pfiipravili pásmo vá-
noãních písní, básniãek, instrumentálních skladbiãek a scénického
tance. Nechybûlo ani spoleãné zpívání koled a rozdávání vlastnoruã-
nû vyroben˘ch dárkÛ s pfiáním. Na zakoupení materiálu pro jejich
zhotovení se finanãnû podílel Moravskoslezsk˘ kraj. 
Ke krásné vánoãní atmosféfie celého setkání obrovskou mûrou pfiispûli
opût manÏelé Poláãkovi, ktefií pfiipravili pro v‰echny obyvatele domo-
va kouzelné balíãky s perníãky, vánoãky, a dokonce i tfii velké dorty, to
v‰e formou sponzorského daru. Proto bychom jim chtûli podûkovat ne-
jen za materiální pomoc, ale i za krásn˘ projev mezilidsk˘ch vztahÛ.
KdyÏ je vám nûkde dobfie, ãas se rozbûhne o to rychleji. A tak i pfií-
jemné odpoledne plné vzájemn˘ch sympatií muselo skonãit. Ale jen
co se rozjafií, sejdou se v‰ichni zase, tentokrát aby spoleãnû pfiivítali
pfiíchod jarních dnÛ. Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Teo, Popelka nebo Bobek
Îe nemáte ani páru, oã se jedná?
To se jen dûti z M· Bfiidliãná do-
mlouvají, které zvífiátko se jim
nejvíce líbilo.
Dne 23. listopadu nav‰tívily dûti z pfied‰kolního oddûlení M· zoo-
koutek, o jehoÏ svûfience se starají Ïáci z chovatelského a pfiírodo-
vûdného krouÏku Studentského klubu ASK âR Bfiidliãná, kter˘ fun-
guje pfii tamní Z·. Dûti z matefiin-
ky se totiÏ rozhodly spolu se svou
paní uãitelkou a paní fieditelkou
absolvovat EVVO program na-
zvan˘ Zvífiátka kolem nás. Jeho
protagonisty jsou Ïáci 9. A za fi-
nanãní podpory Moravskoslez-
ského kraje.
Souãástí asi 60minutového pro-
gramu je zmínûná náv‰tûva zoo-
koutku, a tak si dûti vedle spousty
nov˘ch poznatkÛ o zvífiátkách,
her a soutûÏí mohly na vlastní ru-
ãiãky vyzkou‰et, Ïe pokud jeÏko-
vi neubliÏujeme, nepopíchá nás,

Ïe Ïelva není zdaleka tak pomalá a osmáci mohou b˘t docela mil˘mi
ãtyfinoh˘mi kamarády, stejnû jako králíci, ãinãily a mnoho dal‰ích
zvífiat. DÛleÏité je, abychom se jich nebáli, ale pfiedev‰ím jim neubli-
Ïovali, naopak se o nû umûli postarat, je-li to tfieba. 
Zmínûn˘ program se líbil nejen dûtem, ale i pedagoÏkám z M·, kte-
ré nápad a jeho provedení pochválily.

Fota a text: Kvûta Dûrdová, koordinátorka EVVO
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Osadní v˘bor ve Stránském pod vedením Radka Kristina pfiipravil v sobotu 3. prosince mikulá‰skou nadílku pro dûti z této místní ãásti. Dûti pfied-
vedly Mikulá‰i své recitaãní ãi pûvecké umûní a na oplátku dostaly balíãek s drobn˘mi sladkostmi Fota: archiv Osadního v˘boru Stránské

Na mikulá‰ské besídce v domovû pro seniory v Dolní Moravici (5. 12.) vystoupily dûti z M· a Z· Dolní Moravice, Z· Bfiidliãná a dobrovolní
hasiãi z D. Moravice. V‰em patfií velk˘ dík! Fota: Jifií Malí‰ek

Mikulá‰ská besídka Diakonie âCE v SVâ R˘mafiov (6. 12.), na které vystoupily dûti z matefiské ‰koly na ulici 1. máje a hudební soubor
Chaotics ZU· R˘mafiov 

Ve ãtvrtek 8. 12. pfii‰el Mikulá‰ za dûtmi do matefiského centra Sluníãko SVâ R˘mafiov

Ohlédnutí za adventem a vánoãními svátky
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Vyhodnocení redakãních soutûÏí

Na‰li jste v‰echny detaily z na‰í soutûÏe?
Leto‰ní poznávací soutûÏ se soustfiedila na historické nebo zajímavé
detaily na‰eho mûsta a místních ãástí s pfiesahem do Staré Vsi,
Ferdinandova, Stfiíbrn˘ch Hor a Skal. SoutûÏ byla v nûkter˘ch mo-
mentech obtíÏná, soudû podle ohlasÛ ãtenáfiÛ. Zejména v jednom pfií-
padû, kdy jsme uvefiejnili detail z lokality za hranicí avizovaného 
okolí R˘mafiova, nicménû stále z R˘mafiovska. Tím byla fotografie
odpadní haldy v bfiidlicovém lomu u jezírek v Bfiidliãné v RH 
ã. 21/2016. Za to se v‰em tápajícím soutûÏícím omlouváme a blaho-

pfiejeme tûm, ktefií i tento detail správnû uhádli, coÏ nebyla samo-
zfiejmû soutûÏní povinnost. 
V kaÏdém z vydání R˘mafiovského horizontu 08–21 a 23/2016 jsme
uvefiejnili jednu fotografii spolu se soutûÏním kuponem, úkolem by-
lo co nejpfiesnûji urãit místo nebo objekt, na kterém se fotografovan˘
detail nachází. Podot˘káme, Ïe soutûÏící nemuseli uhádnout v‰echny
soutûÏní detaily, ov‰em na‰li se tací, ktefií správnû identifikovali
v‰echny uvefiejnûné fotografie. Správné odpovûdi zní:

Kupon ã. 1 (RH 08/2016): 
R˘mafiov

Hlavní vchod do kaple Nav‰tívení
Panny Marie v kapli V Lipkách

Kupon ã. 2 (RH 9/2016):
R˘mafiov-Janovice

Boãní vchod do janovického
zámku s ãíslem popisn˘m 10

Kupon ã. 3 (RH 10/2016):
R˘mafiov-Janovice

Detail vchodov˘ch dvefií v Jano-
vicích ã. p. 59 (dnes sklenáfiství)

Kupon ã. 4 (RH 11/2016):
R˘mafiov-Stránské

Hlavní vchod do kostela sv.
Katefiiny ve Stránském

Kupon ã. 5 (RH 12/2016):
R˘mafiov-Janovice

Vstupní brána s mfiíÏovím z ná-
dvofií janovického zámku vlevo
pod balkónem

Kupon ã. 6 (RH 13/2016):
R˘mafiov

Vchodové dvefie domu v Má-
chovû ulici ã. p. 19 poblíÏ pro-
dejny potravin

Kupon ã. 7 (RH 14/2016):
R˘mafiov-Janovice

Detail mfiíÏoví na bránû janovic-
kého zámku vlevo pod balkónem

Kupon ã. 8 (RH 15/2016): 
Stará Ves 

Sv. Antonín Paduánsk˘, obraz na
plechu na vyhlídce nad pilou ve
Staré Vsi

Kupon ã. 9 (RH 16/2016): 
R˘mafiov

Detail reliéfu nad zadním vcho-
dem do kaple V Lipkách (v˘-
chodní strana)

Kupon ã. 10 (RH 17/2016): 
Ferdinandov

Kaple Nav‰tívení P. Marie ve
Ferdinandovû (u silnice ze
Stfiíbrn˘ch Hor do Bedfiichova)

Kupon ã. 11 (RH 18/2016): 
Stará Ves

BoÏí muka v „Hofwaldu“ pfiipo-
mínají událost, kdy F. A. Harra-
cha o vlásek minula smrt. Hrabû
vyru‰il pytláka a ten jej v úleku
zblízka stfielil do prsou. Broky
zastavila náprsní ta‰ka.
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Kupon ã. 12 (RH 19/2016): 
Ferdinandov

Ruiny stavení v zaniklé osadû
Ferdinandov, od kapliãky smû-
rem do Dobfieãova

Kupon ã. 13 (RH 20/2016): 
Stará Ves-Îìársk˘ Potok

Replika milífie u lovecké chaty
Hubert poblíÏ soutoku Îlutého
a Podolského potoka

Kupon ã. 14 (RH 21/2016): 
Bfiidliãná

Opûrná zídka z odpadní bfiidlice
v lomu u jezírek v Bfiidliãné

Kupon ã. 15 (RH 23/2016): 
R˘mafiov
Vchodové dvefie domu na Ml˘n-
ské ulici ã. p. 425/11 (b˘valé sto-
lafiství) JiKo

Tajenky vánoãní soutûÏe o ceny
Osmismûrka: Potoky na R˘mafiovsku
Pfiesmyãková v˘pustka: Podolsk˘, DraÏÛvka
¤etûzová rámcovka: Huntava, PstruÏí

Rozeta: Oslava
·védská kfiíÏovka: 
1. tajenka: Ml˘nsk˘; 2. tajenka: Novopolsk˘; 3. tajenka: Stfiíbrn˘

Úspû‰ní fie‰itelé soutûÏí pfievzali v˘hry
Redakce R˘mafiovského horizontu pfiedala vûcné ceny tfiem úãastní-
kÛm soutûÏe Detaily: Milenû a Jaroslavu Bezpalcov˘m, L˘dii Vi-
zingerové a Jitce Teuchmannové.
Blahopfiání a ceny obdrÏeli také tfii vylosovaní lu‰titelé vánoãní sou-
tûÏe: Lenka Metelková, Alena Jurá‰ová a Pavlína DoleÏelová.
Ceny do soutûÏí vûnovali sponzofii: Lékárna Avion, Teta drogerie,

Potraviny Ca&Va, Elektro Kováãová a Kotrla, Elektro Bernátek
a Machaãová, prodejna Madax Marty Bahulíkové, Papírnictví Jaroslavy
Hákové, Elektro ZIGI a RM servis Rostislava Mezihoráka. V‰ichni vy-
losovaní získávají navíc od redakce pfiedplatné R˘mafiovského horizon-
tu na rok zdarma. Úspû‰n˘m v˘hercÛm blahopfiejeme! Ti, na které se
neusmálo ‰tûstí, mohou soutûÏit opût letos. JiKo

V˘herci soutûÏe Detaily: zleva Jitka Teuchmannová, Milena
Bezpalcová a L˘die Vizingerová

V̆ herci vánoãní soutûÏe: zleva Pavlína DoleÏelová, Alena Jurá‰ová
a Lenka Metelková

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

DaÀ z nabytí nemovitosti platí uÏ pouze nabyvatel
Poãínaje 1. listopadem 2016 je pfii nabytí nemovitosti poplatníkem danû z na-
bytí nemovit˘ch vûcí novû v˘hradnû jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi 
úãastníky transakce o pfienosu daÀové povinnosti na prodávajícího (pfievod-
ce) není akceptovatelná.
Rozhodn˘m dnem vzniku daÀové povinnosti je vÏdy den nabytí
vlastnického práva k nemovité vûci. V nejãastûj‰ích pfiípadech (kup-
ní, smûnné smlouvy) je u nemovit˘ch vûcí zapisovan˘ch do katastru
nemovitostí tímto rozhodn˘m dnem den právních úãinkÛ vkladu
do katastru nemovitostí.
DaÀové pfiiznání k dani z nabytí nemovit˘ch vûcí je poplatník (naby-
vatel nemovité vûci) povinen podat nejpozdûji do konce tfietího ka-
lendáfiního mûsíce, následujícího po kalendáfiním mûsíci, v nûmÏ byl
v katastru nemovitostí proveden zápis vkladu vlastnického práva
k nemovité vûci, vkladu práva stavby nebo vkladu správy svûfiene-
ckého fondu.

Zmûny zakotvené v novele zákonného opatfiení senátu ã. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovit˘ch vûcí, se t˘kají pfiípadÛ, kdy k nabytí
vlastnického práva k nemovité vûci do‰lo od 1. 11. 2016. Se zmûnou
osoby poplatníka do‰lo na základû novely zákonného opatfiení sená-
tu ã. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovit˘ch vûcí, také k úplnému
odstranûní institutu ruãení za nezaplacenou daÀ.
U nabytí vlastnického práva k nemovit˘m vûcem nezapisovan˘m do
katastru nemovitostí je rozhodn˘m dnem vzniku daÀové povinnosti
den nabytí úãinnosti smlouvy. Nab˘vá-li se vlastnické právo k ne-
movité vûci rozhodnutím orgánu vefiejné moci, nab˘vá se dnem, kte-
r˘ je v tomto rozhodnutí urãen. Není-li v rozhodnutí takov˘ den 
urãen, nab˘vá se dnem právní moci rozhodnutí pfiíslu‰ného orgánu
(napfiíklad zru‰ení a vypofiádání podílového spoluvlastnictví sou-
dem). Více informací na stránkách financnisprava.cz.

Petra Homolová, Finanãní úfiad pro Moravskoslezsk˘ kraj
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Akce hradu Sovince

Na akci Vánoãní hrad, která se na Sovinci uskuteãnila mezi 
26. a 30. prosincem, zavítalo pfies 250 náv‰tûvníkÛ, a to i pfies mrazivé
poãasí, které zde panovalo. Teplota se pfies den drÏela kolem minus 8
stupÀÛ Celsia. Náv‰tûvníky ale zima neodradila a z hradu odcházeli
spokojení. Bûhem netradiãních prohlídek se dozvûdûli mnohé zajíma-
vosti o historii hradu, historii tiskafiství, zhlédli ‰ermífisko-divadelní
scénku, ukázku zbraní z hradní zbrojnice a také si pfiipomnûli vánoãní
a novoroãní zvyky. Fota a text: M. Koutn˘, kastelán

Kraj bude mít letos nového koronera
SluÏbu krajského koronera v Moravskoslezském kraji bude v následujících dvou
letech zaji‰Èovat spoleãnost 1. Koronerská, s. r. o., která vystfiídá v zaji‰Èová-
ní prohlídek tûl zemfiel˘ch na území kraje Mûstskou nemocnici Ostrava. Tuto
sluÏbu v regionu nemocnice zaji‰Èovala od ãervence 2014, kdy ji Moravsko-
slezsk˘ kraj jako první v âeské republice zfiídil. 
„Kraj vyhlásil na zaji‰tûní prohlídek tûl zemfiel˘ch v regionu v letech
2017 a 2018 novou vefiejnou zakázku s pfiedpokládanou hodnotou 
12,92 milionu korun bez DPH, tj. 1 700 korun bez DPH za jednu pro-
hlídku. Do soutûÏe se pfiihlásila spoleãnost 1. Koronerská, s. r. o., která
pÛsobí i v Královéhradeckém, Jihoãeském a PlzeÀském kraji. Uspûla
s nabídkovou cenou 1 695 korun bez DPH za jednu prohlídku tûla zem-
fielého,“ uvedl námûstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. 
Hlavními dÛvody, proã se pfied dvûma roky Moravskoslezsk˘ kraj roz-
hodl uãinit v âesku ojedinûl˘ krok a vypsal vefiejnou zakázku na kraj-
ského koronera, byly zejména stíÏnosti policie, popfiípadû pozÛstal˘ch,
ktefií museli mnohdy nûkolik hodin ãekat na vystavení listu o prohlídce
zemfielého, a klesající ochota praktick˘ch lékafiÛ vykonávat ohledání za
stávajících podmínek v rámci lékafiské pohotovostní sluÏby. 
„Máme pozitivní ohlasy na vãasnost dojezdu, odbornost a pfiístup k po-
zÛstal˘m jak ze strany pozÛstal˘ch, tak policie i personálu zdravotnic-
k˘ch zafiízení a ústavÛ. Za celou dobu fungování koronera

v Moravskoslezském kraji jsme fie‰ili pouze dvû stíÏnosti,“ fiekla vedou-
cí odboru zdravotnictví Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje
Vratislava Krnáãová. Upfiesnila, Ïe v roce 2015 bylo provedeno pfies 
3,5 tisíce ohledání tûl zemfiel˘ch za témûfi 5,2 milionu korun, do fiíjna
loÀského roku pak pfies 3 tisíce ohledání za necelé 4,4 miliony korun. 
Prohlídky tûl zemfiel˘ch jsou ze zákona o zdravotních sluÏbách povinni
zaji‰Èovat u sv˘ch registrovan˘ch pacientÛ praktiãtí lékafii, a to v rámci
provozní doby a v rozsahu provádûní náv‰tûvních sluÏeb. Tuto povin-
nost má i poskytovatel, v jehoÏ zdravotnickém zafiízení do‰lo k úmrtí,
a poskytovatel zdravotnické záchranné sluÏby v pfiípadû, kdy k úmrtí
do‰lo pfii poskytování pfiednemocniãní neodkladné péãe. Kraj nemÛÏe
tuto povinnost danou zákonem praktick˘m lékafiÛm odejmout, krajsk˘
koroner nesupluje jejich ãinnost. Nadále budou sv˘m registrovan˘m pa-
cientÛm vystavovat list o prohlídce zemfielého a u kritick˘ch ãi spor-
n˘ch pfiípadÛ má krajsk˘ úfiad moÏnost ordinaci praktického lékafie
zkontrolovat. Vítûz vefiejné zakázky 1. Koronerská, s. r. o., bude stejnû
jako jeho pfiedchÛdce ohledávat mimo jejich ordinaãní a náv‰tûvní ho-
diny. Od 1. ledna 2017 platí pro ohlá‰ení úmrtí nové telefonní spojení
na dispeãink: 725 440 155.

Bc. Petra ·pornová, tisková mluvãí
odbor kanceláfi hejtmana kraje
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Sport

Mlad˘m fotbalistÛm se na podzim dafiilo
Mezi nejúspû‰nûj‰í fotbalové t˘my Jiskry R˘mafiov, co se t˘ãe v˘sledkov˘ch
statistik, patfií urãitû mlad‰í Ïáci. DruÏstvo hrající krajskou soutûÏ
Moravskoslezského kraje v podzimní ãásti pfiedvádûlo sympatické v˘kony
a po polovinû soutûÏe mu patfií v tabulce zaslouÏenû první místo, neboÈ pro-
zatím nepoznalo hofikost poráÏky.
MuÏstvo patfií do kategorie U13 a je sloÏeno z hráãÛ roãníkÛ naroze-
ní 2004 a 2005, které doplÀují hráãi roãníku 2006, ktefií je‰tû patfií do
kategorie U11. Na zaãátku soutûÏe si právû hráãi roãníkÛ 2005
a 2006 museli zvykat na pfiechod do vy‰‰í vûkové kategorie, coÏ pro

nû znamenalo zmûnu herního stylu, rozestavení a pfiedev‰ím velikos-
ti hfii‰tû. S tím se v‰ak v‰ichni hráãi brzy dokázali vyrovnat, coÏ se
odrazilo právû na podzimních v˘konech. Pfii samotn˘ch zápasech se
muÏstvo mohlo spolehnout na zku‰enûj‰í hráãe roãníku 2004, ktefií
tuto soutûÏ hráli jiÏ v minulém roãníku. V‰ichni tito hráãi se v prÛ-
bûhu sezóny zapojovali dle potfieby i do utkání star‰ích ÏákÛ, kde si
zase zvykali na pfiechod do vy‰‰í kategorie U15, kter˘ je ãeká v létû.
Stfielecky muÏstvo drÏel pfiedev‰ím Filip Köhler, kter˘ je s 31 góly
nejlep‰ím podzimním stfielcem celé soutûÏe. Av‰ak fotbal je kolek-
tivní hra a na úspûchu se podílí kaÏd˘ hráã muÏstva. R˘mafiovsk˘
t˘m v souãasné dobû tvofií osmnáct hráãÛ a velké pozitivum je, Ïe 
i úãast na trénincích je a byla témûfi vÏdy stoprocentní.
Úspû‰nou podzimní ãást hráãi ukonãili na konci roku ve Mûstû
Albrechticích, kde se zúãastnili turnaje pofiádaného svazem OFS
Bruntál. V konkurenci muÏstev FK Krnov, SO Bruntál, Mûsto
Albrechtice, Krásné Louãky, Vrbno a dvou v˘bûrÛ OFS-U12 si od-
vezli bez jediné poráÏky zaslouÏenû první místo.
I kdyÏ venku panuje zima, kluci nezahálejí a pfiipravují se na jarní
ãást. K pfiípravû vyuÏívají tûlocviãny na Sokolovské i na ulici 1. má-
je. A kdyÏ to poãasí dovolí, vybûhnou ven na umûlou trávu. Od úno-
ra je jiÏ ãekají kaÏd˘ víkend venkovní pfiípravná utkání, v nichÏ se
postupnû utkají s Bfiidliãnou, Krnovem, ·ternberkem, Mohelnicí,
Jeseníkem a Uniãovem, tak aby byli 2. dubna 2017 pfiipraveni na prv-
ní mistrovské utkání jarní ãásti.
Ve‰keré informace o dûní v klubu najdete na oficiálních stránkách
www.jiskrarymarov.com a na sociálních sítích. 

Kamil Furik, foto: archiv SK Jiskra R˘mafiov

Mlad‰í pfiípravka v zimní halové sezónû zatím úspû‰ná
Nejmlad‰í fotbalisté R˘mafiova sehráli nûkolik halov˘ch turnajÛ a zatím si ve-
dou velice dobfie. V koneãn˘ch umístûních byli s v˘jimkou jednoho turnaje
vÏdy na stupních vítûzÛ.

PfiestoÏe jsme nebyli vÏdy kompletní a v plné síle, kluci na turnajích
zúroãí v‰e, co se nauãí bûhem tréninkov˘ch jednotek. Musím je po-
chválit za bojovnost, bez které by se na turnajích neobe‰li.
Zatím jsme absolvovali tfii turnaje ve ·ternberku, odkud jsme si od-
vezli dvû druhá místa a jedno ãtvrté. S v˘sledky jsme velice spoko-
jení, protoÏe tyto turnaje mají kvalitní obsazení pfiedev‰ím muÏstvy
z Olomouckého kraje. Kromû toho na‰e pfiípravka odehrála halov˘
turnaj v ·umperku, kde jsme skonãili tfietí.
TurnajÛ se zúãastnili: Marek Îváãek (brankáfi), Tomá‰ Vychodil,
Radim Pfiecechtûl, Petr Hance, Michal Kubík, Martin Vavfiiãka, Jan
Mihál, David Tomíãek, Miroslav Mu‰álek a Alexander Pytlíãek.
âeká nás je‰tû ‰est halov˘ch turnajÛ, v nichÏ se stfietneme s t˘my, ja-
ko je Baník Ostrava nebo FC Opava.
Chtûl bych podûkovat Jifiímu Gajdo‰ovi, kter˘ nám umoÏÀuje pravi-
delnû trénovat v tûlocviãnû Z· Jelínkova. Bez této moÏnosti bychom
se turnajÛ nemohli zúãastnit.
ZároveÀ oznamuji rodiãÛm dûtí roãníkÛ narození 2008 a 2009, Ïe po-
fiádáme nábor nov˘ch ãlenÛ do na‰eho t˘mu. Tréninkové jednotky
jsou v pondûlí v 17:00 aÏ 18:30 a v pátek od 15:00 do 16:30. Kontakt:
Radim Pfiecechtûl, tel. 731 312 448.

Radim Pfiecechtûl, foto: Petra Pfiecechtûlová

Turnaj ve Mûstû Albrechticích

Podûkování jubilantky
Dûkuji zástupcÛm mûsta z komise pro obãanské záleÏitosti za blahopfiání, kvûtiny a dárek k m˘m 91. narozeninám, které jsem oslavila 
20. prosince 2016. Dûkuji tûm, ktefií mi pfiáli, a také já v‰em pfieji zdraví a pohodu do dal‰ích dnÛ roku 2017. Vlasta Kremerová, R˘mafiov

Podûkování nemocnici za péãi
Chtûli bychom prostfiednictvím R˘mafiovského horizontu podûkovat Podhorské nemocnici, a. s., R˘mafiov, a to celému kolektivu oddûlení so-
ciální hospitalizace, oddûlení o‰etfiovatelské péãe a oddûlení rehabilitaãní a fyzikální medicíny, za vzornou a obûtavou péãi, kterou personál
poskytoval na‰í mamince BoÏenû Hesové. Dûkujeme také vedení spoleãnosti Agel, která mamince vûnovala dárek.
Dûkujeme v‰em znám˘m a lidem, ktefií se pfii‰li rozlouãit s na‰í maminkou, a pfiedev‰ím Kvûtoslavû Sicové za lidsk˘ a krásn˘ projev. 

Rodina Cíleãkova a Hesova
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Neãekaná náv‰tûva R˘mafiovska
Osmého záfií loÀského roku se ke mnû donesla zpráva o kudlance ná-
boÏné ob˘vající zahradu jednoho rodinného domku ve Staré Vsi.
Zaãnu ale od zaãátku. Mám rád pfiírodu se v‰ím v‰udy, zvûfi, lesy, vo-
dy, rostliny, také hmyz a drobné Ïivoãichy, ktefií jsou neodmyslitel-
nou souãástí na‰í, v nûkter˘ch oblastech je‰tû kouzelné, pfiírody.
Vzácnûj‰í a zajímavûj‰í Ïivoãichy také rád fotografuji, záÏitky jsou
u pofiizování makrofotografie neopakovatelné z mnoha dÛvodÛ. Za
prvé: za tûmito Ïivoãichy mÛÏete vyráÏet sami nebo s kamarády, za
druhé: proÏijete spoustu komick˘ch záÏitkÛ, za tfietí: více oãí více vi-
dí, ono takového „malého hmyzáka“ najít není vÛbec jednoduché, za
ãtvrté: nabízí se více nápadÛ, jak takového tvora vyfotografovat, aby
mûl snímek pfiidanou hodnotu, a koneãnû za páté: potfiebujete mít
pevné nervy, protoÏe kdyÏ pfii pofiizování makrofotografie fouká vítr
a motiv se díky závanÛm vûtru neustále pohybuje, to byste nevûfiili,
jak si u toho ãlovûk zanadává. 
Pár let jsem plánoval s kamarádem fotografem z Kadanû, Ïe spoleã-
nû vyrazíme do oblasti Pohanska na jiÏní Moravu za makrofotogra-

fií, a to konkrétnû za kudlankami náboÏn˘mi. UÏ jsme spoleãnû nû-
kolik fotov˘letÛ podnikli, aÈ jiÏ za rosniãkami do CHKO Poodfií ne-
bo za je‰tûrkami zelen˘mi ke Klá‰terci nad Ohfií a podobnû. V̆ pravu
na Pohansko za kudlankami se mi pofiád nedafiilo realizovat. Nakonec
jsem se ale snímku pfiece jen doãkal i bez cestování na jiÏní Moravu.
Asi málokdo bude vûfiit, Ïe dokonce u nás na R˘mafiovsku, konkrét-
nû ve Staré Vsi.
Kamarád Mirek ze Staré Vsi mi po objevu kudlanky na své zahrádce
dal okamÏitû vûdût pfies dal‰ího kamaráda Petra z R˘mafiova a nabí-
dl moÏnost focení. Vûfiit se mi moc nechtûlo, vÏdyÈ kudlanky mají rá-
dy teplé klima a tady v podhorské oblasti se dosud neobjevil Ïádn˘
zvefiejnûn˘ záznam o tom, Ïe by se vyskytly i v na‰em regionu. Veãer
sedám k poãítaãi, znovu projíÏdím na internetu v˘skyt kudlanek ná-
boÏn˘ch na na‰em území. Informace z internetu jen potvrzují, co
jsem o kudlankách v‰eobecnû vûdûl. 
NeÏ vám pfiiblíÏím samotn˘ prÛbûh fotografování kudlanky, jen
struãnû nûco o tomto tvorovi:

KuÏelkáfii z Bfiidliãné stáli opût na bednû
V nedûli 11. prosince se v Blansku konalo Mistrovství âeské republiky
tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. Mezi osmadvaceti hráãi byli zastoupeni
i na‰i kuÏelkáfii hrající za Bfiidliãnou. 
V kategorii TP se na tfietí pfiíãce umístil Stanislav Navalan˘
z Ostravy (407 b.), ov‰em druhé místo jiÏ patfiilo Bohumilu
Kocurkovi (502 b.) hrajícímu za Bfiidliãnou a nejlépe si vedl opût
Zdenûk Doãkálek, kter˘ nejenÏe ve své kategorii s celkov˘m po-
ãtem 524 bodÛ zvítûzil, ale získal i titul dvaadvacetinásobného
mistra âeské republiky. ZároveÀ byl vyhlá‰en nejlep‰ím kuÏelká-
fiem âeské republiky mezi tûlesnû postiÏen˘mi sportovci pro rok
2016.
V kategorii LP1 podal skvûl˘ v˘kon Jifií Polá‰ek (422 b.) hrající
za Bfiidliãnou, kter˘ získal stfiíbrnou medaili. Vítûzství si odnesl
domácí Petr Kumstát z Blanska (439 b.) a tfietí místo Oldfiich
Neuwirth z Opavy (378 b.) V kategorii LP2 si z na‰ich kuÏelkáfiÛ
vedl nejlépe Ivo Mrhal, kter˘ skonãil na 4. místû. JiKo

LyÏafiské bûÏecké tratû také v Bfiidliãné
Po del‰ím ãekání na sníh se koneãnû pfiíroda umoudfiila a poslala i do
Bfiidliãné slu‰nou nadílku snûhu. Pro ãleny místního Klubu biatlonu to je sig-
nál, aby vyjeli do terénu v okolí stfielnice na snûÏn˘ch skútrech k úpravû ly-
Ïafisk˘ch bûÏeck˘ch tras pro rekreaãní lyÏování.
KaÏdoroãnû se upravují tfii okruhy v délce 5, 2 a 1 km, a to jak pro
zájemce z fiad rekreaãních lyÏafiÛ, tak pro v˘uku dûtí ze Základní ‰ko-
ly Bfiidliãná v rámci tûlocviku a také pro sportovce z Klubu biatlonu
a LyÏafiského oddílu TJ Bfiidliãná k pfiípravû na sportovní soutûÏe re-
gionální, oblastní i celostátní, kter˘ch se pravidelnû zúãastÀují.
Úprava lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras je v Moravskoslezském kraji or-

ganizována a spolufinancována formou projektu vyhlá‰eného kaÏdo-
roãnû pro cel˘ kraj.
Pûtikilometrová trasa je upravována jako dvoustopá se zpevnûn˘m
povrchem v okolí stop. Dvoukilometrovou traÈ tvofií propojení jed-
notliv˘ch smyãek nejdel‰í trasy a kilometrov˘ okruh slouÏí ‰kolní
mládeÏi k v˘uce bûÏeckého lyÏování a tréninkÛm sportovcÛ.
Pfiístup k lyÏafisk˘m bûÏeck˘m tratím z mûsteãka Bfiidliãná vede po
místních komunikacích na Nerudovu ulici s nástupním místem v pro-
storu nad ‰kolní druÏinou (cca 150 m po polní cestû mezi zahrádka-
mi), druhou moÏností je pfiístup kolem stfielnice biatlonu a garáÏí do

dolíku vedle stfielnice. Na obou pfiístupov˘ch místech jsou
instalovány informaãní tabule s plánkem lyÏafisk˘ch tras
v Bfiidliãné a na R˘mafiovsku, základní dopravní informace,
informace o provozovnách a ubytování ve mûstû. Jsou zde
také informace o Jesenické magistrále. V prostoru tratí je 
umístûna webkamera, která monitoruje povûtrnostní pod-
mínky a uvádí základní meteorologické informace.
Webkameru lze vyhledat na www.webkamlive.cz (Klub bi-
atlonu Bfiidliãná). O upravenosti tras v okolí Bfiidliãné se lze
informovat v Infocentru R˘mafiov, na stránkách Jesenické
magistrály a na dal‰ích stránkách mapujících lyÏafiské bû-
Ïecké trasy v Jeseníkách.
Klub biatlonu Bfiidliãná se tû‰í na náv‰tûvu rekreaãních ly-
ÏafiÛ hlavnû z Bfiidliãné a okolí. Vûfiíme, Ïe sníh po nûjakou
dobu vydrÏí a nahradí milovníkÛm zdravého pohybu na ãer-
stvém vzduchu dosavadní nedostatek snûhu a moÏností ly-
Ïování. Foto a text: Miroslav Volek

Zajímavosti z pfiírody

Fota: archiv Z. Doãkálka
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Kudlanka náboÏná (Mantis religion)
V âesku nebyly kudlanky pfiíli‰ roz‰ífiené, vyskytovaly se pouze na
jiÏní Moravû v NP Podyjí. V dÛsledku oteplování se roz‰ifiují smûrem
na sever. V roce 2008 byly vidûny na Ostravsku, v fiíjnu 2011 v loka-
litû na Plachtû u Hradce Králové a v roce 2015 v podhÛfií JeseníkÛ,
konkrétnû u ·ternberka. Mapování kudlanky náboÏné v âR stále po-
kraãuje.
Kudlanka je zbarvena svûtle zelenû, na podzim hnûdû. Díky tomuto
zbarvení ji v pfiírodû mÛÏe predátor i fotograf snadno pfiehlédnout.
Pronotum, první ãlánek, je v˘raznû prodlouÏen, hlava je trojúhelní-
ková s velk˘ma oãima typick˘ma pro hmyzí predátory. Na první po-
hled zaujmou pfiední konãetiny, které jsou pfiizpÛsobeny k uchopení
kofiisti. Kofiist je bleskov˘m sklapnutím pfiivfiena mezi ozubenou ho-
leÀ a chodidlo. Na vnitfiních stranách stehen se nacházejí aposema-
tické skvrny slouÏící k zastra‰ení predátorÛ; pfiipomínají oãi. Pfiední
pár kfiídel je koÏovit˘, zadní je kryt˘ pod nimi a je blanit˘. U kudla-
nek létají hlavnû samci a i ti velice neradi. Sameãek dokáÏe pfieletût
aÏ pár desítek metrÛ, samiãka jen pár metrÛ, coÏ je dáno pfiedev‰ím
její velikostí a hmotností. Kfiídla pouÏívají kudlanky hlavnû v ohro-
Ïení Ïivota, kdyÏ je pronásleduje predátor, se kter˘m nechtûjí bojovat
(napfi. drobní hlodavci, koãky, ãlovûk atd.), nebo pfii tzv. dálkovém
cestování za potravou. Samiãka má bfií‰ko sloÏené ze ‰esti ãlánkÛ, sa-
meãek má ãlánkÛ osm.
Kudlanky jsou hmyzími predátory. Jsou velmi dobfie maskované
a dokáÏou dlouho nehybnû ãíhat na kofiist, hlavnû na drobn˘ hmyz.
Poté vystfielí své loupeÏivé nohy,
zachytí kofiist a zaÏiva ji seÏerou.
Na tûlo obûti vypou‰tí sliny, které
lokálnû umrtví nervovou soustavu
a zároveÀ kyselina v nich obsaÏe-
ná naleptá potravu do jakési ka‰e,
kterou pak kudlanka konzumuje.
Proto je bûÏné, Ïe se obûÈ pfii po-
Ïírání h˘be, aãkoliv jí jiÏ chybí
i vût‰í ãást tûla.
U kudlanek se vyskytuje manÏel-
sk˘ kanibalismus. To znamená, Ïe
samiãka po páfiení seÏere sameã-
ka. Dûje se tak hlavnû v dobû ne-
dostatku potravy. Centrum fiídící
rozmnoÏování je podfiízené moz-
ku, takÏe kdyÏ samiãka zaãne Ïrát
sameãka od hlavy, kopulace neu-
stává, naopak, probíhá je‰tû vy-

trvaleji. Vajíãka
jsou ukryta v ooté-
ce, tuhém obalu,
kter˘ pfiezimuje.
Kudlanka patfií me-
zi hmyz s promû-
nou nedokonalou
(hemimetabola),
u nûjÏ neexistuje
stádium kukly (pu-
py) a larva (nym-
fa) je velice po-
dobná dospûlci,
pouze nemá vyvi-
nutá kfiídla a roz-
mnoÏovací orgá-
ny, které dospû-
jí po posledním
svleãení.
Kudlanka náboÏná
je v˘jimeãná tím,
Ïe jako jedin˘
druh kudlanek do-
káÏe, aniÏ by hnu-
la tûlem, otoãit

hlavu o 360 stup-
ÀÛ. Samiãka se
doÏívá 7–8 mûsícÛ
Ïivota, sameãek
pouze 1–2 mûsícÛ.
SameãkÛ je v pfií-
rodû podstatnû
ménû neÏ sami-
ãek. Kudlanka je
také jedním z mála
druhÛ hmyzu, kte-
r˘ dokáÏe vnímat
ãlovûka. 
Veãer beru telefon
a pfies kamaráda
Petra z R˘mafiova
domlouvám po-
drobnosti k ranní-
mu focení. Nastal
problém, máme
noãní smûny, kud-
lanka nemusí dru-
h˘ den na zahrád-
ce b˘t a já zase ne-
chci polední svût-

lo. Mám rád k focení makrofoto-
grafií ranní atmosféru. Po del‰í
debatû je v‰e ujednáno, ráno vyrá-
Ïím za nejist˘m fotolovem kud-
lanky náboÏné.
Jsem na místû, zaãínám s prvními
pokusy o zvûãnûní tohoto zajíma-
vého tvora. Moc se mi nedafií, stá-
le nejsem spokojen˘, i kdyÏ kud-
lanka drÏí a vÛbec se nesnaÏí zmi-
zet. Zkou‰ím fotografovat v proti-
svûtle, autofokus neostfií, musím
ruãnû a nejsem si jist˘ dobrou
kresbou a ostrostí. Obãas nadá-
vám na svou neschopnost a záro-
veÀ mám obavy, Ïe fotky nebu-
dou k pouÏití. Pro jistotu jsem dí-
ky digitálním moÏnostem pofiídil
zhruba dvacet fotek. V‰ak doma

na monitoru teprve uvidím, co se bude dát pouÏít. Po del‰ím trápení
konãím s fotografováním. Po návratu domÛ kontroluji v poãítaãi
snímky. AÏ na ãtyfii v˘jimky nejsem vÛbec spokojen˘, nejradûji bych
okamÏitû udûlal reparát.
Veãer znovu oslovuji kamaráda Petra, jestli by ne‰lo fotografování 
opakovat. Odpovûì byla jasná: ano. Jen se v duchu modlím, aby kud-
lanka nedostala zajeãí úmysly a nezmizela. Nezmizela, a tak druh˘ den
„workshop“ s kudlankou opakuji. To jsem si pfiizval kamaráda foto-
grafa BfieÈu z RyÏovi‰tû. Budeme dva, bude více nápadÛ, fiíkal jsem si.
Jsme na místû a po chvíli zji‰Èuji, Ïe mû opût pfii focení pfiepadla bez-
radnost, jak snímek obohatit nûãím zajímav˘m. Kudlanka vÛbec ne-
chce spolupracovat, drÏí se jen stébla trávy a nemíní ani roztáhnout
kfiidélka. Chytáme drobn˘ hmyz, jestli zareaguje – také ne. Spoleãnû
s kamarádem Bfietislavem jsme pfiem˘‰leli, co dostat do fotografie ja-
ko bonus, kdyÏ predátor sám nic zajímavého nenabízí. Po vyãerpá-
vajícím fotografickém „boji“ a rÛzn˘ch ne moc dobr˘ch nápadech
jsme workshop ukonãili. 
Pfiipojen˘mi fotografiemi vám chci aspoÀ trochu pfiiblíÏit, co v‰e je
moÏné v na‰em blízkém okolí spatfiit. MoÏná Ïe mnozí z ãtenáfiÛ kud-
lanku jiÏ v na‰em okolí vidûli, a vÛbec si tfieba neuvûdomili, jaká je
to zde, v podhorské oblasti, vzácnost. Pfiírodní podmínky se mûní
i pro takové Ïivoãichy, jako je kudlanka náboÏná. Jen si pfieji, a urãi-
tû nejen já, aby na‰e pfiíroda v budoucnu takov˘ch nádhern˘ch pfie-
kvapení pfiiná‰ela stále více.

Fota a text: Václav Va‰íãek
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