
vyšlo 14. 12. 2018čís lo  23/2018 cena 15 Kč

Zástupci mûsta tradiãnû popfiáli 
jubilantÛm k jejich v˘roãí

Horská kronika vy‰la kniÏnû – ãesky 
i nûmecky

Gymnázium pfii Dni otevfien˘ch dvefií
pfiedstavilo novou laboratofi

Studenti navrhnou umûlecká díla 
pro R˘mafiov

Devítilet˘ Luká‰ Obruãník tfietí na MâR
v kartingu 2018

ročník XX.

Vánoãní  pfií loha

a soutûÏ o ceny
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R˘mafiovsk˘ advent 2018

Ve stánku bylo moÏné zakoupit v˘robky dûtí z Matefiské ‰koly
R˘mafiov

Advent zahájili moderátor Pavel Kon‰tack˘ se starostou Ludkem
·imko a místostarostkou Lenkou Vavfiiãkovou

Na pódiu vystoupili klienti Kouzelné bufiinky
Nasvícení vánoãního stromu, radnice i stánkÛ umocÀovalo sváteãní
atmosféru

... a r˘mafiovská skupina Variace JiKo
Po rozsvícení vánoãního stromu zahrál a zazpíval ‰umpersk˘
Haleluja Band...

V prostorách radnice pfiipravily M· R˘mafiov se SVâ R˘mafiov vánoãní dílnu pro dûti a rodiãe 
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„Nic nebûÏí rychleji neÏ léta.“ Publius Ovidius Naso
Pfied nûjak˘m ãasem, podle mû nedávno, tak dva tfii roky, jsem pro
na‰e noviny napsal Pár slov o ãase. ProtoÏe se mÛj ãas v redakãní ra-
dû R˘mafiovského horizontu nach˘lil, chtûl jsem se k textu vrátit 
a oÏivit si my‰lenky, které v nûm byly obsaÏeny. Zaãal jsem v poãí-
taãi pátrat a text hledat v pfiedpokládaném ãasovém intervalu nûkoli-
ka rokÛ, a nenacházel jsem. Postupnû jsem se tedy nofiil do hlub‰ích
ãasov˘ch sfér, aÏ jsem po dlouhém hledání na‰el … v ãísle 18 roãní-
ku 2011!!! To jsem se, jako uÏ mnohokrát, dost vydûsil – pfied sedmi
léty, to pfiece není moÏné! Nikdy bych tomu nevûfiil neb˘t zcela jed-
noznaãn˘ch dÛkazÛ. Spoléhal jsem na svoji pamûÈ. Cel˘ Ïivot s ní
pracujeme a Ïijeme, opíráme se o ni a mnohokrát jsme se uÏ pfie-
svûdãili, Ïe ne vÏdy právem. Neradi si to ale pfiipou‰tíme.
Vzpomínáme na vûci minulé a ãasto se stává, Ïe spoleãné záÏitky lí-
ãíme kaÏd˘ jin˘m zpÛsobem – ale vÏdyÈ jsme tam pfiece byli oba zá-
roveÀ! Pamatujeme si události a vûci, které jsme zaÏili a vnímali pfied
mnoha léty, a ãasto si nepamatujeme, co jsme dûlali pfiedevãírem…
Jak je to moÏné? 
Musíme si uvûdomit, Ïe nepfietrÏitû vnímáme nespoãet nejrÛznûj‰ích
vûcí, v˘znamn˘ch i naprosto bezv˘znamn˘ch. Kdyby si mozek, nej-
dokonalej‰í „poãítaã“ v nám známém vesmíru, mûl v‰echno uloÏit do
pamûti, zkolaboval by. Mozek, tedy jeho malá ãást – hipokampus –
analyzuje, které informace a jak má uloÏit. Jak to dûlá, je dosud vel-
ké tajemství, ale faktem je, Ïe umí v bezpoãtu informací vybrat ty,
které mají pro fungování celého organismu v˘znam a stojí za to je 
uloÏit do jakési pfiechodné pamûti a které je tfieba uloÏit trvale. A ta-
ké urãit ty vjemy a pocity, které vÛbec nestojí za ukládání a v pod-
statû se prÛbûÏnû maÏou bezprostfiednû po svém pfiijetí. Chtûl by nû-
kdo z vás b˘t ve funkci takového rozhodãího? Je to nepfiedstavitelné,
ale tak to v na‰ich mozcích probíhá nepfietrÏitû. Dal‰ím zázrakem je
zpÛsob následného vyvolávání uloÏen˘ch informací – to, jak˘m me-
chanismem dojde mezi miliardami neuronÛ ke spojení „tûch pra-
v˘ch“ a k uvûdomûní si uloÏené informace. MÛÏeme se potom divit,
Ïe dojde k rozdílnému vyvolání vzpomínky nebo k její deformaci
v dÛsledku „chybného“ nebo náhodného propojení neuronÛ? To není
dáno na‰í vÛlí, to je zcela neovlivniteln˘ prÛvodní jev ãinnosti tak ne-
smírnû sloÏitého objektu, jak˘m je mozek, jemuÏ vdûãíme za svou
lidskou existenci. 
TakÏe mne pfii vûdomí nesmírné sloÏitosti fungování lidské pamûti
nepfiekvapuje, Ïe v mém konkrétním pfiípadû pamûÈ naprosto selhala,
spí‰e mne znovu zaujal fenomén ãasu. 
Znovu se vracím k otázce, kterou si kladla moje maminka a kterou
jsem uvedl jiÏ v textu Pár slov o ãase z roku 2011: „Kde je ten ãas,
co tady byl?“ Pfiece odnûkud pfii‰el, byl tady, reálnû, a není… Není
ani odpovûì. Trojrozmûrnost prostoru, ve kterém Ïijeme, je hmata-
telná, pro prostor máme smyslové orgány. A v‰echno, co vidíme
a mÛÏeme ohmatat, zmûfiit, existuje v ãase, pro jehoÏ vnímání v‰ak
nemáme Ïádn˘ smyslov˘ orgán, poznání ãasu je pouze nepfiímé pro-
stfiednictvím pohybu hmoty. Projevy pohybu hmoty (zmûn) umíme
mûfiit, ale co je samotn˘ ãas, vlastnû nevíme, pfiestoÏe v na‰em bytí
hraje tak dÛleÏitou roli.
Na povahu a smysl ãasu existuje mnoÏství v˘raznû odli‰n˘ch náhle-
dÛ, a je proto obtíÏné nabídnout jeho nekontroverzní, jasnou a srozu-
mitelnou definici.
„âas proudí z budoucnosti, která je‰tû neexistuje, pfies pfiítomnost,
která nemá trvání, do minulosti, jeÏ pfiestala existovat.“
svat˘ Augustin
„Co je ãas? je ‰patná otázka. âas totiÏ není. To v‰echno je jen iluze.“
(alespoÀ podle britského fyzika Juliana Barboura). „Jedin˘m dÛka-
zem, Ïe existoval minul˘ t˘den, je na‰e pamûÈ. Ale pamûÈ, to je vlast-
nû jen struktura neuronÛ v mozku… Podobnû jedin˘m dÛkazem, jak˘
máme o minulosti Zemû, jsou kameny a zkamenûliny…“
Pro Barboura ãas není souãástí ãtyfirozmûrného ãasoprostoru. Fyzik
ho chápe jen jako iluzi zpÛsobenou tím, Ïe se v‰echno kolem nás mû-
ní. Chápe v‰echny jednotlivé momenty v ãase jako jeden celek, kom-
pletní a existující sám o sobû. Sám vûdec pfiiznává, Ïe jeho my‰lenka
je ‰okující, ale tvrdí, Ïe z ní vypl˘vají teorie relativity i kvantová me-
chanika a s její pomocí se dají vytváfiet pfiedpovûdi, které popisují
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svût. Nûktefií vûdci zastávají názor, Ïe ãas se z vesmíru ztrácí a Ïe se
jednou moÏná úplnû zastaví. A na‰li bychom fiadu dal‰ích teorií a spe-
kulací. 
Vûda je vûda, ãlovûk v‰ak v Ïivotû dimenzi ãasu vnímá v˘raznû.
MoÏná proto je nejv˘stiÏnûj‰í v˘rok Jana Wericha: „âas si vymysle-
li lidé, aby vûdûli, od kdy do kdy a co za to.“
Narodíme se, proÏíváme léta Ïivota a ze Ïivota na tomto svûtû nená-
vratnû odcházíme. Miliony a miliardy lidí, v‰ichni stejnû… A znovu
se vracím k neodbytné my‰lence: Jak ten ãas stra‰nû letí.
Do vefiejného Ïivota mûsta R˘mafiova jsem se dostal shodou rÛzn˘ch
okolností. Na poãátku ‰edesát˘ch let, kdy jsem do tohoto osudem tûÏ-
ce poznamenaného kraje pfii‰el, jsem vÛbec neuvaÏoval o tom, Ïe
bych zde mûl zÛstat po cel˘ Ïivot. Nicménû moÏnost pracovat v obo-

ru, kter˘ jsem studoval a kter˘ jsem mûl rád, a bûh osobních událos-
tí zpÛsobil, Ïe zde Ïiji uÏ skoro ‰est desetiletí. V dÛsledku okolností
v˘voje na‰í spoleãnosti jsem se ocitl ve sféfie vefiejné správy mûsta
a v blízkosti zpravodaje radnice, pozdûji R˘mafiovského horizontu. 
A protoÏe je naãase, abych ode‰el do „opravdového dÛchodu“, chci vy-
uÏít tûchto Pár slov k tomu, abych se s vámi, váÏení ãtenáfii, rozlouãil
a podûkoval vám za pfiízeÀ, která umoÏnila na‰e r˘mafiovské noviny
v dne‰ní podobû vydávat. Za to patfií i mÛj osobní dík celému kolekti-
vu redakce a redakãní rady. Rád bych dnes popfiál tûm budoucím, aÈ se
jim v dal‰ím období dafií tak, aby vám, ãtenáfiÛm, byl R˘mafiovsk˘ ho-
rizont nadále dobr˘m informátorem, rádcem a spoleãníkem. 
V‰em Vám pfieji krásné vánoãní svátky a hodnû zdraví a radosti
ze Ïivota v novém roce 2019. Miloslav Marek

Ve ãtvrtek 22. listopadu se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo druhé fiádné zasedání zastupitelstva mûsta ve vo-

lebním období 2018–2022. Na programu bylo schválení jednacího

fiádu zastupitelstva, zfiízení finanãního a kontrolního v˘boru vãet-

nû volby jejich pfiedsedÛ a ãlenÛ, pracovní návrh rozpoãtu mûsta na

rok 2019, schválení poskytnutí odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm za-

stupitelstva a bod RÛzné. 

Starosta Ludûk ·imko navázal na svého pfiedchÛdce a v úvodu jed-

nání popfiál zastupitelÛm Vlastimilu Baranovi a Janu Cutákovi

k jejich jubileím, která slaví termínovû nejblíÏe zasedání zastupi-

telstva.

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé jmenovali ãleny finanãního v˘boru ve sloÏení: 

Mgr. Vlastimil Baran, Ing. ·tûpán Chárník, Ing. Tomá‰ Köhler, 

MUDr. Bohumil Servus, Vítûzslav ·opík, Ing. Josef ÎiÏka aAndrea Zbo-

fiilová. Pfiedsedou finanãního v˘boru byl jmenován Ing. ·tûpán Chárník.

Dále zastupitelé jmenovali ãleny kontrolního v˘boru ve sloÏení:

JUDr. Jan Cuták, Ing. ·tûpán Chárník, Mgr. Marcela StaÀková, DiS.,

Bc. RÛÏena Zapletalová a Ladislav Îilka. Pfiedsedou kontrolního v˘-

boru byl jmenován JUDr. Jan Cuták.

Zastupitelé zfiídili finanãní a kontrolní v˘bor

Finanãní v˘bor
Ing. ·tûpán Chárník (âSSD), Mgr. Vlastimil Baran (SNK ED), 

Ing. Tomá‰ Köhler (SPORTOVCI), MUDr. Bohumil Servus (KDU-

âSL), Vítûzslav ·opík (ODS), Ing. Josef ÎiÏka (âSSD), Andrea

Zbofiilová (ANO 2011)

Kontrolní v˘bor
JUDr. Jan Cuták (ANO 2011), Ing. ·tûpán Chárník (âSSD), 

Mgr. Marcela StaÀková, DiS. (KDU-âSL), Bc. RÛÏena Zapletalová

(âSSD), Ladislav Îilka (KSâM)

Hospodáfiská komise
Ing. Tomá‰ Köhler (SPORTOVCI), Mgr. Vlastimil Baran (SNK ED),

JUDr. Jan Cuták (ANO 2011), Ing. ·tûpán Chárník (âSSD), Ing. Boris

Pavlásek (âSSD), MUDr. Bohumil Servus (KDU-âSL), Ing. Ludûk

·imko (PRO ZS), Jifií ·tanglica (KDU-âSL), Vítûzslav ·opík (ODS), 

Ing. Lenka Vavfiiãková (SNK ED), Andrea Zbofiilová (ANO 2011), Ladis-

lav Îilka (KSâM), Ing. Josef ÎiÏka (âSSD), Bc. Lenka Îmolíková (ODS)

Komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje
MUDr. Bohumil Servus (KDU-âSL), JUDr. Jan Cuták (ANO

2011), Ing. Jaroslav Kala (âSSD), Mgr. Bronislav KoÀafiík (SPD),

Mgr. Václav Orlík (PRO ZS), Ing. Ludûk ·imko (PRO ZS), Jifií

·tanglica (KDU-âSL), Vítûzslav ·opík (ODS), Ing. Lenka

Vavfiiãková (SNK ED), Milan Vopafiil (ANO 2011), Bc. RÛÏena

Zapletalová (âSSD), Ing. Josef ÎiÏka (âSSD)

Komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport
Mgr. Vlastimil Baran (SNK ED), Mgr. Bronislav KoÀafiík (SPD),

Mgr. Václav Orlík (PRO ZS), Mgr. Marcela StaÀková, DiS. (KDU-

âSL), Libor Suchánek (ANO 2011), Jifií ·tanglica (KDU-âSL), 

Mgr. Jifií Taufer, Ph.D. (SNK ED), Alena Tome‰ková (PRO ZS), 

Ing. Lenka Vavfiiãková (SNK ED), Bc. RÛÏena Zapletalová (âSSD),

Ing. Petr Ziegler (ANO 2011), Bc. Lenka Îmolíková (ODS)

Komise vnitfiních vûcí
Mgr. Václav Orlík (PRO ZS), Ing. Jaroslav Kala (âSSD), 

Ing. Ludûk ·imko (PRO ZS), Ing. Petr Ziegler (ANO 2011)

Komise sociálních vûcí a zdravotnictví
Mgr. Marcela StaÀková, DiS. (KDU-âSL), Mgr. Jaroslava Jurãová

(ANO 2011), MUDr. Bohumil Servus (KDU-âSL), Ing. Lenka

Vavfiiãková (SNK ED)

Komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahÛ
Mgr. Jifií Taufer, Ph.D. (SNK ED), Mgr. Vlastimil Baran (SNK

ED), Roman Karel (ANO 2011), Miroslav Merva (ANO 2011), 

Mgr. Marcela StaÀková, DiS. (KDU-âSL), Alena Tome‰ková (PRO

ZS), Ing. Lenka Vavfiiãková (SNK ED), Bc. RÛÏena Zapletalová

(âSSD), Ladislav Îilka (KSâM), Bc. Lenka Îmolíková (ODS)

Bytová komise
Mgr. Bronislav KoÀafiík (SPD), Mgr. Marcela StaÀková, DiS.

(KDU-âSL), Ing. Lenka Vavfiiãková (SNK ED)

Komise pro obãanské záleÏitosti
Mgr. Marcela StaÀková, DiS. (KDU-âSL), Ing. Lenka

Vavfiiãková (SNK ED), Jaroslava PivoÀková (ANO 2011)

Komise dopravy a silniãního hospodáfiství
Ladislav Îilka (KSâM), Mgr. Jaroslava Jurãová (ANO 2011), 

Ing. Jaroslav Kala (âSSD), Ing. Ludûk ·imko (PRO ZS)

Pracovní orgány mûsta ve volebním období 2018–2022

Aktuálnû z mûsta
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Zastupitelstvo mûsta schválilo zfiízení pûtiãlenn˘ch osadních v˘borÛ

ve Stránském a Ondfiejovû od 1. prosince 2018 a zvolilo jejich pfied-

sedy. 

Osadní v˘bor Stránské: pfiedseda Radek Kristin, ãlenové Josef

Grobar, Petr Ohrádka, Zdenûk Dûdáãek a Miroslava âuláková.

Osadní v˘bor Ondfiejov: pfiedseda Jifií Slováãek, ãlenové Martina

Klime‰ová, Lenka Králová, Iveta Kytlicová a Lenka Továrková.

Osadní v˘bor je oprávnûn:

a) pfiedkládat zastupitelstvu obce, radû obce a v˘borÛm návrhy t˘ka-

jící se rozvoje ãásti obce a rozpoãtu obce,

b) vyjadfiovat se k návrhÛm pfiedkládan˘m zastupitelstvu obce a radû

obce k rozhodnutí, pokud se t˘kají ãásti obce,

c) vyjadfiovat se k pfiipomínkám a podnûtÛm pfiedkládan˘m obãany ob-

ce, ktefií jsou hlá‰eni k trvalému pobytu v ãásti obce, orgánÛm obce.

PoÏádá-li pfiedseda osadního v˘boru na zasedání zastupitelstva obce

o slovo, musí mu b˘t udûleno.

Zastupitelstvo schválilo zfiízení osadních v˘borÛ

Zastupitelstvo mûsta schválilo dar ve v˘‰i 50 000 korun katedfie 

architektury Fakulty stavební Vysoké ‰koly báÀské – Technické

univerzity v Ostravû. Jde o zámûr realizace umûleck˘ch dûl ve ve-

fiejném prostoru mûsta. Jako pfiíspûvek na první, prÛzkumnou fázi,

poÏadovala katedra ãástku 50 000 korun, kterou pouÏila na dopra-

vu studentÛ a dvou vyuãujících do R˘mafiova a na potfiebn˘ mate-

riál. ProtoÏe není moÏné v tuto chvíli blíÏe specifikovat ve‰keré

náklady, navrhla ‰kola poskytnutí ãástky formou darovací smlou-

vy, která zajistí, Ïe prostfiedky budou poskytnuty pfiímo katedfie ar-

chitektury. JiKo

Realizace umûleck˘ch dûl ve vefiejném prostoru

V RH 21/2018 jsme pfiinesli odpovûdi jedenácti zastupitelÛ na tfii 

otázky. Zb˘vajících osm zastupitelÛ jsme poÏádali, aby své odpovû-

di zaslali do uzávûrky tohoto vydání. Své odpovûdi zaslalo pût zastu-

pitelÛ. Vyjádfiení jsou sefiazena abecednû.

1. Jaké jsou va‰e pfiedstavy o práci v zastupitelstvu mûsta, 
jaké jsou va‰e priority a ãím konkrétnû chcete b˘t obãanÛm pro-
spû‰ní?

2. V jaké komisi ãi v˘boru budete nebo chcete pracovat?

3. Co bude podle va‰eho názoru na práci v zastupitelstvu nejtûÏ‰í?

Jan Cuták
1. V prvé fiadû bych si dovolil prostfiednictvím R˘mafiovského hori-

zontu vyjádfiit své upfiímné podûkování v‰em voliãÛm, ktefií ve vol-

bách do obecního zastupitelstva vyjádfiili sv˘m odevzdan˘m hlasem

nemalou podporu programu hnutí ANO 2011 a jeho kandidátÛm.

O dÛvûru obãanÛ v leto‰ních volbách usilovali na‰i kandidáti histo-

ricky poprvé. V koneãném v˘sledku jsme dosáhli mimofiádného vo-

lebního úspûchu a umístili se na druhém místû za âeskou stranou so-

ciálnû demokratickou, kdy v pofiadí za námi zÛstala i po dlouhá léta

etablovaná místní politická uskupení.

Jako opoziãní zastupitel budu maximální moÏnou mûrou prosazovat

programové priority na‰eho hnutí, jelikoÏ jsem vnitfinû pfiesvûdãen˘

o nezbytnosti jejich naplÀování pro dosaÏení lep‰ího, zdravûj‰ího

a spokojenûj‰ího Ïivota v‰ech generaãních skupin obãanÛ na‰eho

mûsta. Kromû uvedení na webov˘ch stránkách www.rymarovbude-
lip.cz není od vûci si ty nejpodstatnûj‰í na tomto místû znovu pfiipo-

menout:

- jasná a spravedlivá pravidla pro v‰echny (vym˘cení jak˘chkoli

projevÛ vazeb klientelismu z minulosti),

- zlep‰ení podmínek pro podnikání, cestovní ruch, vznik nov˘ch pra-
covních míst (R˘mafiovské podnikatelské centrum, …),

- investice do podpory vzdûlání a zdraví mladé generace (zfiízení sti-

pendijního fondu pro individuální podporu talentovan˘ch ÏákÛ

a studentÛ; zavedení potravin z produkce ekologického zemûdûl-

ství do jídelen ‰kol, …),

- ‰ir‰í pomoc zdravotnû znev˘hodnûn˘m obãanÛm a seniorÛm (zv˘-

hodnûná místní doprava pro obãany nad 65 let a drÏitele prÛkazÛ

ZTP a ZTP/P; zfiízení ubytovacích kapacit pro osoby se zvlá‰tním

reÏimem, …),

- rozsáhlej‰í a úãinnûj‰í úroveÀ ochrany Ïivota, zdraví a majetku ob-
ãanÛ (personální posílení mûstské policie pro v˘kon sluÏby aÏ po

dobu 24 hodin, …),

- zdrav˘ Ïivot, posílení ochrany Ïivotního prostfiedí (prosazení kon-

krétních opatfiení pro zlep‰ení kvality ovzdu‰í; efektivnûj‰í odpa-

dové hospodáfiství; zavádûní úsporného adaptivního vefiejného 

osvûtlení, …),

- vybudování nového multifunkãního sportovního centra,

- otevfiená a transparentní radnice (poskytování „otevfien˘ch“ infor-

mací pro obãany; online pfienosy z jednání zastupitelstva na inter-

netu; modernizace informaãního systému úfiadu; digitalizace 

a elektronizace fie‰ení vût‰iny Ïivotních situací obãanÛ online z do-

mova; pfiesun úfiedníkÛ blíÏe k centru mûsta, …).

2. Po zváÏení v‰ech dostupn˘ch moÏností jsem se rozhodl pracovat

v komisi Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje, dále v komisi

hospodáfiské. Na návrh a doporuãení zastupitelÛ za hnutí ANO 2011

jsem byl zastupitelstvem mûsta schválen do funkce pfiedsedy kon-

trolního v˘boru. S vefiejnû vyjádfienou podporou i nûkolika ãlenÛ za-

stupitelstva z fiad stávající koalice budu navíc jako nov˘ ãlen dozor-

ãí rady Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., v rámci sv˘ch kompe-

tencí usilovat o efektivnûj‰í a hospodárnûj‰í chod této mûstské kor-

porace.

3. Jednou z pfiedvolebních deklarací kandidátÛ/zastupitelÛ za hnutí

ANO 2011 bylo uji‰tûní na‰ich voliãÛ, Ïe v˘kon mandátu zastupitele

chápeme jako vefiejnou sluÏbu zamûfienou v˘luãnû na zájmy a potfie-

by obãanÛ. PfiestoÏe se v souãasné dobû nacházíme v fiadách opozice,

z obhajoby zájmÛ a uspokojování oprávnûn˘ch potfieb obãanÛ v je-

jich prospûch ustupovat nehodláme. Práce to v‰ak nebude nikterak

jednoduchá. V tomto na‰em úsilí uvítáme rovnûÏ ze strany koaliãních

zastupitelÛ kaÏdou kladnou odezvu a vstfiícnou podporu pro realizaci

na‰ich konkrétních zámûrÛ ke zlep‰ení Ïivota v‰ech obãanÛ

R˘mafiova.

Pfiedstavujeme ãleny nového zastupitelstva

Zastupitelé mûli radû mûsta doporuãit jednoho ze tfií kandidátÛ do

dozorãí rady spoleãností Mûstské sluÏby R˘mafiov a Teplo R˘-

mafiov. Dfiíve neÏ k formálnímu hlasování zastupitelé pfiistoupili,

podal zastupitel JUDr. Jan Cuták protinávrh, aby se o kaÏdém jed-

notlivém kandidátovi hlasovalo samostatnû. Návrh o samostatném

hlasování byl schválen a z navrhovan˘ch kandidátÛ do dozorãí ra-

dy spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov (JUDr. Jan Cuták, RNDr.

Franti‰ek âermák a Ing. Lubomír Konviãn˘) získal nejvíce hlasÛ

JUDr. Jan Cuták, kter˘ byl doporuãen radû mûsta jako ãlen dozorãí

rady MûS.

V‰ichni tfii navrÏení kandidáti do dozorãí rady spoleãnosti Teplo

R˘mafiov (Mgr. Marek Bocián, Antonín Veliãka, Jifií ·tanglica) ob-

drÏeli shodnû po sedmi hlasech a o tom, kdo z tûchto kandidátÛ bu-

de ãlenem dozorãí rady Tepla R˘mafiov, rozhodne rada mûsta.

âlenové dozorãí rady spoleãnosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,
a spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o.
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Závûrem bych si v tomto pfiedvánoãním období dovolil popfiát ãtená-

fiÛm R˘mafiovského horizontu, v‰em spoluobãanÛm a ãlenÛm zastu-

pitelstva klidné proÏití svátkÛ vánoãních, pevné zdraví a úspû‰n˘ no-

v˘ rok 2019.

Jaroslava Jurãová
1. Nejprve bych chtûla podûkovat voliãÛm za hlasy, díky kter˘m jsem

byla do zastupitelstva zvolena. Je to pro mne velká ãest a velmi si to-

ho váÏím.

Léty jsem dospûla k názoru, Ïe chce-li ãlovûk nûco zmûnit a chce-li

udûlat svût kolem sebe lep‰ím, musí zaãít pfiedev‰ím sám u sebe. A je

to jen poctivá práce a férové jednání, které nás mÛÏe posunout vpfied.

Proto jsem jako úpln˘ nováãek do politiky ‰la.

Chci se sv˘mi kolegy z hnutí ANO pracovat v zastupitelstvu tak, 

abychom jako opozice splnili alespoÀ nûkteré dÛleÏité body na‰eho

programu. Vypíchla bych stavbu zafiízení pro osoby se zvlá‰tním re-

Ïimem v R˘mafiovû (nemocné s demencí, s Alzheimerovou choro-

bou), posílení poãtu zubních a dûtsk˘ch lékafiÛ, zavedení cenovû v˘-

hodné místní dopravy pro seniory a zdravotnû postiÏené, parkování

na námûstí zdarma alespoÀ prvních dvacet minut.

M˘m speciálním úkolem bude práce pro místní ãást Janovice, kde Ïi-

ji jiÏ dvacet let. Chtûla bych ve spolupráci s obãany Janovic vylep‰o-

vat i tuto ãást R˘mafiova. Touto cestou chci vzkázat obãanÛm

Janovic: pi‰te prosím své potfieby a nápady, jak vylep‰it vzhled

Janovic a Ïivot v této obci, na mÛj e-mail zastupitele: jurcova.jaro-

slava@rymarov.cz. Bez Va‰í pomoci nebudu moci zaznamenat v‰e,

co je potfieba u nás udûlat.

2. Zaãala jsem pracovat v komisi sociálních vûcí a zdravotnictví

a v komisi dopravy a silniãního hospodáfiství.

3. NejtûÏ‰í urãitû bude dohodnout se s ostatními zastupiteli a radou

mûsta na v˘bûru a schválení potfiebn˘ch úkolÛ, na kter˘ch budeme

muset spoleãnû po celé ãtyfii roky pracovat.

Pfieji nám v‰em hodnû pracovitosti, zapálení pro vûc, nadhledu, 

empatie a slu‰nosti.

Tomá‰ Köhler
1. V zastupitelstvu zaãínám páté volební období, pfiedstavy o práci

jsou tedy celkem jasné. PfiestoÏe se zastupitelstvo ãásteãnû obmûnilo

a lze oãekávat nové v˘zvy, pfiíleÏitosti i fie‰ení nov˘ch problémÛ, cha-

rakter práce bude velmi podobn˘ ve srovnání s pfiedcházejícími ob-

dobími.

Mou klíãovou prioritou v tomto volebním období bude aktivnû se za-

pojit do tvorby nové stfiednûdobé strategie rozvoje mûsta a postupnû

ji naplÀovat. Dal‰ími prioritami jsou jednotlivé body z na‰eho pro-

gramu, tedy podpora sportu, zdravotnictví a sociálních sluÏeb, zlep-

‰ení dopravní infrastruktury a zv˘‰ení turistické atraktivity mûsta.

Mou prioritou zÛstává také efektivní nakládání s pfiíjmy a v˘daji roz-

poãtu mûsta a trvalé zaji‰tûní zdrojÛ jak pro zabezpeãení stávajících

kapitol rozpoãtov˘ch v˘dajÛ, tak pro rozvoj mûsta. Je tfieba efektiv-

nû vyuÏít stávající konjunkturu, která pfiiná‰í do pokladny mûsta vy‰-

‰í daÀové pfiíjmy, ale zároveÀ b˘t pfiipraveni na situaci, kdy se trend

zlep‰ování hospodáfiství otoãí.

2. Budu pracovat v hospodáfiské komisi a finanãním v˘boru.

3. Obecnû, stejnû jako v jin˘ch profesích ãi v osobním Ïivotû, je dle

mého názoru nejtûÏ‰í správnû vyhodnocovat, vûcnû komunikovat,

zodpovûdnû rozhodovat a kontinuálnû dodrÏovat rozhodnutí a nasta-

vená pravidla. Neménû dÛleÏitá a nûkdy i velmi obtíÏná je schopnost

vnímat zpûtnou vazbu a umût rozhodnutí i pravidla pfiehodnocovat.

Na práci v zastupitelstvu je velmi obtíÏná i skuteãnost, Ïe zastupite-

lé v produktivním vûku musí plnit celou fiadu rolí – profesní, rodin-

nou, zájmovou a zároveÀ politickou, coÏ pfiiná‰í zv˘‰enou ãasovou

nároãnost a mnohdy pak zodpovûdná práce v komunální politice 

omezuje plnûní dal‰ích rolí. Dle m˘ch zku‰eností lze tyto zv˘‰ené

nároky dlouhodobû zvládat, nicménû v urãit˘ch obdobích, kdy se ko-

nají jednání na úfiadû kaÏd˘ t˘den, je to hodnû nároãné. Plnû jsem si

toho vûdom a jsem pfiipraven aktivnû pracovat.

Pfieji celému zastupitelstvu, aby vûcnû, konstruktivnû a efektivnû pra-

covalo a pfiedev‰ím zodpovûdnû rozhodovalo ve prospûch mûsta a je-

ho obãanÛ.

Marcela StaÀková
1. V následujících ãtyfiech letech chci nadále pokraãovat ve své prá-

ci, kterou jsem zapoãala v minulém volebním období jako místosta-

rostka.

Mé priority se nacházejí zejména v sociální oblasti – s ohledem na

trend stárnutí obyvatelstva âR povaÏuji za nezbytné vybudovat dÛm

s peãovatelskou sluÏbou na Lidické ulici a realizovat domov se

zvlá‰tním reÏimem, zejména pro osoby s Alzheimerovou chorobou.

Samozfiejmû udûlám v rámci sv˘ch moÏností maximum pro vytvofie-

ní dobr˘ch (nejen) pracovních podmínek pro nové zubní a odborné

lékafie, které pro na‰e obãany musíme získat, aby zdravotnická péãe

v R˘mafiovû byla co nejdostupnûj‰í a nejkomplexnûj‰í.

2. Pracovat budu v kontrolním v˘boru, v komisi pro v˘chovu, vzdû-

lávání a sport, v komisi sociálních vûcí a zdravotnictví, v komisi kul-

tury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahÛ, v komisi bytové

a v komisi pro obãanské záleÏitosti.

3. Na práci v zastupitelstvu je podle mne nejtûÏ‰í pfiesvûdãit ostatní

zastupitele o správnosti fie‰ení, které nabízíte (pfiedev‰ím na základû

faktÛ), a také opaãnû – nechat se pfiesvûdãit jin˘mi. âasto to zname-

ná, Ïe jako politik musíte odloÏit své „ideologické br˘le“, uznat, Ïe

nûkdo jin˘ mÛÏe pfiijít s lep‰ím návrhem neÏ vy, odhlédnout od stra-

nické pfiíslu‰nosti a rozhodovat se podle toho, co je nejv˘hodnûj‰í pro

mûsto a jeho obãany, tedy nesbírat za kaÏdou cenu „politické body“.

Bojujeme s tím v‰ichni, ale právû to je podle mû cesta ze souãasné

krize tradiãních politick˘ch stran – chápat politiku jako sluÏbu voli-

ãÛm, ne jako sbûr osobních prebend, vrátit jí hlub‰í smysl dobré sprá-

vy vûcí vefiejn˘ch.

Jifií ·tanglica
1. Vzhledem k tomu, Ïe jsem jiÏ v zastupitelstvu jedno volební ob-

dobí pracoval, i kdyÏ to bylo pfied dvaceti lety, urãité pfiedstavy o té-

to práci mám a plnû si uvûdomuji svou zodpovûdnost vÛãi voliãÛm,

ktefií mi dali hlas. Mojí prioritou bude podporovat rozvoj a zvelebení

pfiipojen˘ch místních ãástí mûsta, dále podpora sportu a volnoãaso-

v˘ch aktivit mládeÏe. Prospû‰n˘ bych chtûl b˘t aktivní prací v níÏe

uveden˘ch komisích, která povede k neustálému zvelebování na‰eho

mûsta a jeho okolí.

2. V minulosti jsem jiÏ pracoval v komisi Ïivotního prostfiedí a regi-

onálního rozvoje a v této ãinnosti bych chtûl pokraãovat. Dále to bu-

de komise pro v˘chovu, vzdûlávání a sport a komise hospodáfiská.

3. Zatím nemohu posoudit, co bude na práci v tomto zastupitelstvu

nejtûÏ‰í, ale z mého hlediska to bude potfieba skloubit pracovní po-

vinnosti s povinnostmi práce v komisích a zastupitelstvu. Doufám, Ïe

pfii zachování slu‰nosti a urãité, nechci fiíkat politické, ale obãanské

kultury budeme schopni nalézt optimální fie‰ení pro rozvoj na‰eho

mûsta a spokojen˘ Ïivot jeho obãanÛ.

Vefiejn˘ prostor R˘mafiova moÏná oÏije nov˘mi umûleck˘mi díly. Mûsto s tím-
to cílem navázalo spolupráci s katedrou architektury Vysoké ‰koly báÀské –
Technické univerzity v Ostravû. Její studenti si pfiijeli poprvé prohlédnout
R˘mafiov v pátek 23. listopadu, návrhy na umûlecké realizace pfiímo pro nûj
budou tvofiit bûhem letního semestru.
Zámûr realizovat umûlecká díla pro vefiejn˘ prostor R˘mafiova schvá-

lila mûstská rada uÏ loni na podzim. PÛvodnû se mûl t˘kat plastiky vû-

nované Franti‰ku Vychodilovi, v˘znamné osobnosti r˘mafiovského

‰kolství a kulturního Ïivota, pro park pfied základní ‰kolou na Jelínkovû

ulici, pfiípadnû plastiky s námûtem ãesko-nûmeck˘ch kofienÛ mûsta ãi

mûstského znaku pro námûstí Svobody. Souãástí zámûru byl od poãát-

ku také soubor studentsk˘ch prací se zcela voln˘mi námûty i zpraco-

váním, které by vhodnû doplnily ulice ãi prostranství mûsta.

Mûsto se nejprve obrátilo na âeskou komoru architektÛ a Akademii v˘-

tvarn˘ch umûní, ze spolupráce ov‰em se‰lo kvÛli pracovnímu vytíÏení

zástupcÛ obou institucí. Velkou odezvu nicménû zámûr na‰el na Vysoké

Studenti navrhnou umûlecká díla pro R˘mafiov
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‰kole báÀské – Technické univerzitû v Ostravû, konkrétnû na katedfie 

architektury, která se rozhodla zapojit do projektu své studenty. Skupina

devatenácti budoucích architektÛ si v doprovodu vedoucí katedry doc.

Ing. Martiny Pefiinkové, Ph.D., a jejího kolegy MgA. Jakuba Gajdy,

Ph.D., pfiijela prohlédnout R˘mafiov v pátek 23. listopadu.

Studenty jménem mûsta pfiivítaly vedoucí odboru kultury Leona

Pleská a vedoucí stavebního úfiadu Iveta Pochylová, prÛvodci samot-

n˘m R˘mafiovem jim byli pracovníci mûstského muzea. Je‰tû pfied-

tím, neÏ se studenti vydali do ulic, parkÛ a námûstí, vyslechli si pfied-

ná‰ku Jifiího Karla o zdej‰í historii, v níÏ se na Ïádost pedagogÛ ka-

tedry dotkl klíãov˘ch témat, jako bylo hornictví, lesnictví, rozvoj

prÛmyslu vãetnû textilního, nûkolikerá kolonizace zdej‰ího kraje ães-

k˘mi i nûmeck˘mi osadníky, ale i ãarodûjnické procesy. Na závûr ce-

lého dne si studenti prohlédli kapli V Lipkách a pro inspiraci si od-

vezli obrazovou knihu vûnovanou této barokní památce a rovnûÏ dru-

hou fotografickou publikaci Miloslava Marka o sochách svûtcÛ a kfií-

Ïích v krajinû R˘mafiovska.
„Pro studenty je to pfiíleÏitost pracovat v reálné situaci pro reálné
klienty a zanechat v tomto kraji svou stopu,“ shrnula pfiínos projektu

Martina Pefiinková. Jakub Gajda mlad˘m adeptÛm souãasnû pfiipo-

mnûl, Ïe pro R˘mafiov v minulosti tvofiila fiada vynikajících sochafiÛ,

ktefií patfiili „k esÛm své doby“, a pfiipojit se k nim je tak pro studen-

ty velká v˘zva. Pfiínosem pro mûsto podle nûj zase mÛÏe b˘t jejich

nezatíÏen˘ pohled na témata z minulosti. „KaÏdé místo má svÛj cha-
rakter, specifickou historii, svÛj rukopis,“ dodal Jakub Gajda a zdÛ-

raznil, Ïe studenti se mohou ve sv˘ch návrzích zab˘vat i místy, která

si zaslouÏí revitalizaci, napfiíklad prolukami po bourání pÛvodní zá-

stavby.

Studentské návrhy umûleck˘ch dûl a jejich umístûní v konkrétních

lokalitách R˘mafiova by mûly b˘t hotovy na konci letního semestru,

tedy pfiibliÏnû v ãervnu. Obyvatelé mûsta si je budou moci prohléd-

nout na v˘stavû a zapojit se do vefiejné debaty o jejich pfiípadné rea-

lizaci. ZN, fota: ZN a M. Vyhlídal

V kaÏdé krajinû, obci, mûstû se nacházejí stromy, skupiny stromÛ ãi

stromofiadí, které vynikají mimofiádn˘m vûkem, vzhledem ãi mohut-

ností. Takové stromy poÏívají z hlediska zákona o ochranû pfiírody

a krajiny zvlá‰tní ochranu jako tzv. památné stromy. Podmínkami, dí-

ky nimÏ jsou dané stromy mimofiádnû v˘znamné ãi jedineãné, nejsou

pouze velikost, vzrÛst a vûk jedince, ale i mimofiádná hodnota spoãí-

vající v aspektu ekologickém, estetickém, kulturním ãi duchovním.

Stromy mohou b˘t spojeny s v˘znamnou osobností (napfi. Janem

ÎiÏkou), s v˘znamnou stavbou (kostelem, kaplí, studánkou) nebo 

upomínají na urãitou historickou událost. Mezi nejhodnotnûj‰í dfievi-

ny pak patfií ti jedinci, ktefií splÀují více kritérií pro vyhlá‰ení, tedy je

s nimi spojen nûjak˘ pfiíbûh, událost a zároveÀ jsou to stromy mo-

hutné, staré a krásné.

Lípa Komenského rostoucí v R˘mafiovû je jedním z takov˘ch stromÛ.

Roste na pozemku ve vlastnictví

mûsta R˘mafiova v místû za budo-

vou SVâ na Lipové ulici. Tento

jedineãn˘ strom byl podle legen-

dy vysazen v roce 1592 krejãov-

sk˘m tovary‰em Janem Berge-

rem. V tomtéÏ roce se narodil 

„uãitel národÛ“ J. A. Komensk˘,

odtud tedy název stromu Lípa

Komenského. Skuteãné zji‰tûní

vûku stromu je nám dostupn˘mi

metodami nemoÏné. Pfii pouÏití

metody spoãítání letokruhÛ jiÏ

nebude vûk stromu moÏné pfiesnû

zjistit vzhledem k rozsáhl˘m duti-

nám v jeho kmeni. Nelze ov‰em

vylouãit, Ïe skuteãn˘ vûk stromu

dosahuje onûch 426 let, které 

uplynuly od narození J. A. Ko-

menského.

Nejen kvÛli této legendû, ale pfiede-

v‰ím s ohledem na v˘znamnou 

estetickou hodnotu stromu, para-

metry jeho vzrÛstu – v roce 1993

dosahoval v˘‰ky 18 m a obvodu

kmene 535 cm – byl v roce 1993

Lípa Komenského – konec legendy

Lípa Komenského, r. 1991, foto: archiv odboru re-
gionálního rozvoje Lípa Komenského, r. 2009, foto: Miloslav Marek
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tehdej‰ím okresním úfiadem v Bruntále vyhlá‰en za památn˘ strom dle

zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny. BohuÏel stav lípy

se za posledních 25 let, které uplynuly od doby vyhlá‰ení památn˘m

stromem, postupnû zhor‰oval. Bylo to dáno jejím velmi pokroãil˘m vû-

kem a vlivem biotick˘ch a abiotick˘ch ãinitelÛ, které mûly neblah˘ vliv

na její zdravotní stav. V dÛsledku úderu blesku ãi vûtrn˘ch poryvÛ do-

‰lo k odlomení ãásti koruny a dále vlivem houbov˘ch patogenÛ (dfievo-

kazn˘ch hub) docházelo ke stálému zhor‰ování zdravotního stavu. 

K zastavení pokraãujícího zhor‰ování zdravotního stavu bylo v roce

1996 u lípy provedeno tehdy bûÏnû provádûné opatfiení na památn˘ch

stromech spoãívající v o‰etfiení a pfiekrytí dutin. Na pfielomu milénia

byl zdravotní stav lípy stabilizovan˘, ale následnû se zaãal zhor‰ovat,

v roce 2010 bylo pfiikroãeno k dal‰ím opatfiením spoãívajícím v apli-

kaci kyseliny borité, která mûla pÛsobit jako prostfiedek k eliminaci

houbov˘ch chorob (dfievomoru kofienového), a dále byl proveden re-

dukãní fiez koruny pro zv˘‰ení stability stromu. Tato opatfiení jiÏ v‰ak

mûla pouze zpomalit a oddálit neodvratnû se blíÏící konec stromu.

V roce 2015 bylo nutno po konzultaci s dendroloÏkou Ing. Evou

Mraãanskou z Agentury ochrany pfiírody a krajiny pfiistoupit k radi-

kálnímu fiezu (tzv. sesazení koruny), kdy zÛstalo z lípy stojící torzo

o v˘‰ce cca 9–10 m, které kaÏdoroãnû obráÏelo díky v˘mladnosti

kmene. Napadení dfievomorem kofienov˘m v bazální ãásti kmene

v‰ak nemohlo b˘t zastaveno. 

V roce 2018 zdej‰í úfiad poÏádal Agenturu ochrany pfiírody a krajiny

o nové posouzení stromu, pfiedev‰ím z dÛvodu jeho statické bezpeã-

nosti. Patogenní houba dfievomor kofienov˘ zpÛsobuje rozsáhlou de-

strukci fyzikálních vlastností dfieva mající za následek naru‰ení taho-

v˘ch a tlakov˘ch struktur ve dfievû, v jehoÏ dÛsledku mÛÏe dojít k ne-

nadálému pádu stromu. V posudku AOPK, kter˘ ná‰ úfiad obdrÏel 

16. fiíjna 2018, je konstatováno: „Lípa velkolistá srdcolistá (Tilia
platyphyllos subsp. cordifolia) o obvodu kmene ve v˘ãetní v˘‰ce
557 m, v˘‰ce 9,6 m, v˘‰ce nasazení koruny 5 m, ‰ífice koruny 5 m ros-
te na pozemku p. ã. 82 v k. ú. R˘mafiov na okraji parku v travnaté plo-
‰e v bezprostfiední blízkosti asfaltové komunikace a v blízkosti chod-
níku ke Stfiedisku volného ãasu. Jedná se o senescentní strom – Ïivé
torzo s dlouhodobû se sniÏující vitalitou a v silnû naru‰eném zdra-
votním stavu. Strom není provoznû bezpeãn˘, jeho stabilita je v˘raz-
nû zhor‰ená. Strom byl v minulosti opakovanû o‰etfiován a jeho ko-
runa v˘raznû redukována fiezem na Ïivé torzo z dÛvodu prosychání,
sniÏující se vitality a zhor‰ující se stability. Tím do‰lo k v˘znamnému
sníÏení jeho estetické hodnoty a zároveÀ ke sníÏení rizika jeho selhá-

ní. Strom má rozsáhlé defekty báze kmene a kofienov˘ch nábûhÛ, kte-
ré jsou dlouhodobû napadeny nebezpeãnou dfievní houbou (dfievomor
kofienov˘). Vzhledem k tomu, Ïe strom jiÏ v dÛsledku odumfiení v˘-
znamné ãásti báze kmene nepfiirÛstá, a není tak schopen kompenzo-
vat postupující rozklad dfieva kmene, budou se jeho stabilita a pro-
vozní bezpeãnost postupnû dále zhor‰ovat.“
Vzhledem k v˘‰e uveden˘m skuteãnostem je zfiejmé, Ïe Lípa

Komenského v posledních letech silnû chátrá a její provozní bezpeã-

nost se jiÏ nedá zajistit Ïádn˘mi ekonomicky pfiimûfien˘mi opatfiení-

mi. Skuteãnost, Ïe se lípa doposud nevyvrátila, je dána jednak mís-

tem rÛstu, kde je chránûna okolními stavbami, jednak absencí koru-

ny, do které by se mohl opírat vítr. V budoucnu se ov‰em nedá zaru-

ãit, Ïe pfii rozsahu napadení báze kmene dfievomorem kofienov˘m ne-

dojde ke zborcení stromu vlastní váhou (tzv. sesednutí na patu kme-

ne), v dÛsledku ãehoÏ dojde k vyvrácení na kteroukoliv stranu.

S ohledem na stav torza stromu musel bohuÏel Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov, odbor Ïivotního prostfiedí, pfiistoupit k vydání rozhodnutí

o ukonãení zvlá‰tní ochrany stromu a posléze doporuãit komisi Ïi-

votního prostfiedí a regionálního rozvoje mûsta R˘mafiova jeho ská-

cení. Komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje mûsta

R˘mafiova, která se se‰la 21. listopadu 2018, projednala návrh odbo-

ru Ïivotního prostfiedí a vydala souhlas s podáním Ïádosti o vydání

rozhodnutí o kácení tohoto stromu. V prosinci 2018 bude vydáno roz-

hodnutí o kácení lípy, které bude následnû realizováno.

JelikoÏ jde o dfievinu velkého historického v˘znamu, bude provede-

no kácení takov˘m zpÛsobem, aby nedo‰lo k rozpadu kmene. Kmen

bude „poloÏen“ vedle místa, kde lípa stávala, a bude tak nadále po

nûjak˘ ãas upomínat na historii Lípy Komenského. V fiíjnu 2018 by-

la v blízkosti vysazena lípa k v˘roãí sta let od zaloÏení

âeskoslovenské republiky, která by se mohla za pfiízniv˘ch podmí-

nek a s kvalitní péãí stát rovnûÏ hodnotn˘m stromem pokraãujícím

v tradici Lípy Komenského. 

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor Ïivotního prostfiedí, sleduje a vyhle-

dává stromy ãi skupiny stromÛ, které mají mimofiádnou hodnotu.

Lípa Komenského není jedin˘m památn˘m stromem, kter˘ se

v R˘mafiovû a okolí vyskytuje, jen v roce 2017 bylo vyhlá‰eno zdej-

‰ím úfiadem ‰est nov˘ch památn˘ch stromÛ. V blízké dobû bude

z podnûtu obãana R˘mafiova pravdûpodobnû vyhlá‰en strom dal‰í.

Odbor Ïivotního prostfiedí vítá jak˘koli návrh nebo upozornûní na

mimofiádn˘ strom, kter˘ by mohl splÀovat parametry k vyhlá‰ení.

Ing. EvÏen Va‰tík, vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí MûÚ R˘mafiov

Ve ãtvrtek 22. listopadu bylo dokonãeno nové parkovi‰tû na Revoluãní ulici, kte-
ré je urãeno pro parkování ‰estnácti osobních automobilÛ s kolm˘m uspofiádá-
ním stání, z toho jedno krajní parkovací stání je fie‰eno jako bezbariérové.
Parkovací stání jsou provedena z betonové vegetaãní dlaÏby, která 

umoÏÀuje vsakování sráÏkov˘ch vod, s v˘jimkou bezbariérového

stání, které je provedeno z betonové zámkové dlaÏby. K bezbariéro-

vému parkovacímu místu vede pfiístupov˘ chodník ze Ïulov˘ch kos-

tek v ‰ífii 2,0 m.

Na základû v˘bûrového fiízení dílo provedla spoleãnost Ludvas

Trade, s. r. o., za nabídkovou cenu 679 219,73 korun.

Stavba byla realizována na místû pÛvodního chátrajícího rodinného do-

mu, kter˘ léta danou lokalitu hyzdil. Místo je v bezprostfiední blízkos-

ti sídli‰tû Pfiíkopy, které má nedostatek parkovacích a odstavn˘ch

ploch. Z toho dÛvodu mûsto pfiistoupilo k pfiípravû a realizaci v˘‰e 

uvedeného zámûru, jehoÏ cílem je celkové zkulturnûní, urbanistické

zhodnocení a zkvalitnûní podmínek pro bydlení obãanÛ na‰eho mûsta.

Fota a text: Ing. Miroslav Sigmund
vedoucí odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Na Revoluãní ulici bylo dokonãeno nové parkovi‰tû
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Na sklonku kalendáfiního roku pfiicházejí pfiát zástupci mûsta R˘mafiova se-
niorÛm, ktefií v daném roce oslavují sedmdesáté nebo pûtasedmdesáté v˘-
roãí narození. Leto‰ní setkání jubilantÛ narozen˘ch v roce 1943 nebo 1948
se uskuteãnilo ve ãtvrtek 15. listopadu ve velkém sále Stfiediska volného ãa-
su R˘mafiov.
Pfii vstupu do sálu obdrÏel kaÏd˘ jubilant kytici z rukou ãlenek ko-

mise pro obãanské záleÏitosti. Krátce po sedmnácté hodinû v‰echny

pfiivítal moderátor Pavel Kon‰tack˘ a s pfiáním pfiíjemné zábavy pfie-

dal slovo starostovi Luìku ·imko, kter˘ popfiál jubilantÛm pevné

zdraví, hodnû optimismu a elánu do dal‰ích let a podûkoval jim za

práci, kterou pro mûsto vykonali. Paní Ladislavû Stopkové, která 

oslavila narozeniny termínovû nejblíÏe slavnostnímu setkání 

(16. 11.), pfiedal starosta kytiãku osobnû.

V krátkém programu se pfiedstavily Ïákynû taneãního oboru ZU·

R˘mafiov pod vedením Aleny Tome‰kové. Choreografii Tanãím pfied-

vedla druhá vicemistrynû Evropy Barbora Hfiívová a se skladbou

Tanec v letu vystoupila mistrynû svûta T˘na Baslarová.

Poho‰tûní pro oslavence pfiipravili zamûstnanci ‰kolní jídelny Z·

R˘mafiov pod vedením Jany Egidové a o obsluhu hostÛ se postarali

Ïáci oboru Kuchafi-ãí‰ník Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly

R˘mafiov pod vedením Franti‰ka Matu‰ky. Po spoleãném pfiípitku ná-

sledovala zábava s hudbou Akord Vladimíra Bulka a Ludmily

Sigmundové, díky níÏ si jubilanti mohli zatancovat pfii nestárnoucích

melodiích, které se hrály v dobû jejich mládí. JiKo

Zástupci mûsta tradiãnû popfiáli jubilantÛm k jejich v˘roãí

Leto‰ní vánoãní strom byl ufiezán v prostoru garáÏí Mûstsk˘ch sluÏeb

R˘mafiov, kde by v budoucnu mûly vzniknout nové garáÏe pro techni-

ku. Strom byl pfied zkrácením vysok˘ cca 20 metrÛ a podle letokruhÛ

se jeho stáfií odhaduje na 55 aÏ 60 let a jeho váha pfied zkrácením aÏ

na 4 tuny. Není to tedy Ïádn˘ drobeãek... Strom byl pfiedev‰ím z dÛ-

vodu bezpeãnosti pfied instalací na námûstí zkrácen cca o 2,5 metru.

Transport na námûstí Míru za asistence Mûstské policie R˘mafiov

v pondûlí 26. listopadu probûhl bez váÏnûj‰ích komplikací. Strom byl

nazdoben a doplnûn o betlém vytvofien˘ Ïáky Základní umûlecké

‰koly R˘mafiov pod vedením Mgr. ·árky Lupeãkové, slavnostní roz-

svícení stromu probûhlo v pátek 30. listopadu pfii zahájení adventu. 

JiKo

Námûstí zdobí vánoãní strom

Mûsto R˘mafiov vydalo na rok 2019 oblíben˘ nástûnn˘ kalendáfi s fotografiemi je-

senické pfiírody, jejichÏ autorem je Vladimír Lehk˘. Od pátku 30. listopadu 2018

jsou dal‰í fotografie autora k vidûní na v˘stavû v prostorách r˘mafiovské radnice.

Kalendáfi je moÏné zakoupit v informaãním stfiedisku Mûstského muzea R˘mafiov.

Zdroj: webové stránky mûsta

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve

vlastnictví mûsta a majitelÛm domÛ ve správû této organizace po-

hotovostní sluÏbu pro pfiípad havárií bûhem vánoãních svátkÛ.

Pohotovost je drÏena od 8:00 do 13:00 na ãíslech:

Voda a odpady – Mûstské sluÏby
Pavel Ujfalu‰i      737 241 052

René ·karupa      731 177 591

Miroslav ·uba      604 930 426

Elektfiina
Roman Szukalski      602 127 196

Plyn
Severomoravská plynárenská, a. s.      1239 (nepfietrÏitû)

Pouze pro pfiípad závaÏn˘ch havárií!

Pfiejeme v‰em nájemníkÛm i ostatním obãanÛm mûsta klidné

proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰né vykroãení do nového roku

2019. Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm

Nástûnn˘ kalendáfi na rok 2019 Pohotovostní sluÏby Bytermu 
v prÛbûhu vánoãních svátkÛ
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

R a d a  m û s t a  R ˘ m a fi o v a
v y h l a ‰ u j e

v˘bûrové fiízení na funkci

jednatele spoleãnosti 
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Místo v˘konu práce: Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

Palackého 1178/11, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Stanovené poÏadavky:
• vzdûlání vysoko‰kolské technického nebo ekonomického

smûru,

• velmi dobrá znalost R˘mafiova a okolních obcí,

• zku‰enosti s vedením pracovního t˘mu,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odolnost vÛãi stresu,

• odpovûdnost a preciznost, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul,

• datum a místo narození,

• státní pfiíslu‰nost, 

• místo trvalého pobytu,

• ãíslo obãanského prÛkazu,

• datum a podpis,

• e-mail,

• telefonní ãíslo.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• strukturovan˘ profesní Ïivotopis, 

• originál v˘pisu z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 

3 mûsíce, 

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,

• souhlas se zpracováním osobních údajÛ.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí

Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání

nejpozdûji 19. prosince 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 19. prosince 2018

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdy-

koliv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno píse-

mnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady,

které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. Plné znûní vãetnû

Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a do-

stupné ke staÏení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz. Po

ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními úda-

ji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Ludûk ·imko, sta-

rosta, tel.: 554 254 130.

Ing. Ludûk ·imko, starosta, v. r.

MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

R a d a  m û s t a  R ˘ m a fi o v a
v y h l a ‰ u j e

v˘bûrové fiízení na funkci
zastupujícího fieditele spoleãnosti 

BYTERM R¯MA¤OV

Místo v˘konu práce: BYTERM R¯MA¤OV, 
Palackého 1178/11, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu urãitou jako zástup po dobu uvolnû-
ní stávající fieditelky organizace pro pfiekáÏku v práci v souvis-
losti s v˘konem funkce uvolnûného zastupitele
Platové podmínky: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem 
ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády 
ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiej-
n˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 
+ osobní pfiíplatek a pfiíplatek za vedení 

Stanovené poÏadavky:
• vzdûlání vysoko‰kolské,
• základní znalost právních pfiedpisÛ v oblasti fungování pfiís-

pûvkové organizace, 
• zku‰enosti s vedením pracovního t˘mu,
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,
• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,
• odolnost vÛãi stresu,
• odpovûdnost a preciznost, 
• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul,
• datum a místo narození,
• státní pfiíslu‰nost, 
• místo trvalého pobytu,
• ãíslo obãanského prÛkazu,
• datum a podpis,
• e-mail,
• telefonní ãíslo.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• strukturovan˘ profesní Ïivotopis, 
• originál v˘pisu z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 

3 mûsíce, 
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,
• souhlas se zpracováním osobních údajÛ.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí

Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání
nejpozdûji 19. prosince 2018.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 19. prosince 2018

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdy-
koliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno píse-
mnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady,
které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. Plné znûní vãetnû
Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a do-
stupné ke staÏení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz.
Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními 
údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchaze-
ãÛm. BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Ludûk ·imko,
starosta, tel.: 554 254 130. Ing. Ludûk ·imko, starosta, v. r.
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU R¯MA¤OV VYDÁVÁ
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

na pozici referenta na úseku pfiestupkÛ odboru dopravy a silniãního hospodáfiství

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. února 2019, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády

ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ + osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém zamûstnaneck˘ch v˘hod
PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územ-

ních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Jiné poÏadavky:
• vzdûlání vysoko‰kolské, v souladu s § 111 odst. 1 zákona ã. 250/2016 Sb., o odpovûdnosti za pfiestupek a fiízení o nich, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, nejménû v magisterském studijním programu v oboru práva na vysoké ‰kole v âeské republice; nemá-li 
oprávnûná úfiední osoba vzdûlání podle vûty první, musí mít vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském studijním programu v jiné ob-
lasti a prokázat odbornou zpÛsobilost zkou‰kou provedenou u Ministerstva vnitra âR,

• znalost pfiíslu‰n˘ch zákonn˘ch norem: rámcová znalost zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, velmi
dobrá znalost zákona ã. 500/2004 Sb., o správním fiízení (správní fiád), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, znalost zákona ã. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
zaji‰tûní v˘konu pfienesené pÛsobnosti svûfiené obecním úfiadÛm a obecním úfiadÛm obcí s roz‰ífienou pÛsobností na úseku pfiestup-
kÛ podle zákona ã. 250/2016 Sb., o odpovûdnosti za pfiestupek a fiízení o nich, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a to napfi.:
• projednávání a zpracovávání podkladÛ pro rozhodnutí v pfiestupkovém fiízení u dopravních pfiestupkÛ, po poÏití alkoholického ná-

poje nebo po uÏití jiné návykové látky, zákonného poji‰tûní a provozování vozidla,
• projednávání a zpracovávání podkladÛ pro rozhodnutí o upu‰tûní zbytku trestu zákazu fiízení,
• projednávání a zpracovávání podkladÛ pro rozhodnutí o vyfiazení silniãního vozidla, zániku silniãního vozidla a správní delikty

dle zákona ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
• datum a místo narození uchazeãe,
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 
• místo trvalého pobytu uchazeãe,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost

vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,
• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

V pfiihlá‰ce dále uveìte:
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji

15. ledna 2019.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 15. ledna 2019
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu.
Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Uchazeã nese náklady, které
mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. Plné znûní vãetnû Souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a dostupné ke sta-
Ïení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT za-
slány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru
dopravy a silniãního hospodáfiství Mûstského úfiadu R˘mafiov Bc. Renata Vysly‰elová, tel.: 777 254 120.

Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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V pátek 16. listopadu obdrÏelo 92 dárcÛ z Bruntálska medaili prof. MUDr.
Jana Janského za dobrovolné dárcovství krve ãi plazmy. Dvacet dal‰ích dár-
cÛ získalo Zlat˘ kfiíÏ. V‰ichni ocenûní chodí pravidelnû na odbûry do
Transfuzní sluÏby, odbûrového stfiediska Bruntál.
Sál Stfiední odborné ‰koly Bruntál byl 16. listopadu od 15 hodin pln˘

lidí, ktefií nepfiímo zachránili desítky ÏivotÛ. Se‰li se zde dárci krve

a plazmy, nepostradateln˘ch a nenahraditeln˘ch tekutin, které jsou

dÛleÏité pfii vût‰inû chirurgick˘ch zákrokÛ.

„âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ kaÏdoroãnû udûluje medaile prof. MUDr. Jana
Janského a Zlaté kfiíÏe III. tfiídy bezpfiíspûvkov˘m dárcÛm krve. Ochota
darovat krev pro zdraví a ãasto záchranu Ïivota je projevem humánní-
ho vztahu ke spoluobãanÛm. DárcÛm patfií dík nejen tûch, kter˘m po-
mohli navrátit zdraví, ale také celé na‰í spoleãnosti,“ uvedla fieditelka

Oblastního spolku âeského ãerveného kfiíÏe Bruntál Mária Vlková.

Právû âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ ve spolupráci s Odbûrov˘m stfiediskem

Bruntál Transfuzní sluÏby ·umperk slavnostní pfiedání kaÏdoroãnû

pfiipravují. Slavnostního pfiedávání se zúãastnili také starosta

Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA, starosta R˘mafiova Ing. Ludûk ·imko,

MUDr. Jana Va‰tíková a pfiedseda Oblastního spolku âeského ãerve-

ného kfiíÏe Zlatko Dvofiák.

„Moc rádi osobnû dûkujeme v‰em pravideln˘m dárcÛm, tfieseme jim ru-
kou a odmûÀujeme je. Je to pro nás velká ãest a váÏíme si toho, Ïe k nám
pravidelnû docházejí, aby darovali krev ãi plazmu. Málokdo si totiÏ uvû-
domuje, Ïe kaÏdé tfii vtefiiny v âesku potfiebuje nûkdo krev, pfiiãemÏ vût‰i-
na z nás dostane za Ïivot prÛmûrnû pût transfuzí,“ fiekla Mgr. Markéta

StrÏínková, marketingová manaÏerka Transfuzní sluÏby ·umperk.

Jen z regionu R˘mafiovska, konkrétnû z R˘mafiova, Janovic, Re‰ova

a Bfiidliãné, obdrÏelo pût dárcÛ stfiíbrnou Janského plaketu, jedenáct

dárcÛ zlatou plaketu a dva dárci Zlat˘ kfiíÏ III. tfiídy.

„Deset odbûrÛ jsem dosáhl na konci loÀského roku, v souãasné dobû
mám na kontû celkem ‰estadvacet odbûrÛ, za které jsem obdrÏel
stfiíbrnou Janského plaketu,“ poznamenal Zdenûk Kudlák, zamûst-

nanec Mûstského úfiadu R˘mafiov, kterého vedení radnice a jeho ko-

legové ocenili jiÏ 1. listopadu.

Dárcem krve ãi plazmy se mÛÏe stát kaÏd˘ zdrav˘ obãan âeské re-

publiky ve vûku 18 aÏ 65 let. Pravidelní dárci bohuÏel stárnou

a mnohdy kvÛli vûku ãi nemocem jiÏ darovat krev nemohou, ale no-

ví pfiíli‰ nepfiib˘vají.

„Plazmu daruji pravidelnû jednou za dva t˘dny a k dne‰nímu dni uÏ
mám na kontû tfiiaãtyfiicet odbûrÛ, za to jsem dnes obdrÏel zlatou pla-

ketu doktora Janského,“ pozna-

menal pfii slavnostním oceÀování

jeden z dal‰ích dobrovoln˘ch dár-

cÛ, R˘mafiovan Miroslav ·koda.

Vhodnost dárce je vÏdy individu-

álnû posuzována zdravotnick˘m

personálem. Pfied odbûrem je

dobré se doma najíst, ov‰em vy-

varovat se tuãného jídla, a dodrÏet

dostateãn˘ pfiíjem tekutin. V̆ ho-

dami darování krve ãi plazmy je

nejen dobr˘ pocit z u‰lechtilého

skutku, ale také moÏnost ãerpat

pracovní volno s náhradou mzdy

nebo odpoãet ze základu danû

z pfiíjmu.

Stfiíbrná medaile prof. MUDr. Jana

Janského je udûlována za dvacet

bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ, zlatá pak

za ãtyfiicet. Vy‰‰í poãty odbûrÛ jsou

oceÀovány Zlat˘mi kfiíÏi âeského

ãerveného kfiíÏe, kdy Zlat˘ kfiíÏ 

III. tfiídy náleÏí dárci za osmdesát

bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ.

Bc. Lucie Draho‰ová, 
tisková mluvãí, a JiKo

V Bruntále byli ocenûni dárci krve

„Daruj plazmu, vyhraj LCD televizor“, hlásala soutûÏ Transfuzní sluÏby,
ãlena skupiny AGEL. Do soutûÏe se mohli zapojit dárci krevní plazmy
v ·umperku i Bruntále a dva z nich se nakonec stali ‰Èastn˘mi majiteli
nov˘ch televizorÛ. Z Transfuzní sluÏby ·umperk si ji odnesl Libor Vepfiek
ze ·umperka, z odbûrového stfiediska v Bruntále Renata Nová
z R˘mafiova.
„Darování plazmy má nezastupitelnou roli pfii záchranû lidsk˘ch

ÏivotÛ. V‰ech dárcÛ si váÏíme. Jako podûkování i motivaci pro nû
jsme vyhlásili soutûÏ, do které se mohli zapojit v‰ichni, ktefií da-
rovali plazmu na na‰em odbûrovém místû v ·umperku ãi
v Bruntále od pondûlí 7. kvûtna do pátku 30. listopadu a vypsali
slosovatelnou pfiihlá‰ku,“ uvedla Mgr. Markéta StrÏínková, refe-

rentka marketingu a PR Transfuzní sluÏby.

Do soutûÏe se letos zapojilo 112 dárcÛ ze ·umperka a 109 dárcÛ

Za plazmu získali dárci LCD televizi

Zdravotnictví

Starosta Ludûk ·imko pfiedává ocenûní Bronislavu
KoÀafiíkovi

Pfiedseda OS ââK Zlatko Dvofiák oceÀuje Miro-
slava ·kodu

Ocenûní obdrÏel z rukou starosty Luìka ·imko také Zdenûk Kudlák,
zcela vpravo
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Jak si uÏít Vánoce a zbyteãnû nepfiibrat

Podhorská nemocnice, a. s.,

zve 17. prosince od 13:30
na bezplatn˘ semináfi 

Co jíst a nejíst o Vánocích,

kter˘ se koná v zasedací místnosti 

fieditelství nemocnice v R˘mafiovû.

Semináfi povede Mgr. Veronika âerná,

nutriãní terapeutka Podhorské nemocnice, 

která provozuje Poradnu zdravého Ïivotního stylu.

Zájemci si mohou odnést i recepty na zdravé cukroví.

z Bruntálu. Losování vítûzÛ probûhlo v pondûlí 3. prosince

a ‰Èastn˘mi v˘herci se stali Renata Nová z R˘mafiova, která má

na kontû 95 odbûrÛ, a Libor Vepfiek ze ·umperka, kter˘ pfii‰el da-

rovat krevní plazmu jiÏ 112krát.

V˘znam darování plazmy b˘vá nûkdy vefiejností podceÀován, ze-

jména ve srovnání s darováním krve. Krevní plazma je ale stejnû

dÛleÏitá, obsahuje látky nezbytné pro zachování imunity a sráÏli-

vosti krve. Plazma se zpracovává pro klinické úãely, kdy je paci-

entÛm aplikována bûhem transfuze, nebo pro speciální léãivé pfií-

pravky, takzvané krevní deriváty.

K odbûru plazmy na Transfuzní sluÏbû je nutné se pfiedem objed-

nat. V ·umperku do centra v ulici B. Nûmcové 1006/22 na ãís-

lech 583 333 814 nebo 583 333 815, v Bruntále do centra

v NádraÏní ulici 29 na ãísle 554 700 660. V ·umperku je moÏné

darovat plazmu dle objednání kaÏd˘ pracovní den, v Bruntále od

pondûlí do ãtvrtku. Odbûr trvá v prÛmûru 40 minut.

Foto a text: Bc. Lucie Draho‰ová
tisková mluvãí AGEL, a. s.

VáÏení obãané,

Podhorská nemocnice Vám pfieje mnoho úspûchÛ a spokojenosti v ro-

ce 2019. K Va‰í spokojenosti se snaÏíme pfiispût poskytováním kva-

litní zdravotní péãe.

V roce 2019 Vás na pracovi‰ti v Bruntále rádi pfiivítáme v novû oprave-

né budovû nemocnice, na RDG oddûlení na Vás bude ãekat zcela nové,

moderní CT, které mimo jiné pfiispûje k roz‰ífiení kardiologické péãe, re-

habilitaãní oddûlení pfiipravuje nové, moderní postupy a procedury s no-

vû pofiízen˘mi pfiístroji, pfiipravujeme rekonstrukci RHB bazénu a pfii-

lehl˘ch prostor, gynekologická ambulance roz‰ífií péãi o gynekologic-

kou endokrinologii, roz‰ífiíme ordinaãní dobu na‰í oãní ambulance, v -̆

raznû roz‰ífiíme péãi kardiologické a interní ambulance. Na‰e poradna

zdravého Ïivotního stylu Vám pomÛÏe upravit va‰i hmotnost, v roce

2019 se budeme vûnovat novû také ‰kolákÛm. V poradnû Vám také po-

radíme, jak pfiestat koufiit.

To je jen nûkolik novinek,

které na Vás v roce 2019

v Podhorské nemocnici

v Bruntále ãekají. I nadále

budeme poskytovat péãi

na interním oddûlení, na

modernû vybaveném pra-

covi‰ti se ãtyfiiceti akutní-

mi lÛÏky a osmi lÛÏky na

JIP s interní, kardiologic-

kou a gastroenterologic-

kou ambulancí. Oddûlení

operaãních oborÛ bude

v modernizovan˘ch sá-

lech poskytovat bûÏnou

chirurgickou a gynekolo-

gickou péãi na úrovni ne-

mocnice okresního typu.

Mimo to jsme specialisty na elektivní traumatologickou péãi, t˘m na-

‰ich lékafiÛ je vyhledáván pacienty nejen z na‰eho regionu, ale z celé

âR. Svou péãi Vám rádi poskytnou i na gynekologickém a rehabilitaã-

ním oddûlení vãetnû ambulancí. Kvalita na‰í práce je pravidelnû ovûfio-

vána desítkami externích i interních auditÛ, o ãemÏ svûdãí mnoho certi-

fikátÛ kvality, napfi. SAK, o. p. s., âIA, MZâR. KaÏdoroãnû se umísÈu-

jeme mezi tfiemi nejlep‰ími nemocnicemi v Moravskoslezském kraji

v anketû spoleãnosti HealthCare Institute, která hodnotí spokojenost pa-

cientÛ jak hospitalizovan˘ch, tak ambulantních. Tím naplÀujeme na‰e

poslání poskytovat kvalitní péãi o pacienta, spojující nové poznatky me-

dicíny s o‰etfiovatelsk˘m umûním a dÛrazem na posílení úlohy pacien-

ta v procesu léãby. Jako ãlen skupiny AGEL, nejvût‰ího poskytovatele

zdravotní péãe v âR a ve stfiední Evropû, jsme dlouhodobû ekonomic-

ky stabilní spoleãností a spolehliv˘m zamûstnavatelem.

·Èastná v˘herkynû Renata Nová z R˘mafiova

(MUDr. Jarmila Fousová)

FEMIHEALTH, s. r. o. – MUDr. Lada Peterková
Gynekologicko-porodnická ambulance

ordinuje v Litovli

Budova polikliniky, první patro
Kollárova 664/1, Litovel, Tel: 585 341 671

ORDINAâNÍ A PROVOZNÍ HODINY

PONDùLÍ: 8:00–12:00 13:00–15:00

ÚTER :̄ 10:00–12:00 13:00–18:00

ST¤EDA: 7:30–12:00 13:00–15:00

âTVRTEK: 7:30–12:00 13:00–15:30

PÁTEK: 7:30–12:00

Zdravotní sestra: Jifiina Horníková
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Podzim pfiedal klíã Zimû

Patnáct˘ roãník meziregionálního bûÏeckého závodu, pofiádaného 

Z· a M· Medlov jiÏ posedmé, pfiivítal na konci fiíjna v˘bûr nejlep‰ích

bûÏcÛ a bûÏkyÀ z r˘mafiovské Z· Jelínkova 1. Jako vÏdy je spolu 

s ostatními závodníky ãekala nároãná traÈ vedoucí medlovsk˘m leso-

parkem Skalky, b˘val˘m cyklo- a motokrosov˘m areálem. âlenitému

terénu dominuje obávaná rokle s mimofiádnû obtíÏn˘m stoupáním.

Závodí se zde ve ãtyfiech kategoriích. Mlad‰í dívky bûÏí dva okruhy

(1500 m), mlad‰í ho‰i a star‰í dívky tfii okruhy (2100 m) a nejstar‰í

chlapci okruhÛ pût (3500 m). KaÏdá kategorie vyráÏí zvlá‰È, hodnotí se

v˘kony jednotlivcÛ, které se zároveÀ poãítají do celkového v˘sledku

druÏstva. Nejlep‰í t˘m si odváÏí velk˘ putovní pohár se ‰títky vítûzÛ.

Leto‰ní roãník byl u pfiíleÏitosti stoletého v˘roãí vzniku samostatného

âeskoslovenska slavnostnû zahájen proslovem starosty Medlova, zasa-

zením lípy a Ïáãci I. stupnû zahráli a zazpívali píseÀ Ach synku. Pak uÏ

ve‰kerá pozornost patfiila závodûní, které bylo ztíÏeno nepfiíjemn˘m

chladem a mrholením.

Na úspûchy sv˘ch pfiedchÛdcÛ, úãastnících se této soutûÏe od roku

2012, navázala dal‰í generace r˘mafiovsk˘ch závodníkÛ. Mezi mlad‰í-

mi dívkami se druh˘m místem prosadila Karolína PeÀázová, druh˘

a tfietí byli v kategorii mlad‰ích hochÛ Eathan Pospí‰il a Roland Wenzel.

Mezi star‰ími dívkami a chlapci si pro zlato suverénnû dobûhli Katefiina

HorÀáãková a Ondfiej Baslar a dal‰í medaili za tfietí místo pfiidal Jan

Kováfi. Spolu s nimi dosáhli dobrého v˘sledku také Veronika ·vehlová,

Vivian Pospí‰ilová, Miroslav Drábek, Milan Kfiepelka, Lucie

·karupová a Krist˘na Stloukalová. V‰ichni dohromady se tak postarali

o dal‰í zisk putovního poháru, na kterém pfiibude jiÏ popáté ‰títek se

jménem Z· R˘mafiov, Jelínkova 1.

BûÏecká sezóna se Medlovsk˘m crossem uzavfiela. Na‰im závodníkÛm

dûkujeme za v˘bornou reprezentaci a pfiejeme hodnû zdaru v dal‰ích

soutûÏích. Foto a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Medlovsk˘ cross 2018

Studenti si pfiipomnûli 17. listopad

·kolství

Dûti z matefiské ‰koly na ulici 1. máje 12. listopadu absolvovaly krátkou procházku v lampionovém prÛvodu a poté sledovaly, jak Podzim pfie-
dává vládu Zimû. Dûti obdrÏely ãokoládovou podkovu pro ‰tûstí. JiKo

Podveãerní prÛvod osvícen˘ lampiony vyrazil ve ãtvrtek 15. listopadu od r˘mafiovského gymnázia na námûstí Míru. Pod okny radnice si stu-
denti pfiipomnûli v˘znam Mezinárodního dne studenstva a Dne boje za svobodu a demokracii, zazpívali píseÀ Jednou budem dál a ve vztahu
k leto‰nímu stému v˘roãí âeskoslovenska i Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku. ZN
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Od leto‰ního záfií existuje
v R˘mafiovû jediná stfiední ‰kola
pod hlaviãkou Gymnázia a Stfiední
odborné ‰koly R˘mafiov. Ve
své souãasné podobû, která
vznikla po slouãení gymnázia
a stfiední odborné ‰koly v roce 2013 a leto‰ním pfiipojení oborÛ zru‰ené
soukromé stfiední ‰koly Prima, se instituce pfiedstavila na Dni otevfien˘ch
dvefií ve stfiedu 28. listopadu. Zlat˘m hfiebem programu bylo slavnostní 
otevfiení nové chemické laboratofie.
O pfievedení ãinnosti oborÛ masér a vefiejnosprávní ãinnost ze sou-

kromé ‰koly Prima, která v srpnu skonãila, na krajskou pfiíspûvkovou

organizaci Gymnázium a SO· R˘mafiov jsme informovali letos v zá-

fií. V listopadu se bûhem Dne otevfien˘ch dvefií ‰kola pfiedvedla ve-

fiejnosti a hlavnû zájemcÛm o studium jiÏ v kompletní nabídce oborÛ.

Náv‰tûvníky provázeli po ‰kole studenti gymnázia, zapojili je do pfii-

praven˘ch aktivit v laboratofiích, kuchafii-ãí‰níci pfiipravili ukázky

pfiípravy obãerstvení, budoucí maséfii zase svou praxi.

Jako zlat˘ hfieb programu ‰kola oficiálnû uvedla do provozu moder-

nizovanou chemickou laboratofi. „Novou laboratofi za více neÏ dva
miliony korun jsme mohli vybudovat díky projektu Moravskoslezské-
ho kraje s názvem Modernizace v˘uky pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ.

Rekonstrukci uãebny za 360 tisíc korun zaji‰Èovala na‰e ‰kola, z pro-
jektu byl hrazen laboratorní nábytek, schodolez a uãební pomÛcky,“
shrnula fieditelka Zdena Kovafiíková. V laboratofii je napfi. nová di-

gestofi nebo bezpeãnostní skfiíÀ na uchování chemikálií a hofilavin,

která 90 minut odolá poÏáru.

Pásku pfii slavnostním otevfiení laboratofie pfiestfiihl nov˘ starosta

R˘mafiova Ludûk ·imko, kter˘ studentÛm popfiál, aby jim laboratofi

dobfie slouÏila pfii bádání. Poté uÏ zÛstala na celé odpoledne k dispo-

zici ÏákÛm, ktefií si pod vedením studentÛ gymnázia mohli vyzkou‰et

jednoduché chemické pokusy, v dal‰ích uãebnách zase práci s mik-

roskopem nebo fyzikální experimenty. Velk˘ zájem byl o efektní vû-

deckou show studentek Palackého univerzity v Olomouci. 

·kolu nav‰tívilo odhadem 130 zájemcÛ. Prohlédnout si mohli i ostat-

ní prostory ‰koly, uãebny s prezentací aktivit, ‰kolní stfielnici, dílny

nebo gastrocentrum v budovû na Divadelní ulici, kde sídlí jídelna,

cviãná kuchynû a domov mládeÏe. „Dopoledne tyto provozy nav‰tí-
vili Ïáci Z· Bfiidliãná s v˘chovnou poradkyní a Ïáci Z· ·kolní ná-
mûstí. Pro Ïáky r˘mafiovské Z· Jelínkova byl na 13. prosince pfiipra-
ven projektov˘ den ‚Ovûfi si svou zruãnost‘, bûhem nûjÏ si prakticky
vyzkou‰eli práci v dílnách a v gastronomické uãebnû,“ doplnila

Zdena Kovafiíková. UÏiteãnou souãástí Dne otevfien˘ch dvefií byly ta-

ké pfiijímaãky naneãisto pro Ïáky devát˘ch tfiíd. ZN

Gymnázium pfii Dni otevfien˘ch dvefií pfiedstavilo novou laboratofi

Îáci tfietího roãníku oboru

Kuchafi-ãí‰ník, ktefií absolvo-

vali stáÏ na Slovensku v pro-

gramu Erasmus+, pfiichystali 28. listopadu workshop pro uchazeãe

o studium na na‰í ‰kole, Gymnáziu a Stfiední odborné ‰kole,

R˘mafiov, p. o. Pfiedstavili pokrmy a nápoje, které se nauãili pfiipra-

vovat bûhem stáÏe. Ty byly také souãástí nabídky ‰kolní jídelny.

Velk˘ ohlas si získala zejména slovenská ãesneková polévka.

Îáci kromû toho pfiipravili prezentaci a vyprávûli o sv˘ch zku‰enos-

tech s tímto typem edukace. Vyzdvihli kvalitu znalostí zamûstnancÛ

Hotelu Glamour, a. s., a samotn˘ prÛbûh stáÏe. Osvojili si díky ní ne-

jen receptury, ale seznámili se i s prací v profesionálním t˘mu.

Propojili znalosti s praxí. Bûhem pobytu nav‰tívili okolí Zemplínské

·íravy a zúãastnili se víkendov˘ch pfiíprav a obsluhy svateb, jeÏ ãíta-

ly aÏ 150 lidí. Tato zku‰enost jim pomÛÏe zv˘‰it úspû‰nost pfii hledá-

ní budoucího zamûstnání.

Ze stáÏe si kromû zku‰eností a záÏitkÛ odvezli Europasy a Certifikáty

o úãasti v projektu. Dûkujeme ÏákÛm za jejich práci a reprezentaci

‰koly, dále pedagogÛm a v‰em, ktefií se na akci podíleli.

Mgr. Martina Ujfalu‰i
Foto: Ïáci oboru Kuchafi-ãí‰ník

Slovensko na talífii

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov pfiipravila na sobotní podveãer 24. listo-
padu mezinárodní koncert, na nûmÏ se pfiedstavila rocková kapela 
ZU· R˘mafiov a jako host folklórní soubor z partnerského mûsta Krompachy.
Rocková kapela ZU· R˘mafiov zkou‰í a hraje pod vedením uãitele

Karla Cvrka. Na koncertû v jejím podání zaznûly známé rockové

skladby ze star‰ího repertoáru a dvû novinky – slovenské skladby.

„Koncert je sv˘m zpÛsobem v˘jimeãn˘. Pfiátelé z Krompach pfiijeli

pouze kvÛli nám, abychom si spoleãnû mohli zahrát, a kdyÏ jsem byl
na dvou zkou‰kách, byl to pro mû velk˘ záÏitek. Mûsto R˘mafiov, za-
stupitelé a komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy
v˘raznû finanãnû podporují tyto aktivity, a to je moc dobfie,“ fiekl 

v úvodu fieditel ZU· R˘mafiov Jifií Taufer.

„Pfiipravili jsme si pro vás tance z v˘chodního Slovenska, hlavnû z ob-
lasti Spi‰e, ·ari‰e a také od Zemplína. Bylo nám tady s vámi velice

Rocková kapela ZU· zahrála s folklórním souborem Krompa‰an
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dobfie. Pfii spoleãn˘ch setkáních se naplÀuje ono krásné motto: Museli
jsme se rozejít, abychom pak zjistili, jak nám bylo spolu dobfie,“ sdû-

lil vedoucí Krompa‰anu Henrich Papcun. Ten v krátkém rozhovoru

pro R˘mafiovsk˘ horizont uvedl, Ïe folklórní soubor Krompa‰an vzni-

kl v roce 1988, a letos tedy slaví 30 let. Jeho zakladatelkou a první

choreografkou byla AlÏbûta Cirbusová, která dala souboru do vínku

povinnost zachovávat a rozvíjet lidov˘ tanec, písnû a zvyky z oblasti

Spi‰e a z okolí Krompach (Margecian, Bystrian, Îakaroviec

a Raslavíc). V souãasnosti soubor sdruÏuje asi dvacet ãlenÛ a kromû

pûvecké a taneãní sloÏky má i vlastní lidovou hudbu. Pfii souboru je‰-

tû pracuje Dûtsk˘ folklórní soubor Krompa‰anãek. Krompa‰an dosud

vystupoval v Maìarsku, Nûmecku, Polsku, Itálii, Belgii, Turecku

i v âeské republice. Pfied deseti lety se pfiedstavil v R˘mafiovû v rám-

ci Dfievafisk˘ch, mysliveck˘ch a lesnick˘ch dnÛ. JiKo

Rocková kapela ZU· pod vedením Karla Cvrka Folklórní soubor Krompa‰an pod vedením Henricha Papcuna

Dne 22. listopadu se v Opavû konal VII. mezinárodní klavírní festival s názvem
Magick˘ klavír v promûnách ãasu. V leto‰ním roce se ho zúãastnilo 110 Ïá-
kÛ z 24 základních umûleck˘ch ‰kol z âeské republiky a Polska.
Základní umûleckou ‰kolu R˘mafiov reprezentovali klavírní sólisté

Matûj Barot, Petra Zahradníková a Barbora Peterková, dvojice

Barbora Bulová (housle) a Vendula Sochorová (klavír) a v triu se

pfiedstavili Barbora Veãefiová (pfiíãná flétna), Matûj Rampula (vio-

loncello) a Barbora Peterková (klavír). Cel˘ hudební blok ukonãili

sv˘m vstoupením Kamil Hvolka (saxofon) a Petr Nûmec (klavír) se

skladbou D. Ellingtona Caravan.

Festivalu se Ïáci ‰koly zúãastnili i jako posluchaãi, aby mohli porov-

nat v˘kony hudebníkÛ z jin˘ch ‰kol.

Îáky hry na dechové nástroje pfiipravila uãitelka Martina Mácová,

houslistku Karel Cvrk a klavírní sóla a doprovody Eva Hradilová.

Eva Hradilová, foto: Martina Mácová, ZU· R˘mafiov

Mladí hudebníci na festivalu Magick˘ klavír

V dobû leto‰ního adventu Ïáci ·árky Lupeãkové z v˘tvarného oboru

ZU· R˘mafiov pokraãují v roz‰ifiování betlému pro námûstí Míru.

Prostor pod vánoãním stromem se postupnû zaplÀuje figurami, které

ilustrují cestu Marie a Josefa i oãekávání pfiíchodu Spasitele. Na

·tûdr˘ den se objeví novorozen˘ JeÏí‰ek a okolí jesliãek oÏije koled-

níky, pfiijdou tfii mudrci, past˘fii a vesniãané. Pfiipojí se k nim i nové

postavy, tfieba mal˘ koledník, ponocn˘, ke zvífiecím figurám se pfiidá

pes nebo ãuník. TvÛrci navíc pfiipravují nûkolik pfiekvapení.

Originální betlém vytvofien˘ z polystyrenu a montáÏní pûny zdobí r˘-

mafiovské námûstí Míru uÏ potfietí. Premiéru mûl v listopadu 2016,

kdy se na první adventní nedûli pod vánoãním stromem poprvé obje-

vil Josef s Marií v doprovodu andûla a oveãek. Panna Marie s bfií‰-

kem zpoãátku vzbuzovala údiv, ale betlém, kter˘ se bûhem následu-

jících t˘dnÛ postupnû roz‰ifioval o dal‰í postavy ve stylu Olbrama

Zoubka, se brzy stal oblíben˘m zastavením R˘mafiovanÛ a pevnou

souãástí adventního i vánoãního ãasu ve mûstû. ·árka Lupeãková se

sv˘mi Ïáky betlém doplnila i následujícího roku a ani letos nemohl

pod nasvícen˘m vánoãním stromem chybût. Kolemjdoucí tak mohou

i tentokrát sledovat cel˘ vánoãní pfiíbûh a hádat, kdo nov˘ se k jeho

aktérÛm pfiidá. ZN, fota: ·árka Lupeãková a JiKo

Do betlému pod vánoãním stromem pfiibudou dal‰í figury
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Pod hlaviãkou World Artistic Dance Federation se ve dnech 

18.–24. listopadu konalo v Liberci mistrovství svûta v tanci.

Pofiadatelskou taktovku pfievzala Taneãní a pohybová ‰kola Ilma

Turnov a zá‰titu hejtman Libereckého kraje. Do libereckého

Babylonu pfiijely 3 000 taneãníkÛ rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií a ta-

neãních stylÛ z devatenácti zemí svûta. Základní umûleckou ‰kolu re-

prezentovaly T˘na Baslarová, Karolína Hradilová, Natálie

Pohanûlová, Stella ·materová, Barbora Hfiívová a Ivana Nûmcová.

V pondûlí pro nás zaãala kategorie ballet a contemporary dance ma-

lé skupiny dûtí. Pûtice na‰ich taneãnic si nádhern˘m tancováním za-

jistila nejvy‰‰í ohodnocení poroty a titul mistrÛ svûta! První taneãní

den a hned takov˘ úspûch.

V úter˘ pfii‰la na fiadu sóla a duo. O tom, Ïe je na tak prestiÏní soutû-

Ïi velká konkurence, nemusíme hovofiit. T˘na se v kategorii jazz só-

la dûti II. probojovala v‰emi koly aÏ do finále, ve kterém obsadila

úÏasné druhé místo. Ivana, soutûÏící v kategorii contemporary sóla

juniorky II., si také zajistila postup aÏ do finále, kde se ve velmi sil-

né konkurenci umístila na krásné páté pfiíãce. V odpoledních hodi-

nách soutûÏila dua. T˘na a Barbora (nejmlad‰í dvojice v soutûÏi) po-

stoupily také do finále a skonãily na velmi pûkném sedmém místû. 

Ve stfiedu brzy ráno zahájila soutûÏ kategorie contemporary sóla dûti

II., v níÏ tancovala i T˘na. S choreografií Jsem svá si vytancovala fi-

nále, ve kterém skonãila na nádherném druhém místû. Barbora, sou-

tûÏící ve stejné disciplínû mezi juniorkami I., se také protancovala aÏ

do finále, kde získala velmi pûkné sedmé místo.

Krásná soutûÏ a úÏasné v˘kony v‰ech na‰ich taneãnic si zaslouÏí ob-

div. Dûkuji dûvãatÛm za skvûlé umístûní, za reprezentaci nejen mûsta,

ale i âeské republiky, dûkuji i rodiãÛm za podporu a obûtavost a také

mûstu R˘mafiovu, ZU· R˘mafiov a p. Ondrákovi za finanãní pfiispûní.

SoutûÏní i nesoutûÏní choreografie na‰ich taneãnic mÛÏete vidût 

14. prosince od 16:30 v tûlocviãnû na Národní 15. Srdeãnû vás

v‰echny zveme. Alena Tome‰ková, ZU· R˘mafiov, fota: Petr Nûmec

Taneãní úspûchy z mistrovství svûta
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Vandal po‰kodil lak na autû
R˘mafiov‰tí policisté pfiekvalifikovali pfiípad, kter˘ se stal mezi 

27. a 28. záfiím, z pfiestupku proti majetku na pfieãin po‰kození cizí

vûci. Pachatel nûkolika vrypy do laku karoserie po‰kodil vozidlo

·koda Superb zaparkované na Jungmannovû ulici. ZpÛsobená ‰koda

byla vyãíslena na 40 tisíc korun.

KrádeÏ telat
R˘mafiov‰tí policisté dostali v pátek 16. listopadu oznámení o krádeÏi te-

lat. Mûlo k ní dojít v dobû mezi 20. srpnem a 15. listopadem na pastvi-

nách v katastru Janovic. Pachatel odcizil jednoho b˘ãka a dvû jalovice

plemen Hereford a Charolais. Majiteli vznikla ‰koda za 80 tisíc korun.

Sáhla pro Ïv˘kaãky a narazila do stromu
V pátek 16. listopadu ráno havarovala mezi Tvrdkovem a Horním

Mûstem 54letá fiidiãka v renaultu. Staãila chvíle nepozornosti, kdyÏ

si sáhla pro Ïv˘kaãky, a vÛz vyjel ze silnice a narazil do stromu.

Zranûná fiidiãka musela b˘t pfievezena do nemocnice v Ostravû.

·koda na autû byla vyãíslena na 30 tisíc korun.

SráÏky s lesní zvûfií
V úter˘ 27. listopadu pozdû veãer za Ondfiejovem havarovala 36letá

Ïena z R˘mafiova ve ‰kodovce. Z pfiíkopu jí pfiímo pfied auto vysko-

ãila srna a do‰lo ke stfietu. Zvífie po sráÏce odbûhlo, ‰koda na vozid-

le ãiní 20 tisíc korun.

Jen o tfii hodiny dfiíve se podobná kolize stala mezi Dolní Moravicí

a Malou Morávkou. Srna rovnûÏ vybûhla z pfiíkopu bezprostfiednû pfied

projíÏdûjící auto. Po stfietu uhynula. ZpÛsobená ‰koda ãiní 40 tisíc korun.

Pfii couvání narazil do tahaãe
Ve stfiedu 21. listopadu zpÛsobil 44let˘ fiidiã nákladního vozidla s návû-

sem nehodu u vlakového nádraÏí v R˘mafiovû. Ve chvíli, kdy se se sou-

pravou naloÏenou dfievem otáãel, nacouval do kabiny zaparkovaného

tahaãe a celou ji zdemoloval. ZpÛsobená ‰koda ãiní 220 tisíc korun.

Opil˘ fiidiã vyvrátil obrubník
Ve Vrbnû pod Pradûdem havaroval v pátek 30. listopadu v noci 25let˘

muÏ z R˘mafiovska ve volkswagenu. Pfii odboãování z Myslivecké uli-

ce na ulici Nad Stadionem vyjel ze silnice a pfierazil dopravní znaãku.

Pokraãoval ale v jízdû a u fotbalového stadionu boural znovu. Vyvrátil

pfiitom betonov˘ obrubník a zÛstal stát na místû. ¤idiã i jeho spolujez-

dec v autû usnuli. Vzbudili je aÏ policisté, pfiivolaní náhodn˘m svûd-

kem, kter˘ si nabouraného auta v‰iml. Pfii dechové zkou‰ce policisté fii-

diãi i jeho spolujezdci namûfiili hodnoty kolem 2 promile alkoholu.

¤idiã pfii‰el o fiidiãsk˘ prÛkaz a ãelí podezfiení z pfieãinu ohroÏení pod

vlivem návykové látky. ZpÛsobená ‰koda ãiní 7 tisíc korun.

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

Nejlep‰í policisté a jedna obãanská zamûst-

nankynû pfievzali 21. listopadu z rukou plk.

Ing. Radovana Krygela ocenûní za sluÏbu

a ãinnost v leto‰ním roce. Ceremoniálu

v krásn˘ch historick˘ch prostorách kostela

sv. Ducha v Krnovû se zúãastnil také námûs-

tek hejtmana Moravskoslezského kraje,

hosté z fiad místních samospráv, integrované-

ho záchranného systému a rodinní pfiíslu‰níci ocenûn˘ch. 

Program slavnostního odpoledne zahájil vedoucí územního odboru

Bruntál plk. Krygel, kter˘ zhodnotil uplynul˘ rok a podûkoval policis-

tÛm za odvedenou práci. Ocenûní poté pfievzali nejlep‰í policisté 

z územního odboru z fiad pofiádkové i dopravní policie a z oddûlení 

obecné a hospodáfiské kriminality, celkem devût policistÛ a jedna obãan-

ská zamûstnankynû. Pfii této pfiíleÏitosti vedoucí územního odboru a jeho

zástupce pfiedali rovnûÏ plakety a medaile Policie âeské republiky. Jeden

policista obdrÏel Plaketu Policie âeské republiky, sedm policistÛ obdr-

Ïelo âestnou medaili Policie âeské republiky a osmnáct policistÛ obdr-

Ïelo Medaili Policie âeské republiky za vûrnost I., II. a III. stupnû.

Nev‰ední atmosféru slavnostního odpoledne umocnilo hudební vy-

stoupení studenta místní Stfiední umûlecké ‰koly varhanáfiské Pavla

Mazura, kter˘ rozeznûl kostelní varhany, a také dívãí skupiny Five

Witches, studentek krnovského gymnázia, které publikum nadchly

sv˘m zpûvem.  V‰em ocenûn˘m blahopfiejeme.

Fota a text: por. Bc. Pavla Jirou‰ková

Nejlep‰í policisté okresu obdrÏeli ocenûní

Policejní prezident udûlil vedoucímu OOP R˘mafiov npor. Bc. Petru
Kurfürstovi (první zprava) âestnou medaili

Starosta R˘mafiova Ludûk ·imko blahopfieje ocenûnému policistovi
OOP R˘mafiov nprap. Michalu Vojáãkovi

Policista prap. Ivo ·ubík (tfietí zleva) z OOP R˘mafiov obdrÏel meda-
ili I. stupnû za více neÏ 30 let trvání sluÏebního pomûru
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-23-2018  12.12.2018 15:02  Stránka 19



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2018

20

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov vsadilo na komedii v podání znám˘ch he-
reck˘ch osobností a pozvalo 27. listopadu na jevi‰tû aktéry úspû‰né insce-
nace hry renomovaného britského dramatika Alana Ayckbourna pod názvem
Kdes to byl/a v noci. 
Jak známo pfiedstavení pod taktovkou Jifiího Menzela si drÏí vysokou

úroveÀ po znaãnû dlouhou dobu. Ayckbournova komedie Kdes to
byl/a v noci v pfiekladu Jifiího ZdeÀka Nováka to potvrzuje. Navzdory

tomu, Ïe komedie o manÏelství a nevûfie mûla premiéru v divadle Bez

zábradlí pfied témûfi dvaadvaceti lety (5. 1. 1997), drÏí si aktivní ko-

mediální linii dodnes. A to i díky skvûl˘m ‰esti protagonistÛm, ktefií

své herecké party umí rozehrát s nad‰ením a bravurní profesionalitou. 

Humorné v˘stupy na publikum pozitivnû pÛsobí a obzvlá‰tû v˘kony

ZdeÀka Îáka a Jany ·vandové dodávaly v‰emu správn˘ fiíz.

Sympatickou dvojici protihráãÛ vytvofiili také Rudolf Hru‰ínsk˘ (sta-

ãilo, kdyÏ se objevil ve dvefiích, a publikum propuklo v smích)

s Danou Morávkovou. Hereck˘ sextet doplnili (nikoliv jen do poãtu)

Josef Carda a Marcela Rojíãková.

Pfiíjemná, vtipná, oddechová a nenároãná podívaná s hereck˘mi v˘-

kony úmûrn˘mi prostoru, jejÏ ta která postava dostala, celkovû na

dobré úrovni, tak lze struãnû zhodnotit úterní pfiedstavení hereck˘ch

es, které pfiilákalo do SVâ na tfii stovky vdûãn˘ch divákÛ. JiKo

Herci divadla Bez zábradlí v komedii Kdes to byl/a v noci

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov uspofiádalo v sobotu 17. listopadu

dal‰í roãník Taneãního maratonu. Ve velkém sále SVâ se se‰lo 

31 dívek a Ïen z R˘mafiova a blízkého okolí, Staré Vsi, Bruntálu,

Krnova nebo RyÏovi‰tû. âekalo je pût blokÛ cviãení pod vedením

zku‰en˘ch lektorek: tfii 50minutové bloky vinyasa jógy, zumby

a hatha jógy a dva 30minutové bloky cviãení pro pevné bfií‰ko a za-

deãek a HIIT.

V‰e vypuklo v 9 hodin vinyasa jógou pod vedením Heleny âukové,

aby se dûvãata po ránu pofiádnû protáhla a zahfiála. Následovala sviÏ-

ná a dynamická zumba v podání Lucky La‰tÛvkové. Pak se s ní dûv-

ãata je‰tû zapotila pfii posilování bfií‰ka a zadeãku. Blok aerobních

cviãení a posilování zakonãila lektorka Michaela Dudová lekcí HIIT

(vysoce intenzivní intervalov˘ trénink), pfii níÏ Ïeny dostaly je‰tû po-

fiádnû zabrat. Závûreãn˘ blok hatha jógy mûla na starosti opût Helena

âuková. Po skonãení maratonu se úãastnice spoleãnû vyfotily a kaÏ-

dá si domÛ odnesla pamûtní list a rÛÏi.

Dûkuji v‰em zúãastnûn˘m za jejich taneãní v˘kony a úsmûvy bûhem

cviãení, které pfiispûly k nádhernému sobotnímu dopoledni. Také vel-

mi dûkuji sv˘m kolegyním lektorkám Helenû âukové a Michaele

Dudové. Fota a text: Lucie La‰tÛvková, SVâ R˘mafiov

Taneãní maraton

Mlad˘ genealog Radek Ocelák, rodák z R˘mafiova, se k málo probádanému téma-
tu pováleãné reemigrace rumunsk˘ch SlovákÛ dostal „z rodinn˘ch dÛvodÛ“. Sám
je z otcovy strany potomkem jedné ze slovensk˘ch rodin, které vysly‰ely v˘zvu
osvobozené republiky a pfiesídlily z rumunského Sedmihradska do odsunem vy-
lidnûného ãeského a moravského pohraniãí. „Návrat do vlasti“ probûhl ponûkud
jinak, neÏ si pfiedstavovali. Pfiesto se s nov˘m prostfiedím dokázali sÏít. Radek
Ocelák bûhem pátrání po vlastních kofienech probádal minulost rumunsk˘ch
SlovákÛ podrobnû a umoÏnil i mnoh˘m dal‰ím potomkÛm poznat osudy sv˘ch ro-
din i celého etnika. V˘sledkem nûkolikaletého v˘zkumu je nová kniha Reemigranti,
kterou vydal vlastním nákladem letos na podzim. V sobotu 24. listopadu ji pfied-
stavil pfii besedû v r˘mafiovském muzeu.
Radek Ocelák se podle vlastních slov zab˘vá tématem reemigrace ru-

munsk˘ch SlovákÛ uÏ od sv˘ch ãtrnácti let, kdy zaãal pátrat po stopách

vlastních pfiedkÛ. Zaãalo to vzpomínkami ãlenÛ rodiny, pokraãovalo

hledáním informací v dostupné literatufie, jíÏ bylo velmi poskrovnu, po-

zdûji studiem dokumentÛ v ãesk˘ch i rumunsk˘ch archivech a farních

matrikách, vyhledáváním star˘ch fotografií a cestováním nejen do

Sedmihradska, odkud se slovenské rodiny ve druhé polovinû 40. let vy-

stûhovaly, ale i po celém pohraniãí, kde se na pfiíkaz ãeskoslovensk˘ch

úfiadÛ usadily. Internetové propojení s dal‰ími potomky a pamûtníky mu

umoÏnilo vytvofiit bohatou databázi dobov˘ch snímkÛ a rodinn˘ch pfií-

bûhÛ, z nichÏ postupnû vznikal komplexní obraz historie celého etnika,

historie málo známé, a pfiesto velmi poutavé, ba pfiímo dobrodruÏné.

Pro tzv. rumunské Slováky totiÏ pfiesídlení po druhé svûtové válce ne-

bylo první; uÏ na pfielomu 18. a 19. století se slovenské rodiny pfiesou-

valy nejprve v rámci tehdej‰ích Horních Uher a poté do sedmihradské-

ho Rudohofií. PokaÏdé ‰lo o pouÈ za lep‰ím Ïivotem, za prací a nov˘m

domovem. Rodiny v cíli ãekala tvrdá dfiina a nuzné Ïivotní podmínky

Radek Ocelák vydal kníÏku o rumunsk˘ch Slovácích

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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v lesnaté a kopcovité krajinû, boj o pfieÏití, v nûmÏ uspûli jen díky své

houÏevnatosti a pracovitosti. Ta jim ostatnû pomohla zakotvit

i v Sudetech, kam pfiicházeli témûfi bez prostfiedkÛ, po dlouh˘ch t˘dnech

vyãerpávajícího transportu usazováni na tûch nejchud‰ích usedlostech,

které po odsunut˘ch Nûmcích v pohraniãí zbyly.

Radek Ocelák v˘sledky svého bádání zpoãátku zvefiejÀoval na webo-

v˘ch stránkách a Facebooku, první shrnutí pfiinesl ve studii pro sborník

Quod bene notandum II (2016) a také na první vefiejné besedû v r˘ma-

fiovské kavárnû Bufiinka loni na jafie. Letos svÛj v˘zkum zavr‰il v kniÏ-

ní publikaci Reemigranti, vydané vlastním nákladem. Obsáhlá a vizuál-

nû pÛsobivá kniha plná dobov˘ch fotografií a cenn˘ch informací na‰la

okamÏitou odezvu a bûhem nûkolika t˘dnÛ byla vyprodaná. Autor ji

spoleãnû s kolegou historikem Martinem Kotaãkou pfiedstavil v sobotu

24. listopadu pfii besedû v r˘mafiovském muzeu, kterou nav‰tívilo velké

mnoÏství zájemcÛ i pamûtníkÛ nejen z R˘mafiovska. Ve sv˘ch tfiiceti tak

uzavfiel „reemigrantskou“ kapitolu, která ovlivnila jeho Ïivotní smûfio-

vání a pfiedurãila i jeho povolání, neboÈ v souãasnosti se profesnû zab˘-

vá sestavováním rodokmenÛ. ZN

Prosincová v˘stava v r˘mafiovském muzeu má pfiíznaãné téma – staré hraã-
ky. To ladí nejen s adventním a vánoãním ãasem, ale i s leto‰ním st˘m v˘ro-
ãím vzniku âeskoslovenska. Exponáty z první republiky i z doby pováleãné vy-
volávají vzpomínky na dûtství; tu „svou“ hru nebo hraãku na v˘stavû najdou
pfiíslu‰níci nûkolika generací.
Je dobr˘m zvykem r˘mafiovského muzea vûnovat poslední v˘stavu

v roce tématu, které se nûjak˘m zpÛsobem váÏe k blíÏícím se svát-

kÛm a ãasu dûtství, jejÏ si o Vánocích pfiipomínáme více neÏ jindy.

Letos adventní atmosféru v muzeu dokreslují pÛvabné artefakty, kte-

ré zapÛjãilo Muzeum hraãek v Rychnovû nad KnûÏnou ze sv˘ch po-

zoruhodn˘ch sbírek. V̆ stava je zároveÀ vyvrcholením spoleãného

ãesko-polského projektu Kvûty a kytice Mûstského muzea R˘mafiov

a Muzea Wsi Opolskiej w Opolu, kter˘ je spolufinancován z fondu

mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem R˘mafiovem.

Vzhledem k leto‰nímu stému jubileu samostatného âeskoslovenska

dali kurátofii více prostoru hraãkám z období první republiky. Ty jsou

instalovány ve velkém sále, zatímco mal˘ sál je vûnován dobû pová-

leãné i normalizaãní, která navzdory ztuhl˘m politick˘m pomûrÛm

a v‰eobjímající ‰edi ve v˘robû hraãek pro dûti h˘fiila nápaditostí a ba-

revností. Exponáty stále navozují pfiíjemné vzpomínky na ãas dûtské

bezstarostnosti a snad kaÏd˘ náv‰tûvník si mezi nimi najde „svÛj“ ob-

líben˘ kousek.

Hry a hraãky v‰ak v Ïádné dobû nebyly jen prostfiedkem zábavy, vÏdy

mûly i vzdûlávací smysl a staly se téÏ dokladem stylu své doby i v‰e-

ho, ãím Ïila. Kromû neodmysliteln˘ch panenek, koãárkÛ, houpacích

koníkÛ a ply‰ov˘ch medvûdÛ náv‰tûvníci najdou stará ka‰párková di-

vadélka, papírové vojáãky, jedno z prvních ãesk˘ch puzzle s mapou

âech, Moravy a Slezska nebo vlastenecké hry, které mûly v dûtech

rozvíjet znalosti o na‰í zemi a ãesk˘ch velikánech. Mezi vystfiihova-

cími figurkami z papíru zaujmou sokolové, které si dûti mohly aran-

Ïovat do cviãebních sestav jako pfii sokolském sletu. Zvlá‰tní posta-

vení mezi exponáty má stavebnice PraÏského hradu, jíÏ se dochova-

lo jen málo kusÛ, nebo látková figura moufienína s turbanem na hla-

vû, která vznikla v rámci charitativní akce na podporu Habe‰e (dne‰-

ní Etiopie), napadené roku 1935 fa‰istickou Itálií. Nostalgií ale d˘ch-

nou i nesãetné stavebnice, drobné modely nábytku ãi dopravních pro-

stfiedkÛ vãetnû milovan˘ch vláãkÛ a oblíbené deskové hry.

Nechat se okouzlit historick˘mi hraãkami mohou náv‰tûvníci muzea

aÏ do 27. ledna 2019. ZN, fota: Michal Vyhlídal

Kouzlo star˘ch hraãek vrací do dûtství

·est let práce na prvním ãeském pfiekladu Horské kroniky Franze Brixela
vrcholí jejím kniÏním vydáním. Nová kniha, která v sobû spojuje nûmecké
i ãeské znûní, se kfitila v sobotu 8. prosince v r˘mafiovském muzeu.
I sedmdesát let po válce vydává ná‰ kraj zapomenutá svûdectví o své

minulosti. Dokladem je nález z janu‰ovské ‰pulkárny. KdyÏ mûsto

R˘mafiov rozhodlo v roce 2012 o demolici tohoto nevyuÏitého prÛ-

myslového objektu, nikdo netu‰il, jak˘ poklad skr˘vá. Bûhem boura-

cích prací dûlníci odhalili skr˘‰ pod krovem ‰pulkárny, v níÏ byly 

uloÏeny dokumenty a pfiedmûty pÛvodních majitelÛ, ãlenÛ rodiny

Alfreda Zuppingera. Ti byli po druhé svûtové válce nuceni opustit

domov a v zazdûné skr˘‰i na pÛdû ‰pulkárny zanechali v‰e, co si ne-

mohli vzít s sebou. Mezi nalezen˘mi vûcmi byly i knihy, mimo jiné

tisk z roku 1895 z dílny r˘mafiovského nakladatele a knihkupce Hugo

Schuberta s názvem Gebirgs-Chronik.

Drobná kníÏka obsahovala nejedno pfiekvapení. Jako autor je na obál-

ce uveden zdej‰í rodák, spisovatel Franz Brixel, nicménû na titulní

stranû za pfiedsádkou lze ãíst jméno Vincenze Brixela, jeho otce. Také

podtitul „váÏné a veselé pfiíbûhy z R˘mafiova a okolí“ sliboval mnohé,

Horská kronika vy‰la kniÏnû – ãesky i nûmecky
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Sté v˘roãí republiky bylo úspû‰nû oslaveno i v R˘mafiovû, nûkteré pofiady, kte-
ré toto v˘roãí reflektují, ale je‰tû probíhají. Ve ãtvrtek 15. listopadu v kinosále
pfied Ïáky základní ‰koly vystoupil host r˘mafiovské knihovny, herec René Josef
v pfiedstavení ZaloÏení âeskoslovenské republiky, aneb Z deníku pradûdeãka.
René Josef, protagonista královéhradeckého Divadla jednoho herce, se

v R˘mafiovû pfiedstavil uÏ podruhé. I pfiede dvûma lety úãinkoval v po-

fiadu zamûfieném na v˘znamné jubileum, konkrétnû na 700. v˘roãí na-

rození císafie Karla IV. PfiiblíÏení dÛleÏit˘ch postav, dûl ãi událostí ães-

k˘ch dûjin se ve svém repertoáru vûnuje uÏ fiadu let, pfiedev‰ím s cílem

seznámit s nimi dûti. S pomocí dfievûn˘ch totemov˘ch loutek a nûkoli-

ka rekvizit dokáÏe pfied mal˘mi diváky oÏivit témata, která je bûhem

klasického ‰kolního v˘kladu nemusejí tolik zaujmout, a pfiitom jsou stá-

le inspirativní. René Josef spoleãnû s reÏisérem Vladimírem Zajícem

vedle Otce vlasti podobnû zpracovali i motivy ze Ïivota Mistra Jana

Loutky a bankovky vyprávûjí pfiíbûh vzniku republiky

a tak se zrodila my‰lenka pfieloÏit kroniku do ãe‰tiny a uvefiejnit ji ja-

ko seriál. S jednotliv˘mi kapitolami se mohli ãtenáfii pravidelnû set-

kávat v letech 2013–2017 na stránkách R˘mafiovského horizontu.

V závûru loÀského roku podalo Mûstské muzeum R˘mafiov Ïádost

o grant Ministerstva kultury âR na kniÏní vydání Horské kroniky. Díky

udûlenému grantu mohla bûhem leto‰ního roku vzniknout publikace

obsahující nejen kompletní ãesk˘ pfieklad, ale i pÛvodní nûmecké znû-

ní. Slavnostnû pokfitûna byla v sobotu 8. prosince v muzeu, které v ga-

lerii Pran˘fi pfiipravilo i v˘stavu ke knize a osobnosti jejího autora.

Po ‰esti letech soustavn˘ch pfiíprav se tak podafiilo kniÏnû vydat tuto

jako zázrakem dochovanou sbírku historek z R˘mafiovska z doby

druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století. Poutavé a místy gro-

teskní pfiíbûhy zachycují Ïivot v na‰em kraji je‰tû pfied rozvojem

prÛmyslu, v dobách, kdy jej ob˘vali domácí tkalci, punãocháfii, pro-

vazníci, soukeníci, ‰evci a dal‰í fiemeslníci.

Knihu z originálu do ãe‰tiny pfieloÏila Jitka Procházková, dvojjazyã-

né vydání ediãnû pfiipravila Zdenka Pfiikrylová Nesetová, graficky

zpracoval Roman Karel a vydalo Mûstské muzeum R˘mafiov s fi-

nanãní podporou Ministerstva kultury âR a mûsta R˘mafiova. Horská
kronika je ãesk˘m ãtenáfiÛm k dispozici v Informaãním centru pfii

mûstském muzeu, ãást nákladu bude také distribuována do partner-

ského mûsta Zeilu am Main, kde Ïije poãetná komunita odsunut˘ch

nûmeck˘ch obyvatel R˘mafiovska. ZN, foto: Adam Rybka
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V úter˘ 4. prosince zahájila ZU· adventní v˘stavu v knihovnû. Îáci v˘tvarného oboru zpracovali rÛzn˘mi technikami námût komet neboli vá-
noãních hvûzd. VernisáÏ doprovodili Ïáci hudebního oboru. ZN

Vidûl jsem kometu, knihovnou letûla...

Husa nebo Václava ·a‰ka z Bífikova, vyslance krále Jifiíka z Podûbrad,

pokaÏdé s dÛrazem na to, co z jejich odkazu zÛstalo platné i pro dne‰ní

svût.

Úctyhodné jubileum sta let od vzniku samostatného âeskoslovenska

reÏisér spoleãnû s hlavním protagonistou pojali napáditû, pfiehlednû

a bez patosu. René Josef malé diváky provedl historií na‰eho státu pro-

stfiednictvím portrétÛ na ãesk˘ch bankovkách a také vyprávûním pfií-

bûhu svého pradûdeãka legionáfie. Kromû nûj se v inscenaci objevil

hejtman Ro‰ick˘ nebo zpûvaãka a ‰pionka Ema Destinová. Scény

s loutkami herec oÏivil písniãkami a ochotnû odpovídal i na otázky di-

vákÛ, které nejvíc zaujala jeho názorná hra s bankovkami a „osudov˘-

mi“ osmiãkami. ZN

Na ãtvrtek 6. prosince pfiipravila Mûstská knihovna R˘mafiov zajímavou be-
sedu s mlad˘m cestovatelem Tomá‰em ·tûpánem. Vyprávûl o své cestû do
Singapuru, Malajsie a Vietnamu.
Teprve sedmadvacetilet˘ rodák z Police u Úsova Tomá‰ ·tûpán si

v roce 2016 sbalil Ïivot do krosny a vydal se poznávat svût. Projel

Albánii, Singapur, Malajsii, Vietnam, Nov˘ Zéland a Kanadu –

Albertu a Britskou Kolumbii. Díky pracovnímu povolení mohl

v Kanadû strávit dva roky; zde momentálnû Ïije, pracuje a cestuje.

Fotí, pí‰e ãlánky, pofiádá besedy a natáãí videa.

âtvrteãní beseda byla zamûfiena na Asii, konkrétnû Singapur,

Malajsii a Vietnam. „Singapur je unikátní mûsto plné zákazÛ. Nesmí
se plivat na zem, mluvit vulgárnû, odhazovat odpadky. Lidé zde Ïijí
na vysoké úrovni. Elektronika, technologie a business jsou hlavními
znaky Singapuru. Ten je pro turisty jedno z nejbezpeãnûj‰ích míst na
svûtû. Pro mû, jako milovníka pfiírody a klidu, byl pobyt v Singapuru
velkou zkou‰kou,“ popisuje cestovatel. Barvitû vyprávûl i o zvycích,

pokrmech, dopravû, rybolovu a pfiírodû tûchto exotick˘ch destinací.

V Malajsii ochutnal asijskou kuchyni, nav‰tívil buddhistické pagody,

ãajové plantáÏe, nejstar‰í prales svûta nebo hlavní mûsto Kuala

Lumpur. Nároãnou cestu zakonãil ve Vietnamu, zemi pagod a tisícÛ

PrÛvodcem po Asii byl mlad˘ cestovatel Tomá‰ ·tûpán

Mramorové hory ve mûste Da Nang byly dal‰í zastávkou. Ve mûstû je
jich pût a jsou nazvány podle staroãínské teorie – Thuy Son (Vodní
hora), Moc Son (Dfievní hora), Hoa Son (OhÀová hora), Kim Son
(Kovová hora) a Tho Son (Zemní hora). Fota: T. ·tûpán

Po kolena v bahnû, to není pro kaÏdého. Ruãní práce je ale mnohdy jedi-
n˘ zpÛsob, jak obhospodafiit pole a vydûlat na obÏivu. Chudoba je vidût
na kaÏdém kroku. PrÛmûrná mûsíãní mzda ve Vietnamu je asi 1500 Kã.

Obchoduje se hlavnû s ovocem a zeleninou. My si na plovoucím mar-
ketu dali ananas. Vy‰el nás na 10 korun a Vietnamka nám ho oloupa-
la maãetou a rozkrojila napÛl. KaÏd˘ z nás dostal ananasové lízátko.
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26. 11. – 25. 1. SVâ R˘mafiov
V̆ stava: Vûra Dupynová – Podoby Ïeny

4. 12. – 30. 1.  M. knihovna R˘mafiov
V̆ stava: ZU· – Kometa

6. 12. – 27. 1.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Kouzlo historick˘ch hraãek

8. 12. – 27. 1.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Franz Brixel – Horská kronika

8. 12. – 27. 1.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ

14. 12. 16:30 tûl. Národní, Taneãní pfiehlídka ZU·

14. 12.  19:00 MD R˘mafiov, Divadlo:

·est taneãních hodin v ‰esti t˘dnech

15. 12.  19:00 SVâ R˘mafiov
Vánoãní ples se závûreãnou kolonou

16. 12.  Vyhlídková vûÏ Nová Ves
Advent – dûti zdobí Vyhlídkovou vûÏ

16. 12.  18:00 kostel M. Morávka, Adventní koncert

17. 12. 18:00 ZU· R˘mafiov, Koncert na schodech

18. 12.  17:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Betlém

18. 12.  19:00 MD R˘mafiov, Beseda: Jifií Kolbaba

18. 12.  KD Stará Ves, Cesta k jesliãkám

18. 12. – 27. 1.  M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Betlém

23. 12.  Vyhlídková vûÏ Nová Ves
Advent – dûti zdobí Vyhlídkovou vûÏ

24. 12  11:00 Vyhlídková vûÏ Nová Ves
·tûdr˘ den na Vyhlídkové vûÏi

24. 12.  kostel Ruda, koncert

24.–26. 12.  Pradûdova galerie Jifiíkov
Vánoce mezi andûly

25. 12.  18:30 SVâ R˘mafiov, Bigbeatové Vánoce

26. 12.  16:00 kostel sv. Michaela R˘mafiov
Vánoãní koncert skupiny Variace

26.–30. 12.  8:00 hrad Sovinec, Vánoãní Sovinec

31. 12.  KfiíÏov˘ vrch Ruda
Oslavy Nového roku

31. 12.  KD Tvrdkov, Silvestr

5. 1.  hrad Sovinec
Novoroãní procházka hradem

18. 1.  SVâ R˘mafiov, Ples Diakonie âCE

Pfiehled kulturních akcí – prosinec 2018 / leden 2019

úsmûvÛ, kde se pohyboval pomocí oblíben˘ch skútrÛ. Zavítal do cí-

safisk˘ch hrobek, k deltû fieky Mekong, na hadí farmu, nav‰tívil cí-

safiské mûsto a hfií‰né mûsto Saigon. Nechal si u‰ít oblek na míru od

místních ‰vadlen (zvládly to za jeden den) a potápûl se v jednom

z nejkrásnûj‰ích mofií svûta. Pfiedná‰ku provázela projekce fotografií

a videí z cest.

Jaké jsou nejbliÏ‰í plány mladého cestovatele? „Sedmnáctého ledna
odlétáme jako ‰estiãlenná v˘prava do severního Vietnamu, kde chce-
me strávit ‰est aÏ osm t˘dnÛ. Na‰ím cílem je setkat se s pÛvodními 
obyvateli, domorod˘mi kmeny, které Ïijí v severních horách Sapa.
Pak pojedeme do hlavního mûsta Hanoje, kde je pfiekrásná zátoka,
asi dva tisíce ostrovÛ kolem, mimochodem na jednom z nich se natá-
ãel film King Kong. Dále chceme zamífiit do KambodÏe, Laosu, a po-
kud vyjde ãas, je‰tû do Thajska. Pak poletím zpátky do Kanady, kde
pracuji jako vedoucí projektu ve firmû, která staví zahrady pro boha-
tou klientelu,“ upfiesnil Tomá‰ ·tûpán. JiKo

Holiãství najdete i na ulici, je v‰ak tûÏké vysvûtlit vietnamskému ho-
liãi, kter˘ nemluví anglicky, Ïe byste rádi moderní stfiih.

Mladá generace má pocit, Ïe s ní pfiichází lep‰í svût. Stará garda má pocit, Ïe s ní ten lep‰í svût odchází. Karel âapek

Známá i neznámá v˘roãí

Citát:

14. 12. 1988 zemfi. Evald Schorm, reÏisér (nar. 15. 12. 1931)

– 30. v˘roãí úmrtí

16. 12. 1928 nar. Eduard PetrÛ, literární historik a teoretik (zemfi. 

3. 3. 2006) – 90. v˘roãí narození 

17. 12. 1938 na stránkách dûtského ãasopisu Mlad˘ hlasatel vy‰el

první díl kresleného seriálu Rychlé ‰ípy Jaroslava

Foglara – 80. v˘roãí

18. 12. Mezinárodní den migrantÛ – od roku 2000 (OSN) 
19. 12. 1848 zemfi. Emily Bronteová, anglická spisovatelka (nar.

30. 7. 1818) – 170. v˘roãí úmrtí 

20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity – vyhlásilo OSN
od roku 2005

20. 12. 1968 zemfi. Max Brod, praÏsk˘ nûmeck˘, pozdûji izraelsk˘

spisovatel, hudební a literární publicista (nar. 

27. 5. 1884) – 50. v˘roãí úmrtí 

20. 12. 1968 zemfi. John Steinbeck, americk˘ prozaik, nositel

Nobelovy ceny (nar. 27. 2. 1902) – 50. v˘roãí úmrtí

21. 12. 1918 nar. Josef Bek, herec (zemfi. 5. 5. 1995) – 100. v˘r. nar.

21. 12. 1958 zemfi. Lion Feuchtwanger, nûmeck˘ spisovatel a pfie-

kladatel (nar. 7. 7. 1884) – 60. v˘roãí úmrtí 

24. 12. 2008 zemfi. Harold Pinter, anglick˘ spisovatel (nar. 

10. 10. 1930) – 10. v˘roãí úmrtí 

25. 12. 1938 zemfi. Karel âapek, spisovatel a pfiekladatel (nar. 

9. 1. 1890) – 80. v˘roãí úmrtí 

27. 12. 1888 nar. Jaroslav Vojta, herec (zemfi. 20. 4. 1970)

– 130. v˘roãí narození

27. 12. 1938 zemfi. Osip Mandel‰tam, rusk˘ spisovatel (nar. 

15. 1. 1891) – 80. v˘roãí úmrtí 

27. 12. 1978 zemfi. Ludvík Souãek, prozaik (nar. 17. 5. 1926) 

– 40. v˘roãí úmrtí 

29. 12. 1888 nar. Josef Beran, kardinál a arcibiskup praÏsk˘ (zemfi.

17. 5. 1969) – 130. v˘roãí narození

29. 12. 1898 nar. Jan âarek, básník (zemfi. 27. 3. 1966) – 120. v˘r. nar.

29. 12. 1918 nar. Sergej Machonin, divadelní a literární kritik, pfie-

kladatel a prozaik (zemfi. 24. 11. 1995) – 100. v˘r. nar.

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)

4. 1. 1859 nar. Karel Václav Rais, spisovatel (zemfi. 8. 7. 1926)

– 160. v˘roãí narození

5. 1. 1994 zemfi. Eli‰ka Junková-Khásová, automobilová závod-

nice (nar. 16. 11. 1900) – 25. v˘roãí úmrtí

6. 1. 1829 zemfi. Josef Dobrovsk˘, jazykovûdec a historik, vedou-

cí osobnost národního obrození (nar. 18. 8. 1753)

– 190. v˘roãí úmrtí

7. 1. 1994 zemfi. Emil Radok, reÏisér a v˘tvarník (nar. 

22. 3. 1918) – 25. v˘roãí úmrtí
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Spoleãenská kronika

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

Anna Feketíková – R˘mafiov  ............................................... 80 let

Anna âapková – R˘mafiov  .................................................. 80 let 

Jifií Tyl – R˘mafiov  ............................................................... 80 let

Miloslav Marek – R˘mafiov  ................................................. 80 let

Marie Orságová – R˘mafiov  ................................................ 82 let

Katefiina Václavíková – R˘mafiov  ........................................ 82 let 

Anastazie Volková – R˘mafiov  ............................................ 82 let 

Marie Klabaãková – R˘mafiov  ............................................. 83 let 

Kvûtoslav Majer – R˘mafiov  ................................................ 83 let 

Marie Havránková – R˘mafiov  ............................................ 84 let 

Zuzana Pavlová – R˘mafiov  ................................................. 85 let

Vûra KlvaÀová – R˘mafiov  .................................................. 85 let 

AneÏka Casciani – R˘mafiov  ............................................... 87 let

Miloslava ·ilhánková – R˘mafiov  ....................................... 87 let

Aloisie Poláchová – R˘mafiov  ............................................. 88 let

BoÏena Kotvaldová – R˘mafiov  ........................................... 88 let 

AlÏbûta Krupová – R˘mafiov  ............................................... 89 let 

Rozlouãili jsme se

Ludmila Kfiivánková – R˘mafiov  ....................................... 1936

Jifií Kozák – Horní Mûsto  .................................................. 1944

Václav Îáãek – Horní Mûsto  ............................................. 1948

Anna Kitschuchová – R˘mafiov  ......................................... 1946

Miloslav Koupil – R˘mafiov  .............................................. 1957 

Petr Domovec – R˘mafiov  ................................................. 1966 

Jarmila Havlová – Edrovice  .............................................. 1944 

Antonín Kondrád – Tvrdkov  ............................................. 1952 

Anna Kistanová – Îìársk˘ Potok  ...................................... 1944

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Skladatelka a zpûvaãka Live Foyn Friis patfií

k objevÛm skandinávské jazzové scény posled-

ních let. Pochází z Norska a norsky (a anglicky)

také zpívá, Ïije ale v Dánsku, kde se hudebnû

prosadila a odkud vyjíÏdí na turné po celém

svûtû.

Vystudovala hudbu a zpûv ve Stockholmu,

v Kodani a Aarhusu. PÛsobí v fiadû hudebních

tûles, pfiedev‰ím jazzov˘ch, spolupracovala na-

pfi. s Brianem Bladem, Bobbym McFerrinem,

ale i velk˘mi dánsk˘mi jazzov˘mi bandy nebo

norsk˘m symfonick˘m orchestrem. ZaloÏila nû-

kolik vlastních skupin, s nimiÏ koncertuje a na-

hrává. UÏ její debut Joy Visible (2011) mûl vel-

k˘ ohlas a získal v roce 2012 cenu pro nejlep‰í

dánské vokální jazzové album. O tfii roky po-

zdûji byla ocenûna její dal‰í alba Running Heart
a With Strings a autorka sama dostala cenu pro

mladé jazzové skladatele.

Program koncertních turné Live Foyn Friis je

pomûrnû nabit˘, jen letos se kromû rÛzn˘ch míst

Evropy pfiedstavila v Los Angeles, New Orleans, v kvûtnu a ãervnu

absolvovala turné po Brazílii a v fiíjnu po Japonsku. Pfied tfiemi lety

se poprvé vydala do âeské republiky s kvintetem, v nûmÏ kromû ní

úãinkuje norsk˘ kytarista Stian Swensson, slovensk˘ baskytarista

Rastislav Uhrík, ãesk˘ bubeník Martin Novák a saxofonista a klari-

netista Lubo‰ Soukup. S tím se norská skladatelka seznámila

v Kodani, kde tento ãesk˘ hudebník Ïije uÏ od roku 2010, a spoleãnû

vytvofiili kvintet z pfiedních jazzov˘ch hráãÛ pro stfiedoevropské tur-

né. Do ãesk˘ch klubÛ se vrátili i na podzim 2017 a znovu letos v li-

stopadu, kdy uÏ do programu zafiadili i zastávky na Slovensku,

v Polsku a Rakousku.

PfiibliÏnû uprostfied turné, v pondûlí 26. listopadu, vystoupil Live

Foyn Friis Quintet v r˘mafiovském jazzclubu v uvedené sestavû, jen

za Martina Nováka zaskoãil mlad˘ bubeník Marek Urbánek. Koncert

za krajnû sychravého pondûlního veãera byl komorní atmosférou

i náv‰tûvou, ale jako úvod do podmanivé hudby Live Foyn Friis po-

slouÏil dobfie. UÏ proto, Ïe kvintet zahrál repertoár jinak tûÏko pfií-

stupn˘. Live na albech, která pfiivezla s sebou (vãetnû úplné novinky

Willow, na níÏ hostuje Lubo‰ Soukup), prezentuje hlavnû anglicky

zpívané autorské skladby i standardy, zatímco Ïiv˘ koncert vûnovala

z velké ãásti kusÛm zpívan˘m norsky. Právû nor‰tina v kombinaci

s dívãí, lehce zastfienou barvou jejího hlasu pÛsobí pfiíjemnû exoticky

(podobnû jako kdyÏ Björk zazpívá islandsky) a dokazuje, Ïe jazz umí

b˘t dokonal˘m vyslancem jedineãné kultury. Zvlá‰tû tam, kde zpû-

vaãka zpívá o norské pfiírodû, mÛÏete zapojit pfiedstavivost a vydat se

drsnou a pfiitom krásnou severskou krajinou.

Îánrovû kritika Live zafiazuje do ‰katulky indie-jazzu s prvky popu,

pfiedstavit si pod tím její hudbu jde ale jen stûÏí. Její projev je jedním

slovem jemn˘, decentní, i nástroje se ãasto dot˘kají hranice sly‰itelnos-

ti, o to silnûji pÛsobí momenty, kdy zazní naplno. Snad pro tu zti‰enost

a vût‰inou poklidné tempo nebyl koncert na první poslech pfiímo strhu-

jící. Byl spí‰e nenásilnou nabídkou ke vstupu do svûta skandinávského

jazzu, kter˘ se dostává pod kÛÏi nenápadnû, zato natrvalo. ZN

Skandinávsk˘ jazz má hlas Live Foyn Friis

Jazzclub
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Vánoãní pfiíloha

Nastal ãas adventní a s ním pfiichází na‰e redakce s vánoãní pfiílohou posledního ãísla roku. Opût jsme ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Bezpalcem,

CSc., pfiipravili soutûÏ o ceny. âtenáfii se mohou pustit do lu‰tûní velké ‰védské kfiíÏovky, osmismûrky, rozety, fietûzové rámcovky a pfiesmyãko-

vé v˘pustky. Prozradíme, Ïe i letos kterákoliv tajenka napoví téma.

Vylu‰tûné tajenky za‰lete do uzávûrky prvního vydání nového roku 3. ledna 2019 na adresu R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,

nebo elektronicky na rymhor@seznam.cz, pfiípadnû vhoìte dopis s fie‰ením do schránky u hlavního vchodu SVâ R˘mafiov. NezapomeÀte uvést

svou adresu a telefonní kontakt. Úspû‰ní lu‰titelé se mohou tû‰it na pûkné ceny a pfiedplatné R˘mafiovského horizontu na pfií‰tí rok. Redakce

SoutûÏte s námi o ceny

¤etûzová rámcovka

Rozeta¤etûzová ornamentovka
Po obvodu jsou fietûzovû ‰estipísmenná slova, do stfiedu tfiípísmenná,

zaãínající stfiedními písmeny slov z obvodu.

Po obvodu:
1.–2. strunn˘ nástroj; 2.–3. stroj na úpravu snûhu; 3.–4. úãastníci dûje; 4.–5.

fiidiãi; 5.–6. ãil˘ ãlovûk; 6.–7. mûsto v severních âechách; 7.–8. velké kolo;

8.–9. sibifiské ‰elmy; 9.–10. písmeno; 10.–11. dobr˘ pocit; 11.–12. zastínû-

ná; 12.–13. povahy; 13.–14. pokrmy z r˘Ïe (foneticky); 14.–1. druh karet

Do stfiedu:
1.–2. ‰achov˘ prvek; 2.–3. SPZ okr. Tfiebíã; 3.–4. asfalt; 4.–5. oznaãe-

ní diety; 5.–6. smÛla; 6.–7. kód státu Lesotho; 7.–8. ‰elma; 8.–9. válka;

9.–10. ãajová rÛÏe; 10.–11. v˘chodoevropská fieka; 11.–12. citoslovce

nerozhodnosti; 12.–13. fanfára; 13.–14. park zvífiat; 14.–1. hrob

1.   citoslovce stfielby

2.   dávati mat

3.   pokr˘vky hlavy

4.   druh Ïelvy

5.   pfiípravek na opalování

6.   sportovní obuv

7.   stfiiky slovensky

8.   napodobenina

9.   smoãiti

10. vánoãní písnû

11. ‰krtiti

12. poslední vÛle (mnoÏné ãíslo)

13. litrov˘ hrnec; písmeno

14. v pûti druzích; apo‰tolÛv

15. loveck˘m psÛm; hlídky

16. v˘tvarná díla; umûlé vlákno

17. miliontina metru; sladká

18. ãeská hereãka (Hana); 

ventilátor

V‰echny v˘razy jsou pûtimístné, kde jsou v˘razy dva, tam druh˘ zaãíná koncov˘m písmenem prvního.

Zleva: 1. chvojí, 2. figurka, ãesk˘ herec (Pelí‰ky), 3. proud, domácky Dorota, 4. kout, palice, 5. motat, tavení, 6. vnitfiek pefiiny, literární dí-

lo. 7. samotn˘ (v kartách), plátûné boty, 8. mal˘ sál, starci, 9. pfiírodní materiál

Zprava: 3. krátkonoh˘ kÛÀ, 4. stánek, kosodfieviny, 5. poãátek (rodu), doruãit, 6. strpût, muãit, 7. jíst (dûtsky), malé mnoÏství, 8. klidn˘ ãlo-

vûk, kovov˘robce, 9. kousek, souãást dvefií, 10. jev pfii boufii, kostka (slovensky), 11. zpûvohry
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·védská kfiíÏovka
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Osmismûrka Pfiesmyãková v˘pustka
V prvním sedmipísmenném v˘razu je skryt druh˘, pûtipísmenn˘.

Zb˘vající dvû písmena v zachovaném pofiadí ve dvou sloupcích tvo-

fií dvû tajenky.

1. dÛstojnice, ohfiívaã vody

2. bloky nákupních lístkÛ,

horská kola 

3. pohled shora, Ïenské jméno 

(domácky)

4. Ïahavá rostlina, malá piva

5. matematick˘ úkol,

koÏe‰inová zvífiata

6. pijavice (náfi.), tlakov˘ ãistiã 

7. malé vrkoãe, lehk˘ pokrm

8. nekout, domácky Antonie

Vy‰krtávané v˘razy:
Aladin, amid, Ararat, astra, a‰anti, baletka, bratfii, Dido, Dyk, gorila,

holobrádek, chyba, Iva, kal (svisle), KAN, katar, katoda, kelka, lami-

no, largo, Lenka, lokomotiva, nokturno, Okofi, okov, okr, opak, osel,

paprika, piha, polír, PZO, rada, repas, rokaj, sika, sklo, stoj, Tachov,

talon, teror, tipec, torpédo, vandrak, zlost, Ïebfiík

Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov
Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, 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

31. 12. – ZAV¤ENO
Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

Otevírací doba:
po–pá 16:00–21:00

so–ne + svátky 10:00–21:00

Provozní doba o Vánocích

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.

Termíny kavárniãek v roce 2018 (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘): 18. 12.

1. pololetí 2019:
15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 

9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Pondûlí 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

Úter˘ 14:00–20:00

Stfieda 14:00–20:00 17:00–18:30 Plaveck˘ oddíl

âtvrtek 14:00–20:00

Pátek 14:00–20:00

Sobota 9:00–20:00

Nedûle 13:00–20:00

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den.

Provozní doba o Vánocích:
Bruslení pro vefiejnost (zimní stadion)

pondûlí – pátek 14:00–16:30

sobota 14:00–16:30

19:00–21:30

nedûle 14:00–16:30 

(Zmûna vyhrazena v závislosti na klimatick˘ch podmínkách.)

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 korun za osobu.

22. 12. ZAV¤ENO

23. 12. ZAV¤ENO

24. 12. ZAV¤ENO

25. 12. 14:00–21:00

26. 12. 10:00–21:00

27. 12. 10:00–21:00

28. 12. 10:00–21:00

29. 12. 10:00–21:00

30. 12. 10:00–21:00

31. 12. 10:00–16:00

1. 1. 13:00–21:00

24. 12. ZAV¤ENO

25. 12. 13:00–20:00

26. 12. 13:00–20:00

27. 12. 14:00–20:00

28. 12. 14:00–20:00

29. 12. 9:00–20:00

30. 12. 13:00–20:00

31. 12. 14:00–17:00

1. 1. ZAV¤ENO
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Ve dnech 14. a 15. listopadu probûhlo pracovní setkání fieditelÛ a pe-

dagogÛ ze základních a matefisk˘ch ‰kol R˘mafiovska, ostatní vzdû-

lávací organizace zastupovali zamûstnanci Mûstského muzea

R˘mafiov. âlenové realizaãního t˘mu a pracovních skupin, ktefií se

intenzivnû podílejí na aktivitách projektu Místní akãní plán – rozvoj

vzdûlávání na území R˘mafiovska (MAP II), se se‰li v obci Lipová-

láznû, kde diskutovali o moÏnostech rozvoje spolupráce pfii vzdûlá-

vání dûtí i pedagogÛ na R˘mafiovsku.

Zúãastnûní vytvofiili seznam slab˘ch a siln˘ch stránek v oblasti ma-

tematické a ãtenáfiské gramotnosti dûtí, v˘uky cizích jazykÛ, digitál-

ních kompetencí ve v˘uce, v kariérovém poradenství, polytechnice,

práci s nadan˘mi dûtmi i s dûtmi ohroÏen˘mi sociálním vylouãením.

Vûnovali se také siln˘m a slab˘m stránkám v nabídce aktivit pro dû-

ti v druÏinách a mimo‰kolním vyuãování. V druhé ãásti programu se

podíleli na plánování konkrétních akcí, které na‰e ‰koly, ‰kolky 

i ostatní instituce mohou bûhem roku 2019 realizovat spoleãnû. 

„To je také nosnou my‰lenkou projektu MAP II, jehoÏ motto zní
‚Fungujeme spoleãnû‘. Bûhem dvoudenního setkání jsme tuto my‰-
lenku stoprocentnû naplnili. Zúãastnûn˘m se podafiilo naplánovat
a nastavit spolupráci v rámci zajímav˘ch akcí pro ‰koly, ‰kolky i ve-

fiejnost, které na R˘mafiovsku probûhnou v roce 2019,“ uvedla mana-

Ïerka projektu MAP II Ivana Luke‰ová.

Pfiíkladem plánovan˘ch aktivit bude akce pro Ïáky základních ‰kol

s názvem Den s armádou, kter˘ probûhne v lednu v Karlovû

Studánce. Spolupracovat na ní budou ‰koly z R˘mafiovska

a Bruntálska. Na jafie se v Horním Mûstû setkají matefiské ‰koly se zá-

stupci vojenského letectva. Pokraãovat se bude v akcích zamûfien˘ch

na deskové hry nebo scénické ãtení v rámci v˘uky ãeského jazyka.

Den s vûdou bude v pfií‰tím roce obohacen o tzv. Edubus – mobilní

laboratofi. Jde o autobus, do kterého se vejde celá tfiída, vybaven˘ v˘-

ukov˘mi pomÛckami a nástroji pro pfiírodní vûdy. Speciální t˘m

pfiedstaví fyzikální nebo chemické pokusy s cílem zv˘‰it zájem ÏákÛ

o chemii, fyziku nebo biologii. 

Projekt MAP II usiluje o spolupráci ‰kol, ‰kolek, ostatních institucí

v regionu a novû také o zapojení místních podnikatelsk˘ch subjektÛ

do procesu vzdûlávání. K projektu se pfiipojily v‰echny vzdûlávací

instituce ze ãtrnácti obcí R˘mafiovska. V rámci projektu MAP II pro-

bûhne mnoho akcí ve spolupráci s Mûstsk˘m muzeem R˘mafiov,

Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov a knihovnami v regionu. Jedin˘m

úskalím projektu je autobusová dostupnost mezi men‰ími obcemi

a mûsty, kterou se prozatím nepovedlo efektivnû vyfie‰it.

Garantem projektu je Místní akãní skupina R¯MA¤OVSKO, o. p. s.

Ve‰keré aktivity, které budou v rámci projektu podporovány, mÛÏete

sledovat na webov˘ch stránkách www.rymarovsko.cz. 

Ing. Nikola Pohanûlová, koordinátorka projektu MAP II

Zástupci vzdûlávacích institucí z regionu plánovali spoleãné akce

Ve Stránském tvofiili adventní vûnce a ozdoby

Organizace a spolky

V adventním ãase se lidé pfiipravují na Vánoce. Zdobí své pfiíbytky, vyrábûjí adventní vûnce, peãou cukroví. Vladimíra a Roman Kfienkovi
z Obãanského sdruÏení Stránské leto‰ní vánoãní zdobení v Nedûlní ‰kole pfiipravili na sobotu 1. prosince a zúãastnilo se ho na padesát
zájemcÛ. JiKo

Fota: archiv SOR
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Stránské, z. s.,
pofiádá

VÁNOCE NA FARMù
v Nedûlní ‰kole fiemesel ve Stránském

15. prosince od 17:00

Tradice a zvyky vánoc

Pfiijìte si uÏít tradice

- zvyky adventního ãasu
- ochutnávka tradiãních pokrmÛ
- prohlídka betlémské stáje se zvífiaty
- prostû Vánoce bez shonu a stresu...

Tû‰íme se na Vás!
www.stranske.websnadno.cz
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V leto‰ním roce se chystá tfiicátá cesta skautÛ s Betlémsk˘m svûtlem.

Letos se neuskuteãní pfiedávání svûtla ve Vídni, ale v Linci, kde tato

novodobá tradice zaãala. âeskou v˘pravu proto letos povedou skau-

ti z âesk˘ch Budûjovic a z Plznû.

Slavnostní ekumenická bohosluÏba probûhne v sobotu 15. prosince
2018 v linecké katedrále Neposkvrnûného Poãetí Panny Marie

(Mariendom). Odtud pfiivezou skauti Betlémské svûtlo do âesk˘ch

Budûjovic a poté se bude s pomocí skautsk˘ch kur˘rÛ v nedûli
16. prosince rozváÏet vlaky po celé âeské republice. Na‰i skauti je

do R˘mafiova pfiivezou kolem 13:00. Lidé si je budou moci pfievzít na
·tûdr˘ den u jídelny pana Podlase v dobû od 7:30 do 11:00.

JiKo, zdroj: betlemskesvetlo.cz

Betlémské svûtlo 2018

Pfiehled bohosluÏeb na R˘mafiovsku – Vánoce 2018

Tentokrát fotografie kalendáfie pfiipomenou zajímavá pfiedstavení,

která se v prÛbûhu leto‰ní sezóny v divadle uskuteãnila. Kalendáfi za-

koupíte v IC R˘mafiov. Ve‰ker˘ v˘tûÏek z jeho prodeje putuje 

na opravy a provoz budovy. Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ. MD R˘mafiov

Mûstské divadlo R˘mafiov 
vydalo kalendáfi na rok 2019
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MùSTO B¤IDLIâNÁ
Mûstsk˘ úfiad

NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, tel.: 554 773 543, 733 602 140

e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná vydává 

v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na pozici
referenta/referentky stavebního úfiadu, silniãního správního úfiadu, Ïivotního prostfiedí

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 2. 2019 nebo dohodou

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády ã. 341/2017

Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Nabízíme: systém zamûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních

samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Dal‰í poÏadavky:
• kvalifikaãní poÏadavky dle § 13a zákona ã. 183/2006 Sb., stavebního zákona,

• základní orientace v právních pfiedpisech t˘kajících se pracovního zafiazení: v zákonû ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním fiádu (stavební zákon), a jeho provádûcích pfiedpisech, zákonû ã. 500/2004 Sb., správním fiádu, a zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, 

• organizaãní schopnosti, vysoké pracovní nasazení,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• v˘kon státní správy na úseku stavebního úfiadu,

• odborné zpracování rozhodnutí a opatfiení podle zákona ã. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znûní a provádûcích pfiedpisÛ,

• vedení kompletní agendy na úseku ochrany pfiírody a krajiny podle zákona ã. 114/1992 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ – povolová-

ní kácení dfievin rostoucích mimo les, a zákona ã. 201/2012 Sb., o ochranû ovzdu‰í,

• v˘kon silniãního správního úfiadu ve vûcech místních komunikací a vefiejnû pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací podle zákona 

ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

• zpracování podkladÛ pro vefiejné zakázky a dotace, pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona ã. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘bûro-

vého fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vyda-

n˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

V pfiihlá‰ce uveìte kontaktní údaje: telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji do 23. 1. 2019;

• obálku oznaãte „V̆ bûrové fiízení – neotvírat“.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 23. ledna 2019 do 16:00
Pfiípadné dotazy zodpoví Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice Mûstského úfiadu Bfiidliãná, telefon: 554 773 543, 733 602 140.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude ucha-

zeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním

pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po skonãení v˘bûrového fií-

zení budou uchazeãÛm písemné materiály poskytnuté k v˘bûrovému fiízení vráceny. Ing. Jana Pa‰tûková, tajemnice MûÚ Bfiidliãná, v. r.
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âlenové pfiírodovûdného krouÏku SK ASK âR Bfiidliãná se 8. li-

stopadu úãastnili studentské konference Vûdûní mlad˘m, kterou 

uspofiádala Univerzita Pardubice. Díky v˘sledkÛm v badatelské

ãinnosti byly spolu se zástupci tfiiceti dal‰ích ‰kol pozvány oba na-

‰e t˘my, jmenovitû Katefiina Bartozelová, Petr Oli‰, Miroslav

Loukota, David Marek a Jan RepáÀ s prací Stres rostlin a Anna

Sedláãková a Tereza Krejãová s prací Plísnû v Z· Bfiidliãná.

Na‰i malí badatelé nevystoupili formou pfiedná‰ky s vyuÏitím pro-

jekce, jak jsou zvyklí, ale naopak museli b˘t pfiipraveni odpovídat

na odborné dotazy pfiímo u zpracovan˘ch panelÛ. Bezprostfiední

kontakt s publikem a nutnost pohotovû odpovídat na otázky byl

pro na‰e úãastníky velmi prospû‰nou zku‰eností. Obû práce i jejich

uchopení posluchaãe zaujaly a na‰i Ïáci si vyslechli mnoho po-

vzbudiv˘ch slov od laické vefiejnosti i rad pro dal‰í práci z úst od-

borníkÛ. 

V˘prava do Pardubic byla opût hrazena z finanãních prostfiedkÛ 

SK ASK âR Bfiidliãná a nadace Agrofert.

Foto a text: Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí SK Bfiidliãná

Îáci z Bfiidliãné na studentské konferenci

Klub biatlonu Bfiidliãná podobnû jako v letech minul˘ch pfiipravuje

v nastávající zimní lyÏafiské sezónû v okolí mûsta Bfiidliãné, na jeho

severním okraji, úpravu lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tratí. Nedoãkavû vy-

hlíÏíme první leto‰ní sníh a to, zda ho bude dost, aby se mohly tratû

najet a udrÏovat. BûÏecké stopy v délkách 5, 2 a 1 km budou, pokud

to bude moÏné, udrÏovány s hlavním zamûfiením na pfiipravenost

stop pro víkendy, ale i bûhem t˘dne. K úpravû lyÏafisk˘ch stop bu-

dou pouÏívány snûÏné skútry Klubu biatlonu, které dobrovolnû po

celou lyÏafiskou sezónu obsluhují ãlenové klubu.

Vyhla‰ovatelem programu úpravy a údrÏby lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch

stop v na‰em kraji je Moravskoslezsk˘ kraj, kter˘ se na realizaci

projektu finanãnû podílí.

Pfiístup k lyÏafisk˘m bûÏeck˘m tratím v Bfiidliãné je od vlakové 

a autobusové zastávky kolem ‰kolní jídelny a kolem stfielnice Klubu

biatlonu z Nerudovy ulice. Nástupní místa lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch

tras jsou oznaãena informaãními tabulemi se základními údaji o tra-

tích, sluÏbách ve mûstû Bfiidliãné a o Jesenické magistrále. 

Miroslav Volek

LyÏafiské bûÏecké trasy v Bfiidliãné
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Seriál o umûleck˘ch realizacích ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let

1946–2017 dvanáct˘m dílem spûje ke konci. Od zaãátku roku jsme

v jednotliv˘ch ãástech zamûfien˘ch na konkrétní díla v R˘mafiovû na-

stínili situaci, která v iniciaci, objednávkách a realizacích umûlec-

k˘ch dûl ve vefiejném prostoru panovala v celém âeskoslovensku. 

Po druhé svûtové válce to byla hlavnû díla upomínající na obûti váleã-

ného konfliktu, pfiipomínaly se v‰ak i v˘znamné osobnosti. V padesá-

t˘ch letech 20. století byla silná tendence komunisty uchvácenou moc

v zemi a podrobení âeskoslovenska Sovûtskému svazu demonstrovat

reÏimu poplatn˘mi díly, oslavujícími J. V. Stalina, V. I. Lenina a zejmé-

na zprofanovan˘ námût práce. Teprve uvolnûní pomûrÛ v ‰edesát˘ch le-

tech umoÏnilo konfrontaci ãeskoslovenského umûní s evropsk˘m 

i americk˘m a do vefiejného prostoru zaãaly vstupovat kvalitní a este-

ticky hodnotné artefakty. Následující jednadvacetiletí – období pokfiive-

n˘ch hodnot, tuhé normalizace zaji‰tûné okupací âeskoslovenska voj-

sky Var‰avské smlouvy – bylo paradoxnû zlat˘m vûkem v˘tvarného 

umûní, hlavnû sochafiství. To díky Hlavû V Stavebního zákona nafiizují-

cí, aby 1 % (nûkdy aÏ 4 %) celkové ãástky státní zakázky ‰lo na v -̆

tvarnou v˘zdobu, po dlouh˘ch staletích (od antiky, renesance a baroka)

zaÏilo neb˘val˘ rozmach. Vefiejn˘ prostor âeskoslovenska se zaplnil

obrovsk˘m mnoÏstvím soch, reliéfÛ, mozaik, maleb, gobelínÛ, art pro-

tis a designov˘mi v˘robky, které byly ve vût‰inû pfiípadÛ kvalitní, a ne

politicky tendenãní jako ty z padesát˘ch let. Navzdory tomu zaãala b˘t

tato díla po roce 1989 krátkozrace odsuzována jako relikty minulého re-

Ïimu, odstraÀována a niãena. Toho si v‰iml sochafi Pavel Karous, kter˘

je od roku 2009 mapuje. Vûnoval jim zásadní publikaci Vetfielci a vo-
lavky (více v RH 2/2018), jeÏ spustila celorepublikovou vlnu mapování

a záchrany tûchto artefaktÛ.

Po sametové revoluci nastala zásadní zmûna ve financování umûní pro

vefiejn˘ prostor, a to zru‰ením Hlavy V Stavebního zákona. Zdobení

vefiejného prostoru v˘tvarn˘m umûním se tak v porovnání s minul˘m

obdobím stalo vzácn˘m, a jak uvidíme, ãasto i problematick˘m.

V R˘mafiovû první porevoluãní dílo ve vefiejném prostoru pfiedstavu-

je instalace Otevfiené brány od nûmeckého v˘tvarníka Herberta

Dlouhyho (*1945 R˘mafiov) na místû kfiíÏení ulic Divadelní a Julia

Sedláka. Této památce byla v loÀském roce vûnována speciální po-

zornost: po letech chátrání byla rekonstruována a doplnûna infor-

maãní tabulí, její vznik byl pfiipomenut na v˘stavû v r˘mafiovském

muzeu a slavnostnû byla znovuotevfiena v rámci setkání zástupcÛ

partnersk˘ch mûst Tour du Jumelage. O v‰em jsme podrobnû infor-

movali (RH 13/2017), pfiipomeÀme tedy jen, Ïe plastika byla

R˘mafiovu autorem vûnována na dÛkaz obnoven˘ch vztahÛ mezi

âechy a Nûmci, potaÏmo jako symbol otevfienosti, tolerance a poro-

zumûní mezi národy. Navrhnuta byla pfiímo pro dané místo (na mís-

tû osazení stával Dlouhyho rodn˘ dÛm), pro toto mûsto (trámy plas-

tiky nesou barvy znaku R˘mafiova) a zhotovena z místních materiálÛ

Umûní ve vefiejném prostoru R˘mafiova z let 1946–2017

12. Porevoluãní umûní vefiejného prostoru R˘mafiova 
(aneb Darovanému koni na zuby nehleì?)

Genius loci

Slavnostní odhalení Otevfiené brány; zleva Jindfiich ·treit, Herbert
Dlouhy, Miroslav Slováãek a Miloslav PoÏár, 1991

foto: Bohumil ·véda

Pradûd Jifiího Halouzky na Revoluãní ulici, 2018
foto: Michal Vyhlídal

Otevfiená brána po renovaci, 2017, foto: Michal Vyhlídal

Medvûd kodiak Jifiího Halouzky na Opavské ulici, 2018
foto: Michal Vyhlídal
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(dfievo z Okalu, kov z Geologického prÛzkumu). Offene Tor, jak její

název zní v nûmãinû, je dílem v˘znamného evropského autora a r˘-

mafiovského rodáka, kter˘ v dûtství musel jít do odsunu. Darovaného

díla bychom si mûli váÏit a peãovat o nû nejen proto, Ïe se k tomu

mûsto zavázalo, n˘brÏ právû pro poselství, které Otevfiená brána sdû-

luje. Zvlá‰tû dnes, v ovzdu‰í umûle vyvolávaného strachu z cizích

kultur, nám rozhodnû má co fiíct. 

Dlouhyho plastika je jediná kvalitní porevoluãní realizace ve vefiej-

ném prostoru mûsta, na jejímÏ vzniku se nûjak˘m zpÛsobem podíle-

lo mûsto. Od roku jejího osazení (1991) neiniciovalo Ïádnou sochafi-

skou soutûÏ. Mezitím do prostoru mûsta, vlastnû do celého mikrore-

gionu R˘mafiovska a dál (!) zaãala expandovat dfievokazná houba

v podobû (slovy Jifiího Karla) „rychle se mnoÏících dfievûn˘ch paná-
kÛ“, ktefií lokality nemûli ani tak zkrá‰lit jako spí‰e reklamním zpÛ-

sobem – masivním a pomûrnû agresivním – upozornit na Galerii

Jifiího Halouzky v Jifiíkovû. Toho si pfied ‰esti lety v‰iml Miloslav

Marek, kter˘ trefnû poznamenal, Ïe se z na‰eho kraje díky tûmto „tfií-
metrov˘m nápadnû barevn˘m gigantÛm“ stává „jesenick˘
Pradûdland“ (RH 12/2012). V té dobû fiezbáfi v Jeseníkách rozmístil

ãtrnáct sv˘ch PradûdÛ, v‰echny formou daru.

Postava Pradûda, vládce jesenick˘ch bytostí, dÛstojného starce s bíl˘m

plnovousem v odûvu kovkopa, rozhodnû do na‰eho regionu patfií. Svou

rustikální, nepfiíli‰ zdafiilou formou a barevn˘m nátûrem by v‰ak sochy

fiezbáfie Halouzky byly vhodné spí‰e pro dûtská hfii‰tû, zoologické za-

hrady ãi dejme tomu osamocené turistické lokality v pfiírodû, jenom ne

pro lázeÀsk˘ areál Karlovy Studánky s jedineãnou historickou archi-

tekturou ãi dal‰í obce (dokonce i níÏe poloÏené, napfi. Paseku, pr˘ uÏ

i Babice), ve kter˘ch je osazení úãelovû exponováno u kfiiÏovatek. 

Neustál˘m opakováním schématu autor docílil toho, Ïe socha lidem

pfiipomíná „ãokoládové Mikulá‰e z Lidlu“, sériové „Santy Klause“
a „reklamní pajduláky“. Z internetové diskuze ve skupinû Foto

R˘mafiov na Facebooku, kterou loni na podzim vyvolalo omotání r˘-

mafiovské sochy Pradûda toaletním papírem, vypl˘vá, Ïe lidem se socha

vût‰inou líbí ãi jim alespoÀ nevadí, na ãem se v‰ak diskutující vícemé-

nû shodli, je ona nudná schematiãnost soch, jejich nadmûrn˘ poãet a to,

Ïe je jejich souãástí pfiíli‰ násilná reklama na jifiíkovskou galerii. Ve vût-

‰inû pfiípadÛ jsou v‰ak fiezbáfiem darované sochy umístûny na soukro-

m˘ch pozemcích, tedy dobrovolnû, zadarmo a pfiekvapivû i s p˘chou.

To je ostatnû pfiípad i druhé r˘mafiovské skulptury Jifiího Halouzky –

medvûda kodiaka osazeného roku 2016 nedaleko Pradûdovy sochy

pfied prodejnou zahradní a lesní techniky na Opavské ulici. Jak se 

„umûleck˘ fiezbáfi a drÏitel ãtyfi svûtov˘ch a dvaceti pûti ãesk˘ch rekor-
dÛ“ vyjádfiil (RH 9/2016), i tato socha byla vûnována darem. (ProtoÏe

jak se fiíká v Shakespearovû Timonu Athénském: „Dárce má z daru
vÏdycky zisk.“) âemu v‰ak autor i obdarovan˘ mûli vûnovat dostateãnou

pozornost, je zhotovení soklu. V̆ sledné fie‰ení z pln˘ch a vypoukl˘ch

tvárnic totiÏ hyzdí nejen samotného kodiaka, n˘brÏ zejména vefiejn˘

prostor, ve kterém se

v‰ichni pohybujeme.

V˘sledek je doslova

otfiesn˘. (Snad Andrej

Babi‰ osadí vyfiezané-

ho ãápa, obdrÏeného

od Jifiího Halouzky, na

svém âapím hnízdû

s vût‰í péãí.)

Vidíme, Ïe v posled-

ním dvacetiletí vefiejn˘

prostor zásadnû, a bo-

huÏel spí‰e negativnû,

ovlivÀuje dárcovství.

VÏdyÈ také následující

sochafiská realizace by-

la vûnována jako dar,

a to Rumunska na‰emu

mûstu. Velitelství vzdu‰-

n˘ch sil Armády Ru-

munska spolu s rumun-

sk˘m velvyslanectvím

v Praze a SdruÏením RumunÛ v âeské republice byly hlavními iniciá-

tory vzniku, osazení a pfiedání pomníku Gheorghe Banciulesca v par-

ku r˘mafiovské nemocnice. Stalo se tak bûhem celodenního kulturního

programu 16. fiíjna 2013, tedy ve v˘roãní den, kdy tûÏce ranûn˘ letec

mohl po mûsíci stráveném v r˘mafiovské nemocnici koneãnû odjet do

své zemû. Pfiíbûhu Banciulescovy letecké nehody poblíÏ Jelení studán-

ky v roce 1926, po níÏ mu musely b˘t amputovány obû nohy, byla vû-

nována pozornost v tisku i televizi. Na tomto místû se proto zamûfime

na v˘sledek snahy vybudovat této mimofiádné osobnosti a události po-

mník. Ten totiÏ sv˘m textem upomíná nejen na rumunského letce,

n˘brÏ také na r˘mafiovsk˘ nemocniãní personál v ãele s primáfiem

MUDr. Juliem Boesem, kter˘ Banciulescovi zachránil Ïivot. Pomník

dostal podobu zdûného soklu, nesoucího bronzovou pamûtní desku

s textem a poloprofilem letce a zpodobení orla v Ïivotní velikosti s ro-

zepjat˘mi kfiídly stojícího na kusu skály. PfiestoÏe pomník obsahuje

v‰echny prvky, které takov˘ monument mÛÏe nést (architekturu, text,

podobiznu a sochafisk˘ symbol), v˘sledek tolik pfiesvûdãiv˘ není.

Zarazí zejména netypické a zcela nevhodné obloÏení soklu bíl˘mi

„koupelnov˘mi“ kachliãkami a nezvládnutí zpodobení fyziognomie

orla. Tomu totiÏ chybí zadní ãást tûla. O sochafiovo invenãní fie‰ení ne-

pohledové strany jistû nepÛjde, orla totiÏ nevytvofiily ruce sochafiovy,

n˘brÏ s nejvût‰í pravdûpodobností naprogramovaná CNC fréza.

Takové v souãasné dobû sv˘mi v˘robky pozvolna zahlcují trh strojovû

vytvofien˘mi prefabrikáty (nikoli umûleck˘mi díly!). To v‰ak nic ne-

mûní na pozitivním faktu, Ïe v R˘mafiovû vznikl pomník pfiátelsk˘ch

vztahÛ mezi âeskou republikou a Rumunskem. 

Podobné zku‰enosti – dobr˘ úmysl obdarování dílem nevalné (ãi

Ïádné) kvality – má dnes fiada mûst i samotná Praha (napfi. záplava

soch Anny Chromy ãi památník Okfiídlen˘ lev na Klárovû ad. – v‰e

mapuje P. Karous). 

Zachechtnutím se celkové situaci, ve které se umûní r˘mafiovského ve-

fiejného prostoru nachází, by mohla b˘t soukromá záleÏitost – osazení

modelovaného reliéfu KEVIN_1983 na zadní fasádû domu na nám.

Míru 16, o kterém jsme jiÏ referovali (RH 1/2016). KdyÏ uÏ se u hlav-

Pamûtní deska na pomníku Gheorghe Banciulesca, 2018
foto: Michal Vyhlídal

Pomník Gheorghe Banciulesca v areálu ne-
mocnice, 2018, foto: Michal Vyhlídal

KEVIN_1983 Adama Rybky na domû na nám. Míru 16, 2015
foto: Michal Vyhlídal
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ní cesty z Ostravy na ·umperk potuluje medvûd kodiak, proã by na 

obyvatele mûsteãka v podhÛfií JeseníkÛ nemohl shlíÏet australsk˘ surfafi

s prknem a s odváÏnû obnaÏen˘m muÏstvím, kter˘ oproti medvûdovi,

na kterého reagují spí‰e dûti, vzbuzuje nejrÛznûj‰í emoce a fiadu otázek,

a to napfiíã vûkov˘mi kategoriemi – coÏ by umûní rozhodnû dûlat mûlo. 

Autorem je r˘mafiovsk˘ rodák Adam Rybka (*1984), kter˘ studoval

sochafiství v ateliéru v˘znamného sochafie Kurta Gebauera na praÏské

UMPRUM. Jeho Kevin, kter˘ byl vystaven v Praze ãi ve Vídni, pfied-

stavuje kritiku souãasné spoleãnosti, která více neÏ skuteãností Ïije

virtuální realitou, jeÏ je zbavuje jak˘chkoli zábran. Jako pfiedobraz

surfafie totiÏ poslouÏila fotografie mladého Australana, kter˘ se pfies-

nû takto prezentoval na internetov˘ch seznamkách. Rok v názvu re-

liéfu – 1983 – odkazuje k roku spu‰tûní internetu. 

Po Dlouhyho Otevfiené bránû tak musel R˘mafiov ãekat dlouh˘ch

ãtyfiiadvacet let na dal‰í esteticky zdafiile pojaté, technicky a formál-

nû zvládnuté a hlavnû obsahovû bohaté dílo, jeÏ nám nastavuje zr-

cadlo, je aktuální a zároveÀ sdûluje poselství. Budeme muset (my

a ná‰ vefiejn˘ prostor) ãekat dal‰í ãtvrtstoletí?

A na závûr – zavítejte do pÛvodnû secesní restaurace Na RÛÏku (v blíz-

kosti kodiaka a Pradûda), kde budete jistû pfiekvapeni nástûnn˘mi mal-

bami á la Mucha od r˘mafiovského v˘tvarníka Pavla ·lechty (*1953

Olomouc). Ten jakoÏto zdatn˘ kreslífi a malífi ozdobil pohostinsk˘ pro-

stor efektními a pro styl budovy pfiíhodn˘mi kompozicemi. Zpodobují

nad v˘ãepem éterickou krásku Belle Époque, ovûnãenou kvûty a v ruã-

ce drÏící právû naãepované „ryzí pivo z hor“. Za vinoucími a kroutící-

mi se linkami, pro secesi typick˘mi, kráãí pan ãí‰ník Stanislav Janeãek

s dvûma pln˘mi pÛllitry. Druhá, rozmûrnûj‰í kompozice pfiedstavuje hu-

dební selanku: uprostfied posedává korpulentní postava dle autora „ja-
kéhosi satyra“, pobrnkávajícího na lyru; mÛÏeme v nûm vidût i obraz

Bakcha, boha vína a nespoutané zábavy. Nahofie jej po stranách flanku-

je dvojice múz, pfiiná‰ejících dÏbánek piva, dole ãtvefiice hudebníkÛ ka-

pely Arrest (M. Kfienek, R. Bure‰, J. Pr‰ala a Z. Crha) – konkrétních

muzikantÛ, ktefií Na RÛÏku pravidelnû vystupují. Autor obû malby vy-

tvofiil uhlovou podkresbou, kterou zkombinoval s fasádními tónovacími

barvami. âasem by chtûl na tomtéÏ místû vytvofiit je‰tû dal‰í malby, ze-

jména ‰tamgastÛ v chmelovém listoví. – AÈ se mu dílo dafií!

Na úpln˘ závûr: buìme v‰ímaví; mûjme rádi prostor kolem nás; pe-

ãujme o nûj; a nenechávejme jej zaplevelovat náhraÏkami. Trvejme

na v˘zdobû kvalitními a hodnotn˘mi díly – ty totiÏ budují ná‰ vkus.

A proto dÛvûfiujme odborníkÛm – architektÛm, sochafiÛm, v˘tvarní-

kÛm a osvícen˘m zadavatelÛm. Pfiíslibem jsou informace uvefiejnûné

v ãlánku na str. 6–7 Jistû se máme na co tû‰it. 

Mgr. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Lit.: Miloslav Marek – Marian Olejník, 90 let V‰eobecné nemocnice
v R˘mafiovû, 450 let zdravotnictví na R˘mafiovsku, 2002; R˘mafiovsk˘
horizont 12/2012, 19/2013, 22/2014, 1/2016, 9/2016, 13/2017; Petr
Balcárek, R˘mafiov‰tí rumun‰tí letci, Stfiední Morava 44/2017; brun-
talsky.denik.cz/zpravy_region/ded-praded-se-vratil-na-praded-
20120528.html; www.pradedovagalerie.cz. Rozhovory s Leonou
Pleskou, Adamem Rybkou a Pavlem ·lechtou.)

Malby Pavla ·lechty v restauraci Na RÛÏku, 2018, foto: Michal Vyhlídal

Leto‰ní soutûÏ R˘mafiovského horizontu pod názvem Historie uÏiteã-
n˘ch pomocníkÛ konãí. Úkolem soutûÏících bylo uhádnout historické

pfiedmûty uvefiejnûné v RH 08–23/2018 (kromû RH 22/2018), vybrané

ze sbírek Mûstského muzea R˘mafiov, které slouÏily na‰im pfiedkÛm

pfiíleÏitostnû nebo ke kaÏdodenní práci, mohli se s nimi setkat pfii ná-

v‰tûvû kostela ãi nûkterého fiemeslníka. Cílem soutûÏe bylo urãit, o jak˘

pfiedmût jde, k ãemu se pouÏíval, pfiípadnû ze kterého období pochází. 

ProtoÏe soutûÏ nebyla snadná a poznávat historické pfiedmûty jen

z fotografií byl v mnoha pfiípadech nelehk˘ úkol, instalovalo Mûstské

muzeum R˘mafiov ve dnech 8. prosince 2018 – 27. ledna 2019 v ga-
lerii Pran˘fi expozici soutûÏních pfiedmûtÛ, aby mûli ãtenáfii moÏ-

nost zhlédnout pfiedmûty v reálné podobû.

Okopírované nebo vystfiiÏené soutûÏní kupóny za‰lete na adresu

redakce: R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov nebo je

mÛÏete vhodit do redakãní schránky. Kupóny mÛÏete zasílat jednot-

livû nebo v‰echny najednou do uzávûrky prvního ãísla pfií‰tího roku,

tj. do 3. ledna 2019. Jména v˘hercÛ budou uvefiejnûna v prvním led-

novém vydání R˘mafiovského horizontu 11. ledna 2019. Hodnû ‰tûs-

tí v soutûÏi pfieje redakce RH!

Historie uÏiteãn˘ch pomocníkÛ – Pozor! Pfiedmûty jsou vystaveny

SoutûÏ

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 15

Jméno a pfiíjmení
.......................................................................................................

Adresa

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

Telefon

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

Název pfiedmûtu, pfiibliÏné ãasové zafiazení a úãel:

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

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

✃
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Moravskoslezsk˘ kraj 29. listopadu uzavfiel s akciov˘mi spoleã-

nostmi OKK Koksovny a Al Invest Bfiidliãná dobrovolnou dohodu,

která pfiispûje ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í v regionu. Podepsali ji

hejtman kraje Ivo Vondrák a pfiedseda pfiedstavenstva obou spoleã-

ností Petr Otava. 

Dal‰í dva podniky se s Moravskoslezsk˘m krajem dohodly a zavá-

zaly k aktivitám nad rámec zákonn˘ch poÏadavkÛ, které povedou

k men‰ímu zatíÏení Ïivotního prostfiedí v regionu. „Intenzivnû pra-
cujeme na naplnûní vize, Ïe pfiekonáme image kraje s mimofiádnû
zneãi‰tûn˘m vzduchem. Uzavírání dobrovoln˘ch dohod s v˘znam-
n˘mi prÛmyslov˘mi podniky je jedna z moÏností. Je dÛleÏité nejen
dodrÏovat zákonné limity, ale dûlat i nûco navíc nad rámec legis-
lativy,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák. 

Moravskoslezsk˘ kraj v dobrovolné dohodû napfiíklad slíbil zv˘‰it

náklady na nadlimitní ãi‰tûní pozemních komunikací, které spra-

vuje. Finanãnû podpofií ozdravné pobyty pfied‰kolákÛ a ÏákÛ 

1. stupnû základních ‰kol. Z krajského rozpoãtu pfiispûje na v˘mû-

nu star˘ch kotlÛ za ekologické, podûlí se o náklady na regionální

monitoring kvality ovzdu‰í a zafinancuje dal‰í aktivity vedoucí

k tomu, abychom v regionu d˘chali ãistûj‰í vzduch. 

Spoleãnost Al Invest Bfiidliãná, a. s., podle dohody zakoupí zame-

tací stroj pro ãi‰tûní komunikací, aby sníÏila pra‰nost v areálu pod-

niku, a uvede do provozu moderní recyklaãní linku organick˘ch

rozpou‰tûdel se zachytáváním nasycen˘ch par emisí tûkav˘ch 

organick˘ch látek. Navíc roãnû vysadí v areálu spoleãnosti zeleÀ za

minimálnû 20 tisíc korun a do konce pfií‰tího roku vypracuje ener-

getickou koncepci, která povede ke sníÏení energetické nároãnosti 

v˘robních a obsluÏn˘ch provozÛ. 

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí 
odbor kanceláfi hejtmana kraje (zkráceno)

Moravskoslezsk˘ kraj uzavfiel dobrovolnou dohodu
se spoleãnostmi OKK Koksovny a Al Invest Bfiidliãná

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Moravskoslezsk˘ kraj ukonãil tendr na autobusové dopravce, jehoÏ v˘sled-
kem je v˘hodnûj‰í a komfortnûj‰í cestování vefiejnou hromadnou dopravou.
Klíãov˘m aktérem ve vefiejné dopravû je spoleãnost Koordinátor ODIS. Ta má
v kraji 3 301 autobusov˘ch zastávek a pfiepraví témûfi 121 milionÛ cestují-
cích. Do ulic vy‰le nové nízkopodlaÏní ekologické autobusy, které zajistí kva-
litnûj‰í, rychlej‰í a pfiíjemnûj‰í cestování. Budou tak smûle konkurovat osob-
ním autÛm.
Zmûny na linkách ODIS od 9. 12. 2018
Od 9. prosince 2018 vstoupily v platnost nové jízdní fiády linek inte-

grovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Cestující mohou nové jízdní fiády nalézt na webové adrese www.ko-

dis.cz. Ke zmûnám jsou pro jednotlivé oblasti vydány také kniÏní

jízdní fiády ODIS.

Pro zv˘‰ení plynulosti dopravy se zavádí nové zastávky na znamení.

V jízdním fiádu jsou oznaãeny symbolem „x“. JestliÏe cestující ãeká

na spoj na zastávce na znamení, musí stát v prostoru zastávky tak,

aby mohl b˘t fiidiãem autobusu vãas vidûn. JestliÏe chce cestující vy-

stupovat na zastávce na znamení, musí svÛj poÏadavek vãas oznámit

stisknutím nûkterého z pfiíslu‰n˘ch tlaãítek.

V rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kra-

je ODIS dochází také ke zmûnám dopravcÛ provozujících dopravu na

vybran˘ch linkách. Cestující se novû setkají na linkách ODIS napfií-

klad s autobusy dopravce Transdev Morava, s. r. o., a âSAD Vsetín,

a. s. V‰echny linky provozované nov˘mi dopravci budou plnû zafiaze-

ny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje

ODIS, tj. z tarifního hlediska se pro cestující nic nemûní. V‰echny do-

posud vydané karty „ODISka“ bude moÏno pouÏít rovnûÏ v autobu-

sech nov˘ch dopravcÛ Transdev Morava, s. r. o., a âSAD Vsetín, a. s.

Doprava bude v pfiípadû dopravcÛ Transdev Morava, s. r. o., âSAD

Vsetín, a. s., a âSAD Fr˘dek-Místek, a. s., v oblastech Bruntálska,

Novojiãínska a ãásteãnû Fr˘decko-Místecka zaji‰Èována v pfieváÏné

mífie nov˘mi nízkopodlaÏními autobusy s logem Moravskoslezského

kraje, vybaven˘mi klimatizací, USB zásuvkami pro dobíjení mobil-

ních zafiízení a audiovizuálním informaãním systémem.

V pfiípadû dotazÛ nás neváhejte kontaktovat na telefonním ãísle:

773 605 666; na e-mailu: info@kodis.cz ãi na facebookov˘ch strán-

kách: facebook.com/kodiscz/. Mgr. Katefiina Koutná
(Pozn. red.: Nové jízdní fiády s odjezdy a nûkter˘mi pfiíjezdy z a do
R˘mafiova vyjdou v prvním lednovém vydání RH 01/2019 v pátek 
11. ledna.)

Jízdní fiády autobusÛ se mûní, cestování bude komfortnûj‰í a „chytfiej‰í“

V úter˘ 27. listopadu oÏily prostory Hedvy âesk˘ brokát mnoÏstvím ná-
v‰tûvníkÛ, ktefií si pfii‰li prohlédnout nejen provoz firmy, ale i nov˘ betlém,
pfiíznaãnû vytvofien˘ z textilních materiálÛ. 
„¤e‰ila jsem s kolektivem propagaãního oddûlení harmonogram
prací pro vánoãní osvûtlení objektu a nûkdo nadhodil my‰lenku,
zda bychom letos místo velkého vánoãního stromu neumístili do
vestibulu betlém. My‰lenka se mi líbila a napadlo mû zapojit do
tvorby betlému ZU·,“ popisuje Martina Kohoutková, která pracu-

je v Hedvû âesk˘ brokát a zároveÀ uãí na v˘tvarném oboru ZU·

R˘mafiov. Pfiizvala ke spolupráci kolegyni Kamilu Pánkovou, kte-

rá vede v˘tvarn˘ kurz pro seniory ve Spolku pfiátel ZU·; na tvor-

bû jednotliv˘ch figur se tak podílely nejen dûti, ale i dospûlí.

„Pfiála jsem si, aby byl betlém textilní, aby tak koncepãnû zapadal
do textilní firmy,“ dodává Martina Kohoutková. V˘sledkem je sva-

tá rodina, andûlé, kometa, trojice mudrcÛ, past˘fii a zvífiátka vytvo-

fiené technikou voskové batiky s odkazem na tradiãní zdobení lá-

tek modrotiskem.

Souãasnû pfii‰ly zamûstnankynû textilky s nápadem spojit slavnostní

odhalení betlému s workshopy a ukázat náv‰tûvníkÛm, co a jak se

v Hedvû vyrábí. Ústfiedním tématem mûl b˘t textil sám o sobû.

„Chtûli jsme pfiipomenout dÛleÏitost tohoto fiemesla pro na‰i oblast
a textilní tradici sahající aÏ do stfiedovûku. Oslovila jsem také

Adventní kouzlení s textilem

Prostor pro firmy a podnikatele
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Mûstské muzeum R˘mafiov, zda by se k nám pfiidali a zajistili otevfie-
ní expozice textilu a komentované prohlídky,“ pfiibliÏuje program

Martina Kohoutková. Souãasnou situaci textilu v R˘mafiovû náv‰tûv-

níkÛm pfiiblíÏil jednatel firmy Ing. Vít Komárek a zájemci si mohli

prohlédnout i ‰icí dílny, kde v dobû akce probíhala standardní v˘ro-

ba. Provázely je Lucie Málková a Lubomíra MaÀáková. Smûli se po-

dívat i do nepfiíli‰ reprezentativních prostor, kde je umístûn stroj na

poloautomatické pfied‰ívání kravat, tzv. Liba. Monika ·ulková zase

pfiedvádûla vy‰ívací stroj, kter˘ automaticky vytváfií v˘‰ivky podle

vzoru návrháfiÛ Hedvy.

Náv‰tûvníci si mohli v˘robu nejen prohlíÏet, ale i vyzkou‰et. Îákynû

Simona Drápalová a Eli‰ka Orságová je uãily tkát na kolíkov˘ch sta-

vech, které jsou souãástí expozice. KaÏd˘ mohl pfiidat alespoÀ jeden

útek do nekoneãného koberce a zanechat zde tak svÛj „podpis“.

Kromû toho vyrábûli drobné vánoãní dekorace pod vedením Marie

Olehlové, ·árky Kutové, Sabriny Levaiové a Aleny Horváthové

z desinatérsko-propagaãního oddûlení a dûti zdobily perníãky

s Mariannou Baselovou. Atmosféru umocÀovala vÛnû a chuÈ punãe,

kter˘ pfiipravily Miroslava Sochorová a Lenka âerveÀáková z eko-

nomického úseku. Hudbou akci doprovodili Ïáci ZdeÀky R˘dlové

a Jana Kuãery ze ZU·.

„NejbliÏ‰í budoucnost textilu v na‰em regionu mají ve sv˘ch rukou
zamûstnanci firmy a hlavnû na‰i pfiíznivci a zákazníci. Tu vzdálenûj-
‰í budoucnost pak na‰e dûti. Díky rámcovému vzdûlávacímu progra-
mu máme na ZU· moÏnost ãásteãnû ovlivnit náplÀ ‰kolního vzdûlá-
vacího programu. Od tohoto ‰kolního roku je do nûj zahrnuta také v˘-
uka textilní tvorby. S Kamilou dûti uãíme ‰ít, batikovat, malovat na
hedvábí a také tkát,“ doplnila Martina Kohoutková.

Novinky ãekají také historickou expozici v Hedvû. Mûstské muzeum

R˘mafiov získalo dotaci na projekt „R˘mafiov a Prudnik – mûsta tkal-

cÛ. Spoleãné dûdictví“. Na pfielomu ãervna a ãervence 2019 se díky

tomu bude otevírat nová ãást expozice zamûfiená na technologick˘

postup vzniku tkaniny. Souãástí vernisáÏe bude i prohlídka v˘robních

prostor tkalcovny. ZN, fota: Michal Vyhlídal

placená inzerce

-23-2018  12.12.2018 15:04  Stránka 41



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT23/2018

42

V italském Livignu se 30. listopadu a 2. prosince konaly první dva závody no-
vého roãníku svûtového seriálu dálkov˘ch bûhÛ na lyÏích Visma Ski Classics.
Na start t˘mového i individuálního prologu se v barvách Silvini Madshus
Teamu postavil i r˘mafiovsk˘ laufafi Václav Sedláãek, kter˘ se chce v sezó-
nû 2018/2019 úãastnit minimálnû 5 z 11 závodÛ seriálu.
Sedláãek se v prÛbûhu pfiípravy specializoval na trénink na koleãko-

v˘ch lyÏích a celkovû vyhrál ãesk˘ seriál bûhÛ Efisan Skiroll

Classics. Vzhledem k nepfiízniv˘m klimatick˘m podmínkám v celé

Evropû se musel i s t˘mov˘m kolegou Jifiím Pliskou postavit na start

bez pfiípravy na snûhu. „Ve ãtvrtek po pfiíjezdu jsme si s Jirkou
Pliskou dali sedm kilometrÛ na vyzkou‰ení lyÏí a rozjetí a uÏ druh˘
den byl první závod, takÏe to bylo zajímavé,“ popsal r˘mafiovsk˘ ly-

Ïafi start závodní sezóny a dodal: „Ten rozdíl mezi silnicí a snûhem se
vÏdycky nûjak projeví, na snûhu je trochu jin˘ zpÛsob odpichu. Ale
nedá se nic dûlat, ãlovûk se s tím musí srovnat a jet, co to jde.“ I pfies

tento handicap se Sedláãek umístil 19. v t˘movém prologu a v tom

individuálním na 30 kilometrÛ bral bodované 49. místo.

„Jsem napÛl spokojen˘. Je to super v˘sledek, bodoval jsem, porazil
jsem Standu ¤ezáãe a dojíÏdûl jsem do cíle s Antonem Karlssonem,
kter˘ má zelen˘ dres za sprint, a Bobem Impolou, jenÏ byl druh˘ na
Vasovû bûhu. Na druhou stranu jsem ve tfietím kole dostal malinkou
krizi a ztratil kontakt se skupinou pfied sebou. Kdybych se jí udrÏel,
mohl jsem b˘t o deset míst v˘‰e,“ hodnotil svÛj v˘kon z individuál-

ního závodu lyÏafi a záchranáfi z R˘mafiova.

Série Visma Ski Classics má v roãníku 2018/2019 dvanáct zastávek.

„Hlavní závody teprve pfiijdou. A kdyÏ bude forma dobrá a potvrdí
se, Ïe na to mám, a budu mít i ãas, nevidím problém jet více závodÛ.
Podle aktuálního plánu mi zb˘vají tfii, které najisto objedu – italská
Marcialonga, ‰v˘carsk˘ lauf Toblach-Cortina a domácí Jizerská pa-
desátka. Pak se uvidí,“ pfiedstavil Václav Sedláãek svÛj v˘hled na

zimní sezónu. ·tûpán Sedláãek, foto: FB Silvini Madshus Team

Václav Sedláãek bodoval na prvních závodech Visma Ski Classics

V leto‰ní sezónû mal˘ závodník Luká‰ Obruãník z R˘mafiova potvr-

dil, Ïe patfií k republikové ‰piãce. Motokárov˘ rok pro nûj zaãal zim-

ní pfiípravou v halách, kde jde spí‰e o fyzickou pfiípravu a kontakt

s motokárou. Zaãátkem bfiezna Luká‰ odjel na dva pfiedsezónní testy

do Itálie, které se konaly pokaÏdé na jiné trati (Adria, Ala). První

mistrovsk˘ závod na nûj ãekal v Tfiinci.

Závodní víkend zaãíná vÏdy páteãními tréninky, kdy kaÏdá kategorie je-

de cca sedm tréninkÛ po deseti minutách. V sobotu ráno probíhá admi-

nistrativní a technická pfiejímka. Od rána se jiÏ ladí nastavení strojÛ

a probíhají dal‰í tréninky. Odpoledne zaãíná kvalifikace. Piloti jednotli-

vû vyjíÏdûjí na závodní traÈ a snaÏí se zajet nejrychlej‰í kolo. Kvalifikace

pro kaÏdou tfiídu trvá sedm minut. Start prvního závodu je hromadn˘.

Celá skupina závodníkÛ (cca 18 strojÛ) pfiijíÏdí po zahfiívacím kole pod

svûtla uprostfied startovací rovinky. V okamÏiku, kdy svûtla zhasnou, za-

ãíná závod na deset kol. V nedûli ráno po zahfiívacím tréninku Warmup

následuje druh˘ závod. Podle v˘sledkÛ obou závodÛ se piloti sefiadí do

superfinále, které rozhodne o celkovém v˘sledku závodu.

Mistrovství âR se skládalo z ‰esti závodÛ, prvním byl zmiÀovan˘

Tfiinec, následovalo Vysoké M˘to, Cheb, Písek, Cheb a opût Vysoké

M˘to. Ve v‰ech tûchto mistrovsk˘ch závodech Luká‰ Obruãník vy-

bojoval tfietí místo a vÏdy stál na bednû.

Letos Luká‰e ãekala nová v˘zva. Autoklub âR si totiÏ na poslední

závod sezóny vypÛjãil traÈ, která loni hostila Mistrovství svûta v kar-

tingu v nûmeckém Wackersdorfu. O letních prázdninách zde Luká‰

tfii dny testoval pfii teplotách nad 30 °C. V polovinû záfií tu na nûj ãe-

kal poslední mistrovsk˘ závod leto‰ní sezóny. Byl to obrovsk˘ boj

a nûkolikrát musela rozhodovat cílová kamera. V prvním závodû si

Luká‰ dojel pro první místo, coÏ zopakoval i ve druhém závodû.

V superfinále to bylo druhé místo. Tím Luká‰ s obrovsk˘m násko-

kem potvrdil tfietí místo z mistrovství âR.

Celou sezónu se do závodÛ prolínalo je‰tû mistrovství Slovenska (pût

závodÛ). Zde Luká‰ závodil uÏ v kategorii Mini pro piloty ve vûku

9–13 let, v níÏ byl nejmlad‰í. Ve v‰ech závodech se drÏel v polovinû

startovního pole a odnesl si obrovskou zku‰enost pro pfií‰tí rok.

Na konci záfií se r˘mafiovsk˘ jezdec zúãastnil závodÛ v italském

Lonátu, kde na nûj ãekala obrovská konkurence z dvanácti zemí,

v kategorii Mini startovalo 43 závodníkÛ. Luká‰ byl opût nejmlad‰ím

jezdcem a v kvalifikaci dojel na 33. místû. Po dal‰ích závodních jíz-

dách se probojoval do nedûlního superfinále, kde dojel na 24. místû.

Teì má Luká‰ Obruãník od motokár na chvíli klid, ale za pár t˘dnÛ

jiÏ zaãíná zimní pfiíprava na rok 2019. Za celou sezónu patfií velké po-

dûkování trenérovi Luká‰i Vlá‰kovi a také na‰im partnerÛm: 

RD R˘mafiov, Klempífiství Pipa a firmû Lojzo.

Jifií Obruãník, Lamont Racing, foto: Edit Birel

Devítilet˘ Luká‰ Obruãník tfietí na MâR v kartingu 2018

Sport

Václav Sedláãek v ãele t˘mového vláãku v úvodním prologu Visma Ski
Classics

Kategorie Baby 60 (6–11 let), závodní t˘m GT2 Motorsport, start. ã. 21

Badmintonov˘ klub SK Badec Ryo za podpory mûsta R˘mafiova v le-

to‰ním roce uspofiádal první roãník Ryo ligy dûtí v singlech. V sobo-

tu 1. prosince se v tûlocviãnû Gymnázia a SO· R˘mafiov uskuteãnilo

závûreãné 6. kolo. Celkem se ho zúãastnilo rekordních 32 dûtí

z R˘mafiova, Bfiidliãné, Bruntálu a Tovaãova ve tfiech kategoriích dle

v˘konnosti. Hrálo se ·v˘carsk˘m systémem na pût kol, na dva sety

do 15 bodÛ.

Umístûní 6. kola:
Zaãáteãníci: 1. místo Robert Casciani, 2. místo Tomá‰ Vychodil, 

3. místo Radim Pfiecechtûl

Badmintonová liga dûtí ve finále
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V pátek 7. prosince zahájila R˘mafiovská hokejová liga svoji soutûÏ.

Pfiihlásilo se do ní sedm druÏstev: HC Slovan A R˘mafiov, HC Slovan

B R˘mafiov, HC Kovo‰rot Moravia R˘mafiov, HC Horní Mûsto, HC

Predators Bfiidliãná, HC Vikingové R˘mafiov a HC Stafií páni

R˘mafiov. SoutûÏ probûhne dvoukolovû systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m

(mezi 7. a 14. prosincem jiÏ probûhly ãtyfii zápasy). Martin Ftáãek

Rozpis zápasÛ 1. kola:
14. 12. 18:00 Kovo‰rot – Slovan B
15. 12. 17:00 Horní Mûsto – Bfiidliãná
16. 12. 17:00 Slovan A – Vikingové
18. 12. 19:00 Kovo‰rot – Horní Mûsto
21. 12. 18:00 Vikingové – Stafií páni
22. 12. 17:00 Slovan B – Slovan A

23. 12. 17:00 Bfiidliãná – Kovo‰rot
27. 12. 19:00 Slovan B – Vikingové
28. 12. 18:00 Slovan A – Kovo‰rot
29. 12. 17:00 Stafií páni – Horní Mûsto
30. 12. 17:00 Vikingové – Bfiidliãná
3. 1. 19:00 Kovo‰rot – Stafií páni

4. 1. 18:00 Horní Mûsto – Vikingové
5. 1. 17:00 Slovan A – Bfiidliãná
6. 1. 17:00 Stafií páni – Slovan B
8. 1. 19:00 Horní Mûsto – Slovan A
10. 1. 19:00 Bfiidliãná – Slovan B

R˘mafiovsk˘ hokej zaãíná

Dívky Hard: 1. místo Lucie Kalábová, 2. místo Anna Chlachulová,

3. místo Krist˘na Tatou‰ková

Ho‰i Hard: 1. místo Luká‰ Bátla, 2. místo Jan Bátla, 3. místo Ondfiej

Kreãmer

Dívky Easy: 1. místo Hana Koniarzová, 2. místo Adéla Mráãková, 

3. místo AneÏka Poláková

Ho‰i Easy: 1. místo Martin Valá‰ek, 2. místo ·imon Bezdûk, 3. mís-

to Andrej Kreãmer

Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû Amin, spol. s r. o.

Do Ryo ligy se v prÛbûhu roku zapojilo cel-

kem 51 dûtí z R˘mafiova, Bfiidliãné, Bruntálu

a Tovaãova. Vût‰ina r˘mafiovsk˘ch hráãÛ

patfií do pofiádajícího klubu SK Badec Ryo.

Z Bruntálu dojíÏdûli ãlenové SVâ Bruntál.

Po seãtení v‰ech bodÛ jednotliv˘ch turnajÛ

vze‰lo celkové medailové pofiadí jednotli-

v˘ch kategorií:

Dívky Hard: 1. místo Anna Chlachulová, 

2. místo Lucie Kalábová, 3. místo Natálie

Pinìáková

Ho‰i Hard: 1. místo Jan Hanu‰, 2. místo

Luká‰ Bátla, 3. místo Ondfiej Kreãmer

Dívky Easy: 1. místo Hana Koniarzová, 

2. místo AneÏka Poláková, 3. místo Michaela

Ludvarová

Ho‰i Easy: 1. místo Jakub Ludvar, 2. místo

Martin Valá‰ek, 3. místo Marek Bocián

V kategorii zaãáteãníkÛ probûhla pouze dvû

kola v prÛbûhu podzimu. Hráãi se umístili

v tomto celkovém pofiadí: 1. místo Tomá‰

Vychodil, 2. místo Robert Casciani, 3. místo

Radim Pfiecechtûl.

V sobotu 1. prosince se odehrálo také 5. kolo Ryo ligy dospûl˘ch ve

ãtyfihfie. Zúãastnilo se 8 párÛ. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m, zá-

pas na dva vítûzné sety do 21 bodÛ.

Medailová umístûní 5. kola:
1. místo: Jifií Zahradník, Petr Valá‰ek

2. místo: Jan Hnilo, Radek ·a‰inka

3. místo: Tomá‰ Novák, Ladislav Leke‰

Dal‰í info o badmintonové lize a klubu SK Badec Ryo najdete na

www.badecryo.webnode.cz. Michal Kaláb, SK Badec Ryo

Ryo liga dûtí 2018 ho‰i Hard – 1. místo Jan
Hanu‰

Ryo liga dûtí 2018 dívky Hard – Anna
Chlachulová, Lucie Kalábová, Natálie
Pinìáková

Spoleãné foto 6. kola Ryo ligy dûtí 1. 12. 2018 Fota: archiv SK Badec Ryo
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Vítûzní autokrosafii divize ·kodaVítûzové divize N Vítûzní jezdci divize Open

V sobotu 17. listopadu
probûhlo v edrovic-
ké restauraci U Hrozna
slavnostní ukonãení zá-
vodní autokrosové sezó-
ny pod názvem Auto Tich˘
Cup R˘mafiov 2018.
I kdyÏ byl leto‰ní 

seriál poznamenán

technick˘mi problé-

my, zejména co se

tratû t˘ãe – nemohla

se kropit z dÛvodu

extrémního sucha

a nedostatku povr-

chov˘ch vod a jeden

závod se musel zru‰it,

pofiadatelÛm i závod-

níkÛm chuÈ a elán zÛ-

staly. Závody byly

vypsány pro tfii divi-

ze: N do 1 400 ccm,

·koda do 1 400 ccm

a Open nad 1 400 ccm. Seriálu se zúãastnilo 26 jezdcÛ z celé Moravy.

Na závûr pofiadatelé spoleãnû se starostou R˘mafiova Luìkem ·imko

ocenili prvních pût z kaÏdé divize.

Celkové v˘sledky N: 1. Bohumil Bernátek (R˘mafiov), 2. Ale‰ Tich˘

(R˘mafiov), 3. Josef Kaláb (V̆ prachtice), 4. Ladislav Îamboch

(R˘mafiov), 5. Klára Bendová (Opava). 

V divizi N byl favoritem Bohumil Bernátek z R˘mafiova, kter˘ tuto

divizi také bezpeãnû vyhrál. 

Celkové v˘sledky ·koda: 1. Luká‰ Kvapil (Val‰ov), 2. Michal

Novák (Val‰ov), 3. Pavel Skoumal (R˘mafiov), 4. Jakub ¤outil

(R˘mafiov), 5. Petr Pluháãek (Zlaté Hory). 

V divizi ·koda do 1 400 ccm bylo nûkolik kandidátÛ na celkové ví-

tûzství. Od prvního závodu bylo jasné, Ïe Luká‰ Kvapil aspiruje na

první místo. V jednotliv˘ch závodech se umisÈoval na pfiedních pozi-

cích, v posledním závodû skonãil první a tím si zajistil i celkové 

prvenství v divizi.

Celkové v˘sledky Open: 1. Martin Navrátil (Zlaté Hory), 

2. Franti‰ek Zachara (Horní Mûsto), 3. Martin Harasim

(·tûpánkovice), 4. Jifií Rabinsk˘ (Krnov), 5. Radovan Star˘ (Krnov).

Chci podûkovat za spolupráci a podporu v‰em sponzorÛm, zejména

mûstu R˘mafiovu. Podûkování patfií také startérovi Ivu Purkertovi

a v‰em traÈov˘m mar‰álÛm, ktefií se zaslouÏili o hladk˘ prÛbûh seri-

álu. Jan Dohnal

V leto‰ním autokrosovém seriálu Auto Tich˘ Cup R˘mafiov 2018 zá-

vodila jediná Ïena, Klára Bendová z Opavy. PfiestoÏe se pfiihlásila jen

do tfií závodÛ, ve dvou z nich stanula na stupních vítûzÛ a celkovû

v divizi N vybojovala páté místo. V krátkém rozhovoru se nám svû-

fiila, jak se k závodûní dostala, kdo jí pomáhá s pfiípravou vozu na

soutûÏe a zda se pfií‰tí rok zúãastní celého r˘mafiovského seriálu v au-

tokrosu.

Jak jste se dostala mezi drsné chlapy k závodûní v autokrosu?
Motivoval mû strejda mého pfiítele – pan Ciminga, kter˘ jezdí repub-

liku. Byla to pro mû velká v˘zva, nechala jsem se zlákat, postavili

jsme autokrosov˘ speciál, vloni jsme mûli premiéru a letos se dosta-

vily úspûchy.

Vy jste ze tfií závodÛ, kter˘ch jste se v R˘mafiovû zúãastnila, stála
dvakrát na bednû, jak svÛj úspûch vnímáte a kter˘ vÛz k závodÛm
pouÏíváte?
To je pravda, jednou jsem na medailové pozice nedosáhla, protoÏe

jsme nemûli auto úplnû pfiipravené na závody. Jinak jezdím

s Renaultem Megan o obsahu 1 400 ccm.

Jak˘ máte recept na úspûch? PouÏíváte nûjakou speciální techniku
jízdy?
Moje technika je asi start – cíl (smích). âlovûk to musí mít v hlavû,

i kdyÏ jezdec se nesmí bát a musí umût i trochu riskovat.

Jak se vám líbí r˘mafiovská traÈ?
TraÈ v R˘mafiovû jsem si oblíbila opravdu hodnû. Líbí se mi a ãleni-

tostí mi naprosto sedí. Vût‰inou je moc hezky upravená, opravdu 

úÏasná.

ZúãastÀujete se i závodÛ na jin˘ch tratích?
S pfiítelem se za volantem na rÛzn˘ch soutûÏích stfiídáme. Mû nechá-

vá jezdit R˘mafiov a sám jezdí jiné závody.

TakÏe vás pfií‰tí rok fandové motorismu mohou opût vidût na trati?
Já doufám, Ïe ano, pokud se nestane nûco nepfiedvídatelného. Chtûla

bych odjet cel˘ seriál v R˘mafiovû, a pokud se podafií, taky závody

v Pfierovû.

Nezb˘vá tedy neÏ popfiát hodnû úspûchÛ do pfií‰tí sezóny a co nejví-
ce dobr˘ch v˘sledkÛ.
Dûkuji mockrát.

My dûkujeme za rozhovor. JiKo

Úspû‰ní autokrosoví jezdci pfievzali ocenûní

Ocenûní také pfievzali nejstar‰í úãastník zá-
vodÛ Ladislav Îamboch z R˘mafiova a jediná
Ïena – Klára Bendová z Opavy

rozhovor

V nedûli 11. listopadu se na opavské kuÏelkáfiské dráze konal poslední turnaj
v kuÏelkách tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ zapoãítávan˘ do seriálu âeského
poháru 2018. Na drahách se vystfiídalo tfiicet hráãÛ z celé âeské republiky.

Kategorie TPM byla zastoupena pouze dvûma hráãi a dobfie si v ní

vedl ná‰ Miroslav Grebenár (KK Jiskra R˘mafiov), kter˘ sice skonãil

druh˘ s rozdílem pûti bodÛ za prvním Lubomírem âervinkou

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii ukonãili leto‰ní sezónu
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z Opavy (431 b.), pfiesto mu to staãilo na cel-

kové vítûzství v leto‰ním roãníku.

V kategorii LP2 bojoval Ivo Mrhal 

(KK Jiskra R˘mafiov), kter˘ ziskem 

364 bodÛ uhájil stfiíbrnou pfiíãku za zlat˘m

Janem ·merdou (KK Blansko – 418 b.)

a pfied tfietím Josefem Zouharem 

(KK Blansko – 334 b.). Celkovû skonãil

Ivo Mrhal rovnûÏ druh˘.

Jako o nejlep‰ím skokanovi sezóny se dá ho-

vofiit o Jifiím Polá‰kovi (KK Jiskra

R˘mafiov), ten letos dosahoval prÛbûÏnû

skvûl˘ch v˘sledkÛ, které mu vynesly nejen

titul nejlep‰ího kuÏelkáfie âeského poháru

2018 v kategorii LP1, ale také titul

Nejlep‰ího kuÏelkáfie roku 2018. V Opavû

podal skvûl˘ v˘kon a ziskem 427 bodÛ si za-

jistil prvenství pfied druh˘m Josefem

Ka‰parem a tfietím Josefem Klechem (oba

z Horního Bene‰ova). 

PfiestoÏe lídr soutûÏe a dvacetinásobn˘ mis-

tr âR Zdenûk Doãkálek musel ze zdravotních dÛvodÛ ze soutûÏe

odstoupit, jeho poãáteãní v˘kony v kategorii TPM mu vynesly

v âeském poháru 2018 tfietí místo. Tímto v˘konem se podle sv˘ch

slov také definitivnû louãí se svou kuÏelkáfiskou kariérou.

Celkové v˘sledky âeského poháru 2018:
LP1
1. Jifií Polá‰ek (KK Jiskra R˘mafiov) 88 bodÛ

2. Petr Kumstát (KK Blansko) 57 bodÛ

3. Oldfiich Neuverth (Opava) 48 bodÛ

LP2 
1. Jan ·merda (KK Blansko) 82 bodÛ

2. Ivo Mrhal (KK Jiskra R˘mafiov) 59 bodÛ

3. Josef Zouhar (KK Blansko) 46 bodÛ

TPM 
1. Miroslav Grebenár (KK Jiskra R˘mafiov) 74 bodÛ

2. Lubomír âervinka (Opava) 69 bodÛ

3. Zdenûk Doãkálek (KK Jiskra R˘mafiov) 39 bodÛ

JiKo, fota: Petr Kumstát

V sobotu 8. prosince se na kuÏelnû KK Jiskra R˘mafiov konalo Mistrovství âeské
republiky v kuÏelkách tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ. Zúãastnilo se ho dvaadva-

cet hráãÛ z celé âeské republiky, ktefií uspûli v kvalifikaci. Slavnostní zahájení se
uskuteãnilo za úãasti starosty Luìka ·imko a místostarostky Lenky Vavfiiãkové.

R˘mafiovská kuÏelna byla dûji‰tûm mistrovství âR

Mistr âR a vítûz âeského poháru 2018 Jifií
Polá‰ek (vpravo)

Vítûz âeského poháru 2018 v kategorii TPM
Miroslav Grebenár (vpravo)

MâR v kuÏelkách tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ bylo zahájeno za 
úãasti starosty Luìka ·imko a místostarostky Lenky Vavfiiãkové

Vítûzové kategorie TPM, zleva Lubomír âervinka, Miroslav
Grebenár a Zdenûk Doãkálek

Vítûzná kategorie LP1, uprostfied Jifií Polá‰ek Vítûzní kuÏelkáfii kategorie LP2, první vlevo Ivo Mrhal
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R˘mafiov‰tí hráãi usilovali o trofeje nejvy‰‰í a skuteãnû ve v‰ech ka-

tegoriích získali medaile. Zdenûk Doãkálek v kategorii TPM se zis-

kem 501 bodÛ s pfiehledem zvítûzil a stal se jednadvacetinásobn˘m

mistrem âeské republiky. Tímto v˘konem se louãí s kuÏelkáfiskou

kariérou. Dal‰í umístûní na‰ich kuÏelkáfiÛ uvádí tabulka.

TPM
1. Zdenûk Doãkálek (KK Jiskra R˘mafiov) 501 bodÛ

2. Lubomír âervinka (Opava) 446 bodÛ

3. Miroslav Grebenár (KK Jiskra R˘mafiov) 421 bodÛ

LP1
1. Jifií Polá‰ek (KK Jiskra R˘mafiov) 418 bodÛ

2. Petr Kumstát (KK Blansko) 386 bodÛ

3. Josef Ka‰par (Horní Bene‰ov) 376 bodÛ

LP2
1. Jan ·merda (KK Blansko) 437 bodÛ

2. Ivo Mrhal (KK Jiskra R˘mafiov) 406 bodÛ

3. Josef Zouhar (KK Blansko) 372 bodÛ

„Dûkuji pfiedsedovi kuÏelkáfiÛ Ladislavu Stárkovi, Romanû
Valové, Jaroslavu Heblákovi, Jaroslavu Tezelemu, Michalu
Ihnátovi, Antonínu Sochorovi, Janu Sochorovi a ·tûpánu
Chárníkovi, bez jejichÏ pomoci by se turnaj pofiádal jen stûÏí – ve-
lice mi pomohli. Dûkuji také Jifiímu Polá‰kovi za práci rozhodãí-
ho a starostovi a místostarostce, Ïe pfii‰li na zahájení. Podûkování
patfií i sponzorÛm: mûstu R˘mafiovu, Mûstskému muzeu R˘mafiov,
RD R˘mafiov a Klempífiství Pipa,“ shrnul Zdenûk Doãkálek. 

JiKo z podkladÛ ZdeÀka Doãkálka
Fota: Radmila a Jifií Polá‰kovi
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Soukromá fiádková inzerce
• Prodám nábytek systém „SOFT plus“ (variabilní sestavení), bo-

rovice, rozkládací pracovní stÛl + 2 kontejnery, nástûnn˘ kovov˘

vû‰ák se zrcadlem. Tel.: 607 918 220, foto za‰lu e-mailem na vy-

Ïádání.

• Dobr˘ den, máme zájem o koupi bytu (v cihlovém domû) / ro-
dinného domu v oblasti R˘mafiov, Janovice, Stará Ves. Prosím RK

nevolat. S pozdravem Marek a Jana, tel.: 777 202 088, marek.e-

bert@email.cz.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 11. 1. 2019

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek

3. 1. 2019  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
1/2019
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