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Budova b˘valého soudu zaãala 
slouÏit dûtem a ãtenáfiÛm knihovny

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

Vánoãní stromeãek na námûstí 
si nazdobily i dûti M· R˘mafiov

R˘mafiov‰tí a ozimeãtí seniofii vyjeli 
na reciproãní náv‰tûvu

První body v sezónû lyÏafisk˘ch dálkov˘ch
bûhÛ pro Václava Sedláãka

ročník XXI.
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R˘mafiovsk˘ advent 2019

Advent zahájila moderátorka Barbora Niedobová se starostou 
Luìkem ·imko a místostarostkou Lenkou Vavfiiãkovou Na pódiu vystoupili klienti Kouzelné bufiinky

Ve stánku bylo moÏné zakoupit v˘robky dûtí z Matefiské ‰koly R˘mafiovNasvícení vánoãního stromu a radnice umocÀovalo sváteãní atmosféru

V prostorách radnice pfiipravily Matefiská ‰kola R˘mafiov se Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov vánoãní dílnu pro dûti a rodiãe

... a ‰umpersk˘ Haleluja Band JiKo, fota: Jana Krajãová
Po rozsvícení vánoãního stromu zahrál a zazpíval bfiidliãensk˘ sbor
Bernardini
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VáÏení spoluobãané, 
dovolte nám, abychom Vám popfiáli pfiíjemné a poklidné proÏití vá-
noãních svátkÛ v kruhu Va‰ich nejbliÏ‰ích. Doufáme, Ïe sváteãní
ãas vyuÏijete k odpoãinku a naãerpání energie, ale také k bilan-
cování uplynulého roku a zamy‰lení nad v‰ím, na co Vám v dne‰-
ní uspûchané dobû nezb˘vá ãas.
Pfiejeme Vám zdraví, ‰tûstí a optimismus, abyste mûli nejen po ce-
l˘ pfií‰tí rok radost a uspokojení ze své práce a ze svého Ïivota.

Ing. Ludûk ·imko                 Ing. Lenka Vavfiiãková
starosta                               místostarostka

Novoroãní pfiání starosty a místostarostky R˘mafiova

Foto na titulní stranû: Jana Krajãová – V prostorách radnice pfiipravily Matefiská ‰kola R˘mafiov se Stfiediskem volného ãasu R˘mafiov vá-
noãní dílnu pro dûti a rodiãe
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Ve ãtvrtek 19. listopadu se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo osmé fiádné zasedání zastupitelstva mûsta. Na pro-

gramu byla zpráva o hospodafiení mûsta k 31. fiíjnu, v˘hled hospoda-

fiení k 31. prosinci, II. návrh rozpoãtu na rok 2020, návrh rozpoãtu so-

ciálního fondu mûsta na rok 2020 a návrh stfiednûdobého v˘hledu

rozpoãtu mûsta na roky 2020–2023. Dal‰ími body byly aktualizace

pravidel pro prodej nemovitostí, majetkové záleÏitosti, aktualizace 

obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta o místním poplatku za odpady a vy-

hlá‰ky o místních poplatcích od 1. ledna 2020. Zastupitelé dále pro-

jednávali roz‰ífiení podpory lékafiÛ na dal‰í zdravotnické sluÏby

a schválili pojmenování nové ulice.

Zastupitelstvo projednalo celkem osmaãtyfiicet bodÛ. V úvodu jedná-

ní blahopfiál starosta Ludûk ·imkom k narozeninám zastupitelÛm

Janu Cutákovi a Vlastimilu Baranovi.

Aktualizace pravidel pro prodej nemovitostí

Zastupitelé mûsta R˘mafiova pfiijali nová Pravidla o prodeji nemovi-

tostí z majetku mûsta fyzick˘m a právnick˘m osobám. 

Kupní ceny nemovitostí se novû stanoví tak, Ïe k prodejÛm nemovi-

tostí bude vÏdy zpracován znaleck˘ posudek na urãení obvyklé ceny.

Pro kupující to bude znamenat, Ïe nebudou pfiedem znát pfiesnou

kupní cenu a náklady na pfievod nemovitostí vzrostou o cenu za zpra-

cování znaleckého posudku. Pro mûsto to bude ale nezpochybniteln˘

právní úkon, protoÏe povinnost prodávat majetek za obvyklou cenu

vypl˘vá ze zákona o obcích. Odchylka od ceny obvyklé (niÏ‰í cena)

musí b˘t vÏdy zdÛvodnûna, v opaãném pfiípadû je právní jednání ne-

platné.

Znaleck˘ posudek bude zaji‰Èovat kupující. Jen v pfiípadech staveb-

ních pozemkÛ, nebo pokud bude vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení a bude

tfieba znát pfiedem minimální nabídkovou cenu, bude posudek objed-

nán pfiímo mûstem. Pro stanovení základní ceny nemovitosti bude

moÏné pouÏít i znaleck˘ posudek zpracovan˘ v dobû 24 mûsícÛ pfied

rozhodnutím o prodeji. Smyslem je neprodraÏovat nákup pozemku

kupujícím o náklady na znaleck˘ posudek a vyuÏít znaleck˘ posudek

z dfiíve realizovan˘ch srovnateln˘ch prodejÛ (napfi. pozemkÛ pod ga-

ráÏemi ve stejné lokalitû) nebo u prodejÛ, kde jde o zanedbatelnou

v˘mûru. O vyuÏití pfiedchozích posudkÛ rozhodne zastupitelstvo pfii

schválení zámûru.

Obsahem úpravy pravidel bylo i prodlouÏení lhÛty pro získání sta-

vebního povolení z 12 na 18 mûsícÛ od uzavfiení smlouvy o budoucí

smlouvû kupní (SBSK), smluvní pokuta 5 % z kupní ceny bez DPH,

pokud kupující nezíská pfiíslu‰né stavební povolení v dané lhÛtû

a SBSK zanikne, a sankce 150 000 korun pfii nedodrÏení termínu ko-

laudace (2 roky od podpisu kupní smlouvy) v pfiípadû prodeje po-

zemkÛ urãen˘ch k v˘stavbû rodinn˘ch domÛ (RD), které mûsto pro

v˘stavbu RD zainvestovalo a pfiipravilo anebo na nû získalo dotaci.

Aktuální verze Pravidel o prodeji nemovitostí z majetku mûsta fyzic-

k˘m a právnick˘m osobám je dostupná na stránkách mûsta pod od-

kazem „Prodeje, pronájmy, sluÏebnosti“.

Aktualizace vyhlá‰ky o místním poplatku za odpady

Zastupitelstvo mûsta vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfie-

pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, která

zachovává sazbu poplatku ve v˘‰i 700 Kã za kalendáfiní rok.

Obecnû závazná vyhlá‰ka o místním poplatku musí b˘t vydávána

kaÏdoroãnû – musí dojít k aktualizaci údajÛ o nákladech a poãtech

poplatníkÛ. Podle úãetních údajÛ z roku 2018 mûsto zaplatilo za sbûr

a svoz tuhého komunálního odpadu celkem 7 286 186 korun. Pfii po-

ãtu 8 644 poplatníkÛ ãiní náklady na poplatníka 842,92 korun.

Na rok 2020 bylo schváleno zachování tohoto poplatku i pfiesto, Ïe

skuteãné náklady na svoz v roce 2019 dále vzrostly a rozdíl, kter˘

mûsto z pfiijat˘ch poplatkÛ nepokryje, hradí z vlastního rozpoãtu.

Vyhlá‰ku lze najít na webov˘ch stránkách mûsta v ãásti „Obecnû zá-

vazné vyhlá‰ky“.

Aktualizace vyhlá‰ky o místních poplatcích

Zastupitelstvo mûsta vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2019,

o místních poplatcích (psi, vefiejné prostranství). Aktualizace vyhlá‰-

ky je vyvolána novelizací zákona ã. 565/1990 Sb. Pfiedev‰ím jde 

o novou definici drÏitele psa, novou textaci zákonného osvobození

pro vybrané drÏitele psÛ a omezení sazby poplatku pro osoby star‰í

65 let. Dfiíve stanovené sazby se nemûní.

Vyhlá‰ku lze najít na webov˘ch stránkách mûsta.

Trvalé oznaãování psÛ je povinné

Zastupitelstvo mûsta zru‰ilo obecnû závaznou vyhlá‰ka ã. 01/2009,

o trvalém oznaãování psÛ na území mûsta R˘mafiova, protoÏe povin-

nost trvalého oznaãení v‰ech psÛ na území âeské republiky mikroãi-

pem je od 1. ledna 2020 dána novelou veterinárního zákona. Od

tohoto data bude povinné oãkování psa proti vzteklinû platné pouze

v pfiípadû, Ïe je pes oznaãen˘ mikroãipem. ·tûÀata musí b˘t oznaãe-

na mikroãipem nejpozdûji v dobû prvního oãkování proti vzteklinû

(tedy nejpozdûji v pÛl roce vûku). Mikroãipem nemusí b˘t oznaãeni

psi, ktefií mají jasnû ãitelné tetování provedené pfied 3. 7. 2011.

Pofiizovací cena mikroãipu se pohybuje mezi 120–450 Kã a závisí na

jeho typu. Dal‰í ãástku si soukromí veterinární lékafii úãtují za jeho

aplikaci. Za psa bez oznaãení bude od roku 2020 hrozit správní fiíze-

ní s uloÏením aÏ 20tisícové pokuty, protoÏe na psa bude pohlíÏeno,

jako by nemûl platné oãkování proti vzteklinû.

Pfiíslu‰ná novela veterinárního zákona zavádí povinné oznaãení pouze
u psÛ, ale pokud chovatel se sv˘m zvífietem plánuje cestu do zahraniãí,
vztahuje se povinnost oznaãení zvífiete mikroãipem stanovená evrop-
skou legislativou jiÏ fiadu let nejen na psy, ale také na koãky a fretky.

Mûsto roz‰ifiuje podporu lékafiÛ 
na dal‰í zdravotnické sluÏby

V dubnu 2016 schválili zastupitelé formu podpory pro lékafie, ktefií

v R˘mafiovû provozují praxi. Jde zejména o poskytnutí bezúroãné ná-

vratné pÛjãky na zakoupení nebo vybavení ordinace do v˘‰e aÏ 

500 tis. korun, pfiednostní pfiidûlení bytu nebo pfiípadné poskytnutí

pomoci pfii zaji‰tûní zamûstnání pro partnera. Smyslem bylo v maxi-

mální moÏné mífie podpofiit fie‰ení neutû‰ené situace v oblasti zdra-

votnictví v na‰em regionu. V souãasné dobû vyvstala potfieba podpo-

fiit nejen lékafie, ale i dal‰í nelékafiské zdravotnické sluÏby, které v na-

‰em mûstû chybí. Aktuálnû mûsto fie‰í Ïádost o pÛjãku dentální hygi-

enistky, která chce v R˘mafiovû zahájit praxi. 

Z jednání zastupitelstva

Aktuálnû z mûsta
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Zastupitelé schválili roz‰ífiení podpory dosud poskytované pouze lé-

kafiÛm za stejn˘ch podmínek i poskytovatelÛm nelékafisk˘ch zdra-

votnick˘ch sluÏeb. Îádosti o podporu budou nadále schvalovány 

orgány mûsta po posouzení dÛleÏitosti konkrétní sluÏby pro obãany.

R˘mafiov má novou ulici – Kruhovou

V katastrálním území místní ãásti Edrovice vznikají nové lokality pro

v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. V souãasné dobû mají Edrovice pouze tfii

ulice: Julia Fuãíka, Javorovou a Karla Schinzela. Nová v˘stavba ro-

dinn˘ch domÛ vznikne za ulicí Karla Schinzela smûrem ke hfibitovu.

V druhé etapû v˘stavby se poãítá se tfiinácti rodinn˘mi domy. Novû

vzniklá ulice vychází z ulice Julia Fuãíka v místech za kapliãkou a fia-

dov˘mi garáÏemi. Odtud smûrem do svahu tvofií nepravideln˘ kru-

hov˘ obrazec a vrací se zpût na ulici Julia Fuãíka. S ulicí Karla

Schinzela není prÛjezdná, je pouze prÛchodná chodníkem.

Podle zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), je pojme-

nování ulic v kompetenci zastupitelstva mûsta. Na doporuãení rady

mûsta schválili zastupitelé pro novou ulici v katastrálním území

Edrovice název Kruhová. Foto a text: JiKo, zdroj: materiály ZM

Pozvánka na besedu vedení mûsta s obãany
Vedení mûsta R˘mafiova zve v‰echny obãany na setkání, které se uskuteãní 8. ledna 2020 od 17:00 ve velkém sále Stfiediska volného
ãasu na OkruÏní ulici. Beseda je souãástí pfiípravy Strategického plánu rozvoje mûsta R˘mafiova do roku 2030, kter˘ pro mûsto zpraco-

vává spoleãnost pro regionální ekonomické poradenství GaREP, spol. s r. o., Brno. 

Na setkání budou mimo jiné prezentovány v˘sledky dotazníkového ‰etfiení, které probûhlo v letních mûsících. Souãástí besedy bude v˘-

stava prací ÏákÛ Základní ‰koly R˘mafiov na téma: Co se mi líbí v R˘mafiovû.

Pfiijìte nám fiíct svÛj názor na dal‰í rozvoj mûsta a jeho budoucnost. Ing. Ludûk ·imko, starosta
Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Mûsto R˘mafiov dlouhodobû fie‰í nedostatek zubních lékafiÛ ve mûs-

tû i okolí, a proto velmi oceÀuje zájem nové zubní lékafiky zahájit zde

v roce 2020 provoz zubní ordinace. Vzhledem k tomu, Ïe

v R˘mafiovû nejsou aktuálnû Ïádné vyhovující volné prostory, kde by

mohla b˘t tato ordinace umístûna, rozhodli zastupitelé o rekonstruk-

ci objektu Bartákova ã. 602/21, R˘mafiov k tomuto úãelu. V minu-

losti byl objekt vyuÏíván jako jesle, v dobû pfiestavby Stfiediska vol-

ného ãasu slouÏily jeho prostory volnoãasov˘m aktivitám a redakci

R˘mafiovského horizontu. Po pfiestûhování SVâ zpût do opraven˘ch

prostor v roce 2013 zÛstal objekt bez vyuÏití. V budovû Bartákova 

ã. 602/21 bude tedy mûsto v budoucnu soustfiedit v‰echny nové zá-

jemce o provozování lékafisk˘ch nebo zdravotnick˘ch sluÏeb.

Rekonstrukce objektu spoãívá v dispoziãní úpravû prvního nadzemního

podlaÏí tak, aby prostory vyhovovaly poÏadavkÛm na provoz ordinace

zubního lékafie a také ordinace pro dentální hygienu, vãetnû ãekárny

a hygienického zázemí pro personál a pacienty. Souãástí pfiestavby je od-

stranûní stávajících a vyzdûní dûlicích pfiíãek, opravy omítek, v˘mûna 

oken a dvefií, v˘mûna podlahov˘ch krytin, obkladÛ, dlaÏeb a zafiizova-

cích pfiedmûtÛ, nové rozvody elektroinstalace, vody, spla‰kové kanaliza-

ce a topení a umístûní nové kotelny vã. komínu. Vnûj‰í úpravy zahrnují

zfiízení zpevnûné odstavné plochy a pfiístupového chodníku k hlavnímu

vstupu, kter˘ bude novû vést ze zahrady a bude bezbariérov˘.

Realizace stavby byla rozdûlena do dvou etap. První etapa zahrnova-

la demontáÏ pÛvodních rozvodÛ tepla a radiátorÛ, provedení nov˘ch

rozvodÛ, osazení nov˘ch otopn˘ch tûles a zfiízení plynové kotelny –

v‰e provedla spoleãnost Teplo R˘mafiov, s. r. o. Tato etapa je jiÏ do-

konãena a nyní probíhají dal‰í stavební práce dle projektové doku-

mentace. Na stavební práce mimo rozvody topení a novou kotelnu

bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, které vyhrála spoleãnost R˘mstav CZ,

spol. s r. o., s nabídkovou cenou 2 913 865,5 korun. Aktuálnû probí-

há realizace stavebních úprav s pfiedpokladem dokonãení do 90 dnÛ.

Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Mûsto pfiipravuje prostory pro zubní lékafie

V souãasné dobû probíhají stavební práce na retenãní nádrÏi na levém

bfiehu Podolského potoka (pod ãerpací stanicí ve smûru na Janovice).

Retenãní nádrÏ bude slouÏit pro zadrÏení de‰Èové vody pfied jejím vy-

pu‰tûním do Podolského potoka, kter˘ tím bude chránûn pfied zahlce-

ním sráÏkovou vodou z pfiívalov˘ch de‰ÈÛ. Souãástí stavby je i odbûr-

né zafiízení, dále napou‰tûcí a odtokové potrubí, zfiízení pfiíjezdu ke

stavbû pomocí stávajícího sjezdu ze silnice I/11 – ulice Opavské a te-

rénní úpravy kolem nové vodní nádrÏe. Maximální plocha vodní hla-

diny bude 8280 m2, hloubka cca 2,1 m a délka hráze 200 m. Stavební

práce provádí vítûz v˘bûrového fiízení – spoleãnost Rovina stavební, 

a. s., se sídlem v Hulínû, za nabídkovou cenu 5 065 950 korun.

Pfiedpoklad dokonãení je v bfieznu 2020. Na tuto akci má mûsto pfiíslib

dotace ve v˘‰i 4 mil. korun z programu Ministerstva zemûdûlství âR.

Souãasnû s retenãní nádrÏí na Podolském potoce byla realizována re-

tenãní nádrÏ na Mudlovém potoku. Ta se nachází severnû od

R˘mafiova, cca 2 km proti proudu od rybníka u lomu. Retenãní nádrÏ

byla zfiízena na levém bfiehu koryta Mudlového potoka, v pfiirozenû

vytvofiené údolní nivû, v zapojeném lesním porostu. Retenãní nádrÏ

bude plnit funkci zpomalení odtoku vody z území a zv˘‰í akumulaci

vody v krajinû. Je fie‰ena jako obtoãná a nyní bude napu‰tûna

z Mudlového potoka pomocí stavidla a otevfieného pfiivadûãe.

MoÏnost vypu‰tûní nádrÏe bude zaji‰tûna poÏerákem. Celková plo-

Dokonãují se práce na opatfieních k zadrÏování vody v krajinû

Fota: JiKo
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cha nádrÏe je 1760 m2, hloubka vody cca 1,4 m. Stavební práce pro-

vedl vítûz v˘bûrového fiízení – spoleãnost Rovina stavební, a. s., IâO:

45 19 30 96, se sídlem Hulín, KromûfiíÏská 134, za nabídkovou cenu

1 543 754 korun. Nyní probíhá administrace projektu a pfiíprava ãer-

pání dotace z programu Ministerstva zemûdûlství âR v celkové v˘‰i

cca 1 235 tis. korun.

Miroslav Sigmund, odbor regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov
Fota: archiv odboru regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov

Retenãní nádrÏ pod ãerpací stanicí

Retenãní nádrÏ na Mudlovém potoce

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

Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení
na obsazení pracovního místa podle § 7 zákona ã. 312/2002 Sb., 

o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní

STAROSTA MùSTA R¯MA¤OVA VYHLA·UJE
V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ

na pozici tajemníka/tajemnice Mûstského úfiadu R˘mafiov
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. dubna 2020, popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zafiazení: 12. platová tfiída – v souladu se

zákonem ã. 262/2006 Sb., záko-
níkem práce, a nafiízením vlády
ã. 341/2017 Sb., o platov˘ch po-
mûrech zamûstnancÛ ve vefiej-
n˘ch sluÏbách a správû, v‰e ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 
+ moÏnost pfiiznání osobního pfií-
platku + pfiíplatek za vedení

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém za-
mûstnaneck˘ch v˘hod

Popis pracovní ãinnosti:
Plnûní úkolÛ tajemníka dle ustanovení § 110 zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platném znûní, zejména:
• komplexní zaji‰Èování pfieneseného v˘konu státní správy

a koordinace a usmûrÀování ãinnosti zamûstnancÛ obce s roz-
‰ífienou pÛsobností, 

• komplexní zaji‰Èování pracovnûprávních vztahÛ zamûstnancÛ
obce vã. jejich odmûÀování, 

• zaji‰Èování plnûní úkolÛ usnesení orgánÛ obce s roz‰ífienou
pÛsobností a dal‰ích úkolÛ,

• zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti s v˘jimkou vûcí,
které jsou zákonem svûfieny radû obce nebo zvlá‰tnímu orgá-
nu obce,

• plnûní úkolÛ uloÏen˘ch zastupitelstvem obce, radou obce ne-
bo starostou,
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• stanovování platÛ podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ v‰em
zamûstnancÛm obce zafiazen˘m do obecního úfiadu, 

• plnûní úkolÛ statutárního orgánu zamûstnavatele podle zvlá‰t-
ních právních pfiedpisÛ vÛãi zamûstnancÛm obce zafiazen˘m
do obecního úfiadu, 

• vydávání spisového fiádu, skartaãního fiádu a pracovního fiádu
obecního úfiadu a dal‰ích vnitfiních smûrnic obecního úfiadu,
nevydává-li je rada obce,

• úãast na zasedání zastupitelstva obce a schÛzích rady obce
s hlasem poradním,

• dal‰í agenda a ãinnost vypl˘vající z platn˘ch právních pfied-
pisÛ vztahujících se k v˘konu funkce vedoucího úfiadu – ta-
jemníka obecního úfiadu.

Zákonné poÏadavky na zájemce:
(dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samos-
právn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch pfiedpisÛ, v platném znûní): 
• fyzická osoba, která dosáhla vûku 18 let,
• státní obãan âeské republiky nebo cizí státní pfiíslu‰ník s tr-

val˘m pobytem v âeské republice, kter˘ ovládá ãesk˘ jazyk,
• zpÛsobilost k právním úkonÛm,
• trestní bezúhonnost,
• ovládání jednacího jazyka,
• splnûní dal‰ích pfiedpokladÛ podle § 2 a § 4 zákona 

ã. 451/1991 Sb., kter˘m se stanoví nûkteré dal‰í pfiedpoklady
pro v˘kon nûkter˘ch funkcí ve státních orgánech a organiza-
cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (tj. negativní lustraãní 
osvûdãení a ãestné prohlá‰ení). Pfiedpoklady podle tohoto 
ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971;

(dle § 5 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samos-
právn˘ch celkÛ a o zmûnû nûkter˘ch pfiedpisÛ, v platném znûní): 
• minimálnû 3 roky praxe v prÛbûhu 8 let bezprostfiednû pfied-

cházejících jmenování do funkce:
a) jako vedoucí zamûstnanec nebo
b) pfii v˘konu správních ãinností v pracovním pomûru 

k územnímu samosprávnému celku nebo pfii v˘konu státní
správy v pracovním nebo sluÏebním pomûru ke státu nebo 

c) ve funkci ãlena zastupitelstva územního samosprávného
celku dlouhodobû uvolnûného pro v˘kon této funkce;

(dle § 110 odst. 6 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfií-
zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ):
• nesmí vykonávat funkce v politick˘ch stranách a v politic-

k˘ch hnutích.
Jiné poÏadavky na zájemce:
PoÏadované vzdûlání:
• vysoko‰kolské v magisterském nebo bakaláfiském studijním

programu.
PoÏadované znalosti a dovednosti:
• znalost právních pfiedpisÛ v oblasti vefiejné správy a v perso-

nální oblasti vztahující se k vykonávané práci (zejména záko-
na ã. 128/2000 Sb., o obcích, zákona ã. 312/2002 Sb., o úfied-
nících územních samosprávn˘ch celkÛ, zákona ã. 262/2006
Sb., zákoníku práce, apod.),

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, aktivní fiidiãská praxe,
• zku‰enost s vedením kolektivu, organizaãní a komunikaãní

schopnosti.
V̆ hodou:
• zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti dle § 21 a násl. zákona

ã. 312/2002 Sb., pokud ji uchazeã nemá, je nutno ji vykonat
do 18 mûsícÛ od vzniku pracovního pomûru,

• znalost cizího jazyka,
• zku‰enosti s administrací projektÛ z dotací, zejména EU,
• praxe ve státní správû nebo samosprávû.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002
Sb. musí obsahovat:
• oznaãení v˘bûrového fiízení,

• 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 po-

bytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• kontaktní údaje – telefonní ãíslo a e-mailovou adresu,
• datum a podpis uchazeãe.

V˘ãet dokladÛ, které zájemce k písemné pfiihlá‰ce pfiiloÏí: 
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch

znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto
v˘bûrového fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u ci-
zích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bez-
úhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad
domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m pro-
hlá‰ením,

• ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání,
• osvûdãení Ministerstva vnitra âR (tzv. lustraãní osvûdãení)

podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona ã. 451/1991 Sb., kter˘m
se stanoví nûkteré dal‰í pfiedpoklady pro v˘kon nûkter˘ch
funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, popfi. jeho ovûfiená kopie (nebo ãestné prohlá-
‰ení o jeho vyÏádání) – nevztahuje se na uchazeãe narozené
po 1. 12. 1971,

• ãestné prohlá‰ení o splnûní pfiedpokladÛ podle § 2 odst. 1
písm. d) aÏ h) zákona ã. 451/1991 Sb. – nevztahuje se na 
uchazeãe narozené po 1. 12. 1971,

• ãestné prohlá‰ení podle § 7 odst. 2 zákona ã. 312/2002 Sb., 
tj. potvrzení pfiedpokladÛ podle § 5 zákona ã. 312/2002 Sb.
(délka praxe),

• ãestné prohlá‰ení o splnûní pfiedpokladÛ podle § 110 odst. 6
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platném
znûní,

• souhlas se zpracováním poskytnut˘ch osobních údajÛ pro 
úãely tohoto v˘bûrového fiízení, 

• pfiíp. kopie osvûdãení o absolvování dal‰ího vzdûlávání ãi
kurzÛ.

Místo podání pfiihlá‰ky: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru
230/1, 795 01 R˘mafiov

ZpÛsob podání: na v˘‰e uvedené adrese osobnû v podatelnû ne-
bo po‰tou v obálce oznaãené „V̆ bûrové fiízení TAJEMNÍK/TA-
JEMNICE MùSTSKÉHO Ú¤ADU R˘mafiov – Neotvírat“ a do-
ruãené nejpozdûji v den stanovené lhÛty pro podání pfiihlá‰ky.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 28. 2. 2020
Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového
fiízení zafiazeny.

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. 
Souhlas se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûn a dostupn˘
ke staÏení na webov˘ch stránkách mûsta: www.rymarov.cz. 
Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními 
údaji a v˘pis z rejstfiíku trestÛ zaslány doporuãenou zásilkou zpût
uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Ludûk ·imko, sta-
rosta mûsta R˘mafiova, tel.: 554 254 130, popfi. Ing. Lenka
Vavfiiãková, místostarostka mûsta R˘mafiova, tel: 554 254 131.

Ing. Ludûk ·imko
starosta mûsta R˘mafiova, v. r.
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

STAROSTA MùSTA R¯MA¤OV VYHLA·UJE
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

v˘bûrové fiízení
na pozici referenta odboru regionálního rozvoje – technik investic

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 01. bfiezna 2020 popfi. dle dohody
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 
Pracovní úvazek: 1,0 
Platová zafiazení: 10. platová tfiída v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoník 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, 
+ moÏnost pfiiznání osobního pfiíplatku

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 územních

samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky:
PoÏadované vzdûlání: 
• min. stfiední vzdûlání stavebního smûru s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon); popfi.
• min. stfiední vzdûlání technického smûru s maturitní zkou‰kou (zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon), s min. praxí 1 rok v investiãní

v˘stavbû; popfi.
• ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo magisterském studijním oboru stavebního smûru nebo vy‰‰í odborné vzdûlání

stavebního smûru (zákon ã. 111/1998 Sb., zákon o vysok˘ch ‰kolách); popfi. 
• ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo magisterském studijním oboru technického smûru nebo vy‰‰í odborné vzdûlání

technického smûru (zákon ã. 111/1998 Sb., zákon o vysok˘ch ‰kolách), s min. praxí 1 rok v investiãní v˘stavbû;
• dobrá znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft Office, internet)
• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní schopnosti, schopnost t˘mové práce, odolnost vÛãi stresu,
V̆ hodou:
• znalost rozpoãtování a cenové soustavy stavebních prací,
• orientace v zákonû ã. 134/2016 Sb., o zadávání vefiejn˘ch zakázek, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

orientace v zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích (o obecním zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní zabezpeãení investiãních akcí mûsta, zastupování investora zejména pfied dotãen˘mi orgány státní správy, zaji‰tûní projek-

tové pfiípravy, kontrolní a administrativní ãinnost ve vztahu k investiãním akcím, 
• tvorba plánÛ investic a oprav,
• zpracování podkladÛ pro Ïádosti o dotace,
• pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení (pfiedmût plnûní, technické poÏadavky).

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 obãana,
• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte 
• Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kající se poÏadavkÛ to-

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

dan˘ 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 podání pfiihlá‰ky: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

ZpÛsob podání: na v˘‰e uvedené adrese osobnû v podatelnû nebo po‰tou oznaãené „V̆ bûrové fiízení Referent regionálního rozvoje -
Neotvírat“, doruãeno nejpozdûji v den stanovené lhÛty pro podání pfiihlá‰ky.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. 01. 2020

Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového fiízení zafiazeny.

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. 
Souhlas se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûn a dostupn˘ ke staÏení na webov˘ch stránkách mûsta: www.rymarov.cz. 
Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Miroslav Sigmund, tel. 554 254 316, popfi. personalist-
ka Ing. Ivana Nûmcová, tel. 554 254 122. Ing. Ludûk ·imko v. r., starosta mûsta R˘mafiov
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Byterm R˘mafiov v leto‰ním roce ukonãil tfietí etapu zateplování by-

tov˘ch domÛ mûsta s finanãní podporou Ministerstva pro místní roz-

voj z programu IROP, v˘zvy ã. 37 Energetické úspory v bytov˘ch do-

mech (dále jen IROP). V loÀském roce byly ukonãeny práce na za-

teplení domÛ Bartákova 13, Julia Fuãíka 89, 90, 91 a NádraÏní 1,

R˘mafiov. Celkové náklady na zateplení domÛ vã. projektové pfiípra-

vy, práce koordinátora bezpeãnosti práce na stavbû, autorského

a technického dozoru byly 15 135,3 tis. korun. Ke v‰em domÛm jsme

obdrÏeli dotace, které ãinily 3 992,7 tis. korun.

Doposud bylo zkolaudováno zateplení bytového domu U Rybníka 2

a v nejbliÏ‰í dobû probûhne kolaudace zateplení bytov˘ch domÛ

Opavská 22 a Tomá‰e Matûjky 3 v R˘mafiovû.

Revitalizace domu U Rybníka 2 obná‰ela zateplení fasády a soklu,

podlahy na pÛdû. V̆ bûrové fiízení na revitalizaci domu vyhrála firma

STAS, v. o. s., a koneãná cena zateplení vã. projektové pfiípravy, prá-

ce koordinátora bezpeãnosti práce na stavbû, autorského a technické-

ho dozoru byla 2 638,9 tis. korun.

Revitalizace domu Opavská 22 spoãívala ve v˘mûnû v‰ech oken

a vstupních dvefií, zateplení fasády a soklu, vik˘fiÛ a podlahy na pÛ-

dû. V̆ bûrové fiízení na revitalizaci domu vyhrála firma STAS, v. o. s.,

a koneãná cena zateplení byla 3 683,6 tis. korun. Nov˘ vzhled domu

pfiispûje ke zkrá‰lení celé lokality.

Poslední realizací v tomto roce byla revitalizace domu Tomá‰e

Matûjky 3, která obná‰ela v˘mûnu v‰ech oken a vstupních dvefií, za-

teplení fasády a soklu. V˘bûrové fiízení vyhrála firma STAS, v. o. s.,

a koneãná cena zateplení byla 2 455,7 tis. korun.

V souãasné dobû probíhá administrace podan˘ch Ïádostí o v˘platu

dotace z IROP na v‰echny uvedené domy. Celková dotace na tyto

domy by mûla ãinit 2 091 tis. korun a mûli bychom ji obdrÏet je‰tû

do konce tohoto roku. Dotace pak bude vyuÏita na zateplování dal-

Skonãila dal‰í etapa revitalizace bytov˘ch domÛ
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‰ích domÛ a na splácení úvûru ve v˘‰i 25 mil. korun, kter˘ mûsto

pfiijalo na spolufinancování zateplení. 

V roce 2020 nás ãeká poslední zateplení s finanãní podporou

Ministerstva pro místní rozvoj z programu IROP, a to domu

Opavská 45 a 47 v R˘mafiovû.

Chtûla bych nájemníky Ïijící v zateplen˘ch domech upozornit na to,

Ïe ‰etfiit za teplo neznamená, Ïe pfiestanou topit, pozavírají okna

a budou se tû‰it z úspory nákladÛ na teplo. Sám ãlovûk a ãinnosti

související s bydlením, jako jsou vafiení, praní, su‰ení, úklid, pûsto-

vání pokojov˘ch rostlin atd. jsou zdrojem vlhkosti a tuto vlhkost je

nezbytné z bytu dÛslednû odvádût. ¤ádn˘m vytápûním a pravidel-

n˘m vûtráním vytvofiíte vhodné vnitfiní klima a pfiedejdete moÏnému

vzniku plísní. Fota a text: fieditelka Bc. Ivana Sitorová
Byterm R˘mafiov, p. o.

V sobotu 2. prosince do‰lo k plánované demolici b˘valé kovárny

v místní ãásti Stránské ã. 48. DÛvodem demolice byl velmi ‰patn˘

technick˘ stav budovy, propadala se stfiecha, bortilo se obvodové zdi-

vo. Mûsto nemá v této lokalitû v plánu Ïádnou novou v˘stavbu a po-

zemek zÛstane prozatím prázdn˘.

Fota a text: fieditelka Bc. Ivana Sitorová, Byterm R˘mafiov, p. o.

Ve Stránském byla zbourána stará kovárna

Ve stfiedu 4. prosince byla slavnostnû pfiedána do uÏívání zrekonstruovaná
budova b˘valého okresního soudu, posléze základní a stfiední ‰koly na ulici
Julia Sedláka 18, kde má nyní novû sídlo Mûstská knihovna R˘mafiov
a Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov. Náv‰tûvníci si prohlédli interiéry budo-
vy, obdivovali velice vkusnû fie‰ené prostory dûtského oddûlení a oddûlení
pro dospûlé v Mûstské knihovnû R˘mafiov a zavítali také do uãeben robotiky,
chovatelství a modeláfiství, textilní dílny, stolafiské dílny a kovodílny
Stfiediska volného ãasu. 
Za úãasti v˘znamn˘ch hostÛ i vefiejnosti byla slavnostním pfiestfiiÏe-

ním pásky starostou Luìkem ·imko, fieditelkou knihovny Lenkou

Îmolíkovou a fieditelkou Stfiediska volného ãasu Marcelou Pavlovou

oficiálnû otevfiena Mûstská knihovna R˘mafiov a Stfiedisko volného

ãasu. Starosta pfiiblíÏil, jak probíhaly pfiípravné práce a samotná re-

konstrukce budovy.

S ohledem na ukonãení vyuÏití objektu b˘valou stfiední ‰kolou zaãa-

lo mûsto v roce 2016 fie‰it nov˘ zpÛsob vyuÏití opu‰tûného objektu,

pfiípadnû jeho pfiestavbu. Tehdej‰í vedení mûsta rozhodlo vyuÏít ob-

jekt pro volnoãasové aktivity a pfiemístûní knihovny. Právû poslednû

jmenovan˘ námût byl impulsem pro pfiípravu zámûru rekonstrukce. 

Na poãátku roku 2017 byl vybrán zpracovatel projektové dokumen-

tace – Ideaprojekt, spol. s r. o., kter˘ vypracoval kompletní doku-

mentaci, vãetnû rozpoãtu, za celkovou cenu 324 280 korun. Mûsto

R˘mafiov podalo Ïádost o dotaci z Integrovaného regionálního ope-

raãního programu (IROP). Îádost byla úspû‰ná a na zaãátku roku

2018 byla dotace v celkové v˘‰i 13,9 mil. korun Ministerstvem pro

místní rozvoj pfiislíbena. Tato ãástka pfiedstavovala 90 % dotace na

uznatelné náklady projektu. Náklady na rekonstrukci samotné kni-

hovny ve v˘‰i 3 991 100 korun byly hrazeny z rozpoãtu mûsta.

Následovalo vypsání v˘bûrového fiízení na dodavatele stavebních

prací, které vyhrála firma R˘mstav CZ, spol. s r. o., s nabídkovou ce-

nou 16 720 335 korun. Na podzim loÀského roku byly práce zaháje-

ny, probíhaly i v zimním období a letos v ãervnu byla stavba úspû‰-

nû dokonãena a zkolaudována.

Vnitfiní vybavení nebylo souãástí stavebních prací. V̆ bûrové fiízení

na vybavení SVâ vyhrála spoleãnost Print&Office, s. r. o., Praha za

nabídkovou cenu 2 528 900 korun. Po dokonãení stavebních prací

a vnitfiního vybavení SVâ pfii‰lo na fiadu vybavení knihovny (tato

ãást byla nezpÛsobil˘m v˘dajem v rámci dotace z IROP), na které

zpracoval architekt Tomá‰ Adámek samostatnou dokumentaci za ce-

nu 192 390 korun. Po vypsání v˘bûrového fiízení a v˘bûru dodavate-

Budova b˘valého soudu zaãala slouÏit dûtem a ãtenáfiÛm knihovny

Znaãnû zchátralá budova kovárny s propadlou stfiechou Prázdn˘ pozemek po demolici
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le vybavení knihovny (vítûzem se stala Kanona, a. s., Praha, s nabíd-

kovou cenou 1 367 639 korun) bylo realizováno vybavení knihovny,

a objekt tak mÛÏe b˘t plnû vyuÏíván. Celkové náklady na rekon-

strukci objektu vãetnû vybavení dosáhly ãástky 22,17 milionÛ, dal‰í

neoãekávané náklady na odstranûní havarijního stavu izolace, de‰Èo-

vé kanalizace, vydláÏdûní dvorní ãásti, zfiízení nového vjezdu s bra-

nou apod. dosáhly 1,727 mil. korun.

Slavnostního otevfiení knihovny a SVâ se zúãastnili také zastupitelé

mûsta, ktefií si zaslouÏí velké podûkování za to, Ïe realizaci zámûru

podpofiili. Velk˘ dík patfií také minulému i souãasnému vedení mûs-

ta, vedoucí odboru kultury a ‰kolství Leonû Pleské, fieditelce mûstské

knihovny Lence Îmolíkové a fieditelce SVâ Marcele Pavlové,

Miroslavu Sigmundovi, Liboru Hamplovi a Pavlu Charuzovi z odbo-

ru regionálního rozvoje a v‰em, ktefií se na pfiípravû a realizaci podí-

leli a umoÏnili tak vzniknout novému prostoru volnoãasov˘ch aktivit

pro dûti a obãany na‰eho mûsta. Fota a text: JiKo

V místní ãásti Ondfiejov byl v minul˘ch dnech opraven kfiíÏ podûkování Bohu
a památník obûtem 1. svûtové války.
KfiíÏ podûkování Bohu z tmavé le‰tûné Ïuly byl v minulosti jiÏ 

opravován – prasklina byla staÏena plechovou objímkou, která

v‰ak vlivem zatékání vody a pÛsobením mrazu v zadní ãásti

praskla. UÏ pfiedtím nepÛsobila pfiíli‰ esteticky, kfiíÏ byl uvolnûn˘

a chybûl na nûm pÛvodní korpus Krista. Pfii nynûj‰í opravû byla

plechová spona odstranûna, kfiíÏ byl snesen, byla vyrobena nová

základna a kfiíÏ znovu umístûn na tûleso spodní ãásti. Souãasnû

byl doplnûn o korpus Krista. Samotn˘ kfiíÏ byl oãi‰tûn, navosko-

ván a nápisy pfiepsány stfiíbrnou barvou. Opravu provedl Sva-

topluk Bedfiich ml. z Lomnice za celkovou ãástku 31 800 korun.

Památník obûtem 1. svûtové války je ve spodním a stfiedním bloku

vyzdûn z Ïuly, na nich je umístûna deska ze slezského mramoru a na

spodním bloku Ïulová le‰tûná deska se jmény obûtí. Pomník stojí

v tûsné blízkosti vzrostlého jasanu, jehoÏ kofieny blok památníku od-

tlaãovaly, takÏe do‰lo k vych˘lení objektu ze svislé osy. Podle stano-

viska odboru Ïivotního prostfiedí jiÏ vzhledem ke svému stáfií strom

neporoste tak intenzivnû, aby docházelo k vût‰ímu naklánûní spodní

ãásti pomníku, proto byl pomník ponechán na pÛvodním místû v pÛ-

vodní podobû, jen s mal˘mi opravami spárování. U jasanu byl pro-

veden ofiez pah˘lu silné vûtve nad pomníkem a dvou boãních spod-

ních vûtví. Cel˘ pomník byl oãi‰tûn, navoskován a penetrován, jmé-

na obûtí byla pfiepsána zlatou barvou. Opravu provedl Svatopluk

Bedfiich ml. z Lomnice za celkovou ãástku 44 800 korun.

Zdroj: webové stránky mûsta

Mûsto nechalo opravit drobné památky v Ondfiejovû

V leto‰ním roce uskuteãnil V˘zkumn˘ ústav práce a sociálních vûcí Praha, 
v. v. i. (vefiejná v˘zkumná instituce), sãítání osob bez domova. K tomuto té-
matu byla vydána monografie, která byla finanãnû podpofiena z institucionál-
ní podpory na dlouhodob˘ koncepãní rozvoj v˘zkumné organizace na období
2018–2022 a je souãástí projektu V˘zkum bezdomovecké populace v âR
s pfiihlédnutím k ekonomické aktivitû v závislosti na fázích Ïivotního cyklu.
Sãítány byly osoby bez stfiechy nad hlavou a vybrané kategorie osob

bez bytu podle mezinárodní typologie ETHOS (Evropská typologie

bezdomovectví a vylouãení z bydlení v prostfiedí âR). 

Kategorie bez stfiechy byla seãtena celá, tedy jak osoby spící venku,

tak osoby v noclehárnách. Z kategorie bez bytu se sãítaly pouze 

osoby ubytované v azylov˘ch domech, v domech na pÛl cesty 

a v obecních ubytovnách, dále osoby pob˘vající ve vûzeÀsk˘ch

a zdravotnick˘ch zafiízeních s lÛÏkovou péãí, které nemûly jiné uby-

tování, do kterého by se po propu‰tûní mohly vrátit. Nesãítaly se 

osoby ubytované v krátkodob˘ch komerãních ubytovnách, dûti 

opou‰tûjící institucionální v˘chovná zafiízení ãi pûstounskou péãi

ani osoby v zafiízeních pro uprchlíky. 

Sãítání osob bez domova probûhlo i v R˘mafiovû
KfiíÏ podûkování Bohu pfied rekonstukcí a po ní Památník obûtem 1. svûtové války pfied opravou a v souãasné podobû

-13-2019  18.12.2019 16:35  Stránka 11



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2019

12

Na základû usnesení pfiedstavenstva pfiistupuje spoleãnost VaK Brun-

tál, a. s., ke zv˘‰ení ceny pitné vody, kterou dodává sv˘m odbûratelÛm.

S úãinností od 1. ledna 2020 bude ãinit cena pitné vody 36,56 Kã/m3

+ 15% DPH, tj. 42,04 Kã/m3 vãetnû DPH. Od 1. kvûtna 2020 dojde ke

sníÏení sazby DPH na 10 %. Od tohoto data bude cena pitné vody

úãtována se sníÏenou sazbou DPH a její v˘‰e bude ãinit 40,22 Kã/m3.

Ve srovnání s rokem 2019 jde o nárÛst ceny o 2,99 Kã/m3. Po sníÏení

sazby DPH pak bude nárÛst ceny o 1,17 Kã/m3. 

DÛvodem zv˘‰ení ceny vodného je nárÛst ceny elektrické energie,

nárÛst ceny surové vody a v neposlední fiadû nárÛst mzdov˘ch pro-

stfiedkÛ. Dal‰ím dÛvodem je zákonná povinnost zahrnout do ceny

vodného dostateãn˘ objem finanãních prostfiedkÛ k zaji‰tûní financo-

vání obnovy vefiejného vodovodu a souvisejících staveb.

Ing. Jaroslav Jouza, VaK Bruntál, a. s.

Byterm R˘mafiov si dovoluje oznámit v‰em nájemníkÛm bytÛ ve vlastnictví mûsta a majitelÛm domÛ ve správû této organizace pohotovost-

ní sluÏbu pro pfiípad havárií bûhem vánoãních svátkÛ.

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

Voda a odpady – Mûstské sluÏby ZávaÏné havárie – Byterm R˘mafiov
Pavel Ujfalu‰i - 737 241 052 Dagmar ·anovcová - 732 430 810

Elektfiina Plyn
Roman Szukalski - 602 127 196                                          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 2020.

Kolektiv zamûstnancÛ organizace Byterm

Pohotovostní sluÏby Bytermu v prÛbûhu vánoãních svátkÛ

Od 1. ledna bude draÏ‰í voda

Pfiejeme klidné proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰né vykroãení do

nového roku 2020.

Kolektiv zamûstnancÛ Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

Otevírací doba odpadového centra
a recyklaãního dvora

o vánoãních a novoroãních svátcích

Aktivnû se do sãítání v terénu zapojilo 403 obcí, které poãtem sv˘ch

obyvatel reprezentují více neÏ polovinu populace âR. Azylové domy,

domy na pÛl cesty, vûzeÀská a zdravotnická zafiízení poskytly infor-

mace o poãtech osob bez domova vyplnûním elektronick˘ch dotaz-

níkÛ. Extrapolací zji‰tûn˘ch dat na ostatní obce bylo zji‰tûno, Ïe cel-

kov˘ poãet osob bez domova ãinil na jafie roku 2019 zhruba 21 230

dospûl˘ch osob a 2 600 dûtí. Nejvy‰‰í podíl z nich, zhruba polovinu,

pfiedstavovaly osoby bez stfiechy, tedy pfieb˘vající venku ãi v nocle-

hárnách pro osoby bez pfiístfie‰í. Jednu ãtvrtinu pak tvofiily osoby 

ubytované v azylov˘ch domech. Zhruba kaÏdá desátá osoba bez do-

mova se v dobû sãítání nacházela ve zdravotnickém zafiízení, nejãas-

tûji v psychiatrické léãebnû. Nejvy‰‰í poãet osob bez domova vyka-

zuje Moravskoslezsk˘ kraj a Praha, ov‰em pfii sledování poãtu osob

bez domova pfiipadajících na tisíc obyvatel jednotliv˘ch krajÛ byly

zji‰tûné nejvy‰‰í míry v Karlovarském, Moravskoslezském, Ústec-

kém kraji a v Praze. V̆ raznû pfievaÏují muÏi, ktefií tvofií pfiibliÏnû 

70 % ze v‰ech seãten˘ch dospûl˘ch osob bez domova.

V prvním dubnovém t˘dnu roku 2019 bylo v R˘mafiovû seãteno

v rámci sledovan˘ch kategorií 25 dospûl˘ch osob bez domova. Mezi

osobami pfiespávajícími venku bylo 62 % muÏÛ a 38 % Ïen (‰estnáct

osob mûlo obvyklé místo k pfiespávání venku a devût v azylovém

domû). JiKo, zdroj: VÚPSV, v. v. i., Praha

V úvodu jednání zastupitelé Morav-

skoslezského kraje minutou ticha ucti-

li památku obûtí stfielby ve Fakultní

nemocnici v Ostravû. Hejtman Ivo

Vondrák pfiedloÏil zastupitelÛm dopl-

Àující bod jednání o poskytnutí finanã-

ního daru pozÛstal˘m i v‰em zranû-

n˘m. ZároveÀ podûkoval sloÏkám in-

tegrovaného záchranného systému za

rychl˘ a profesionální zásah. Morav-

skoslezsk˘ kraj z rezervního fondu poskytne rodinû kaÏdého zem-

fielého 100 tis. korun a zranûn˘m 50 tis. korun.

NejdÛleÏitûj‰ím dokumentem k projednání byl návrh rozpoãtu na

rok 2020, kter˘ pfiedloÏil ekonomick˘ námûstek hejtmana

Jaroslav Kania. Návrh rozpoãtu je zpracován na podkladech

Ministerstva financí âR, které pfiedpokládá v roce 2020 rÛst HDP

o 2 %. Rozpoãet Moravskoslezského kraje na rok 2020 byl schvá-

len v celkové v˘‰i 10,788 miliardy korun. Poãítáno je s pfiíjmy

10,195 miliardy korun, v˘daje budou ãinit 10,788 miliardy korun.

Rozdíl 0,593 miliardy korun bude pokryt z rozpoãtu kraje leto‰ní-

Slovo krajského zastupitele
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VáÏení a milí spoluobãané,

vesmûs s koncem kaÏdého kalen-

dáfiního roku vût‰ina z nás suma-

rizuje v˘znamnûj‰í události své-

ho Ïivota za uplynulé období.

Není tomu jinak ani v pfiípadû nás, zastupitelÛ za hnutí ANO 2011.

Pfii této pfiíleÏitosti nám dovolte, abychom se v tomto pfiedvánoãním

ãase spoleãnû s vámi, ãtenáfii R˘mafiovského horizontu, v krátkosti

podûlili o na‰e úspûchy a dal‰í zámûry pfii prosazování bodÛ voleb-

ního programu ve prospûch vás, obãanÛ mûsta R˘mafiova a jeho

místních ãástí.

Aktivní v˘kon mandátu zastupitele za hnutí ANO v roce 2019 vní-

máme jako postupné naplÀování základních zásad a cílÛ obsahu vo-

lebního programu ANO, a to nejen na pravideln˘ch zasedáních za-

stupitelstva, ale rovnûÏ pfii práci ve v˘borech a komisích pfii zastu-

pitelstvu mûsta. Za mnohé jiné nelze na tomto místû nezmínit kupfií-

kladu prosazování nástrojÛ pro uplatÀování dÛsledné vefiejné kon-

troly hospodafiení, prosazování rovnocenn˘ch pravidel pro v‰echny,

zamezení nehospodárného nakládání s majetkem mûsta a vefiejn˘mi

financemi, uplatÀování vyváÏené a transparentní podpory v oblasti

vzdûlávání, sportu, podpory zájmov˘ch spolkÛ a organizací, bez-

peãn˘ a zdrav˘ Ïivot ve mûstû.

Kromû jin˘ch v˘sledkÛ na‰í práce za uplynulé období nám dovolte

ve struãnosti zmínit alespoÀ nûkteré z nich.

1. Ve vztahu ke shora uveden˘m základním principÛm na‰í spo-

leãné práce v zastupitelstvu se nám podafiilo uãinit dohodu s ve-

dením mûsta na pfiípravû pofiizování a zpfiístupnûní prÛbûhu za-

sedání zastupitelstva pro obãany prostfiednictvím internetu.

2. V oblasti pfiípravy zavádûní elektronick˘ch prostfiedkÛ komuni-

kace samosprávy se nám pfii odborné pracovní skupinû s ná-

zvem „Elektronizace úfiadu“ podafiilo iniciovat podání Ïádosti

o nezanedbateln˘ dotaãní titul na podporu a zavedení rozsáhlé

digitalizace sluÏeb mûstského úfiadu pro obãany.

3. V roli opoziãního subjektu v zastupitelstvu mûsta se nám opro-

ti dlouhodobû zavedené dosavadní praxi podafiilo na nedávném

zasedání úspû‰nû prohlasovat ná‰ návrh na zvefiejÀování i ne-

pfiijat˘ch usnesení.

4. Zasadili jsme se o záchranu a zachování dvou vzrostl˘ch zdra-

v˘ch stromÛ na ul. Pivovarské, které mûly b˘t skáceny z dÛvo-

du vybudování sbûrného „hnízda“ komunálního odpadu (sbûrné

místo bylo pfiesunuto o nûkolik desítek metrÛ).

5. V rámci kontrolní ãinnosti hospodafiení s majetkem mûsta jsme

na základû v˘sledkÛ vyhodnocení dostupné dokumentace pou-

kázali na dlouhá léta nefie‰ené a nehospodárné nakládání s ne-

bytov˘mi prostorami.

6. Podporujeme a budeme z na‰eho volebního programu i nadále

podporovat plánované vybudování nov˘ch ubytovacích kapacit

domova se zvlá‰tním reÏimem pro osoby se sníÏenou schop-

ností se o sebe postarat.

7. S nastínûnou podporou dal‰ích ãlenÛ zastupitelstva budeme

z na‰eho volebního programu pokraãovat v prosazení nezbytné

rekonstrukce hfibitova v R˘mafiovû a vybudování nízkonáklado-

v˘ch kolumbárií.

8. V obsahu jednání odborné pracovní skupiny pro mûstskou poli-

cii a hospodáfiské komise pfii zastupitelstvu mûsta byl podpofien

ná‰ bod volebního programu na personální posílení mûstské po-

licie a její ãinnosti, v tomto okamÏiku alespoÀ zãásti.

9. V oblasti dopravní obsluÏnosti pfiepravy obãanÛ do zamûstnání

a do zdravotnick˘ch zafiízení mimo mûsto jsme v návaznosti na

ru‰ení spojÛ ·umperk – Ostrava a zpût jako první písemnû ini-

ciovali zaji‰tûní a zjednání dílãí nápravy u Koordinátora ODIS,

s. r. o., Ostrava.

10. Z volebního programu hnutí ANO, s vyjednanou podporou za-

stupitelÛ napfiíã politick˘m spektrem, byla ve mûstû od fiíjna

2019 zavedena sluÏba „SeniorTaxi“ pro seniory nad 70 let 

a drÏitele prÛkazÛ ZTP (ZTP/P) i s doprovodem.

11. Z pohledu zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ a dopravy jsme do plá-

nu nové v˘stavby ve mûstû iniciovali vybudování chodníku od

nákupního centra Lidl podél SVâ a dále pfies tfi. HrdinÛ smûrem

na sídli‰tû Pfiíkopy a Revoluãní.

12. Podpofiili jsme partnerem v opozici pfiedloÏen˘, av‰ak souãas-

nou koalicí neschválen˘ protinávrh na sníÏení poplatku za svoz

komunálního odpadu pro obãany ze 700 Kã/os. na 600 Kã/os.

na rok 2020.

13. Aktivnû jsme se zasadili o dislokování historicky umístûn˘ch

sbûrn˘ch kontejnerÛ na komunální odpad z ulice Opavská

v Janovicích na ménû „atraktivní“ místo pro neukáznûné obãa-

ny a rekreanty, ktefií nerespektovali obecnû závaznou vyhlá‰ku

o nakládání s odpady na území mûsta. Na‰í snahou bude i na-

dále v blízkosti kulturní památky v Janovicích usilovat o pfiije-

tí úãinn˘ch opatfiení k dodrÏování ãistoty a pofiádku, o dal‰í za-

bezpeãení monitorování této turisticky v˘znamné lokality, ze-

jména pak v souvislosti s plánovanou opravou zámku ze stra-

ny státu.

V samotném závûru tohoto resumé na‰í dosavadní práce pro vás, ob-

ãany na‰eho mûsta, bychom si pfied nadcházejícími vánoãními svát-

ky dovolili vyuÏít této vzácné pfiíleÏitosti k podûkování v‰em na‰im

podporovatelÛm za projevenou pfiízeÀ (s pfiíslibem neutuchajícího

entuziasmu do dal‰í práce) a v‰em spoluobãanÛm, zamûstnancÛm

mûstského úfiadu a ostatním ãlenÛm zastupitelstva pfiejeme pfiíjemné

proÏití svátkÛ, zejména pak pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost v no-

vém roce 2020.

JUDr. Jan Cuták, Mgr. Jaroslava Jurãová, Ing. Petr Ziegler
za hnutí ANO 2011

ANO 2011 – ohlédnutí zastupitelÛ za rokem 2019

ho roku. Velká ãást rozpoãtu bude urãena na provoz krajsk˘ch

pfiíspûvkov˘ch organizací a dopravní obsluÏnost (dráÏní a autobu-

sovou dopravu). Rozpoãet na rok 2020 pokr˘vá i nárÛst platÛ.

Námûstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka informoval zastu-

pitele o aktuálním stavu stavby I/11 prodlouÏená Rudná. Bylo do-

saÏeno shody na technick˘ch detailech a stavba je jiÏ v plném

proudu. Pokud nenastanou komplikace, mohli by motoristé projet

tímto úsekem jiÏ v polovinû pfií‰tího roku.

V rámci zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti mezikrajskou vefiejnou lin-

kovou osobní dopravou byl schválen dodatek o spolupráci mezi

Moravskoslezsk˘m a Olomouck˘m krajem. U nás jde o autobuso-

vou linku Jeseník – Olomouc – Pfierov a v jednání zÛstává i nadá-

le provozování linky Ostrava – ·umperk.

Schválena byla tzv. Bílá kniha 2020, coÏ je seznam investiãních

staveb na silnicích II. a III. tfiídy v Moravskoslezském kraji. Bílá

kniha zahrnuje také pfiípravu projektÛ, které byly vybrány k finan-

cování z programu IROP, tj. plánovací období 2015–2020. Zde je

zafiazena oprava silnice II/445 Stránské – hranice Olomouckého

kraje. Plán oprav silnic II. a III. tfiídy v na‰em okrese je zpracován.

Kolik km silnic se opraví, bude záviset na tom, kolik Státní fond

dopravní infrastruktury uvolní finanãních prostfiedkÛ krajÛm.

V dotaãním programu Podpora rozvoje cykloturistiky

v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 zastupitelstvo schválilo

dotaci 300 tis. korun Mikroregionu Slezská Harta. Obci Malá

Morávka byla schválena dotace 1,5 mil. korun na projekt

Jesenická magistrála na kole. Celkem bylo v kraji rozdûleno 

8,8 mil. korun.

V dotaãním programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji –

Sport MSK 2020 – TJ/SK, bylo rozdûleno celkem 33 mil. korun.

Celkem bylo podáno 464 Ïádostí a 5 Ïádostí bylo kvÛli chybám vy-

fiazeno. V na‰em regionu obdrÏí dotaci SK Jiskra R˘mafiov, z. s., ve

v˘‰i 121 300 korun a TJ Bfiidliãná, z. s., ve v˘‰i 110 900 korun.

VáÏení ãtenáfii R˘mafiovského horizontu, dovolte mi, abych Vám

i Va‰im blízk˘m popfiál pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a do

nového roku 2020 hodnû zdraví a ‰tûstí.

Ing. Jaroslav Kala
krajsk˘ zastupitel (âSSD)
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KaÏdoroãnû pfied první adventní nedûlí pracovníci Mûstsk˘ch sluÏeb
R˘mafiov pokácí vánoãní smrk, kter˘ bude aÏ do Tfií králÛ zdobit námûstí
Míru v R˘mafiovû. 
Statn˘ a pûknû rostl˘ smrk byl vytipován poblíÏ zahrádkáfiské osady

Na Stráni na soukromém pozemku, a aby nebyly ohroÏeny blízké za-

hradní domky v pfiípadû jeho vyvrácení, napfiíklad pfii velkém poryvu

vûtru, bylo rozhodnuto o jeho pokácení. Strom odhadovaného stáfií

25–30 let váÏil 2,7 tuny a mûfiil necel˘ch patnáct metrÛ, ale po zkrá-

cení a usazení do tubusu na námûstí se jeho koneãná v˘‰ka sníÏila na

dvanáct metrÛ. 

Pro jeho v˘zdobu byly pofiízeny nové ãervené ozdoby a svûtla díky

dotaci Skupiny âEZ, která rozhodla navázat na úspû‰n˘ projekt z mi-

nul˘ch let a pfiispûla 45 mûstÛm a obcím v Moravskoslezském kraji

na rozsvícení vánoãních stromÛ. Pod vánoãním stromem je opût in-

stalován betlém vyroben˘ Ïáky v˘tvarného oboru ZU·, do nûjÏ stej-

nû jako loni pfiib˘vají nové figury. Fota a text: JiKo

R˘mafiovsk˘ vánoãní strom byl pokácen na Stráni

Zlaté a stfiíbrné medaile profesora MUDr. Jana Janského a Zlaté kfiíÏe 3. tfií-
dy bezpfiíspûvkového dárcovství obdrÏelo v pátek 29. listopadu v sále
Stfiední odborné ‰koly v Bruntále 126 dárcÛ krve a plazmy, ktefií nav‰tûvují
Transfuzní sluÏbu ·umperk, odbûrové stfiedisko Bruntál, patfiící do skupiny
AGEL. Slavnostní akci zorganizoval oblastní spolek âeského ãerveného kfiíÏe
Bruntál ve spolupráci s Transfuzní sluÏbou.
Pozvání na slavnostní pfiedávání pfiijalo 126 bezpfiíspûvkov˘ch dárcÛ,

z nichÏ 29 pfievzalo Zlaté kfiíÏe 3. tfiídy za 80 odbûrÛ. Zlatou medaili

za 40 odbûrÛ pfievzalo 46 dárcÛ, stfiíbrnou medaili za 20 odbûrÛ si od-

neslo 51 dárcÛ. „Plakety jsou symbolické podûkování dárcÛm. Velmi
si váÏíme jejich humánního pfiístupu, kter˘m pomáhají navracet pa-
cientÛm zdraví a zachraÀují jejich Ïivoty,“ uvedla fieditelka

Oblastního spolku âeského ãerveného kfiíÏe Bruntál Mária Vlková.

Mezi sto dvaceti ‰esti dárci krve bylo ‰estadvacet z R˘mafiova nebo

jeho ãástí – Edrovic, Jamartic, Ondfiejova a Janovic, a dále z obcí

R˘mafiovska. Jedenáct z nich si odneslo bronzovou Jánského plaketu

za deset odbûrÛ, osm dárcÛ stfiíbrnou plaketu za dvacet odbûrÛ, dva

dárci obdrÏeli zlatou plaketu za ãtyfiicet odbûrÛ. 

Zlat˘ kfiíÏ 3. tfiídy byl udûlen dvûma dárcÛm krve za osmdesát odbû-

rÛ, stejnû tak zlat˘ kfiíÏ 2. tfiídy za sto dvacet odbûrÛ si odnesli dva

dárci. Slavnostního pfiedávání se kromû zástupcÛ ââK, Transfuzní

sluÏby, starostÛ a dal‰ích pozvan˘ch hostÛ zúãastnil také starosta

R˘mafiova Ludûk ·imko, kter˘ dárcÛm z r˘mafiovského regionu 

osobnû blahopfiál a pfiedával ocenûní. 

Kromû plaket a kfiíÏÛ obdrÏeli dárci jako dárek ãajovou a kávovou sa-

du od ââK, láhev vína od Transfuzní sluÏby, nástûnn˘ kalendáfi od

mûsta R˘mafiova a kvûtiny od mûsta Bruntálu. Zá‰titu nad slavnost-

ním oceÀováním dárcÛ krve a krevní plazmy pfievzal starosta

Bruntálu Petr Rys a v krátkém taneãním vystoupení se pfiedstavila

skupina StonoÏka, pfiipravena byla rovnûÏ prezentace ââK k 100. v˘-

roãí zaloÏení.

Dárcem krve se mÛÏe stát kaÏd˘ zdrav˘ obãan âeské republiky ve

vûku 18 aÏ 60 let, jehoÏ hmotnost pfievy‰uje 50 kilogramÛ. Bezplatné

dárcovství krve pfiitom pfiiná‰í nejen dobr˘ pocit z u‰lechtilého skut-

ku, ale zahrnuje i lékafiské vy‰etfiení a znamená moÏnost ãerpat pra-

covní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní poji‰Èov-

ny, obãerstvení a uplatnit nárok odpoãtu ze základu danû z pfiíjmu.

Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí 
a PR manaÏerka AGEL, a. s.
JiKo, fota: Zuzana Pr‰alová

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ a Transfuzní sluÏba podûkovaly vûrn˘m dárcÛm krve

Zdravotnictví
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Podhorská nemocnice s pracovi‰ti v R˘mafiovû a v Bruntále, která patfií do
skupiny AGEL, se mÛÏe py‰nit obrovsk˘m úspûchem. Dle ankety spokojenosti
pacientÛ nezávislého Health Care Institutu (HCI) s názvem „Nemocnice âR
2019“ poskytuje z pohledu ambulantních pacientÛ nejlep‰í sluÏby v kraji.
Hospitalizovaní pacienti pak nemocnici hodnotili jako druhou nejlep‰í v kraji.
Do prÛzkumu se letos zapojilo 154 nemocnic z celé republiky a také

v celorepublikovém mûfiítku dosáhla Podhorská nemocnice v˘borného

ohodnocení. „V celonárodní kategorii jsme obsadili krásné páté místo
v hodnocení hospitalizovan˘mi pacienty a deváté v kategorii ambulant-
ní. Tyto v˘sledky jsou ocenûním práce v‰ech zamûstnancÛ Podhorské
nemocnice, ktefií se pro pacienty snaÏí vytvofiit pfiíjemnou atmosféru. Ke
kvalitní péãi totiÏ nepatfií pouze odbornost, ale také pfiíjemné a bezpeã-
né prostfiedí. DÛleÏitá je rovnûÏ komunikace,“ fiíká pfiedseda pfiedsta-

venstva Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Sou‰ek, Ph.D., s tím, Ïe

ocenûní nemocnici zavazuje do budoucna neustále zlep‰ovat sluÏby.

V̆ born˘ch v˘sledkÛ v celonárodní anketû HCI dosáhla Podhorská

nemocnice i v minul˘ch letech. V roce 2018 obsadila v Moravsko-

slezském kraji v hodnocení ambulantních pacientÛ krásné druhé mís-

to, o rok dfiíve pûkné tfietí místo. 

Kvalitu a bezpeãí v posledních letech v Podhorské nemocnici mimo

jiné garantuje opakovanû udûlen˘ prestiÏní certifikát o akreditaci od

Spojené akreditaãní komise (SAK). Podhorská nemocnice s praco-

vi‰ti v R˘mafiovû a Bruntále je od roku 2005 ãlenem skupiny AGEL.

Roãnû je na obou pracovi‰tích nemocnice o‰etfieno více neÏ 93 tisíc

ambulantních pacientÛ a hospitalizováno 4,5 tisíce pacientÛ.

Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí

Podhorská nemocnice je z pohledu ambulantních pacientÛ nejlep‰í v kraji

S nov˘m ‰kolním rokem na r˘mafiovské stfiední ‰kole pfiibylo plnole-

t˘ch studentÛ, a tak se opût nûktefií z nich rozhodli roz‰ífiit fiady dob-

rovoln˘ch dárcÛ krve a krevní plazmy. Ti, ktefií splnili pfiísná lékafi-

ská kritéria umoÏÀující dárcovství, byli v pátek 6. prosince poprvé

darovat krev v transfuzní stanici bruntálské Podhorské nemocnice.

Studenti oborÛ Masér sportovní a rekondiãní, Opraváfi zemûdûlsk˘ch

strojÛ a Kuchafi-ãí‰ník zaslouÏí velké podûkování za to, Ïe jdou pfií-

kladem mlad˘m lidem, Ïe chtûjí pomoci v dobré vûci a pfiispût k zá-

chranû lidsk˘ch ÏivotÛ. Jmenovitû to jsou: Dominik Hlaváãek, René

·ulík, Barbora Nádvorníková, Vítûzslav ·uráÀ, Bronislav KoÀafiík,

Jifií Novák, Adam Hamerka, Alexandra Fréharová, Aneta Caisberge-

rová, Lucie Maixnerová, Daniel ·trajt a Eli‰ka Nûmcová. Do konce

tohoto ‰kolního roku plánujeme je‰tû dal‰í dvû náv‰tûvy.

Fota a text: Mgr. Bronislav KoÀafiík, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Zahájili jsme tfietí rok bezplatného dárcovství krve

V první pÛli listopadu se r˘mafiovské Gymnázium a SO· zhostilo role pofia-
datele okrskového finále ve florbalu mlad‰ích i star‰ích hochÛ. V kaÏdé ka-
tegorii bylo pfiizváno ‰est ‰kol, z toho dvû domácí – Gymnázium a Z·

Jelínkova 1, dále Vrbno, Karlovice, Andûlská Hora a Bfiidliãná.
V jednom dni se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m utkaly zvlá‰È obû kate-

gorie. Nejdfiíve svÛj turnaj odehráli mlad‰í ho‰i. Zde si nejlépe vedli

Okrskové a okresní kolo ve florbalu 2019

Mlad‰í Ïáci Star‰í Ïáci

·kolství
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Pi‰kvorky jistû mnozí znají jako studentskou zábavu, která slouÏí ke

zkrácení dlouhé chvíle pfii nudn˘ch hodinách. Ménû lidí ví, Ïe pi-

‰kvorky kladou dÛraz na logické a analytické my‰lení a Ïe na svûtû

existuje rozsáhlá komunita hráãÛ, ktefií pravidelnû pomûfiují své

schopnosti na velk˘ch turnajích. Spolek Student Cyber Games pofiá-

dá pi‰kvorkové turnaje v âeské republice uÏ dvanáct let a studenti r˘-

mafiovského gymnázia na nich uÏ slavili nejeden úspûch.

Do leto‰ního roãníku turnaje PI·QWORKY se pod názvem Divide et
Impera pfiihlásil t˘m ve sloÏení Jakub ·imek, Tereza Krejãí, Monika

Drápalová, Adam ·tûpán a Erik Gruss. Gymnazisté vyuÏili zku‰e-

ností z loÀského turnaje a stejnû jako loni rozdûlili bruntálskou oblast

a panovali i nad cel˘m Moravskoslezsk˘m krajem. V obou turnajích

zvítûzili bez jediné poráÏky. V ãeskoslovenském grandfinále ale ztra-

tili tah na branku a pfies ambice na top 10 skonãili devatenáctí. Nutno

podotknout, Ïe celkem se pfiihlásilo 1199 t˘mÛ, a v˘sledné devate-

nácté místo je tedy velmi dobr˘m v˘sledkem.

âtyfii z pûti ãlenÛ leto‰ního t˘mu v kvûtnu maturují, a ‰kola tak bude

muset pro pfií‰tí rok sestavit zcela nov˘ t˘m. Ambice jsou velké 

v oãích studentÛ i pana Jano‰Èáka, kter˘ pofiádá ‰kolní turnaje a stu-

denty v hraní pi‰kvorek dlouhodobû podporuje. Doufejme tedy, Ïe se

podafií najít nové pi‰kvorkové nad‰ence a Ïe se r˘mafiovské gymná-

zium bude uÏ brzy moci py‰nit dal‰ím úspûchem.

Fota a text: Adam ·tûpán
Gymnázium a SO· R˘mafiov

R˘mafiov‰tí gymnazisté na pi‰kvorkovém grandfinále

Ve ãtvrtek 21. listopadu vystoupili Ïáci ZU· R˘mafiov v Opavû na mezinárod-
ním festivalu Magick˘ klavír v promûnách ãasu. V˘borná organizace festiva-
lu, pfiíjemná atmosféra i krásné prostfiedí auly Církevní konzervatofie Nû-
meckého fiádu v Opavû pfiimûla na‰e Ïáky ke krásn˘m hudebním v˘konÛm. 
Na leto‰ním 8. roãníku festivalu se pfiedstavilo celkem 130 dûtí 

z 23 základních umûleck˘ch ‰kol z âeské republiky a Polska. Na‰i Ïá-

ci tak mûli moÏnost porovnat své v˘kony s dal‰ími aktivními úãastníky.

Za Základní umûleckou ‰kolu R˘mafiov se pfiedstavili Ïáci z klavírní

tfiídy Evy Hradilové a Ïáci dechového oddûlení ze tfiídy Martiny

Mácové. V sólové hfie se pfiedstavily klavíristky Klára Urbánková,

Veronika Horová a Barbora Plchová. Klavírní doprovody v komorní

souhfie s dechov˘mi nástroji pfiednesli Aneta Bednáfiová, Aneta

Rysová, Sarah Coudray, Jan a Amálie Vinohradníkovi, Barbora

JankÛ, Barbora Peterková, Eli‰ka Holková, Petra Zahradníková,

Vendula Sochorová, Matûj Barot a Kamil Hvolka. V‰ichni úãinkují-

cí Ïáci skvûle reprezentovali na‰i ZU· a jiÏ se tû‰í na pfií‰tí roãník

festivalu. Eva Hradilová, ZU· R˘mafiov
Fota: Martina Mácová

Mezinárodní festival Magick˘ klavír v promûnách ãasu

florbalisté Z· Jelínkova 1. Hned po nich se do sebe pustili ho‰i star-

‰í, ktefií jiÏ dovedou jít do kaÏdého zápasu s notn˘m dÛrazem. I tady

se na prvním místû po velmi vyrovnan˘ch bojích umístili hráãi Z·

Jelínkova a spolu se sv˘mi mlad‰ími kolegy postoupili do okresního

finále. Z nûj postupují vítûzové pfiímo do krajského kola a mohou se

dostat aÏ na mistrovství republiky.

V modernizované bruntálské hale na „Zeyerce“ se utkali hráãi obou

vûkov˘ch kategorií, pfiiãemÏ v kaÏdé byli zastoupeni ãtyfii okrskoví

vítûzové. Urputn˘ souboj svedli se sv˘mi soupefii z bruntálsk˘ch

a krnovsk˘ch ‰kol na‰i mlad‰í ho‰i a vybojovali pfii své premiéfie pûk-

né tfietí místo. O poznání tvrd‰í zápasy odehráli zku‰enûj‰í star‰í klu-

ci se sv˘mi protivníky z Bruntálu, Tfieme‰né a Krnova a získali tak-

téÏ cenné druhé místo.

Z· Jelínkova reprezentovali Adam Mádr, Jan Fridrich, Filip Vymazal,

Miroslav Mu‰álek, Luká‰ Holub, David Mlãák, Vít Novosád, Ladislav

Litvik, Sebastian Oli‰ a Eathan Pospí‰il, dále Kvido Karvay, Franti‰ek

Moják, Marcel Mihál, Tomá‰ Furik, Roland Wenzel, Jan Zapletal,

Tadeá‰ Procházka, Milan Kfiepelka, Ondfiej Hrabina a Ondfiej Kfienek. 

Kluci si je‰tû florbalu uÏijí, rozjel se nov˘ roãník Okresní florbalové

ligy a chystá se její prestiÏní vánoãní kolo, ãeká je turnaj Street

Hockey 2020 a dal‰í soutûÏe. Dûkujeme za reprezentaci a pûknou, fé-

rovou hru. Fota a text: Karel Toman, Z· Jelínkova 1
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Pûveck˘ sbor ZU· R˘mafiov Vox montana zazpíval 11. prosince u vá-
noãního stromu koledy

Ve stfiedu 27. listopadu byla v budovû spoleãnosti Hedva âesk˘ bro-

kát, s. r. o., zahájena v˘stava s názvem Betlém – mûsto, kde se zrodi-
ly Vánoce. Textilní betlém byl nasvícen a roz‰ífien o nové figury mu-

zikantÛ a skuteãné stavby mûsta Betléma. Autory vystavovan˘ch pra-

cí jsou Ïáci ZU· R˘mafiov a ãlenové Spolku pfiátel ZU·. Pfii slav-

nostním zahájení byly pfiipraveny textilní workshopy pro dûti, zdo-

bení perníãkÛ a lahodn˘ punã pro dûti i dospûlé. K poslechu zahrála

skupina Chaotics vánoãní písnû. Fota a text: Jana Krajãová

Îáci ZU· R˘mafiov rozsvítili textilní betlém
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Vedení Územního odboru Policie âeské republiky v Bruntále uspofiádalo v prostorách
Koncertní sínû kostela sv. Ducha v Krnovû slavnostní ocenûní ãtyfi desítek policistÛ
a jedné obãanské zamûstnankynû za rok 2019. 
Ocenûní pfievzali nejen nejlep‰í policisté ze v‰ech obvodních oddûlení brun-

tálského okresu (Bruntál, Krnov, Mûsto Albrechtice, R˘mafiov a Vrbno pod

Pradûdem), ale také kriminalisté obecné ãi hospodáfiské kriminality

z Bruntálu a z Krnova a rovnûÏ policisté z oddûlení kriminalistické techniky

a z dopravního inspektorátu. V‰ichni pfievzali ocenûní nejen z rukou vedou-

cího Územního odboru Policie âeské republiky v Bruntále plk. Ing.

Radovana Krygela a zástupce vedoucího plk. JUDr. Petra Franûce, ale také

od starostÛ a místostarostÛ

mûst a obcí za úãasti ná-

mûstkÛ hejtmana Mo-

ravskoslezského kraje Ja-

roslava Kanii a Jana Kr-

ko‰ky. O krátk˘ kulturní

program se postarali Ïáci,

absolventi a uãitelé Zá-

kladní umûlecké ‰koly

v Krnovû.

Ocenûní Nejlep‰í policista

Obvodního oddûlení PâR

R˘mafiov za rok 2019 pfie-

vzal z rukou starosty

R˘mafiova Luìka ·imko

prap. Petr Andr˘sek.

Foto a text: por. Bc. René 
âernohorsk˘, PâR

odd. tisku a prevence Opava

V Krnovû ocenili nejlep‰í policisty, 
byl mezi nimi i R˘mafiovák

·umper‰tí policisté dopadli trojici mladíkÛ z Bruntálska, která má
na svûdomí nûkolik pfiípadÛ vloupání i nevydafien˘ch pokusÛ o vlou-
pání do rÛzn˘ch objektÛ na Bruntálsku (napfi. v R˘mafiovû
a Bfiidliãné), ·umpersku a Jesenicku.
Spoleãnû s 30let˘m muÏem se nejménû v jedenácti jiÏ zado-

kumentovan˘ch pfiípadech tohoto protiprávního jednání mûli

dopou‰tût také jeden mladistv˘ a jeden nezletil˘. Od zaãátku

leto‰ního záfií má trojice podle policistÛ na svûdomí vloupání

do pûti prodejen potravin, dvou restaurací, dvou prodejních

stánkÛ, do sbûrn˘ch surovin nebo provozovny ãerpací stani-

ce. Vedle finanãní hotovosti je zajímaly zejména cigarety,

cukrovinky, nápoje, pracovní a elektrické náfiadí. Podle dosa-

vadního ‰etfiení mûli na odcizen˘ch vûcech zpÛsobit ‰kodu 

okolo 70 tisíc korun a po‰kodit majetek za bezmála 190 tisíc

korun. Tato ãástka ale nemusí b˘t koneãná, kriminalisté na

pfiípadu dále pracují.

Pomyslná klec spadla zaãátkem minulého t˘dne, kdy byli

mladíci s pomocí v‰ímav˘ch obãanÛ dopadeni bezprostfied-

nû poté, co v Rudû nad Moravou odcizili ze zahrady rodin-

ného domu dûtskou ãtyfikolku. Tu se snaÏili ukr˘t pod nízk˘

strom nedaleko místa ãinu.

Nejstar‰í z trojice, 30let˘ muÏ, kter˘ jiÏ byl za majetkovou

trestnou ãinnost opakovanû odsouzen, si vyslechl sdûlení ob-

vinûní z trestn˘ch ãinÛ krádeÏe a po‰kození cizí vûci. Stíhán

je vazebnû. V pfiípadû prokázání viny a odsouzení mu podle

trestního zákoníku hrozí aÏ pûtileté vûzení nebo penûÏit˘

trest. Obvinûní z krádeÏe, po‰kození cizí vûci a poru‰ování

domovní svobody se nevyhnul ani jeho mladistv˘ komplic.

por. Mgr. Jifiina Vybíhalová, tisková mluvãí PâR ·umperk

Policisté objasnili 
rozsáhlou sérii vloupání

Pátrání po pohfie‰ované osobû
Milan Koval, nar. 3. ãervence 2002, trvale

bytem R˘mafiov, Dukelská ã. 968/2

Popis osoby: vûk 17 let, velmi hubené po-

stavy, v˘‰ka 175 cm, stfiednû dlouhé hnûdé

vlasy, tetování na pravém pfiedloktí – dvo-

jitá lebka.

Popis obleãení: v dobû odchodu obleãen

do ãerné zateplené mikiny, ãern˘ch riflí

doplnûn˘ch o v˘razné del‰í stfiíbrné fietûzy

pfiipevnûné na bocích, dále ãervenoãerné

tenisky a ãern˘ batoh.

Pohfie‰ovan˘ mladistv˘ ode‰el z místa bydli‰tû 18. listopadu 2019

a od té doby o sobû nepodal Ïádnou zprávu, jeho pohyb ãi pobyt je

neznám˘. V bydli‰ti mladík zanechal deník, ve kterém byl dopis na

rozlouãenou s tím, Ïe si ublíÏí na zdraví a na Ïivotû. S nejvût‰í prav-

dûpodobností uÏívá marihuanu i alkoholické nápoje a není moc ko-

munikativní s okolím ani s cizími lidmi. Doposud provedená opatfie-

ní, provûrky, ‰etfiení a pátrací akce byly negativní.

Jakékoliv poznatky k pohfie‰ované osobû sdûlte kriminalistÛm

Územního odboru Policie âR v Bruntále na telefonním ãísle

974 731 336, pfiípadnû na sluÏebnû Obvodního oddûlení Policie âR

v R˘mafiovû, tel. 974 731 751, ãi na bezplatné lince tísÀového volání 158.

Ve smyku narazil do protijedoucího auta
V podveãer 15. listopadu havaroval mezi Jifiíkovem a Sovincem

19let˘ fiidiã ve voze Opel Astra Caravan. V zatáãce dostal na mokrém

povrchu vozovky smyk, pfiejel do protismûru a narazil do protijedou-

cího peugeotu, kter˘ fiídila 43letá Ïena z Olomoucka. Pfii nehodû utr-

pûli oba úãastníci lehãí zranûní, s nimiÏ byli pfievezeni k o‰etfiení do

‰ternberské nemocnice. Celková ‰koda byla vyãíslena na 140 tisíc ko-

run. por. Bc. René âernohorsk˘, PâR,odd. tisku a prevence Opava

Ocenûní si odná‰í prap. Petr Andr˘sek, vpravo
starosta R˘mafiova Ludûk ·imko

Chtûla bych podûkovat Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov, konkrétnû

panu Michalu Fidlerovi, kter˘ má na starosti r˘mafiovské kino, za

krásn˘ kulturní záÏitek z promítání pfiímého pfienosu baletních pfied-

stavení Královské opery v Lond˘nû (Royal Opera House). Tento „ba-

let v kinû“ uÏ u nás v R˘mafiovû bûÏí asi 3 roky a jsme jedním z nû-

kolika málo kin v âeské republice, kde se tato pfiedstavení promítají.

·koda jen, Ïe tûch, ktefií na nûj chodí, je opravdu hrstka. Já sama jsem

zkusila jednou a jsem nad‰ená. Spojení hudby, pohybu, úÏasné scény

a kost˘mÛ znamená pro mne v˘bornou relaxaci a hlubok˘ kulturní zá-

Ïitek. Pro zájemce o tato pfiedstavení: promítá se ve v‰ední den od

20:15 a jde o pfiím˘ pfienos! Termíny baletních pfiedstavení jsou na

stránkách mûsta v aktualitách a nyní i na Facebooku a v Mobilním roz-

hlase a samozfiejmû na stránkách SVâ R˘mafiov. Dûkuji mnohokrát.

Na filmová pfiedstavení v kinû z ãasov˘ch dÛvodÛ chodím minimál-

nû, av‰ak sly‰ela jsem, Ïe je z ãeho vybírat a Ïe jsou u nás velmi rych-

le premiéry nov˘ch filmÛ. Také samá chvála.

Dûkujeme, pane Fidlere, za Va‰i skvûlou práci!

Mgr. Jaroslava Jurãová

Podûkování
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov získalo dotaci na spoleãn˘ projekt

pro seniory NezÛstat stát stranou, kter˘ realizuje spoleãnû s Domem

kultury v polském Ozimku.

Podzimní ãást projektu probûhla v listopadu 2019 a zahrnovala dvû

vzájemná setkání ãesk˘ch a polsk˘ch seniorÛ.

První setkání ve dnech 22.–23. listopadu se uskuteãnilo v Ozimku

a mûlo na programu pfiedev‰ím seznamovací aktivity. V polském

partnerském mûstû funguje pfii Domu kultury sdruÏení seniorÛ s ná-

zvem ·kola superbabiãek a superdûdeãkÛ, která pfiipravuje nejrÛz-

nûj‰í kulturní, sportovní a zájmové aktivity pro seniory z celého ozi-

meckého regionu, a bylo tedy hlavním organizátorem náv‰tûvy pat-

nácti R˘mafiovanÛ v jejich mûstû. V pátek probûhly seznamovací 

aktivity a ukázky relaxaãního tréninku a terapie smíchem. V sobotu

dopoledne byly na programu vzdûlávací aktivity vedené originální

metodou Klanza a také rehabilitaãní cviãení zamûfiené na zdravou pá-

tefi. R˘mafiov‰tí úãastníci si uÏili také náv‰tûvu Parku vûdy a lidské 

evoluce v Krasiejówû. Setkání bylo zakonãeno podveãerním koncer-

tem, kter˘ uspofiádal DÛm kultury v Ozimku.

Druhé setkání pak probûhlo hned o následujícím víkendu

v R˘mafiovû. Dvaadvacet polsk˘ch seniorÛ nejprve nav‰tívilo

Mûstské muzeum R˘mafiov a jeho externí expozici v Hedvû âesk˘

brokát. V podveãerních hodinách se pak zúãastnili zahájení R˘ma-
fiovského adventu a rozsvícení vánoãního stromu na r˘mafiovském

námûstí, kde je zaujal zejména originální betlém. Sobotní dopoledne

bylo vûnováno spoleãn˘m workshopÛm v budovû Stfiediska volného

ãasu na ulici Julia Sedláka. R˘mafiované si pro své polské pfiátele pfii-

pravili spoleãnou pfiípravu regionálních jídel, zájemci si mohli v gast-

rodílnû zdobit tradiãní ãeské perníãky, v textilní dílnû vyrobit patch-

workové vánoãní ozdoby nebo v technické dílnû zhotovit dfievûnou

vánoãní dekoraci. Po spoleãném obûdû se pak vûnovali relaxaãnímu

cviãení pod vedením Heleny Tesafiové a nav‰tívili koncert smí‰eného

pûveckého sboru z Bruntálu v kapli V Lipkách.

Dûkujeme v‰em, ktefií se na pfiípravû obou setkání podíleli, a ‰irokou

vefiejnost uÏ teì mÛÏeme pozvat na jarní ãást projektu, v rámci níÏ

bude v kvûtnu na r˘mafiovském námûstí uspofiádán Den zdraví a so-

ciálních sluÏeb.

Marcela Pavlová, fieditelka Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
Fota: Jana Krajãová a archiv Szkolysuperbabci i superdziadka Ozimek

R˘mafiov‰tí a ozimeãtí seniofii vyjeli na reciproãní náv‰tûvu

Stfiedisko volného ãasu

Aktivity vedené metodou Klanza

Terapie smíchem Spoleãné setkání na‰ich a polsk˘ch seniorÛ v Ozimku

Polské seniorky zdobí perníãky
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Víkend 15.–17. listopadu otevfiel první ãást z trilogie spoleãného ãesko-pol-
ského projektu „¤eknu to tancem“. V rámci tohoto projektu se setkaly orien-
tální taneãnice TS Neila SVâ R˘mafiov a ozimeck˘ch skupin Kaszmir a Zafira,
které spolu strávily první z plánovan˘ch víkendÛ – nejprve v R˘mafiovû. 
Obû skupiny spolupracují jiÏ nûkolik let. Po malé pfiestávce se poda-

fiilo obnovit spolupráci za podpory Evropské unie a Euroregionu

Pradûd a samozfiejmû mûst R˘mafiova a Ozimku. V‰em patfií velk˘

dík za podporu. Odborn˘m garantem víkendu byla za polskou stranu

vedoucí ozimecké skupiny Tatiana Kowalczyk a jejím r˘mafiovsk˘m

protûj‰kem byla Anna Anniya Cimbotová. 

První ze tfií plánovan˘ch víkendÛ byl vûnován klasickému orientální-

mu tanci a folklóru. Taneãnice z obou mûst mûly moÏnost zdokona-

lit své umûní na workshopech veden˘ch ‰piãkov˘mi ãesk˘mi lektor-

kami. Workshop mejancé pfiijela vyuãovat Kathreen Derouet z Prahy.

Tato lektorka je známá sv˘m jedineãn˘m, technicky nároãn˘m sty-

lem a uãí po celém svûtû. R˘mafiovsk˘ semináfi v jejím kalendáfii ná-

sledoval ihned po semináfiích v Hongkongu a Srbsku. Brnûnská lek-

torka Tereza Sheyla Bártová Klementová je mezinárodnû uznávanou

specialistkou na egyptsk˘ folklór. Její workshop zamûfien˘ na saidi

byl pro v‰echny taneãnice velmi inspirativní a pln˘ energie, kterou

právû folklór rozdává. Kouzlo obou taneãních stylÛ si v podání sku-

piny Neila Annidia budete moci uÏít na tradiãním Podveãeru nejen

v Orientu v ãervnu 2020.

Závûr sobotního dne patfiil spoleãnému vystoupení obou skupin.

Diváci mohli zhlédnout rÛzné styly, od klasického orientálního tance

pfies fusion (kombinace orientálního stylu se styly dal‰ími) a show

styl aÏ po bollywood (indick˘ tanec). Ve více neÏ 100minutovém

pfiedstavení se na pódiu postupnû vystfiídalo 29 taneãnic. Tímto vy-

stoupením taneãnice pokfitily nov˘ speciální taneãní povrch pódia –

baletizol, kter˘ byl pofiízen taktéÏ v rámci tohoto projektu. 

První víkend byl ve znamení obnovení spolupráce a znovunavázání

kontaktu. Nûkteré taneãnice se znaly z dfiívûj‰ích projektÛ, pro jiné to

bylo nové setkání. Je dÛleÏité, Ïe na obou stranách je na co navazovat,

rostou nové generace taneãnic i lektorek, které chtûjí spolupracovat. 

V ãervnu pfií‰tího roku se r˘mafiovské taneãnice vydají v druhé ãásti

projektu do Ozimku, kde se zúãastní také místních mûstsk˘ch slav-

ností. Tfietí, závûreãná ãást se uskuteãní opût v R˘mafiovû v fiíjnu

2020, kdy se na‰i pfiíznivci mohou opût tû‰it na spoleãné vystoupení. 

Projekt „¤eknu to tancem“ je spolufinancován z Fondu mikropro-

jektÛ Euroregionu Pradûd v rámci OP Interreg V-A Pfieshraniãní

spolupráce âeská republika – Polsko, reg. ã. CZ.11.4.120/0.0/0.0

/16_009/0001958

Kamila a Anna Cimbotovy
TS Neila SVâ R˘mafiov – skupina Annidia

Fota: Kamila Cimbotová

Na pfielomu listopadu a prosince se to horolezeck˘mi závody jen he-

mÏilo. Odstartoval je sobotní závod v Ústí nad Orlicí, kter˘ je souãás-

tí seriálu závodÛ Orlického monkey cupu. Byl to letos poslední závod

tohoto seriálu, velmi se protáhl, a tak se domÛ dûti vracely aÏ v noã-

ních hodinách. Pro nûkteré to byl úspû‰n˘ den, pro nûkteré ménû,

v‰echny ale bojovaly a na stûnû nechaly v‰echny své síly. Na‰e mûs-

to reprezentovalo sedm závodníkÛ. Nejúspû‰nûj‰í byl ·imon

Nádvorník, kter˘ skonãil na 2. místû, a Adam Nikolov na 3. místû, kam

jej odsunul aÏ pomalej‰í ãas ve finále. Následoval ho Matûj Fryblík na

5. místû, Marek Hladk˘ na 6. místû, Veronika ·vehlová na 9. místû,

Katefiina Malá na 10. místû a Vladimíra âernínová na 16. místû.

Hned v pondûlí 2. prosince na vût‰inu dûtí z lezeckého krouÏku ãeka-

ly závody R˘mafiovsk˘ gibon. Akce je koncipována i pro úplné zaãá-

teãníky, ktefií si mohou vyzkou‰et, jak to na závodech chodí. Zkusili

Lezecky nabit˘ konec roku

Projekt „¤eknu to tancem“ obnovil spolupráci 
r˘mafiovsk˘ch a ozimeck˘ch orientálních taneãnic
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si lezení na obtíÏnost, kdy musí lézt po dan˘ch chytech a vyhraje ten,

kdo se bez odsednutí dostane nejv˘‰e. Zkusily si vylézt i jednu stûnu

na rychlost, pfiiãemÏ nejrychlej‰í ve své kategorii získal titul

R˘mafiovsk˘ opiãák. V kategorii do 5 let nejlépe lezli Adélka Valová

a Radek ·a‰inka, v kategorii 6–7 let Viktorka Tillerová a Kry‰tof

Vystrãil, 8–9 let Barbora Valová a Jakub Barusel, 10–12 let Natálie

Havlíková a Matûj Fryblík, 13–15 let Anna Vincourková a ·imon

Nádvorník. Kompletní v˘sledky najdete na gibon.svcrymarov.cz.

Dal‰í závodní zastávka se uskuteãnila hned dal‰í den na tradiãním

Vánoãním poháru v Lipníku nad Beãvou. Tohoto závodu se zúãastnilo

dvanáct na‰ich závodníkÛ. V nejmlad‰í kategorii skonãil Kry‰tof

Vystrãil na prvním místû a Barbora Valová na tfietím. V kategorii do 

13 let se nejlépe vedlo Matûji Fryblíkovi, kter˘ pfielezl v‰echny cesty

a aÏ ve finále jej ãas odsunul na druhé místo. Dal‰í rymafiovsk˘mi lez-

ci hojnû obsazenou kategorií byly dívky 13–15 let. V této kategorii

skonãila Katefiina Malá na druhém místû a Vladimíra âernínována ne-

populárním ãtvrtém. I v chlapecké kategorii Ïluté barvy R˘mafiova zá-

fiily. Tfii na‰i závodníci se probojovali do finálov˘ch soubojÛ, kde se ne-

jménû vedlo Marku Hladkému, kter˘ skonãil tûsnû pod stupni vítûzÛ.

Dva na‰i borci vylezli v‰echny cesty a pouze pro nû bylo pfiipraveno

superfinále. V obrovském pfievisu vydrÏely síly o trochu déle Adamu

Nikolovovi, kter˘ zaslouÏenû vyhrál nad ·imonem Nádvorníkem.

Celkem si z Lipníku r˘mafiovská v˘prava odvezla ‰est medailí.

Dûti nebudou zahálet ani na konci roku – 21. prosince je ãeká dal‰í

závod, tentokrát v boulderingu v Lan‰krounû.

Fota a text: Jakub Vala, Katefiina Fryblíková
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
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Mûsíc listopad byl ve znamení celorepublikov˘ch pfiipomínkov˘ch

akcí k 30. v˘roãí sametové revoluce. R˘mafiov nebyl v˘jimkou. Po

zahájení v˘stavy fotografií Jindfiicha ·treita v budovû gymnázia

a v prostorách radnice a v˘stavy „Samet. 30 let od sametové revolu-

ce v R˘mafiovû“ v galerii Pran˘fi v Mûstském muzeu R˘mafiov násle-

dovaly dal‰í akce. 

Studenti r˘mafiovského Gymnázia a Stfiední odborné ‰koly si v pon-

dûlí 18. listopadu prÛvodem pfiipomnûli nejen úlohu studentÛ v rám-

ci revoluãních dnÛ roku 1989, ale i události z roku 1939, kdy tragic-

ky zemfiel student medicíny Jan Opletal a pekafisk˘ uãeÀ Václav

Sedláãek, ktefií se stali obûÈmi nacistick˘ch represí. V listopadu 1939

byly uzavfieny ãeské vysoké ‰koly, a to aÏ do konce druhé svûtové

války. Tyto události se staly impulzem pro to, aby byl 17. listopad

pfiipomínán jako Mezinárodní den studentstva. 

PrÛvod, kter˘ ‰kola kaÏdoroãnû pofiádá, vy‰el jiÏ tradiãnû od budovy

gymnázia a pfies námûstí Svobody, ulicí 1. máje a Pivovarskou dopu-

toval aÏ na námûstí Míru, kde probûhl krátk˘ happening. K prÛvodu

se pfiipojili i dal‰í obãané mûsta, ktefií si 17. listopad chtûli takto pfii-

pomenout. Na námûstí ke studentÛm promluvil starosta mûsta Ludûk

·imko a místostarostka Lenka Vavfiiãková. S projevy vystoupili i zá-

stupce studentÛ Adam ·tûpán a profesorka ZdeÀka Sedláãková.

Bûhem vzpomínkové akce zaznûla studentská hymna Gaudeamus 

igitur, Modlitba pro Martu ãi píseÀ Námû‰È. 

V pondûlí 18. prosince probûhl rovnûÏ Sametov˘ veãer v Mûstském

divadle R˘mafiov. Divadelníci pod vedením Barbory Niedobové na-

studovali a pfiedvedli klíãové události ãeskoslovensk˘ch dûjin, které

vedly k sametové revoluci na konci roku 1989. Herecké v˘kony do-

plÀovala dobová hudba a televizní zábûry. Atmosféru roku 1989 na-

vodilo podávání obãerstvení za ceny, na které byli lidé zvyklí za mi-

nulého reÏimu.

Dal‰í akcí pfiipomínající dobu sametové revoluce a hlavnû éru pfied-

chozí byl ve stfiedu 20. listopadu workshop Leták, pamflet, samizdat,

na kter˘ pozvala r˘mafiovská knihovna studenty gymnázia a Ïáky de-

vátého roãníku základní ‰koly (více v ãlánku v rubrice knihovny).

A koneãnû v pondûlí 25. listopadu probûhl pfiedná‰kov˘ blok pro stu-

denty Gymnázia a SO· R˘mafiov, ktefií mûli pfiíleÏitost besedovat se

ãleny r˘mafiovského Obãanského fóra. Lubo‰ Tesafi, kter˘ patfiil k za-

kladatelÛm OF v R˘mafiovû, a Marek Zoth studentÛm vyprávûli

o prÛbûhu sametové revoluce v na‰em mûstû.

V‰echny akce probûhly za laskavé finanãní podpory mûsta R˘mafiova

a Ministerstva kultury âeské republiky.

Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov, JiKo

R˘mafiov si pfiipomnûl 30. v˘roãí sametové revoluce

V pátek 22. listopadu se ve velkém sále Galerie Octopus za velkého zájmu ve-
fiejnosti uskuteãnila pfiedná‰ka dlouholetého pracovníka Muzea v Bruntále
PhDr. Tomá‰e Niesnera o historii a souãasnosti fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ
v kontextu ãesk˘ch zemí.
Historik Tomá‰ Niesner pÛsobí v bruntálském muzeu sídlícím v tam-

ním zámku uÏ fiadu let. Není proto divu, Ïe se historii fiádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ, jenÏ vlastnil jak zámek v Bruntále, tak hrad Sovinec,

dlouhodobû zab˘vá, a to v kontextu Bruntálska a Sovinecka.

V R˘mafiovû pfiedstavil rychl˘ a informacemi nabit˘ exkurz do více

neÏ osmisetleté existence fiádu, jehoÏ oficiální název nyní zní ¤ád

bratfií a sester nûmeckého Domu Panny Marie v Jeruzalémû. Ten

vznikl uÏ ve 12. stoletím na území dne‰ní Palestiny, odkud expando-

val do tehdej‰ího V̆ chodního Pruska. V̆ razné stopy zanechal nejen

v Pobaltí, ale i na území dne‰ního Nûmecka a také v ãesk˘ch zemích.

Jak fiekl Tomá‰ Niesner: „Byly to právû majetky na Moravû a ve
Slezsku, které napomohly fiádu po poráÏkách a ztrátách utrpûn˘ch
v 15. a 16. století obnovit alespoÀ ãásteãnû jeho b˘valou moc. Do his-
torie b˘val˘ch panství Bruntál a Sovinec, která se na poãátku tfiiceti-
leté války stala osobní komendou velmistra fiádu, se fiád v˘znamnû
zapsal.“ Vedle bruntálského zámku fiád totiÏ obhospodafioval je‰tû

zámek v Dolní Louãce, hrad Sovinec a asi nejznámûj‰í zámek

Bouzov, kter˘ v letech 1895 aÏ 1910 v˘raznû pfiebudoval do dne‰ní

Tomá‰ Niesner o fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ

Jaroslav Jelínek se ãleny spolku Staré Sovinecko Tomá‰ Niesner
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Nevelké prostory r˘mafiovského muzea a jeho Galerie Octopus v sobotu 
7. prosince nav‰tívil rekordní poãet náv‰tûvníkÛ, kter˘ pfiekonal i náv‰tûv-
nost vernisáÏe Milana KníÏáka v létû loÀského roku. Hosté z fiad v˘tvarníkÛ,
milovníkÛ umûní, znám˘ch, pfiátel a rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ z R˘mafiovska,
Uniãovska, Olomoucka a ·umperska zavítali na vernisáÏ v˘stavy r˘mafiov-
sk˘ch v˘tvarníkÛ Romana Karla a Adama Rybky, nesoucí název DVA.
Oba autofii se narodili v R˘mafiovû a oba se k rodnému mûstu hrdû hlá-

sí. Jsou ãleny Spolku OCTOPUS, na jehoÏ v˘stavních aktivitách ve

stejnojmenné galerii se aktivnû podílejí. PfiestoÏe je vûkovû dûlí dvacet

let a kaÏd˘ proÏil ãást Ïivota v jiném politickém reÏimu, jejich spoleã-

ná v˘stava vytváfií celek, v nûmÏ se jednotlivá díla vzájemnû posilují

a prostupují. Ve v˘sledku je tak skuteãnû siln˘m umûleck˘m záÏitkem.

Roman Karel (*1964) v letech 1979 aÏ 1983 studoval na Gymnáziu

R˘mafiov. Po maturitû zaãal pracovat v kreslírnû místního závodu

Hedva jako návrháfi textilií, pozdûji nastoupil do RD R˘mafiov. AÏ

v roce 1990, po nûkolika marn˘ch pokusech pokraãovat ve studiu

textilního v˘tvarnictví, obdrÏel zprávu z Vysoké ‰koly umûleckoprÛ-

myslové v Praze, Ïe mu bude umoÏnûn nástup do prvního semestru.

Tou dobou se v‰ak podílel s pfiáteli na budování soukromé firmy

Rydes a na dal‰í studium zcela rezignoval. 

V roce 1987 spolu s pfiáteli zaloÏil Klub amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ

(KAV) v R˘mafiovû, kter˘ od roku 1989 ve mûstû organizoval vÛbec

první kvalitní v˘stavy v˘tvarného umûní v malé galerii, kterou pro

tyto úãely a po sloÏit˘ch jednáních vybudovali v Domû kultury.

Pfiedtím se jiÏ aktivnû úãastnil hudebních a v˘tvarn˘ch underground-

ov˘ch akcí, téÏ pofiádan˘ch uniãovsk˘mi v˘tvarníky nezávislého

sdruÏení VSUV. V roce 1991 se stal ãlenem Spoleãnosti pro obnovu

mûstského muzea v R˘mafiovû, zaloÏené jeho otcem Jifiím Karlem.

Následnû byl jedním z mnoha organizátorÛ Volného sdruÏení umûlcÛ

Octopus, jehoÏ ãlenové v roce 1992 zaloÏili Galerii Octopus v pro-

storách muzea. Od roku 1993 se také vûnuje komerãní grafice, poly-

grafii a grafickému zpracování historick˘ch a v˘tvarn˘ch publikací

(napfi. J. Karel: Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska, J. Karel: Stará Ves
a Îìársk˘ Potok, F. Brixel: Horská kronika, M. Kodovská: V̆ bor
z básní I, sborníky Quod bene notandumad.). Souãasnû pÛsobí jako

perkusista v kapele Sibérija. Pro R˘mafiov je Roman Karel vzácnou

a v˘znamnou osobností, která netouÏí po zviditelnûní, zato neúnavnû

organizuje a domlouvá jak v˘tvarné, tak hudební akce. Zejména díky

nûmu není R˘mafiov ve v˘stavní oblasti vnímán jako ospalá periferie

na kraji svûta, n˘brÏ jako mûsto s respektovanou a uznávanou gale-

rií, ve které chtûjí vystavovat v˘tvarníci z celé republiky (vzpomeÀ-

me v˘stavy J. âapka, V. Novákové, P. Brázdy, M. KníÏáka, 

P. Zajíãka, P. Nikla a mnoha dal‰ích).  

Adam Rybka (*1984) se narodil v R˘mafiovû, velkou ãást svého Ïivo-

ta v‰ak proÏil ve Fr˘dku-Místku. V letech 2000 aÏ 2004 studoval obor

kamenosochafiská tvorba u Jana Habarty a ZdeÀka Tománka na Stfiední

umûleckoprÛmyslové ‰kole v Uherském Hradi‰ti. V letech 2005 aÏ

2010 studoval v ateliéru ve‰kerého sochafiství Kurta Gebauera na

Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové v Praze. V roce 2008 absolvoval

stáÏ M. I. C. A. v Baltimoru v USA. Od roku 2012 Ïije a tvofií v R˘ma-

fiovû, kde má svÛj ateliér a kde vyuãuje v˘tvarnou v˘chovu na Gym-

náziu a SO· R˘mafiov. UÏ od dûtství jej fascinovala keramická hlína,

které zÛstal vûrn˘ aÏ do dne‰ních dnÛ. Vedle tradiãních materiálÛ, jako

je hlína, dfievo, vosk nebo papír, vytváfií sochy z montáÏní pûny, beto-

nu, laminátu ad. Ve své prostorové a reliéfní tvorbû se zab˘vá zejména

figurou a portrétem. Z jeho sochafisk˘ch realizací ve vefiejném prosto-

ru zmiÀme nûmeck˘ Hof a zadní fasádu domu na námûstí Míru 16, kde

visí vefiejnosti jiÏ dobfie znám˘ surfafi Kevin_ 1984.

V̆ stava DVA je v˘stavou obrazÛ a soch, plochy a prostoru, krajiny

a ãlovûka. Roman Karel pfiedstavuje cyklus maleb – kombinovan˘ch

technik, které vznikly zejména bûhem posledních dvou let. Vystavil

v‰ak i triptych Tfii fáze, kter˘ namaloval pfied tfiiceti lety. Na ten jako

by souãasnou tvorbou intuitivnû navázal. Opustil totiÏ bílou plochu,

DVA r˘mafiov‰tí v˘tvarníci v Galerii Octopus

podoby velmistr EvÏen Rakousko-Tû‰ínsk˘.

Pfiedná‰ka by se neuskuteãnila neb˘t iniciativy spolku Staré

Sovinecko v ãele s Ing. Jaroslavem Jelínkem. Spolek v okolních ob-

cích pravidelnû pofiádá pfiedná‰ky a vydává pfieklady star˘ch nûmec-

k˘ch kronik, které zájemci mohou zakoupit v r˘mafiovském infor-

maãním centru.

Aktivitu spolku pfiedstavil Jaroslav Jelínek slovy: „I v leto‰ním roce
organizoval ná‰ spolek pfiedná‰kovou ãinnost. Tentokrát na téma
Historie panství Sovinec, vÏdy se zamûfiením na obec, ve které pfied-

ná‰ka probíhala. Zaãali jsme v záfií v Huzové a ve ãtrnáctidenních
cyklech jsme se pfies Dlouhou Louãku, Bfiidliãnou a Moravskoslezsk˘
Koãov dostali aÏ do R˘mafiova. V‰ech pfiedná‰ek a besed se s bravu-
rou jemu vlastní zhostil námi oblíben˘ pan Tomá‰ Niesner z bruntál-
ského muzea. Jménem na‰eho spolku, ale i v‰ech, ktefií jeho pfiedná‰-
ky nav‰tívili, mu srdeãnû dûkuji. S potû‰ením lze konstatovat, Ïe o his-
torii na‰eho kraje, a nejen na‰eho kraje, je stále vût‰í a vût‰í zájem.
Dokladem toho je náv‰tûvnost a bohatá diskuse.“

Foto a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

Zleva Adam Rybka, Michal Vyhlídal, Roman Karel 

Adam Rybka uvádí v˘stavu Roman Karel
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Nové jízdní fiády – 2019/2020

Platné od nedûle 15. 12. 2019 do soboty 12. 12. 2020
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„malbu“ koufiem plamene a lití barvy (V nofie bydlí zima, Grande
Retore) a dal pfiednost syté, hutné a pastózní, zemité malbû, kterou

plamenem spí‰e podkresluje, rÛznû ji perforuje a pfietírá. Názvy jed-

noznaãnû odkazují ke krajinû (Krajina, Krajina-objekty, Obzor,
Modr˘ strom aj.), pfiesto autora nemÛÏeme oznaãit za krajináfie. Jsou

to totiÏ imaginární krajiny autorova nitra, které je silnû napojené na

okolní reálné prostfiedí jím milovan˘ch JeseníkÛ a R˘mafiova.

Poznáváme v nich ony r˘mafiovské t˘denní husté mlhy nebo tûÏké

mraky, které jako by zde v podhÛfií byly blíÏ. V‰imnout si mÛÏete si-

luet star˘ch nûmeck˘ch domÛ nebo obyãejné díry v laÈkovém plotu.

Karlovy obrazy jsou blíÏ pfiírodû, neÏ se mÛÏe na první pohled zdát.

V krajinû se v‰ak jiÏ dávno objevil ãlovûk, zaãal ji vnímat a formo-

vat k obrazu svému. Onu figurální sloÏku zastupují sochy Adama

Rybky. Od roku 2013, kdy ve stejném sále Galerie Octopus vystavil

své politické a manifestaãní dílo Stop killings gays odsuzující vraÏ-

dûní gayÛ v muslimském svûtû, obrátil svou pozornost do svûta snÛ

a fantazie. Nad v‰ím totiÏ lehounce a nesly‰nû kráãí slon-mot˘l (Ze
sna), kter˘ se autorovi ve snu zjevil jako andûl stráÏn˘. Je zhotoven

z montáÏní pûny a vosku stejnû jako cyklus Sfér s postavami mladí-

kÛ v kovov˘ch konstrukcích, jeÏ symbolizují lidské vrstvy, v nichÏ

jako jedinci Ïijeme a v nichÏ zastupujeme urãité postavení (Lovec,
Poutník, Ochránce a Zajatec). Holdem kráse muÏského tûla je cyklus

KvûtoslavÛ – nah˘ch mladíkÛ rodících se z kvûtÛ (Lilian, Iris,
Fialíni) a Ïijících v nich v harmonii. Autor se také vrátil ke sta-

r˘m námûtÛm a osobnostem, které originálnû pfietvofiil do sv˘ch

kompozic (Hanácká madona, ·vabinsk˘ forever, Masaryk).

Kde jinde se propojil svût krajiny s ãlovûkem tak nenásilnû jako v dí-

lech tûchto DVOU? Tam, kde Roman Karel stvofiil prostfiedí tajemné

a neznámé, tam Adam Rybka posílá své mladíky hledající smysl to-

hoto bytí. âern˘ plamen svíãky, kter˘m Roman Karel zabarvuje plát-

no a mûní odstíny barev, sv˘m teplem formuje matérii voskov˘ch fi-

gur Adama Rybky. Kde okry a zemité struktury odkazují k matce

Zemi, tam jiÏ stojí hotová socha z hlíny, vymodelovaná lidsk˘ma ru-

kama a vypálená vysok˘m Ïárem ohnû.

V̆ stava DVOU je duchovním záÏitkem, kter˘ nás ve zbûsilé a relati-

vismem vykloubené dobû vrací k prapÛvodu, snÛm a láskám. Vábí

nás k meditaci a ke zklidnûní. V Galerii Octopus ji stihnete do 

26. ledna.

Text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Foto: muzeum

Náv‰tûvníci vernisáÏe, mezi nimi v˘tvarníci a pfiátelé Octopu:
Miroslava Kodovská, Bohumil ·véda, Dalibor Kamensk˘, Marek
Zoth, Antonín Mik‰ík, Pavel Mereìa, Zdenûk âern˘, manÏelé
Kovalovi a Lucie Kamenská

Celoroãní projekt „R˘mafiov a Prudnik – mûsta tkalcÛ. Spoleãné dûdictví“,
jenÏ je financován z Fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem
R˘mafiovem, se pomalu blíÏí ke konci. Ve ãtvrtek 5. prosince v sále prudnic-
ké umûlecké ‰koly Muzeum Ziemie Prudnickiej spolu s Mûstsk˘m muzeem
R˘mafiov a zástupci obou mûst pokfitili novû vzniklou publikaci a otevfieli mo-
dernizovanou expozici v Centru tkalcovsk˘ch tradic. 
Muzea v Prudniku a R˘mafiovû, vzdálená od sebe dvaasedmdesát ki-

lometrÛ, v sobû v roce 2018 na‰la partnery pro pfiíhraniãní spoluprá-

ci. Obû mûsta mají totiÏ podobnû bohatou textilní tradici, která kul-

minovala zejména v druhé polovinû 19. století a zastavila ji aÏ hos-

podáfiská krize s vypuknutím druhé svûtové války. V R˘mafiovû 

tuto epochu symbolizují dvû rodiny textilních podnikatelÛ –

Flemmichové a Schielové, v Prudniku jsou to pak podobnû filantro-

piãtí a podnikaví Fränkelové a Pinkusové. Ti v obou mûstech kolem

poloviny 19. století zaloÏili podniky, jeÏ sv˘mi v˘robky, které sbíra-

ly ocenûní na svûtov˘ch v˘stavách, mûstu a regionu zajistily slávu

Textilní dûdictví Prudniku a R˘mafiova má kniÏního prÛvodce

Marcin Husak a Michal Vyhlídal podepisují spoleãnou publikaci Promítání dokumentu v Centru tkalcovsk˘ch tradic
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a vûhlas. S jejich prosperitou souvisí také architektonická v˘stavba

mûsta. Podnikatelé vybudovali nejen tovární haly (v Prudniku tehdy

nejvût‰í na svûtû), ale postavili také své rodinné vily, zaloÏili mûstské

parky, financovali v˘stavbu synagogy, mûstsk˘ch lázní ãi nemocni-

ce. Tito svûdkové své doby v‰ak v prÛbûhu druhé poloviny 20. stole-

tí museli ãelit nejrÛznûj‰ím pfiestavbám, bezohlednému niãení, chát-

rání ãi nenávratnému bourání, jehoÏ jsme svûdky i v tûchto dnech. 

V dvousvazkovém prÛvodci velikosti 15 cm x 15 cm autofii Marcin

Husak a Michal Vyhlídal zachycují historii tûchto staveb a pfiíbûh je-

jich zakladatelÛ a stavebníkÛ. Prostfiednictvím mapy se mohou zá-

jemci vydat na místa, kde textilní fabriky, vily a parky stály (ãi stále

stojí), a podle reprodukcí dobov˘ch fotografií, pohlednic ãi plánÛ je

porovnat se souãasn˘m stavem. KaÏd˘ aÈ dojde k vlastnímu názoru,

zda na‰i pfiedkové po druhé svûtové válce (a také my sami) naloÏili

s architektonick˘m dûdictvím textilního prÛmyslu s úctou k jeho za-

kladatelÛm, nebo jej dovedli k ostudnému zániku. Publikace

Flemmichové a Schielové – textilní dûdictví / Fränkelovi a Pinkusovi
– Ïivoucí odkaz bude k dostání od kvûtna pfií‰tího roku v expozici tex-

tilnictví v budovû Hedvy âesk˘ brokát, kde se díky projektu

Technotrasa Surová krása plánuje bohat˘ program s mimofiádn˘mi

komentovan˘mi prohlídkami v kost˘mech a s divadelními scénkami.

V rámci celoroãního projektu Mûstské muzeum R˘mafiov spolu

s Hedvou âesk˘ brokát a polsk˘mi partnery v létû otevfieli v r˘ma-

fiovské textilce novou expozici Jak vzniká tkanina (RH 8/2019). Po

pfiedstavení ãesko-polského prÛvodce byla ve ãtvrtek 5. prosince

v Prudniku pfiedstavena také modernizovaná expozice v Centru tkal-

covsk˘ch tradic s premiérou ãtvrthodinového dokumentu o Fränke-

lech a Pinkusech v polském a ãeském znûní, které namluvila Barbora

Niedobová. Projekt ukonãí spoleãná lednová pfiedná‰ka zástupcÛ 

obou muzeí v Prudniku.

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: Jana Krajãová

Jazzclub

Rozlouãili jsme se

Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jindfiich Zoth – R˘mafiov ....................................................... 80 let 

Anna âapková – R˘mafiov..................................................... 81 let 

Anna Feketiková – R˘mafiov ................................................. 81 let 

Miloslav Marek – R˘mafiov................................................... 81 let 

Adolf ·rutka – R˘mafiov........................................................ 81 let 

Katefiina Václavíková – R˘mafiov .......................................... 82 let 

Marie Orságová – R˘mafiov................................................... 82 let 

Ludvík Václavík – Edrovice .................................................. 82 let 

Kvûtoslav Majer – R˘mafiov.................................................. 84 let 

Marie Havránková – R˘mafiov .............................................. 85 let 

Vûra KlvaÀová – R˘mafiov..................................................... 86 let 

Miloslava ·ilhánková – R˘mafiov.......................................... 88 let 

BoÏena Kotvaldová – R˘mafiov............................................. 89 let

Aloisie Poláchová – R˘mafiov ............................................... 89 let 

AlÏbûta Krupová – R˘mafiov ................................................. 90 let

Dne 31. 12. 2019 oslaví

v˘znamné Ïivotní jubileum 90 let

paní Marta Vogelová.
Do dal‰ích let pfiejeme

hlavnû hodnû zdraví, pohodu a elán.

Dcera s manÏelem,
snacha s pfiítelem a vnouãata s rodinami

Dne 18. 1. 2020 oslaví Ïivotní jubileum

80 let
na‰e maminka, babiãka a prababiãka,

paní Marie Koneãná
ze Staré Vsi u R˘mafiova.

Babiãko, pfiejeme Ti ‰tûstí, radost z vnou-

ãat a pravnouãat,

pohodu a hodnû zdraví do dal‰ích let.

S láskou pfiejí syn Václav s rodinou, dcera Helena s rodinou,
syn Tomá‰ s rodinou, vnouãata a pravnouãata.

Kdo v srdcích Ïije, neumírá,
kdo mûl rád, nezapomíná.

Dne 31. 12. 2019 vzpomeneme 

3. smutné v˘roãí, kdy nás navÏdy opustil

ná‰ milovan˘ syn, tatínek, bratr a str˘c,

pan Tomá‰ Koupil.
KdoÏ jste ho znali, 

vûnujte mu malou vzpomínku.

Maminka a tatínek,
sestry Alena, Katefiina a Veronika,

bratr Miloslav a dûti Jakub, Adam a Adéla

Rudolf Cejnar – R˘mafiov ......................................................... 1936 

Hana Poláchová – R˘mafiov...................................................... 1936 

Jaroslav Kreãmer – R˘mafiov.................................................... 1937 

Jitka Hejbalová – Jifiíkov .......................................................... 1949 

Tomá‰ Matera – R˘mafiov......................................................... 1933 

Jaroslav Jahn – R˘mafiov .......................................................... 1930 

Miroslav Roãek – R˘mafiov ...................................................... 1947

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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JestliÏe svoboda slova vÛbec nûco znamená, potom je to právo fiíkat lidem to, co nechtûjí sly‰et. George Orwell

(Nejen) literární v˘roãí
1. 1. Mezinárodní den míru – vyhlá‰en roku 1968 z ini-

ciativy papeÏe Pavla IV. 
1. 1. Státní svátek âR – Den obnovy samostatného ãeské-

ho státu 
1. 1. 1920 zemfi. RÛÏena Svobodová, spisovatelka (nar. 10. 7. 1868)

– 100. v˘roãí úmrtí 

2. 1. 1920 nar. Isaac Asimov, americk˘ spisovatel (zemfi. 6. 4. 1992)

– 100. v˘roãí narození

3. 1. 1980 zemfi. Joy Adamsonová, rakouská zooloÏka, v˘tvarni-

ce a spisovatelka (nar. 20. 1. 1910) – 40. v˘roãí úmrtí 

4. 1. 1710 nar. Giovanni Battista Pergolesi, italsk˘ skladatel

(zemfi. 16. 3. 1736) – 310. v˘roãí narození 

4. 1. 1960 zemfi. Albert Camus, francouzsk˘ spisovatel a filosof,

nositel Nobelovy ceny (nar. 7. 11. 1913) – 60. v˘r. úmrtí 

6. 1. 1850 nar. Ladislav StroupeÏnick˘, spisovatel (zemfi. 11. 8. 1892)

– 170. v˘roãí narození 

8. 1. 1890 nar. Rudolf Medek, spisovatel (zemfi. 22. 8. 1940) 

– 130. v˘roãí narození 

9. 1. 1890 nar. Karel âapek, spisovatel, novináfi a pfiekladatel

(zemfi. 25. 12. 1938) – 130. v˘roãí narození 

12. 1. 1920 nar. Ludmila Uliãná, autorka cestopisÛ (zemfi. 

12. 7. 1997) – 100. v˘roãí narození

12. 1. 1940 zemfi. JoÏa Uprka, malífi a grafik (nar. 26. 10. 1861) 

– 80. v˘roãí úmrtí

16. 1. V˘znamn˘ den âR – Den památky Jana Palacha 
17. 1. 1600 nar. Pedro Calderón de la Barca, ‰panûlsk˘ dramatik

(zemfi. 25. 5. 1681) – 420. v˘roãí narození 

20. 1. 1910 nar. Joy Adamsonová, rakouská zooloÏka, v˘tvarni-

ce a spisovatelka (zemfi. 3. 1. 1980) – 110. v˘roãí na-

rození 

20. 1. 1920 nar. Federico Fellini, italsk˘ reÏisér (zemfi. 31. 10. 1993)

– 100. v˘roãí narození

20. 1. 1930 nar. Egon Bondy, vl. jm. Zbynûk Fi‰er, filosof a spiso-

vatel (zemfi. 9. 4. 2007) – 90. v˘roãí narození 

21. 1. 1950 zemfi. George Orwell, vl. jm. Eric Arthur Blair, anglic-

k˘ spisovatel (nar. 25. 6. 1903) – 70. v˘roãí úmrtí 

23. 1. 1920 nar. Ivan Slavík, básník, pfiekladatel a editor (zemfi. 

24. 12. 2002) – 100. v˘roãí narození 

24. 1. 1920 zemfi. Amedeo Modigliani, italsk˘ malífi a sochafi (nar.

12. 7. 1884) – 100. v˘roãí úmrtí

26. 1. 1910 nar. Elmar Klos, reÏisér a scenárista (zemfi. 19. 7. 1993)

– 110. v˘roãí narození 

27. 1. Mezinárodní den památky obûtí holocaustu – vyhlá-
sila OSN roku 2005 

28. 1. 1910 nar. Adina Mandlová, hereãka (zemfi. 16. 6. 1991) 

– 110. v˘roãí narození 

28. 1. 1930 zemfi. Ema Destinnová, vl. jm. Emilie Pavlína

Vûnceslava Kittlová, operní pûvkynû (nar. 26. 2. 1878)

– 90. v˘roãí úmrtí 

29. 1. 1860 nar. Anton Pavloviã âechov, rusk˘ spisovatel (zemfi.

15. 7. 1904) – 160. v˘roãí narození 

30. 1. 1890 nar. Jarmila Kurandová, vl. jm. Marie Martínková,

hereãka (zemfi. 6. 12. 1978) – 130. v˘roãí narození

Citát:
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Knihovna se k oslavám 30. v˘roãí sametové revoluce pfiipojila workshopem
pro studenty s názvem Leták, pamflet, samizdat. Do R˘mafiova pozvala tiska-
fie Romana Proke‰e ze Studia bez kliky, kter˘ vytvofiil malou tiskafiskou díl-
nu pfiímo v novém sídle knihovny a studentÛm pfiedvedl, jak˘ch technik pou-
Ïívali jeho pfiedchÛdci k ‰ífiení informací v dobách nesvobody.
Studio bez kliky pfiedstavuje v knihovnách stará fiemesla i historii

technick˘ch vynálezÛ, jak˘mi jsou knihtisk nebo kinematograf.

Zvlá‰tû siln˘ vztah má spiritus agens studia Roman Proke‰ k tiskafi-

sk˘m technikám. Mnoho let vûnoval studiu pÛsobení ãeskobratr-

sk˘ch tiskáren v Kralicích a Ivanãicích, a postavil dokonce nûkolik

funkãních replik dfievûn˘ch lisÛ z 16. a 17. století. Na nich si mohou

úãastníci jeho workshopÛ vyzkou‰et, jak nároãné bylo ‰ífiit my‰lenky

v dobách, kdy knihtisk zaãínal.

V souvislosti s leto‰ním 30. v˘roãím sametové revoluce pfiipravilo

Studio bez kliky pofiad, kter˘ mapuje v˘voj tiskafisk˘ch technik od

sam˘ch poãátkÛ témûfi do souãasnosti, resp. do doby pfied pádem ko-

munistického reÏimu u nás. Tiskafii podle Proke‰ov˘ch slov vÏdy hrá-

li dÛleÏitou roli v ‰ífiení informací a my‰lenek, a proto byli v dobách

nesvobody v hledáãku drÏitelÛ moci. Takov˘ch období „temna“ bylo

v ãesk˘ch dûjinách nûkolik, od protireformace pfies první a druhou

svûtovou válku aÏ po komunistickou diktaturu v dobû normalizace.

Knihovna pozvala na workshop studenty r˘mafiovského gymnázia a Ïá-

ky devátého roãníku základní ‰koly. Ti si mohli nejen vyslechnout v˘-

klad energického tiskafie, ale pfiedev‰ím vyzkou‰et rÛzné tiskafiské a sa-

mizdatové techniky, které se v na‰í zemi pouÏívaly pfii obcházení cen-

zury. Z workshopu si odnesli vlastní tisky a v pamûti moÏná i slova

Romana Proke‰e, aby ve chvíli, kdy bude omezováno jejich právo svo-

bodnû se vyjadfiovat, zpozornûli a neváhali ho bránit. Fota a text: ZN

Tiskafii v dobách nesvobody

V pondûlí 2. prosince se po dvout˘denní stûhovací pauze znovu otevfiela r˘-
mafiovská knihovna. Od prosince sídlí v budovû na ulici Julia Sedláka 18, kte-
rá byla rekonstruována pro potfieby knihovny a nûkter˘ch zájmov˘ch krouÏ-
kÛ Stfiediska volného ãasu.
Knihovna v R˘mafiovû v pfií‰tím roce oslaví pûtasedmdesát let od

svého zaloÏení. První sbírka ãesk˘ch knih urãená k pÛjãování obyva-

telÛm mûsta vznikla uÏ o Vánocích roku 1945. Knihovna tudíÏ patfií

mezi první kulturní zafiízení v pováleãném R˘mafiovû. Za více neÏ

sedm desetiletí nepfieru‰ené existence nûkolikrát zmûnila sídlo. Rostl

její fond a s ním i prostorové nároky, souãasnû byla postupnû odsou-

vána ze stfiedu mûsta. Zatímco v roce 1946 byla umístûna na radnici,

na zaãátku 50. let byla pfiestûhována do rohu námûstí Míru, do pfiíze-

mí dne‰ního muzea, v roce 1961 získala prostory ve funkcionalistic-

ké budovû banky na Sokolovské ulici, z nichÏ ãást po sametové re-

voluci opût ztratila ve prospûch bankovního ústavu. A nyní, na pod-

zim roku 2019, mûní adresu znovu a pfiesouvá se na ulici Julia

Sedláka. Jejím nov˘m sídlem se stává rovnûÏ funkcionalistická bu-

dova, vystavûná ve tfiicát˘ch letech pro potfieby okresního soudu a od

‰edesát˘ch let vyuÏívaná jako ‰kola. 

„Putování“ mûstské knihovny na mapû R˘mafiova má je‰tû jednu,

lehce bizarní linku: v‰echna její dosavadní sídla totiÏ slouÏila mimo

jiné k v˘konu represivní moci. Na radnici se v minul˘ch stoletích téÏ

vedly v˘slechy a ve sklepení se patrnû i vûznilo, v souãasném muzeu

mûlo za druhé svûtové války kanceláfi gestapo, v prvním patfie ban-

kovního domu zase bylo do sedmdesát˘ch let oddûlení Vefiejné bez-

peãnosti a budova na ulici Julia Sedláka byla pÛvodnû soudem a ja-

ko taková disponovala i celami. Pokud vnímáme genia loci v souvis-

losti s funkcí mûstsk˘ch budov, pÛsobila knihovna pokaÏdé jako zu-

‰lechÈující, projasÀující nájemník domÛ s temnou minulostí, kter˘ do

zdí dfiíve nav‰tûvovan˘ch s obavami a z donucení vnesl mnohem

sympatiãtûj‰í funkci relaxaãní, kulturní a vzdûlávací.

A takovou chce knihovna b˘t i na své nové adrese. Institucí otevfie-

nou v‰em, dûtem, studentÛm, dospûl˘m i seniorÛm, pfiíjemn˘m záze-

mím pro studium, ãetbu, vyhledávání informací, ale i pro odpoãinek,

hru a záÏitky.

V renovované budovû na ulici Julia Sedláka knihovna dostala k dis-

pozici prostory v prvním nadzemním podlaÏí. Ve druhém podlaÏí

a v suterénu má uãebny Stfiedisko volného ãasu, v suterénu bude 

umístûn i sklad knih, kter˘ by mûl b˘t vybaven v pfií‰tím roce.

Situování do prvního podlaÏí, odkud vede schodi‰tû do druhého pat-

R˘mafiovská knihovna na nové adrese
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ra, si vynutilo rozdûlení knihovny na dvû ãásti. Z ãelního pohledu

tvofií pravé kfiídlo podlaÏí pÛjãovna pro dospûlé ãtenáfie, levé kfiídlo

pÛjãovna pro dûti a ãítárna.

Vybudování samostatné ãítárny je pozitivním posunem ve srovnání

s dfiívûj‰ími prostory knihovny, kde byly koutky pro ãetbu a práci na

poãítaãi rozmístûny mezi regály pÛjãovny pro dospûlé. V nové ãítár-

nû najdou pohodlné místo ãtenáfii denního tisku a ãasopisÛ, studenti

i uÏivatelé vefiejného internetu. Místnost je svûtlá a vzdu‰ná, kromû

periodik nabízí i pfiehled audioknih, cizojazyãné a regionální literatu-

ry, poezie, komiksÛ nebo stolních her, které je rovnûÏ moÏné si vy-

pÛjãit domÛ. ·est poãítaãÛ umoÏÀuje pfiístup na internet, tisk doku-

mentÛ a skenování.

PÛjãovna pro dûti a mládeÏ sousedící s ãítárnou poskytuje útulné, bez-

peãné prostfiedí, kde si mohou dûti nejen ãíst, pÛjãovat kníÏky a ãaso-

pisy, psát úkoly, kreslit nebo pracovat na poãítaãi, ale i hrát stolní hry

a pro nejmen‰í jsou novû pfiipravené edukativní hraãky, které je moÏ-

né si rovnûÏ pÛjãit domÛ. Kvalitní dfievûné hraãky nejsou levnou zá-

leÏitostí, a tak si je rodiãe mohou tímto zpÛsobem vyzkou‰et dfiív, neÏ

se rozhodnou nûkterou zakoupit. Dûtská pÛjãovna má samozfiejmû

i zázemí pro ‰kolní besedy, pyramidu k sezení (se skr˘‰í uvnitfi) a za-

fiízení pro videoprojekci. Pûkn˘m interiérov˘m prvkem je domeãek,

kter˘ v sobû ukr˘vá kníÏky pro nejmen‰í ãtenáfie a neãtenáfie.

PÛjãovna pro dospûlé je v pravém kfiídle podlaÏí. Men‰í plocha pÛj-

ãovny ve srovnání s pfiedchozími prostory vyvolala nutnost zv˘‰it 

úloÏnou kapacitu kniÏních regálÛ, jsou tudíÏ ‰ir‰í a o polici vy‰‰í.

Díky bílé barvû regálÛ nicménû pÛjãovna nepÛsobí stísnûnû.

Dostatek místa získala nauãná literatura i beletrie, samostatnû jsou

vystaveny detektivky, povinná ãetba k maturitû, kniÏní novinky a ti-

py, v˘mûnn˘ fond, oblíbená âtenáfiská v˘zva i ãtecí koutky.

Vyhledávání v katalogu ãtenáfiÛm usnadní poãítaãe umístûné na re-

gálech a s pomocí dobfie viditeln˘ch popisÛ se v pÛjãovnû, ãítárnû

i dûtském oddûlení snadno zorientují.

Návrh interiéru je dílem Ing. arch. Tomá‰e Adámka. Reakce ná-

v‰tûvníkÛ jsou velice pozitivní a lze podle nich soudit, Ïe se nové

prostory líbí. Tûm, ktefií to teì mají do knihovny pfiíli‰ daleko, pfiede-

v‰ím seniorÛm a handicapovan˘m, knihovna nabízí zdarma doná‰ku

knih aÏ domÛ. 

Navzdory vût‰í vzdálenosti od centra mûsta vûfiíme, Ïe si k nám ãtená-

fii cestu najdou. Knihovna, to totiÏ není jen pÛjãovna knih nebo vefiej-

n˘ internet. Pfiedstavuje pfiedev‰ím pfiívûtiv˘ nekomerãní prostor pro

setkávání v‰ech generací i klidné útoãi‰tû – zkrátka „ob˘vák mûsta“. 

ZN, fota: ZN a Michal Vyhlídal

Tomá‰i ·tûpánovi z Police u Úsova bylo ãtyfiiadvacet, kdyÏ „sbalil
sv˘ch pût ‰vestek do krosny a vydal se poznávat svût“. Tak zaãal

Polihotrip, kter˘ v podstatû trvá dosud. Díky pracovnímu povolení strá-

vil del‰í ãas na Novém Zélandu a v Kanadû, kromû toho podniká v˘-

pravy do destinací, které lákají spí‰ dobrodruhy neÏ turisty. Albánie,

Vietnam, KambodÏa, Laos. O sv˘ch záÏitcích vypráví pfii pfiedná‰kách,

které doprovází fotografiemi a videi. Jeho besedy jsou plné zajímavos-

tí a vtipn˘ch momentÛ, i kdyÏ v nûkter˘ch situacích cestovatelÛm nej-

spí‰ do smíchu nebylo.

Pfied rokem Poli poprvé hostoval v r˘mafiovské knihovnû s besedou

o Singapuru, Malajsii a jiÏním Vietnamu. Asie ho lákat nepfiestala,

a proto se do Indoãíny vydal letos v lednu znovu. S pfiítelkyní a kama-

rádem strávili osm t˘dnÛ na cestû severním Vietnamem, KambodÏou

a Laosem, a tfiebaÏe nav‰tívili i místa turisty vyhledávaná, napfi. viet-

namskou metropoli Hanoi nebo chrámov˘ komplex Angkor Vat

v KambodÏi, vût‰inu ãasu projíÏdûli na skútrech hÛfie dostupné oblasti,

kam noha turistova nevkroãila, ba i místa, kde dosud nevidûli bûlocha.

„Vyrazili jsme do oblastí, kde se je‰tû stále dodrÏují staré tradice a zvy-
ky. Jedním z dÛvodÛ cesty na sever Vietnamu bylo právû focení místních
lidí v tradiãních krojích, které na první pohled ukáÏí, do jaké men‰iny
patfií. âerní nebo kvûtinoví Hmongové jsou jedni z nich,“ vysvûtluje

Tomá‰ ·tûpán. Na severu Vietnamu nav‰tívili dvû ‰koly – v té mûstské

si s nimi dûti s chutí plácly, v etnické ‰kole v horách naopak couvaly

a schovávaly se – nikdy je‰tû nevidûly bûlochy. V nejchud‰í ãásti zemû

se pak cestovatelé setkali i s dûtmi, které do ‰koly nechodily vÛbec

a musely pomáhat rodiãÛm pfii práci na poli. „Po osmi dnech stráven˘ch

Polihotrip do míst, kde nikdy nevidûli bûlocha

Dívky v tradiãních krojích na severu Vietnamu Dûti od maliãka nosí zdobené kroje
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v jedné z nejchud‰ích provincií Vietnamu si ãlovûk uvûdomí, jak dobfie
se u nás v âR máme. Máme fungující stát a v‰eho dostatek. Trápit se
nad tím, Ïe na‰í zemi vládne ten, kdo jí vládne, je vlastnû úplnû zbyteã-
né,“ dodává Poli.

Z Vietnamu trojice zamífiila do království KambodÏa. Jejich cílem byl

proslul˘ chrámov˘ komplex Angkor Vat. „Na projití celého komplexu
byste potfiebovali nûkolik dní. Pro mû to byl jeden z nejvût‰ích záÏitkÛ
z celé Asie,“ fiíká Poli. Siln˘ záÏitek na nûj ov‰em ãekal i v hlavním

mûstû Phnompenhu, v místech, která pfiipomínají genocidu za vlády

Rud˘ch KhmerÛ. Odreagování pak cestovatelÛm pfiinesl pobyt v po-

bfieÏní oblasti Kepu s pepfiov˘mi plantáÏemi a na izolovaném ostrovû

Koh Rong.

Ve finále cesty Poli s pfiáteli zamífiil do Laosu, kter˘ jim opût pfiinesl zá-

Ïitky pfiíjemné i ménû pfiíjemné. K tûm prvním patfiila dobrodruÏná v˘-

prava dÏunglí za slony. „Po sedmi dnech stráven˘ch v sedle skútrÛ pa-
desátek jsme uÏ ztráceli nadûji. Najednou jsme v‰ak vidûli velk˘ úsek vy-
káceného pralesa a pfied námi na cestû pofiádn˘ sloní bobky. Byli jsme
blízko,“ popisuje Tomá‰ ·tûpán. Setkání s majestátními zvífiaty fiadí me-

zi nejkrásnûj‰í záÏitky cesty.

Situací krásn˘ch, drsn˘ch ãi napínav˘ch proÏili samozfiejmû mnohem

víc. Ve Vietnamu nav‰tívili hadí farmu a ochutnali hadí maso, v Laosu

zase maso krysí. Spatfiili nádheru ãajov˘ch plantáÏí a r˘Ïov˘ch teras

i bídu lidí, ktefií na nich pracují. Dostali se do nebezpeãí u fieky Mekong

a pfii návratu do Vietnamu uvízli na hranicích kvÛli chybû v dokladech.

Jejich cesta zkrátka byla jedno velké dobrodruÏství se ‰Èastn˘m kon-

cem.

V lednu Poli plánuje vyrazit do Afriky. O své záÏitky se urãitû zase rád

podûlí na besedû v knihovnû. Více se o jeho cestách dozvíte na strán-

kách www.polihotrip.cz. ZN, fota: Tomá‰ ·tûpán

Pfii tûÏké práci na poli pomáhají i dûti

Majestátní symbol KambodÏi – starodávn˘ AngkorVat Koupání slonÛ v Laosu

Slovenská literatura je u ãesk˘ch ãtenáfiÛ v posledních letech myslím

neprávem opomíjená. Se souãasn˘mi slovensk˘mi autory jsem se

setkala nûkolikrát a Ïádná kniha, po které jsem sáhla, mû nezklama-

la. Rudolf Sloboda, Daniel Mailing, Peter Pi‰Èanek, Pavol Rankov

nebo Veronika ·ikulová jsou spisovatelé, ktefií vás moÏná pfiíjemnû

pfiekvapí a potû‰í. Se vzpomínkou na ãasy, kdy jsme bûÏnû a rádi ãet-

li knihy ve sloven‰tinû, zejména pfieklady dûl svûtové literatury, je mi

nûkdy líto, Ïe je tfieba slovenské knihy pfiekládat.

Novelu, kterou chci ãtenáfiÛm doporuãit, napsala Ur‰uºa Kovalyk 

a jmenuje se Krasojezdkynû. Kniha byla v roce 2014 nominovaná na

cenu Anasoft Litera a její anglick˘ pfieklad se dostal do ‰ir‰í nomina-

ce prestiÏního britského ocenûní ERRD Literature Prize. Teprve letos

vy‰el ãesk˘ pfieklad, a proto ji lze zafiadit do âtenáfiské v˘zvy mezi

knihy u nás letos vydané poprvé.

Hlavní hrdinka novely, dospívající Karolína, vyrÛstá v roce 1984 na-

v˘chodû socialistického âeskoslovenska jako outsider, fyzick˘, vzta-

hov˘, sociální. VyrÛstá v rodinû Ïen bez muÏÛ, sociálnû slabé, navíc si

pfiipadá jako o‰klivé nemehlo. Motiv komplexÛ, které na Ïivotní ces-

tû nasbíráme vût‰inou kvÛli jin˘m lidem, je v knize silnû pfiítomn˘.

Karolína, ubitá socialistick˘m vym˘váním mozkÛ ve ‰kole, stateãnû

touÏí po vnitfiní svobodû a navzdory neutû‰en˘m rodinn˘m pomûrÛm

se nevzdává. Náhodou se ocitá v jízdárnû, seznamuje se s konûm

Sesilem, jednou z hlavních postav novely, a hlavnû naváÏe pfiátelství

s Romanou. Kamarádka ji pfiivede do prostfiedí, kde se cítí ‰Èastná

a kde zaÏije neãekan˘ úspûch ve voltiÏi, ãili krasojízdû na koni.

S Romanou cítí spfiíznûnost a stanou se opravdov˘mi pfiítelkynûmi.

Romanin fyzick˘ handicap stejnû jako nelehk˘ Ïivot v rodinû, kde 

otec, násilnick˘ alkoholik, tyranizuje ji i matku, je pro empatickou

Karolínu dÛvodem ke sblíÏení. Souãasnû s touto linií sledujeme

Karolínin mimofiádn˘ vztah k babiãce, její matku, která jí posedle

touÏí najít nového otce, Ïasneme nad její ‰amanskou schopností vidût

v lidech jejich pravou podstatu a nakonec jsme svûdky jejího dozrá-

ní, kdyÏ pozná, Ïe touha po moci dokáÏe zniãit jak˘koliv vztah.

Autorka neobyãejnû pÛsobivû pracuje s kontrastem krásného a o‰kli-

vého; krasojízda a kÛÀ jako symboly vzne‰enosti a dÛstojnosti v pro-

tikladu k nuzotû rodinného zázemí i atmosféfie ve spoleãnosti pÛsobí

netradiãnû a dráÏdivû.

Jazyk novely je pfiím˘, bez odboãek, psychologizování a experimen-

tÛ, je to takové psaní noÏem, bez pfiíkras a pfiesnû. Jako bonus, kter˘

potû‰í, je navíc kniha doplnûna krásn˘mi ilustracemi, pfiedstavami 

hrdinky, které nakreslila Lucia Doviãáková.

Nejvíc jsem se bála sklepa. Byl tmav˘, smrdûl koãiãinou a nikdy se tam
nesvítilo. Soused ukradl v‰echny Ïárovky. Nûkteré pfiíãky byly vybou-
rané. Vytváfiely takové jeskynû. V m˘ch pfiedstavách tam Ïily ty nej-
hnusnûj‰í potvory. PoÏíraãi dûtí! ¤ekla jsem o nich babiãce. Jednou

Kniha poprvé vydaná v roce 2019
Ur‰ula Kovalyk: Krasojezdkynû

V kaÏdém z leto‰ních ãísel RH pfiedstavujeme knihu, kterou se pfiipojujeme ke âtenáfiské v˘zvû.

âtenáfiská v˘zva
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veãer mû tam vzala. Pi‰tûla jsem a prosila, abychom se vrátily domÛ,
ale ona svítila baterkou do tûch nejdûsivûj‰ích dûr a fiíkala: „Koukej,
nikdo tam není. Jen tlust˘ pavouci.“ ZboÏÀovala jsem ji. Byla tak sil-
ná. Mámu jsem milovala taky, ale jinak. Máma byla krásná, voÀavá
a málokdy byla doma. Potkávaly jsme se ráno v posteli. Budila mû do
‰kolky a já jsem jí dávala pusy a zároveÀ ohmatávala pevné, teplé 
prsy. Nedokázala jsem se jejích prsÛ nabaÏit. M˘m snem bylo obãas se
pfiicucnout k jejím bradavkám. PokaÏdé mi v tom zabránila. ¤ekla, Ïe
uÏ jsem velká, Ïe zme‰ká autobus a bude mít v práci prÛser. Babi rá-
da vyprávûla. Váleãné pfiíbûhy a tak. Po válce jim bol‰evici sebrali
hospodu. ¤íkala jim hajzlové nenaÏraní. Byla to slavná hospoda, po-

dávala se v ní domácí ‰unka, skvûl˘ kufiecí perkelt, pilo se tam nejlep-
‰í víno a uzavíraly se dÛleÏité obchody. Nûkdo jim na dvefie ãernou
barvou naãmáral slovo burÏuji. A pak to ‰lo jako po másle. Pfii‰li vo-
jáci a dûda s babiãkou si mohli vzít s sebou jen ‰aty, pár drobností
a pefiiny. Ze dne na den se z nich stali chudáci. Dûda pr˘ plakal.
A pfiesnû ti samí nenaÏraní hajzlové okradli Jucinéni a Kereszt-mamu
v Maìarsku. „Na to nikdy nezapomeÀ, má milá,“ fiíkala.

KOVALYK, Ur‰uºa. Krasojezdkynû. Pfiel. Martina Beke‰ová. 1. vyd.

Praha: Argo, 2019, s. 25–26.

Petra Klimentová

Pavla Horáková: Teorie podivnosti

Viktorie Hani‰ová: Rekonstrukce

Pavol Rankov: Legenda o jazyku

Alena Morn‰tajnová: Tiché roky

A. Gravensteen: Pohyby ledu

Kazuo Ishiguro: Vybledlá krajina s kopci

Michel Houellebecq: Serotonin

Delphine de Vigan: Vdûk

Dal‰í tipy na knihy vydané poprvé (u nás) v roce 2019:

V dne‰ní dobû je pfiedvánoãní ãas pfiedev‰ím spojen s honbou za dárky, stre-
sem z úklidu domácnosti a urãitou komerãností tohoto období. Jak moc se li-
‰ilo trávení a slavení vánoãního ãasu pfied 200 lety?
Samotn˘m VánocÛm pfiedchází tzv. advent, latinsky adventus neboli

pfiíchod. Zahrnuje období ãtyfi t˘dnÛ pfied ·tûdr˘m dnem, tradiãnû vû-

nované pfiípravám na samotné Vánoce, spojené zejména se shánûním

darÛ, peãením cukroví, pfiípravou vánoãní v˘zdoby a odpoãítáváním

adventních dnÛ ohla‰ujících brzk˘ pfiíchod ·tûdrého dne. Pro kfiesÈa-

ny je advent ãasem vyãkávání a pfiíprav na pfiíchod JeÏí‰e Krista. 

K adventu patfií adventní vûnec ozdoben˘ ãtyfimi svícemi, kaÏdá

z nich pfiedstavuje jednu nedûli do ·tûdrého dne. Samotn˘ vûnec

symbolizuje ustaviãnou cestu slunce a zároveÀ i vûãnost, zelené jeh-

liãnaté vûtviãky symbolizují Ïivot, svíãky jsou symbolem svûtla 

a oãekávání pfiíchodu Krista. Tfii svíãky by mûly b˘t podle liturgie 

fialové, jako je barva pÛstu, a jedna rÛÏová – ta symbolizuje radost

z toho, Ïe se blíÏí oslava Narození Pánû. ¤íká se jí Gaudete (z lat. –

Radujte se) a zapaluje se tfietí adventní nedûli. RÛÏová svíãka sym-

bolizuje radost z toho, Ïe se blíÏí oslava Narození Pánû.

Jedním z nejvût‰ích symbolÛ Vánoc je vánoãní stromek. Vût‰ina his-

torick˘ch pramenÛ odkazuje na oblast dne‰ního Nûmecka a prostfie-

dí cechovních a fiemeslnick˘ch domÛ. První písemná zmínka o ozdo-

beném vánoãním stromku je z Brémské kroniky roku 1570. Vánoãní

stromek se z protestantského prostfiedí pomalu roz‰ífiil i do dal‰ích

zemí, aÏ se o 200 let pozdûji stal trvalou souãástí domácností.

Stromky se zprvu vû‰ely ke stropu, ‰piãkou vzhÛru nebo dolÛ, zvyk

usazovat stromek se objevil aÏ mnohem pozdûji. Zprvu se zdobily

jednoduch˘mi, doma vyrábûn˘mi papírov˘mi rÛÏemi ãi fietûzy, jab-

líãky, medov˘mi perníãky polepen˘mi obrázky nebo rÛzn˘mi pfiírod-

ninami, jako je kukufiiãné ‰ustí, ‰i‰ky, su‰ená jablka, zlacené skofiáp-

ky ofií‰kÛ. Za rakousko-uherské monarchie se vánoãní strom objevu-

je v roce 1816 na dvofie císafie Franti‰ka I. díky arcivévodkyni

Henriettû Alexandrinû Nassau-Weilburg (1797–1829), manÏelce 

arcivévody Karla Ludvíka Rakousko-Tû‰ínského (1771–1847). Na 

území âech se ozdo-

ben˘ vánoãní stro-

mek objevil o pár

let dfiíve, na libeÀ-

ském zámeãku ro-

diny fieditele Sta-

vovského divadla

Jana Karla Liebi-

cha (1773–1816).

Vrcholem advent-

ního ãasu byl

·tûdr˘ den, kdy se

aÏ do objevení prv-

ní veãerní hvûzdy

drÏel pÛst. Vánoãní

tabule aristokratic-

ké i lidové kuchynû

se samozfiejmû li-

‰ily, pro obû sku-

piny shodn˘ byl

pfiísn˘ pÛst. Na

·tûdr˘ den se do-

drÏovaly rÛzné ri-

tuály, jako rozkro-

jování jablíãka, li-

tí olova, házení

stfievícem, vloÏení

mince do vánoãky

atd. Ve ‰lechtic-

kém prostfiedí b˘-

valo zvykem bû-

hem dopoledne na

·tûdr˘ den podû-

kovat za sluÏbu

a obdarovat slu-

Ïebnictvo drobn˘-

mi, ale praktick˘-

mi dary. Svobodné

dívky dostávaly

dárky do vûna, ja-

ko loÏní prádlo,

vlnûné plédy, vda-

né Ïeny dostávaly kuchyÀské potfieby, ‰átky, potraviny. MuÏi dostá-

vali napfiíklad tabatûrky, d˘mky, obleãení. 

·tûdroveãerní veãefie na zámku se li‰ila nejen sloÏením, ale i poãtem

chodÛ, kter˘ch b˘valo 9 aÏ 13, lich˘ byl i poãet stolovníkÛ. V menu

‰lechtick˘ch rodin mÛÏeme najít kaviár, ústfiice, uzeného lososa,

z ryb byl oblíben˘ vafien˘ candát ãi kapr s kfienem a ovocem nebo ka-

pr na ãerno, kter˘ se upravoval na sladko, s perníkovou omáãkou 

a ovocem. SmaÏeného nebo peãeného kapra najdeme v kuchafice

Magdaleny Dobromily Rettigové z 1. poloviny 19. století. Bram-

borov˘ salát, jak ho známe dnes, se objevil na pfielomu 19. a 20. sto-

letí a zdomácnûl aÏ ve 20. letech 20. století. Mezi dal‰í chody v aris-

tokratick˘ch kruzích patfiili ‰neci s bylinkov˘m máslem, raci, peãené

telecí ledvinky s makaróny, kvûtáková polévka, rizoto s raky ãi 

pstruh s holandskou omáãkou, peãená drÛbeÏ. Sladk˘m závûrem

‰tûdroveãerní veãefie b˘valo exotické ovoce, rÛzné druhy cukroví, lí-

vance, ãokoládová pûna a nechybûla vánoãka ãi ‰tola, typická pro nû-

mecké prostfiedí.

Dárky se nedávaly pod vánoãní stromeãek, ale nezabalené byly po-

loÏené na stole. Dárky pro dûti mûly pfiedev‰ím v˘chovnou a vzdûlá-

vací funkci, dívky dostávaly panenky, koãárky, malinké kuchyÀky,

vy‰ívací soupravy a knihy, chlapci cínové vojáãky, uniformy, loutky.

Dospûlí se vût‰inou obdarovávali luxusním provedením pfiedmûtÛ

kaÏdodenní potfieby – toaletními soupravami, luxusními soupravami

na ‰ití, krajkov˘mi ‰álami, divadelními kukátky, drobn˘mi ‰perky,

knihami vázan˘mi v kÛÏi, parfémy v brou‰en˘ch lahviãkách. Hitem

Jak slavila Vánoce ‰lechta?
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19. století se hlavnû u muÏského osazenstva staly bicykly, rÛzné

vzácné pfiírodniny, drahé kameny, tûÏítka. Po veãefii se panstvo ode-

bralo na pÛlnoãní m‰i, po návratu ze m‰e se je‰tû podávalo lehké ob-

ãerstvení a pro dámy lehk˘ likér ãi sklenka portského vína. Po skon-

ãení vánoãních svátkÛ se vût‰inou ‰lechta pfiesouvala do sv˘ch mûst-

sk˘ch palácÛ a do Vídnû, aby si uÏila spoleãensk˘ch povinností

u dvora. Fota a text: Mgr. Jitka Slaná, kastelánka zámku Janovice

(Literatura: Frolec, V. a kol. Vánoce v ãeské kultufie. Praha:
Vy‰ehrad, 2001; Mrtková, Veronika. âeské a moravské vánoãní tra-
dice. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Katedra
obãanské v˘chovy a filozofie; Kalousová, Pavla a kol. Kuchynû
a stolniãení na ‰lechtick˘ch sídlech. PlzeÀ, 2015; Veãerková, Eva
–Frolcová, Vûra. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha:
Vy‰ehrad, 2010; www.pinterest.com, www.npu.cz.)

7. 11. – 31. 12. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Samet. 30 let od sametové

revoluce v R˘mafiovû

7.–31. 12. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Betlém r˘mafiovsk˘ch autorÛ

7. 12. – 26. 1. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Roman Karel a Adam Rybka

DVA (obrazy a sochy)

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

26. 12. 16:00 kostel sv. Michaela R˘mafiov
Koncert: Variace

27. 12. 16:00 kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe, Stará Ves
Koncert: Variace

22. 12. Vyhlídková vûÏ Nová Ves, Advent

24. 12. 16:00 Ondfiejov, Zpívání u vánoãního stromu

24. 12. 24:00 kostel sv. Michaela R˘mafiov
âeská m‰e vánoãní (pûveck˘ sbor Bruntál)

26.–30. 12. hrad Sovinec, Vánoãní mincování

17. 1. 19:30 SVâ R˘mafiov
17. spoleãensk˘ ples Diakonie R˘mafiov

23. 1. 19:00 MD R˘mafiov
Las Vegas Magic show (nejlep‰í iluzionisté âR)

24. 1. 20:00 SVâ R˘mafiov
Koncert: Karavana (reggae, ska, latino)

1. 2. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Markéta Kuxová a Adam Dostál

(Ve snûhu se mûsíc chvûl)

Pfiehled kulturních akcí – prosinec 2019 / leden 2020

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

Otevírací doba o vánoãních a novoroãních svátcích
23. 12. otevfieno IC, zavfieno muzeum
24.–26. 12. zavfieno IC i muzeum
27.–29. 12. otevfieno IC i muzeum
30. 12. otevfieno IC, zavfieno muzeum
31. 12. – 8. 1. zavfieno IC i muzeum z dÛvodu inventarizace

Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

po–pá  16:00–21:00
so–ne 10:00–21:00
Provozní doba o Vánocích

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
V‰ední dny a víkendy:

po – pá 14:00–20:00
so 9:00–20:00
ne 13:00–20:00

Provozní doba o Vánocích
24.–26.12. zavfieno 30. 12. 14:00–19:45
27. 12. 14:00–19:45 31. 12. 14:00–18:00
28. 12. 09:00–19:45 1. 1. zavfieno
29. 12. 13:00–19:45

Sauna je spoleãná pro muÏe i Ïeny a je v provozu kaÏd˘ den. Zimní stadion R˘mafiov – bruslení vefiejnosti
Zpravidla se bruslení pro vefiejnost koná:

Po, Út, âT, So a Ne od 14:00 do 16:30
St a Pá od 14:00 do 17:30

Veãerní bruslení se koná v sobotu od 19:00 do 21:30

Aktuální rozpisy bruslení pro vefiejnost 
lze najít na webov˘ch stránkách 

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov: www.mestskesluzby.cz
v sekci Rozpis ZS 2019/2020

Zmûna programu vyhrazena, 
v pfiípadû nevyhovujících povûtrnostních podmínek 

(silné snûÏení, dé‰È, teploty vysoko nad bodem mrazu) 
bude zimní stadion uzavfien.

Ukonãení provozu ZS – 28. 2. 2020 a ten den se jiÏ nebruslí.

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 setkání v I. pololetí 2020:
14. a 28. 1., 11. a 25. 2., 10. a 24. 3., 

7. 4. a 21. 4., 5. 5. a 15. 5., 2. 6. a 16. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

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 

v˘‰e 500 korun za osobu.

21. 12. ZAV¤ENO

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
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R˘mafiovská organizace Spoleãnosti pro podporu lidí s mentálním postiÏením
pofiádala 5. prosince 11. roãník Koncertu pro Kouzelnou bufiinku, kterého se
zúãastnilo více neÏ sedm desítek klientÛ. JiÏ potfietí se koncert konal v do-
poledních hodinách. 
Pozvání pfiijali kamarádi z bruntálské dílny Polárka a Ïáci Základní

‰koly na ·kolním námûstí. Leto‰ní koncert se li‰il od pfiede‰l˘ch.

Nikdo nevystupoval, nikdo nezpíval, pfiesto se v‰ichni bavili spoleã-

nû s Olinkou a JoÏinou. Tyto dvû dámy – klaunky dokázaly bavit,

rozdávat úsmûv a hlavnû zapojit v‰echny pfiítomné do her, taneãkÛ

a improvizace. I ti nejvût‰í leno‰i nad‰enû bûhali za balonem, chyta-

li bubliny a tanãili. Nejvût‰ím pfiekvapením byl Mikulá‰, kter˘ pfii‰el

do sálu a s kaÏd˘m si osobnû podal ruku. V‰ichni také dostali mal˘

dárek a drobné obãerstvení.

Dûkuji mûstu R˘mafiovu, SVâ R˘mafiov, Diakonii âCE – stfiedisku

v R˘mafiovû a v‰em pfiíznivcÛm Kouzelné bufiinky. Dále dámám z fir-

my Klaun Family za v˘bornou zábavu, protoÏe jsme se smáli od za-

ãátku aÏ do konce. A také bych chtûla v‰em popfiát krásné vánoãní

svátky. Tû‰íme se na setkání se v‰emi v roce 2020.

Fota a text: Lucie Camfrlová
pfiedsedkynû místní organizace SPMP âR

Koncert pro Kouzelnou bufiinku zpestfiily klaunky Olinka a JoÏina

Místní organizace âeského rybáfiského svazu (MO âRS) R˘mafiov

provozuje dva krouÏky. V klubovnû Rybáfiského domu v R˘mafiovû

se jednou t˘dnû schází 26 dûtí, z toho pût dívek, v Bfiidliãné 19 dûtí,

z toho tfii dívky.V R˘mafiovû pÛsobí dva vedoucí, v Bfiidliãné je-

den.V roce 2019 byla ãinnost krouÏkÛ zamûfiena na v˘uku pfiedpisÛ,

pfiípravu vybavení k vodû, poznávání ryb, rostlin a pfiírody vÛbec a na

vlastní chytání ryb. 

V horsk˘ch podmínkách JeseníkÛ jsou rybníky zamrzlé mnohem dé-

le neÏ na jin˘ch revírech, takÏe se více ãasu tráví v klubovnû. Za pfiíz-

nivého poãasí se jeden vedoucí vûnoval v klubovnû v˘uce nováãkÛ

a druh˘ s pokroãilej‰ími dûtmi, drÏiteli povolenek, praktické v˘uce

rybolovu. V R˘mafiovû se na zkou‰ky a získání rybáfiského lístku pfii-

pravovalo osm a v Bfiidliãné pût nováãkÛ, ktefií krouÏek nav‰tûvova-

li od záfií 2018. V‰ichni zkou‰ky sloÏili.V záfií leto‰ního roku se do

krouÏku pfiihlásilo dal‰ích sedm zájemcÛ v R˘mafiovû a pût v Bfiid-

liãné. Nováãci budou skládat zkou‰ky v únoru 2020.

Od dubna do listopadu zorganizovala MO âRS R˘mafiov pro své nej-

mlad‰í svûfience nûkolik zajímav˘ch zájezdÛ, napfiíklad na pfiehradu

Slezská Harta, do podvodního svûta v Modré u Zlína, uskuteãnila se

fiada ekologick˘ch vycházek, kde dûti sbíraly odpadky, nûkolik ry-

báfisk˘ch soustfiedûní a nûkolik závodÛ, dále tradiãní akce – chytání

pstruha duhového na rybníãku MO âRS R˘mafiov za aquacentrem

Slunce. Pfied vysazením ryb pomohly dûti s vyãi‰tûním pfiítoku a bfie-

hu. V listopadu pomáhaly dûti pfii v˘lovech dvou chovn˘ch rybníãkÛ

u Jamartic. ·lo o sbûr a záchranu ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ. 

Chceme podûkovat dûtem – ãlenÛm rybáfiského krouÏku, jejich rodi-

ãÛm a v‰em sponzorÛm, ktefií podpofiili na‰e akce. Zejména dûkuje-

me mûstu R˘mafiovu, vedení MO âRS R˘mafiov, prodejnû rybáfi-

sk˘ch potfieb paní Sitafiové, Rybáfiství Tylov – panu Pavlíkovi, ná-

jemci rybníku Tylov panu Ra‰kovi, starostovi Dolní Moravice panu

Kopeãkovi, Karlu Záhorovi, Jindfiichu Prá‰ilovi, Ondfieji Strnadelovi,

Alfrédu Heinischovi a fiadû dal‰ích. V‰em pfiejeme krásné Vánoce.

Zdenûk Tkadleãek
rybáfisk˘ krouÏek MO âRS R˘mafiov

âinnost rybáfisk˘ch krouÏkÛ za rok 2019

Leto‰ní rok mÛÏe Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Janovice hodnotit jako nadprÛmûrnû
úspû‰n˘.
Hasiãskou ligu Pradûd janoviãtí hasiãi s pfiehledem vyhráli s celkov˘m

poãtem 309 bodÛ pfied druh˘m druÏstvem z Vrbna pod Pradûdem 

(250 bodÛ) a tfietí ·irokou Nivou (248 bodÛ). ZároveÀ obsadili první

pfiíãku v Hasiãské lize okresu Bruntál. Dále se zúãastnili Hasiãské ligy

okresu ·umperk, kde obsadili krásné tfietí místo. A aby toho nebylo

málo, zapojili se také do Olomoucké noãní ligy, kde obsadili celkovû

devátou pfiíãku. 

V fiíjnu zavítali Janoviãtí na recesní soutûÏ Memoriál V. I. Lenina, pofiáda-

nou v ·irokém Dole. Odtud si dovezli celkovû osmé místo ze sto ‰edesáti

muÏsk˘ch t˘mÛ s mezinárodní úãastí. V leto‰ním roce absolvovali celkem

76 soutûÏí.

Hasiãsk˘ t˘m z Janovic dûkuje v‰em sponzorÛm, fanou‰kÛm a rodinn˘m

pfiíslu‰níkÛm za obrovskou podporu, bez které by nebyl nic neÏ puntík na

mapû. Hasiãi si této podpory velice váÏí a bude jim ctí, kdyÏ ji zaznamena-

jí i v nadcházející sezónû 2020. Foto a text: Petr Boxan, SDH Janovice

Úspû‰ná sezóna pro SDH Janovice

Organizace a spolky
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Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû uspofiádalo mikulá‰ské nadílky, kte-
ré byly urãeny dûtem a seniorÛm. 
Ta první se uskuteãnila 5. prosince na r˘mafiovském námûstí u vá-

noãního stromu a byla urãena pfiedev‰ím dûtem. Mikulá‰ pfiinesl

„knihu hfiíchÛ“ a dûti zpytovaly svûdomí, ke sv˘m prohfie‰kÛm se

vût‰inou pfiiznaly a odãinily je písniãkou nebo básniãkou. Pak tepr-

ve obdrÏely od Mikulá‰e touÏebnû oãekávané balíãky.

Moderátorského slova se ujala Eva Kudláková ze Stfiediska volné-

ho ãasu.

Stalo se tradicí adventu, Ïe Diakonie âCE – stfiedisko v R˘mafiovû po-

fiádá mikulá‰skou besídku pro seniory R˘mafiovska. Ta leto‰ní probû-

hla v úter˘ 10. prosince odpoledne v sále SVâ R˘mafiov. V programu

vystoupily dûti z matefiské ‰koly na ulici 1. máje, které poté rozdaly

seniorÛm drobné rukodûlné dárky, jimiÏ vykouzlily na tváfiích pfiítom-

n˘ch úsmûv. S krátkou scénickou jednoaktovkou o tom, jak se správ-

nû chovat na koncertû váÏné hudby, se pfiedstavili Ïáci dramatického

oboru ZU· R˘mafiov pod vedením Silvie Jablonãíkové. V hudebním

bloku zahrálo duo Akord Ludmily Sigmundové a Vladimíra Bulka

a na závûr hrál Petr Wolff na mal˘ akordeon seniorÛm na pfiání.

Zamûstnanci stfiediska pfiipravili pro seniory obãerstvení.

Do nového roku pfiejí zamûstnanci Diakonie âCE – stfiediska

v R˘mafiovû v‰em klientÛm i jejich rodinám jen to nejlep‰í, hlavnû

zdraví a spokojenost. Fota a text: JiKo

Mikulá‰ské nadílky pod taktovkou Diakonie R˘mafiov

Mikulá‰ s ãerty nadûloval na r˘mafiovském námûstí

Zamûstnanci Diakonie R˘mafiov v rolích Mikulá‰e, andûla a ãertÛ
rozdávali ovoce Dûti z matefiské ‰koly mûly pro seniory pfiipraveny rukodûlné dárky

Pfiehled bohosluÏeb v dûkanátu Bruntál (R˘mafiovsko)
Vánoce 2019–2020

-13-2019  18.12.2019 16:37  Stránka 39



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2019

40

Leto‰ní cesta skautÛ pro Betlémské svûtlo do Vídnû
se uskuteãnila v sobotu 14. prosince a tuto sobotu,
21. prosince, bude Betlémské svûtlo rozvezeno
skautsk˘mi kur˘ry vlaky po republice.
V leto‰ním roce skauti Betlémské svûtlo roz-

vezou 64 vlaky, r˘mafiov‰tí skauti je pfievez-

mou ve Val‰ovû a lidé si pro nûj mohou pfiijít

na ·tûdr˘ den 24. prosince od 7:30 do 11:00
pfied jídelnu pana Podlase na Radniãní ulici. 

Letos je to jiÏ po tfiicáté, co brnûn‰tí skauti ze stfiediska ¤ehofie

Mendla zaji‰Èují organizaci rozvozu. KdyÏ v roce 1990 nastupovali

skauti a skautky v Brnû do vlakÛ s lucerniãkami s Betlémsk˘m svût-

lem, nikdo nedokázal odhadnout, jestli to není nejen poprvé, ale i na-

posledy. Kur˘fii tehdy s napûtím vyhlíÏeli na kaÏdé zastávce, jestli

tam na nû nûkdo ãeká, jestli se informace o jejich cestû dostaly k li-

dem, jestli je ta informace zaujala a jestli budou ochotni si pro svût-

lo na nádraÏí pfiijít. Akci Betlémské svûtlo zastfie‰uje Junák – ãesk˘

skaut. JiKo

Betlémské svûtlo 2019

Skupinku tvofií zpravidla tfii koledníci v dûtském vûku, pfievleãení za

bájné krále (mudrce z V̆ chodu), ktefií se podle tradice pfii‰li poklonit

novorozenému JeÏí‰kovi do Betléma. Ke králÛm hledáme také do-

provod star‰í 15 let. Kost˘my jsou Ïádoucí.

Chce‰ b˘t Ka‰par, Melichar nebo Baltazar?

Tak neváhej a kontaktuj Charitu sv. Martina!

tel. 734 264 333 – kontaktní osoba: Katefiina Babi‰ová.

Odmûnou pro tfiíkrálové koledníky je ‰átek a Tfiíkrálová párty.

Charita sv. Martina hledá nové koledníky – dûti i dospûlé

Velice si váÏíme va‰í podpory Tfiíkrálové sbírky. Dûkujeme, Ïe jste pfii minulé
sbírce (2019) vfiele pfiijali koledníky a ‰tûdfie je obdarovali.
V lednu 2020 vyrazí do ulic Tfii králové, aby podpofiili Tfiíkrálovou sbír-

ku pro Charitu âR. Tfii krále mÛÏete potkat v rozmezí od 1. ledna do 

14. ledna 2020. V bruntálském a r˘mafiovském regionu Tfiíkrálovou

sbírku organizuje ãtvrt˘m rokem Charita sv. Martina – poboãka Charity

âR. Do sbírky v na‰em regionu se kaÏd˘m rokem zapojí aÏ 200 dobro-

voln˘ch koledníkÛ a vedoucích skupinek, ktefií jsou ochotni i v mrazi-

v˘ch podmínkách trpûlivû nav‰tûvovat domácnosti a prosit za potfiebné.

V̆ tûÏek sbírky je tradiãnû urãen na pomoc nemocn˘m, handicapova-

n˘m, seniorÛm v na‰em regionu – na nákup zdravotnick˘ch pomÛcek,

zkvalitnûní zavedené peãovatelské a o‰etfiovatelské sluÏby – domácí pé-

ãe. Terénní sluÏby peãují o seniory a dlouhodobû nemocné a umoÏÀují

jim zÛstat i pfies ãasto ‰patn˘ zdravotní stav co nejdéle ve vlastních do-

mácnostech. 

Celkem se na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a R˘mafiovsko)

v lednu 2019 podafiilo vybrat 474 268 korun.
V̆ nos Tfiíkrálové sbírky v roce 2020 plánujeme pouÏít na nákup dal‰ích

zdravotnick˘ch pomÛcek dle zájmu na‰ich klientÛ, abychom je mohli

co nejrychleji nabídnout potfiebn˘m lidem. Chceme pokraãovat v po-

skytování terénních sluÏeb, které jsou finanãnû prodûleãné (peãovatel-

ská sluÏba a domácí péãe – o‰etfiovatelská sluÏba).

ZAâNùTE S NÁMI ROK DOBR¯M SKUTKEM!
Dûkujeme. Katefiina Babi‰ová, Charita sv. Martina

Tfiíkrálová sbírka 2020

Dûtsk˘ domov Janovice u R˘mafiova,
pfiíspûvková organizace

V˘bûrové fiízení na ekonoma pfiíspûvkové organizace
Co vám mÛÏeme nabídnout?
• platové zafiazení v 10. platové tfiídû, stupeÀ dle praxe,

• moÏnost pfiiznání osobního ohodnocení a pfiíplatku za vedení,

• zamûstnanecké benefity (sluÏební mobil, podnikové stravování,

pruÏnou pracovní dobu),

• vzdûlávání a zdokonalování se v oboru,

• pracovní smlouvu na dobu urãitou 1 roku s moÏností prodlouÏe-

ní na neurãito.

Kvalifikaãní pfiedpoklady:
• min. stfiedo‰kolské vzdûlání ekonomického smûru,

• praxe na obdobné pozici min. 8 let,

• trestní bezúhonnost, 

• samostatnost,

• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B,

• v˘hodou praxe v pfiíspûvkové organizaci a vysoko‰kolské

vzdûlání.

NÁSTUP IHNED!

Své Ïivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu: ddjanovice@seznam.cz a do pfiedmûtu uveìte název pozice, o kterou se ucházíte.

Kontaktní osoba: Mgr. Marie âernocká, tel.: 731 631 722. K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeãi, ktefií splnili kvalifikaãní pfiedpoklady.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu bez udání dÛvodu.

Vánoãní mincování
26.–30. 12. 2019

Jedineãná moÏnost zaÏít zimní atmosféru hradu Sovince
Bûhem netradiãních prohlídek hradu se náv‰tûvníci v mincovní dílnû seznámí s historií raÏby mincí a uvidí ukázku zpracování kovÛ v podá-

ní Studia bez kliky. Pfiipraven bude také prohlídkov˘ okruh pro „práãata“ urãen˘ pro rodiny s dûtmi v 10:30, 12:30 a 14:30. Hrad bude pro

vefiejnost otevfien mimofiádnû i 4. ledna 2020.

Akce hradu Sovince
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Dokonãením opravy hfibitovní zdi v leto‰ním roce pokraãuje Velká

·táhle v projektu celkové rekonstrukce hfibitova. Projekt byl zahájen

v roce 2010, ale pro svou finanãní nároãnost je realizován na etapy dle

finanãních moÏností obce a moÏností získání dotace na spolufinanco-

vání. V roce 2012 bylo postaveno kolumbárium, které v˘znamnû na-

v˘‰ilo kapacitu hfibitova. Stavbu zhotovila firma Osa Stera, spol. s r. o.,

za cenu 573 644 korun, spolufinancována byla Ministerstvem zemû-

dûlství podílem 70 % z Programu rozvoje venkova.

V roce 2017 byl restaurován kfiíÏ pod hfibitovem, této akce se zhostil

restaurátor René Seifried z Olomouce. Na nákladech ve v˘‰i 120 153 ko-

run se podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu

Podpora obnovy a rozvoje venkova ãástkou 99 300 korun.

Nejnákladnûj‰í ãástí projektu byla celková oprava hfibitovní zdi.

V roce 2018 byla provedena první etapa oprav, pfiední a pravá stra-

na zdi. Stavbu zaji‰Èovala firma JR Stakr, s. r. o., z Bruntálu, na cel-

kov˘ch nákladech 1 062 634 korun se ãástkou 700 000 korun podí-

lelo Ministerstvo zemûdûlství v rámci programu ÚdrÏba a obnova

kulturních a venkovních prvkÛ. V roce 2018 jsme podali Ïádost o do-

taci na dokonãení opravy zdi na Ministerstvo pro místní rozvoj, tato

Ïádost byla pro velk˘ pfievis Ïádostí zafiazena mezi náhradní projek-

ty. Pfiesto se v leto‰ním roce rozhodla obec, Ïe realizuje dokonãení

opravy hfibitovní zdi, byÈ to bude z vlastního rozpoãtu. Vefiejnou za-

kázku vyhrála firma místního podnikatele Jaroslava ·uby, ale na 

obou etapách rekonstrukce se podílel v˘znamnou mûrou pan ·a‰in-

ka z Horního Mûsta.

Celkové náklady na

tuto ãást stavby ãinily

1 096 699 korun.

V roce 2019 se Velká

·táhle pustila do

dlouho odkládaného

projektu, stavby auto-

busové zastávky na

konci obce smûrem na

Bfiidliãnou. Potfiebu

obãanÛ na zfiízení této

zastávky kvÛli velké

vzdálenosti obydlí od

vefiejné dopravy vní-

mali pfiedstavitelé ob-

ce jiÏ dlouhá léta, pro

nákladnost v‰ak byla

tato akce odsouvána. 

Projekt je nazván

Stavba autobusové

zastávky „Nad V̆ ku-

pem“, tento název za-

stávky zfiejmû i zÛsta-

ne v jízdním fiádu. V leto‰ním roce provedl zhotovitel, firma JR Stakr,

vût‰inu zemních a stavebních prací. Dokonãení asfaltování a elektro

prací vãetnû kolaudace bude provedeno v jarních mûsících 2020, tak

aby zastávka mohla b˘t zafiazena do ãervnové zmûny jízdních fiádÛ.

Na akci se ãástkou 400 000 korun podílí Moravskoslezsk˘ kraj

v rámci Programu obnovy venkova, zbytek do ãástky 1 664 633 ko-

run financuje obec.

Aby zastávka slouÏila i obyvatelÛm v okolí b˘valého areálu ZNZ

(v˘kupu), bude nutné je‰tû zkulturnit pfiístupov˘ chodník od lávky

k zastávce. Na tuto úpravu má obec také zpracován projekt a se zlep-

‰ením pfiístupu k zastávce poãítá.

Co aktuálnû obec chystá? V jarních mûsících opravu kapliãky pod

hfibitovem, na niÏ má pfiislíbenou dotaci od Ministerstva zemûdûlství,

a zvaÏuje dokonãení projektu rekonstrukce hfibitova – rekonstrukci

márnice, tím bude tento nároãn˘ projekt uzavfien. Probíhají rovnûÏ

projektové práce na zateplení obecního domu, které bude financová-

no z tzv. kotlíkov˘ch dotací.

Nejvíce práce a finanãních prostfiedkÛ pohltí pfiíprava dvou nov˘ch 

obytn˘ch zón, v nichÏ by mûlo vzniknout stavební místo pro cca 

50 rodinn˘ch domÛ. Na pfiípravu tûchto obytn˘ch zón byla zhotovena

studie zástavby, byly jiÏ vykoupeny potfiebné pozemky a bylo prove-

deno geodetické rozdûlení pozemkÛ na jednotlivé parcely. Nyní pro-

bíhá pfiíprava v˘bûrového fiízení na projekãní práce a jednání s provo-

zovateli a investory inÏen˘rsk˘ch sítí (voda a elektro). Jde o rozsáhl˘

projekt s pfiesahem do budoucnosti, zcela urãitû bude realizován na 

etapy. Fota a text: Jaroslav Durchánek, místostarosta Velké ·táhle

Z obce Velká ·táhle

Z okolních obcí a mûst

Budování nové autobusové zastávky ve smûru na BfiidliãnouRekonstruovaná hfibitovní zeì

Obnova kfiíÏe Kolumbárium
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Ve dnech 11.–15. listopadu se v Zoo Ostrava konal 45. roãník soutûÏe Mlad˘
zoolog, které se úãastní velk˘ poãet ÏákÛ ‰kol Moravskoslezského kraje.
Leto‰ního roãníku s tématem Dravci, sovy a sokoli se zúãastnilo 99 základ-
ních ‰kol a gymnázií. 
Úãastníci jsou rozdûleni do dvou kategorií: I. kategorie je urãená Ïá-

kÛm 6.–7. tfiíd, II. kategorie ÏákÛm 8.–9. tfiíd. Mezi soutûÏícími ne-

chybûla ani ãtyfii druÏstva ÏákÛ Z· Bfiidliãná, která se v úter˘ 12. li-

stopadu vydala do boje. 

V první kategorii nás v druÏstvu Ptáãata reprezentovali Ïáci pát˘ch

tfiíd Ema Bajgrová, Tomá‰ Prasliãka, Jan Loukota a Václav RepáÀ,

v‰ichni ãlenové pfiírodovûdného krouÏku 1 SK ASK âR Bfiidliãná.

Druhé druÏstvo v této kategorii bylo sloÏeno z ÏákÛ 6. A a 7. A. T˘m

SokolÛ tvofiili Hana Winklerová, Nikola ¤epková, Adam ZÛbek,

Klára Hricová a Markéta Zhánûlová. V druhé kategorii nás reprezen-

tovali Ïáci z pfiírodovûdného krouÏku 2, t˘m JeÏci ve sloÏení

Katefiina Bartozelová, Jan RepáÀ, Miroslav Loukota a Petr Oli‰. Jako

druh˘ t˘m se pfiedstavila KoÈátka ve sloÏení Anna Sedláãková, Tereza

Krejãová, Michal BuráÀ a David Marek. 

Vûdomostního klání se v první kategorii zúãastnilo 157 druÏstev.

Na‰e Ptáãata skonãila na krásném dûleném 23.–24. místû! Nutno do-

dat, Ïe byli ze v‰ech soutûÏících nejmlad‰í. Ani Sokoli se neztratili,

obsadili 26. místo. Ve II. kategorii, která byla zastoupena 195 soutû-

Ïícími druÏstvy, se JeÏci umístili na parádním 15. místû! Od postupu

do finále je dûlilo 1,5 bodu. I KoÈátka se prala stateãnû! Sv˘m v˘ko-

nem se zafiadila do první poloviny soutûÏního pole.

Pro soutûÏící druÏstva byly pfiipraveny písemné testy. Na v˘sledky je

nutné ãekat nûkolik dní, a tak si umíte pfiedstavit to napûtí i násled-

nou radost! V‰em na‰im pfiírodovûdcÛm gratulujeme a pfiejeme hod-

nû sil a radosti do dal‰ích soutûÏí.

Mgr. Kvûta Dûrdová, vedoucí krouÏkÛ 

Mlad˘ zoolog 2019

Ano, kuchynû. Jedineãná v pfiípravû pokrmÛ, místnost, kde se dûlí jíd-

lo. Existuje italská, francouzská a thajská a bÛhví jaká je‰tû. NejmíÀ

toho vím o anglické, z literatury jsem vydû‰ena líãením sváteãního

pudinku s hovûzím lojem a dal‰ími dosti hrozn˘mi ingrediencemi.

Obejdu se bez ústfiic, mofiského ovoce, lan˘ÏÛ, studen˘ch polévek.

Nejbájeãnûj‰í je samozfiejmû kuchynû maminkovská, obyãejná,

bramboraãka, ka‰e, ‰ulánky s mákem, nûkdy husa a králík, v komo-

fie hrnec sádla se ‰kvarky. Nejlep‰í byly buchty s mákem, povidly,

tvarohem. AÈ se snaÏím, jak chci, nejsou takové jako ty maminkov-

ské, vím, Ïe do tûsta pfiidávala lÏíci husího sádla a co dál? UÏ nevím.

V‰echno to bylo dobré, dûlané s láskou. Díky! I rizoto bylo vynika-

jící. Nejsilnûj‰ím záÏitkem pro gurmány byla ov‰em svíãková, blaho

v puse. Maminka mû nenutila vafiit, dûlala jsem pomocné práce: krá-

jet cibuli, ãesnek, brambory a – mlít strouhanku.

Nijak neprahnu po nov˘ch receptech, tûch jsou plné ãasopisy i tele-

vize. Nechce se mi kupovat patnáct ingrediencí, abych mohla pfiidat

kokosové mléko nebo mandlové, rybí omáãku, plátek ananasu, deset

ãern˘ch oliv, citrónovou trávu a nûjaké dal‰í pfiísady, o kter˘ch jsem

dosud nesly‰ela. A pfiedstavíte si v˘sledek? Talífi jídla a lednice plná

otevfien˘ch konzerv. Co s nimi?

Obecnû panuje názor, Ïe co je zdravé, není dobré. A naopak, co je ne-

zdravé, je chuÈová rozko‰. Tfieba zelí je pro ná‰ trávicí trakt hodnû

prospû‰né.

Tak: Pûkné Vánoce a vánoãky! Si

KfiiÏovatka domova? Stfied?

Z kapsáfie tety Kvûty

Osadní v˘bory informují
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Skupina kachlÛ s reliéfy symbolick˘ch figur, ale i dokonal˘ch portrét-

ních v˘robkÛ patfií k nejzajímavûj‰ím a v˘tvarnû nejhodnotnûj‰ím do-

chovan˘m umûleckofiemesln˘m pfiedmûtÛm z janovického zámku.

TvÛrce unikátních lutersk˘ch kamen se inspiroval dobov˘mi portréty 

obou v˘razn˘ch osobností, kazatele a jeho ochránce, od znám˘ch nû-

meck˘ch umûlcÛ (Lucas Cranach st., 1529; 1543; Lucas Cranach ml.,

1551; Hans Baldung; Hans Brosamer ad.). Kachel Grammatica patfií ve-

likostí i dekorem rámu k pfiede‰lému a je patrnû s dal‰ími variantami

souãástí jedin˘ch kamen. Otázkou je, zda symbol jednoho ze svobod-

n˘ch umûní dokládá Lutherovu literární potenci a ãinnost, nebo zda se

v neprozkoumané ãásti stfiepi‰tû nachází dal‰í kachle a jejich torza se

symboly zb˘vajících svobodn˘ch umûní (rétoriky, dialektiky, geomet-

rie, aritmetiky, astronomie, muziky). 

I. typem jsou kachle s cel˘mi postavami. Jejich 1. variantou jsou kva-

litnû zelenû glazované kachle luterské, souãásti kamen, na jejichÏ stû-

nách dominovala nejv˘znamnûj‰í postava nûmecké reformace a pÛvod-

ce nejroz‰ífienûj‰í luteránské formy, kterou horlivû vyznávali objednate-

lé vyhfiívacího zafiízení, vlastníci sídla Hoffmannové z Grünbüchlu.

Kachel s Lutherem (1483–1546) ohraniãuje trojit˘ rám obdélného

kachle (28,7x18,6 cm). Po prosté ãásti rámu následuje linie antického

vejcovce a shodn˘ rám oznaãuje i dal‰í kachle souboru s jin˘mi v˘jevy.

V oblouku mûlké niky se nachází nízk˘ reliéf iluzivní scény ve tfiech

plánech. Zleva v popfiedí kleãí se sepjat˘ma rukama Friedrich III.

Moudr˘ (1423–1526), kurfifit mí‰eÀsk˘ (sask˘), LutherÛv stoupenec

a obránce. VelmoÏ s mohutn˘m kuãerav˘m plnovousem (kaiserbar-

tem?) má úães s ofinou typickou pro pfielom 15.–16. století. Kazajka je

svisle profiezávaná s podvláãením, z ní vystupuje prolamovan˘ límec

ko‰ile a z rukávÛ stejnû prolamované manÏety. Rukávy kabátce zdobí

na pfiedloktí dvû profiezávané a podvláãené v˘dutû. Proti chladu se chrá-

ní dlouh˘m pod‰ívan˘m koÏichem s objemn˘m límcem s dlouh˘m vla-

sem. Rukávy koÏichu jsou roz‰ífiené a rovnûÏ pod‰ité.

Naproti nûmu se modlí k UkfiiÏovanému Martin Luther (1483–1546)

v knûÏské sutanû s roz‰ífien˘mi rukávy na ko‰ili s jednoduch˘m límcem.

Ze v‰ech pfiedloh se nejvíce blíÏí

dfievorytÛm Hanse Brosamera (asi

1486–1552), Lutherova souãasníka

z let aktivního Ïivota. Témûfi doko-

nalou shodu v‰ak vykazuje portrét

Luthera s dfievorytem Lucase

Cranacha ml. (1506–1586), rodáka

z Wittenbergu, kter˘ jej vytvofiil

v období kolem roku 1551. Rysy 

energické brady, masit˘ch rtÛ, v˘-

razn˘ch lícních kostí, zvlá‰tního na-

sazení nosu s hlubok˘mi vráskami

nad ním a nezamûniteln˘m úãesem

vyjadfiují v‰e, co víme o tváfii refor-

mátora a jeho bûÏném odûvu.

Spodní ãást tûla zakr˘vají dvû nápi-

sové pásky. Na první je nápis latin-

skou majuskulí: H. FRID. III. CHI

a na spodní D. MARTIN. LVTR.

Nepfiíli‰ gramaticky potentní tvÛrce

kadlubu nejspí‰e psal, jak sly‰el, tj.

Lvtr (v=u, ãti Lutr), nikoli správnû

Luther.

V druhém plánu zabírá nejvût‰í

plochu perspektivnû zmen‰ená po-

stava Krista na kfiíÏi. Tûlo polona-

hého muÏe je anatomicky propra-

cováno, tváfi s dlouh˘mi vlasy, pl-

novousem a trnovou korunou vy-

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe 
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

6. Kachle s figurálními motivy (A)

Z historie

Nápisové pásky z luterského kachle s nápisem…Lvtr (ãti Lutr)
Lev˘ roh kachle s postavou
Friedricha III. s patrn˘mi licousy

Rekonstrukce kachle s vyobraze-
ním Friedricha III. Moudrého
a Martina Luthera a profil komory

Hlaviãka Luthera, vûrná podoba
tváfie (zelená glazura)

Dfievofiez Luthera od Lucase
Cranacha ml. (kol. 1551)

Rytina Luthera od Hanse
Brosamera

Friedrich III. Moudr˘ s licousy
(dobové vyobrazení)

Pravá ãást kachle s reliéfem
Luthera
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jadfiuje utrpení. Bederní rou‰ka vlaje ve vûtru. KfiíÏ je atypick˘, oproti

bûÏnému latinskému je vrchní ãást bfievna krat‰í neÏ ramena, ale i zde na-

jdeme ãetné paralely v umûní nûmecké renesance. Na bfievnu nad hlavou

UkfiiÏovaného je pfiipevnûna deska (textilie?) se dvûma cípy a nápisem

INRI (IESUS NAZARENUS REX IUDEORUM = JeÏí‰ nazaretsk˘,

král ÎidÛ). V pozadí v oblouku nad kfiíÏem bûÏí tûÏká oblaka a pod nimi

se rozkládá renesanãní velkomûsto ukryté za pásy hradeb se stínkami

(spodní hradební pás vymezuje parkán). Do mûsta se otevírá mohutná

hranolová vûÏ brány s velik˘mi okny, gotick˘m portálem, ochozem s ná-

roÏními vûÏkami a dlátovou (valbovou) stfiechou. Za hradbou se vypína-

jí kostely s vysok˘mi vûÏemi a ‰tíhl˘mi kuÏelovit˘mi helmicemi i vyso-

ké mû‰Èanské domy. Zfiejmû nejde o imaginární mûsto, ale spí‰ se váÏe

k Lutherovû ãinnosti. S nejvy‰‰í pravdûpodobností znázorÀuje mûsto

Wittenberg s úzk˘m vztahem k obûma protagonistÛm. 

Oblouk niky vymezuje rohov˘ prostor na horní ãásti vnitfiní plochy kach-

le, kter˘ zaplnily andílãí hlaviãky s rozevfien˘mi perutûmi. Celek je zce-

la ve stylu nûmeckého umûní pozdní renesance. Soudíme, Ïe jde o dosud

neznám˘ reliéf dvojice osobností. Problémem je, Ïe na fiadû fragmentÛ

jsou postavy obou ‰patnû oti‰tûny ãi rozmazány, coÏ ponûkud oslabuje

tvrzení o jejich kvalitû (nebo nebyly pouÏity?). Podle zatím ojedinûlého

nálezu není nutné hledat kachláfiskou dílnu pouze mimo hranice ãeského

království, neboÈ Markéta Tymonová uvádí nález zlomku okraje kadlu-

bu z r. 1571 s negativem shodného okrajového vzoru vejcovce v Opavû.

Zfiejmû se obdobné kachle vyrábûly i na slezském teritoriu. Obdobné v˘-

robky s polopostavami kníÏat i postavami alegorií sedmi svobodn˘ch 

umûní (muzika) známe téÏ z Lüneburgu-Alstadtu (Dolní Sasko). 

II. variantou z lutersk˘ch kamen je kachel Grammatica (29 zlomkÛ).

Má stejné detaily, velikost i sloÏení jako pfiedchozí varianta I. Lze pro-

kázat stejnou ruku tvÛrce kadlubu i hrnãífie, respektive dílnu. Rám kach-

le (‰ 2 cm) je totoÏn˘ s pfiedchozím. Motiv je téÏ zasazen v obdélném

prostoru uzavfieném nahofie obloukem a zbylou ãást nad ním v rozích 

opût vyplÀují andílãí hlaviãky s rozevfien˘mi kfiídly. I zde je motiv roz-

dûlen do tfií plánÛ. V popfiedí sedí na antickém soklu s rozdûlen˘m ná-

pisem GRAMMA (nahofie) TICA (dole), tj. GRAMMATICA, alegoric-

ká postava symbolizující svobodné umûní. Mladá Ïena se sloÏit˘m an-

tick˘m úãesem a vavfiínovou ãelenkou pootoãila tváfi z profilu, tûlo

zÛstává z pfiedního pohledu mírnû ‰ikmo. Je obleãena ve zfiaseném

fieckém peplu (peplos), uchyceném na obou ramenou fibulemi a pfie-

pásaném vysoko pod Àadry. Pod odûvem sahajícím ke kotníkÛm se r˘-

suje noha pfiehozená pfies nohu. Dívka drÏí v pravé ruce velik˘ klíã

s kruhovou hlavicí obrácen˘ vzhÛru otevírací lamelou se ãtyfimi v˘fie-

zy (viz gotické klíãe). Na desce (pergamenu?) ve stfiedním plánu jsou

plastická písmena A, E, O a Ïena mífií ukazovákem na B. Nad deskou

s písmeny se ve druhém plánu vzná‰í putto ãi genius s rozepjat˘mi

kfiídly. âást pravé nohy od kolene a tûlo s hlavou génia chybûjí. Autor

formy (kadlubu) byl rovnûÏ kvalitním umûlcem s citem pro detail ne-

bo zãásti pracoval podle pfiedlohy. Reliéf Ïeny i génia je ztvárnûn s do-

konalou znalostí anatomie i antick˘ch reálií. Pravou paÏi Ïeny autor

mírnû zkrátil, aby dodrÏel rámec práce. Pozadí tvofií stûna domu

s dvojdíln˘m oknem a orámovanou edikulou, podobnou malbám 

z antick˘ch vil. Mgr. Jifií Karel
(Go‰, V.–Karel, J.: Renesanãní kachle ze zámku Janovice u R˘mafiova,
sborník Quod bene notandum, R˘mafiov 2012; Pavlík, â.–Vitanovsk˘,
M.: Encyklopedie kachlÛ v âechách, na Moravû a ve Slezsku, Praha
2004; Loskotová, I.–Menou‰ková, D.–Pavlík, â.–Vitanovsk˘, 
M.: Krása, která hfieje, U. Hradi‰tû 2008; Sedláãková, H.: Sklo, slav-
nostní keramika a kachle, Olomouc 1998; Pajer, J.: Hromadn˘ nález
ze zaãátku 17. století ve StráÏnici, StráÏnice 1982; Karel, J.:
Janovick˘ zámek, Nálezová zpráva 1989, 1986, R˘mafiov 
1997; Svoboda, L. a kol.: Encyklopedie antiky, Praha 1974; Todt, F.
a kol.: Slovník antické kultury, Praha 1974; Tymonová, M.:
Keramick˘ kadlub z Opavy, Koláfiské ulice s letopoãtem 1571,
Archeologia Medievalis Moravicae et Silesiana, Opava 2014; Hlubek,

L.: Kachle z Litovle s portréty sas-
k˘ch vévodÛ ve sbírce b˘valého
Okresního vlastivûdného muzea
v Litovli, Âlàskie Sprawozdania
Archeologiczne, Wroclav 2013 ad.) 

Reliéfní veduta Wittenbergu (Mí‰nû, Lipska?)

Zlomek kachle s postavou Gramatiky s po‰kozenou glazurou

Rekonstrukce kachle s vyobraze-
ním symbolu gramatiky (Gram-
matica)

Dolní ãást sedící postavy na
kachli Grammatica s nápisem

Prav˘ horní roh s andílãí hlaviãkou a hlavou symbolu gramatiky
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Vydáme-li se z Andûlské Hory na sever, zavede nás cesta do Vrbna

pod Pradûdem. To, stojící na základech bájného mûsta Gesenke, b˘-

valo nejen centrem tûÏební oblasti Ïelezné rudy, ale i sídlem panství,

odkud se tento kraj osídloval. O dÛleÏitosti Vrbna hovofií také mnoÏ-

ství hradÛ, které mûsto obklopovaly a chránily pfied nájezdy v‰ech,

kdo chtûli dosáhnout na zdej‰í bohatství. O hradu Fürstenwalde uÏ

byla fieã a dal‰í hrad stfieÏil právû cestu od Andûlské Hory a také pro-

ti proudu fieky Opavy. Nesl jméno Freudenstein.

Zbytky hradu najdeme kousek od silnice a dnes uÏ nás na hradní ko-

pec zavede Ïlutá turistická znaãka. Pfied 200 lety nikdo netu‰il, Ïe zde

nûjak˘ hrad stával. Objeven byl náhodou, pfii stavbû silnice, kdy by-

lo potfieba mnoÏství kvalitního kamene. Dûlníci tûsnû pod skalním

bradlem otevfieli lom a objevili rozvaliny zapomenutého hradu.

BohuÏel ãást jeho zdiva skonãila pod silniãním tûlesem, a tak v ja-

kém stavu byl hrad v dobû znovuobjevení, se dnes mÛÏeme jen do-

mnívat.

Nepatrné zbytky v‰ak najdeme na konci táhlého hfiebene nad silnicí

i dnes. Hrad mûl patrnû ováln˘ pÛdorys a dodnes mÛÏeme obdivovat,

jak mistrnû jeho stavitelé vyuÏili zdej‰í bfiidlicové skály, které byly

dozdûny a zahrnuty do obrann˘ch prvkÛ hradu. Nejv˘znamnûj‰í 

obrannou funkci tvofiila plá‰Èová zeì, která byla v korunû aÏ 4 metry

‰iroká. Po vrcholu zdi vedla cesta, která umoÏÀovala obráncÛm úãin-

nû zasáhnout proti jakémukoli útoãníkovi. Hrad patrnû nemûl vûÏ

a vnitfiní prostory vyplÀoval hradní palác. Vlastní pevnost je‰tû ob-

kruÏovala vnûj‰í obvodová hradba, silná asi 2,5 metru.

Historie vzniku a drÏby tohoto hradního sídla je bohuÏel nejasná.

Archeologick˘ v˘zkum potvrdil, Ïe je Freudenstein ze v‰ech hradÛ

kolem Vrbna patrnû nejstar‰í. Z nálezÛ stfiepÛ keramiky a nûkolika

kovov˘ch artefaktÛ lze pfiifiadit dobu jeho v˘stavby do druhé polovi-

ny 13. století. Osudy hradu jsou nám neznámé, jeho vyuÏívání patr-

nû skonãilo nûkdy pfied rokem 1350. Jeho ochrannou a sídelní funk-

ci poté pfievzal mlad‰í hrad Fürstenwalde, poprvé pfiipomínan˘ roku

1348. Jedin˘m listinn˘m dokladem t˘kajícím se hradu Freudensteinu

je mapa bruntálského panství z roku 1579, díky níÏ víme, nejen jak

pfiibliÏnû hrad vypadal, ale známe také jeho pÛvodní pojmenování.

Z pÛvodní dispozice se zachovaly jen velmi nenápadné krátké úseky

hradby. Hradební zdi byly nûjak˘mi nad‰enci rozebrány a postaveny

z nich zcela nové zídky, bohuÏel bez jakékoli návaznosti na jejich pÛ-

vodní podobu. A je‰tû jedna zajímavá informace: v potoce pod hra-

dem jsou pr˘ k nalezení zrnka zlata. Praví to alespoÀ stará legenda.

Zku‰ení jeseniãtí zlatokopové v‰ak vûdí, Ïe jakákoli práce je v˘nos-

nûj‰í neÏ tûÏba zlata v malém. Drah˘ kov se v okolí sice r˘Ïuje do-

dnes, ale jen pro zábavu. I tak to zlatokopové ãasto odnesou pfiinej-

men‰ím pofiádnou r˘mou. Voda zdej‰ích potokÛ a fiek je totiÏ stude-

ná jako led, a to i v parném létû.

Od hradu cesta po pár stovkách metrÛ vstoupí do údolí fieky Opavy.

Ta vzniká právû ve Vrbnû pod Pradûdem soutokem tfií pramenn˘ch

tokÛ. Bílé a Stfiední (Zlaté) Opavy, které pramení pod Pradûdem,

a âerné Opavy, která sbírá své vody v oblasti Medvûdské hornatiny

nad Rejvízem. Právû fieka Opava dala Vrbnu jeho v˘jimeãnost, pro-

toÏe poskytovala dostatek energie pro v˘robu nejprve Ïelezáfiskou

a skláfiskou, pozdûji textilní. Dodnes je fiada hlavních podnikÛ umís-

tûna podél fieky. 

S rozvojem Vrbna, zejména jeho prÛmyslu v 19. a 20. století, souvi-

sí rozmach podnikatelské rodiny GrohmannÛ. UÏ v 70. letech 18. sto-

letí zaãíná ve Vrbnû jist˘ Adolf Weiss podnikat v niÈafiství. Skupoval

ruãnû pfiedené nitû od domácích pfiadlákÛ a prodával je ve velkém.

V roce 1780 si dokonce otevírá obchod ve Vídni. Na pfielomu 

18. a 19. století staví uÏ se spoleãníkem Ferdinandem Rösslerem (pÛ-

vodem ze severních âech) velké bûlidlo a barvírnu nití a pfiibírá dal-

‰í pfiadláky. Tak se rozjíÏdí první skuteãná textilní manufaktura v té-

to oblasti. Do ní pfiichází ze severních âech mlad˘ bûliã a obchodník

s pfiízí Johann Josef Grohmann. âasem se stává podílníkem firmy

a po svatbû s Rösslerovou adoptovanou dcerou Amálií i dûdicem ce-

lého podniku. Rodina GrohmannÛ se stala hybatelem celého prÛmy-

slového rozvoje. Mûla podíl nebo pfiímo vlastnila i mnoho dal‰ích fi-

rem, které ve Vrbnû a v okolí postupnû vyrostly. Díky jejich pÛsobe-

ní byla v roce 1844 dokonãena císafiská silnice z Andûlské Hory pfies

Vrbno do Zlat˘ch Hor a v roce 1880 do Vrbna pfiijel první vlak.

Nejen zakladatelé dynastie, ale i jejich potomci se stali poÏehnáním

pro celé mûsto. PÛsobili i ve vefiejn˘ch funkcích vãetnû starostenské-

ho úfiadu. Grohmannové pr˘ mûli i velké sociální cítûní a nejenÏe ve

sv˘ch firmách v˘raznû zlep‰ili postavení zamûstnancÛ, ale navíc bu-

dovali ze svého i mnohé vefiejnû prospû‰né stavby. Dokonce se fiíka-

lo, Ïe jsou jakousi slezskou obdobou rodinného podnikání Tomá‰e

Bati. 

Firma pokraãovala ve v˘robû i za druhé svûtové války. Zajímav˘ je 

osud jednoho z bratrÛ tehdej‰ího majitele firmy – Dr. Kuna

Grohmanna. Ten se zapojil ve Vídni do protifa‰istického odboje. Jeho

ãinnost v‰ak byla odhalena, a aby unikl zatãení, radûji se v roce 1940

zastfielil. V roce 1945 byl ve‰ker˘ majetek firmy zabaven a majitel

Do tajemného mûsta Gesenke

Kam na v˘let

Zfiízenina hradu Fürstenwalde

Zfiícenina hradu Freudenstein Soutok Stfiední a âerné Opavy ve Vrbnû p. Pradûdem
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Friedrich Grohmann byl zastfielen pfii transportu do sbûrného tábora

pfied odsunem do Nûmecka. Zbytek rodiny byl vysídlen do Rakouska,

pfiípadnû do Nûmecka. âást rodiny pak pokraãovala v podnikání.

Jméno rodiny GrohmannÛ nese i vrbensk˘ zámeãek, kter˘ v‰ak má

historii mnohem star‰í. PfiestoÏe rod pánÛ Bruntálsk˘ch z Vrbna síd-

lil na bruntálském zámku, na poãátku 17. století buduje ve mûstû ma-

l˘ zámeãek, kupodivu dál od centra, pfii cestû na Karlovice. Z poãát-

kÛ existence sídla se nám mnoho zpráv nedochovalo. Víme, Ïe byl

mnohokrát pfiestavován a upravován. To uÏ ov‰em panství i zámek

drÏeli jiní majitelé – fiád nûmeck˘ch rytífiÛ, kter˘ vlastnil bruntálské

panství po konfiskaci Janu mlad‰ímu Bruntálskému z Vrbna po sta-

vovském povstání.

K nejv˘znamnûj‰ím pfiestavbám zámku do‰lo v 18. a 19. století.

Kolem vznikl rozsáhl˘ krajináfisk˘ park, kter˘ se zãásti dochoval do-

dnes. Zakladatel niÈafiské firmy Ferdinand Rössler kupuje vrbensk˘

zámek v roce 1812 a pfiebudovává jej v empírovém slohu na repre-

zentativní sídlo pro sebe a svou rodinu. NeuÏije si jej dlouho a po je-

ho smrti dûdí zámek jeho netefi, kterou si vzal mlad˘ Johann Josef

Grohmann. Ten zámek opût upravuje na reprezentativní sídlo. Po ro-

ce 1945 byl zámeãek zkonfiskován, byly v nûm zfiízeny byty, pozdû-

ji internát pro uãnû a je‰tû pozdûji rekreaãní zafiízení. AÏ nedávno by-

la celá stavba rekonstruována a dnes slouÏí jako hotel.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota zdroj: www.turistika.cz, www.cestou-necestou.estranky.cz

a www.rieky.unas.czZámeãek Grohmann ve Vrbnû pod Pradûdem

V pÛvodních lesích od níÏin do hor rostla celá fiada listnat˘ch stromÛ,

z nichÏ kaÏd˘ druh si bûhem v˘voje na‰el nejoptimálnûj‰í podmínky

pro svou existenci – duby, buk, javory, habr, jilmy, lípy, jasan, ol‰e

a mnohé dal‰í; ty v‰echny udrÏovaly pfiízniv˘ stav lesní pÛdy a les-

ního klimatu a tvofiily odolná spoleãenstva. Nejroz‰ífienûj‰í z tûchto

stromÛ byl buk lesní (Fagus silvatica). Po ústupu ledovce se buk zno-

vu objevuje v dobû atlantické (asi pfied 7500–4500 lety), ale nejvût-

‰ího rozmachu dosahuje v subatlantiku (asi pfied 2500–1000 lety),

kdy pokr˘val rozsáhlé plochy na‰ich podhÛfií a hor. Bukov˘ les je

podle názoru nûkter˘ch botanikÛ pozÛstatek horsk˘ch lesÛ z konce

tfietihor, kter˘ pfieÏil dobu ledovou v nûkolika refugiích, hlavnû v jiÏ-

ní Francii, v Itálii a na Balkánû, odkud se zase za ustupujícím ledov-

cem vracel. Nové studie v‰ak prokázaly, Ïe „ná‰“ buk není geneticky

totoÏn˘ s bukem ve stfiedomofiské oblasti a musel poslední zalednûní

pfieÏít nûkde severnû aÏ v˘chodnû od Alp, ale ne v níÏinû, do níÏ ni-

kdy nesestoupil.1)

Buk potfiebuje k Ïivotu vyhranûné podmínky: vlhké podnebí s rov-

nomûrn˘m rozdûlením de‰ÈÛ, pÛdu bohatou na Ïiviny, ne v‰ak pfiíli‰

vlhkou. DÛleÏité je, Ïe pÛdu uchovává v pfiíznivém stavu, proto se ta-

ké po odstranûní buku z lesních porostÛ vlastnosti pÛdy zhor‰ují.

Asi v 50 letech kvete buk poprvé a potom se semenné roky opakují

v pûti- aÏ desetilet˘ch obdobích. Plodem jsou drobné trojhranné, je-

hlancovité naÏky (bukvice), uzavfiené v dfievnaté ostnité ãí‰ce po

dvou. âí‰ka se otevírá

ãtyfimi chlopnûmi v záfií –

fiíjnu. Na zem vypadlé bu-

kvice jsou hledanou potra-

vou zvûfie a ptactva. Tak

jsou plody rozná‰eny do 

okolních porostÛ, jinak ne-

mají moÏnost pohybu

a zÛstávají leÏet pod koru-

nou buku. Mimochodem –

i za syrova jsou jedlé téÏ

pro ãlovûka.

Své pÛvodní oblasti si buk

udrÏel aÏ do 18. stol., neÏ

zaãal ãím dál víc do lesÛ

zasahovat ãlovûk a neustá-

le navy‰ovat své potfieby.

V‰echny lesy mírného pás-

ma byly v otfiesném rozsa-

hu vykáceny, buì aby se

získala pÛda pro kulturní plodiny nebo aby se vytûÏilo co nejvíce dfie-

va. To ov‰em vedlo k vysazování nov˘ch lesÛ, vût‰inou monokultur-

ních (zejm. smrk a borovice) a v˘sledkem je neobvyklá druhová chu-

doba, degradace pÛd (okyselování) a kalamitní stavy (l˘koÏrout, po-

lomy aj.). Na bukové lesy pfiipadá v na‰ich historick˘ch zemích asi 

4 %, na Slovensku v‰ak 32 % z celkové lesní plochy! To je rozdíl jis-

tû nápadn˘ a zdÛrazÀuje skuteãnost, Ïe lesy v âR utrpûly smrkovou

mánií daleko více neÏ lesy karpatské, které si na znaãn˘ch rozlohách

uchovaly svÛj pÛvodní ráz.

Buk má tendenci vytváfiet stejnorodé porosty, ale dobfie se sná‰í s du-

bem, jedlí, smrkem i jin˘mi dfievinami. MÛÏe dorÛst do v˘‰e i pfies

30 metrÛ a dosáhnout prÛmûru pfies 1 metr. Je roz‰ífien témûfi v celé

Evropû, na jihov˘chodû, v Bulharsku, je na styku s areálem buku v˘-

chodního (Fagus orientalis), kter˘ tam zasahuje od âernomofií. U nás

se nejãastûji vyskytuje v polohách od 300 do 1000 metrÛ, na

Slovensku o nûco v˘‰e, ale napfiíklad v pohofií Biokovo v Chorvatsku

za ním musíme aÏ do v˘‰e 1400–1500 metrÛ.

Buk lesní se vysazuje i do parkÛ, ãastûji v nich ale najdeme jeho ozdob-

né formy: s purpurov˘mi listy, s pfievisl˘mi vûtvemi nebo i sloupovité.

V R˘mafiovû máte jedineãnou moÏnost vidût buk stfiíhanolist˘ (Fagus sil-

vatica, varieta laciniata). Odli‰nost od bûÏného buku spoãívá v tom, Ïe

listy uvedené formy se vyznaãují hlubok˘mi v˘fiezy do listové ãepele,

a vzdálenû tak pfiipomínají listy dubu v malém vydání. Kromû toho, Ïe

tato forma nemá ‰iroko daleko obdoby, je tento buk i statn˘ a letit˘ 

exempláfi a zaslouÏil by si oficiální ochranu. Nûkteré exempláfie buku

lesního uÏ byly vyhlá‰eny za památné stromy; nám nejblíÏe je buk

v R˘mafiovû-Edrovicích (vyhlá‰en 1997) a znám˘ je jiÏ také Rab‰tejnsk˘

buk (2011). Památné buky najdete také v Karlovû Studánce.

3) Pí‰e o tom napfiíklad V. Cílek v knize D˘chat s ptáky v kapitole

KdyÏ stromy pochodují, str. 158.

(Literatura: Mráãek, Zdenûk. Les. Praha: Orbis, 1959; Pokorn˘,
Jaromír – Fér, Franti‰ek. Listnáãe lesÛ a parkÛ. Praha: SZN, 1964;
Krüssmann, Gerd. Evropské dfieviny. Praha: SZN, 1978; Pagan, Josef 
– Randu‰ka, Du‰an. Atlas drevín I., II. Bratislava: Obzor, 1987, 1988.)

Oprava: V minulém ãísle RH 12/2019 do‰lo v ãlánku o bfiízách k chy-
bám nezavinûn˘m autorem:
a) bfiíza karpatská (správnû Betula carpatica), nikoli B. carpatia,

b) správnû …a pfiipomínají tak vrbu bílou smuteãní, nikoli vrbu bí-

lou a smuteãní

c) bfiíza tuhá (správnû B. carpinifolia), nikoli B. pendula var. obscura.

Milo‰ Zatloukal

Vyprávûní o stromech
Buk – Fagus

Zajímavosti z pfiírody
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Astronomická zima zaãíná na severní polokouli okamÏikem zimního

slunovratu 21. nebo 22. prosince, ale u nás nikdy nenechá podzimní

období dojít do konce. Je‰tû ani prosinec nezaãne a zima si bez jaké-

hokoliv svolení vezme vládu nad krajinou. âas je to nevlídn˘, ‰edivé

dny biãovány severákem, mlhy, z nich tvofiící se námrazy, potom ná-

sleduje slabé oteplení s de‰tiv˘m mrholením znovu doprovázené sil-

n˘m, tentokrát jihozápadním vûtrem. Prostû, jak se fiíká, psa by ãlo-

vûk ven nevyhnal. Ptáci z okolních lesÛ a luk se slétnou blíÏe k ves-

nicím, chalupám, v lesích, kdyÏ zvûfi nemusí, tak se nepohne. Proto

se i já v tomto pfiíspûvku ohlédnu do podzimu plného syt˘ch barev

a za zvûfií, která v proslunûn˘ch dnech b˘vá na pastvû a snaÏí se pfied

zimou nabrat co nejvíce tukov˘ch zásob.

Jedna z podzimních sobot mi nabídla krásné, sluncem prozáfiené rá-

no a já se vydávám za krásami pfiírody do sv˘ch letos hodnû oblíbe-

n˘ch LágrÛ. Cel˘ rok jezdím do této lokality a uÏívám si pozorování

a fotografování zvûfie jako snad nikdy pfiedtím. V‰ak jsem tam taky

letos proÏil úÏasnou srnãí fiíji. PfiijíÏdím tûsnû pfied v˘chodem sluníã-

ka, je severov˘chodní vítr, nakouknu z lesa na pfiilehlou louku, kde

se paství samotné srnãe. Pokou‰ím se o fotografii, jednu mám, chci

jít blíÏ, situaci podceÀuji a vzápûtí ho zrazuji. ·koda, fotka se mi ne-

líbí, zfiejmû postrádá ostrost, toho rána jediná. I kdyÏ zvûfi byla v‰u-

de, ne‰el jsem za ní. Byla by to zbyteãná námaha a v pozadí jen ho-

rizont, nic coby pfiípadnou fotografii zvûfie obohatilo. Posbíral jsem

nûco málo kozákÛ, kfiemenáãÛ a jel domÛ.

Nedûlní ráno, vycházku do LágrÛ opakuji. Cesta zahalená mlÏn˘m 

oparem a jen tfii stupnû, místy jsou na trávû vidût první známky mrazí-

ku. PfiijíÏdím do stejné lokality jako vãera. V prvních sluneãních paprs-

cích, které se snaÏí prorazit mlÏn˘ závoj leÏící mezi stromy, zaparkuji

skútr. Tentokrát se lehk˘ jihozápadní vûtfiík snaÏí sluníãku pomoci roz-

pt˘lit mlhu a zároveÀ mi odkr˘t pohled na zajíce za hranou lesa. Zajíc

dlouho na místû nevydrÏel, dal mi ‰anci na dvû fotky a zmizel za mezí.

Zrazen mnou nebyl, ale ‰el si prostû za lep‰í pastvou. Já pokraãuji v ‰ou-

laãce, nic neÏ v dálce pastvící se srnãí zvûfi jsem nevidûl. První úsek

mám za sebou. Je‰tû posbírám v noci novû vzrostlé kozáky, kfiemenáãe,

‰koda je tam nechat. U skútru si odlehãím od bundy, nasbíran˘ch hub

a pokraãuji v druhé ãásti LágrÛ zdánlivû snadnou ‰oulaãkou.

Jen co odboãím do paseky, zaãínám hofiekovat nad nepofiádkem na-

‰ich lesÛ. TûÏko se dá udûlat krok, kter˘ by nebyl sly‰et. I kdyÏ mi

pfiipadá, Ïe jsem v lesních samotách, mé kroky tuto samotu a ticho le-

sa ru‰í. Zaãínám si vyãítat, Ïe jsem se tudy vÛbec vydal, v‰ak taky

vzápûtí zrazuji zvûfi a ani nevím jakou. Jelení fiíje je v plném proudu

a o to více mne mrzí zrazení zvûfie bez obeznání. Úsek, kter˘ se zdál

schÛdn˘, mûní se v „peklo“. Sluníãko stoupá neuvûfiitelnû rychle v˘‰

a v˘‰, vytváfií mezi stromy tmavé aÏ ãerné stíny. Pfii pohledu ke svût-

lu slepnu, rozkoukat oãi druh˘m smûrem je problém, proto mi znovu

unikla zvûfi a znovu nevím jaká. Proklínám v‰echny, kdo mají na svû-

domí takov˘ stav lesÛ, ani staré lesní linky nezÛstaly ãisté.

Odpoãívám, uklidÀuji se, trochu se osvûÏím ãajem z termosky a po-

stupnû do sebe zaãínám vdechovat tu zázraãnou lesní samotu, kterou

jsem dnes obklopen. Nikde Ïádn˘ houbafi, Ïádn˘ ãlovíãek, jen drob-

né ptactvo kolem poletuje a já doufám, Ïe po dal‰ích nûkolika met-

rech ‰oulání koneãnû uvidím

zvûfi, kterou nezradím. 

Pfiání se promûnilo ve skutek. 

Z úkrytu stínu statn˘ch smrkÛ le-

mujících stûnu lesa postfiehnu srn-

ãí zvûfi. Moc se pfiiblíÏit k loukám

nemÛÏu, pfiede mnou zmola, po

krajích suché, trávou zarostlé, ost-

ruÏiním propletené vûtve a svûtlo,

které mi vÛbec naklonûno není, je

ostré. Od zvûfie mû dûlí snad pade-

sát metrÛ, ale traviny pfiekáÏí hle-

dáãku. NemÛÏu najít vhodn˘ prÛ-

zor a zaostfiit, zaãínám se záÏit-

kem klepat a v polodfiepu fotoapa-

rát udrÏet je neskuteãn˘ problém.

Pokou‰ím se zmolu obejít druhou stranou. Mám strach, Ïe zvûfi po-

stfiehne pohyb a na místû nevydrÏí. Opravdu jako indián pokládám no-

hu vedle nohy, pfiikrãen koutkem oka sleduji srnãí, zároveÀ hlídám

smûr vûtru a do‰lap sv˘ch krokÛ. Staãí sebemen‰í prasknutí suché vût-

viãky a rázem je v‰echno ztraceno. Pozoruji, Ïe srnãí zaãíná b˘t ne-

klidné, pfiesto se mi dafií. Koneãnû mám slu‰né místo k fotografování

a vzdálenost se mi podafiilo zkrátit na pouh˘ch tfiicet krokÛ. Rychle

musím zakleknout, krátce odpoãinout, nadechnout se a pokusit se

o první fotografie. Zvûfii se nûco nezdá, rychlé pohyby, které jsem mu-

sel provést, mne zfiejmû prozrazují, to mi na klidu nepfiidává. Dech

i tep se mi zrychluje, ruce se mi chvûjí ãím dál víc, odpoãinek, nedá

se nic dûlat, musím opakovat. Tentokrát velice pomalu se zvedám

z kolenou, zvûfi popo‰la, mûní se mi úhel zábûru, znovu mi zaãínají za-

vazet vûtve stromÛ a spousta ‰lahounÛ maliníku, pfiesto koneãnû auto-

fokus ostfií a já mám první snímky na kartû. V rychlosti na nû koukám,

smÛla, srnci chybí konce paroÏí. Akci znovu opakuji, posunuji ostfiící

bod, dal‰í série fotek se ukládá na kartu. âím dál více se chvûji napí-

nav˘m záÏitkem, tak blízko jsem srnce snad je‰tû nemûl. Srnãí zaãíná

b˘t neklidné stále víc. Tfii kusy, srna, srnec a mezi trsy trávy postfieh-

nu srnãe. Pohled na zvûfi úÏasn˘, ale do hledáãku dostat v‰echny ne-

jde, spleÈ vûtví a trav mi v‰e kazí. Soustfieìuji se tedy jen na srnce,

v‰ak portrét srnce ve své fotografické sbírce nemám, rád bych ho dnes

získal. Znovu zaostfiuji pfies traviny a vûtviãky. KdyÏ uÏ mám pár fo-

tografií, uvûdomuji si, Ïe zkrotit protisvûtlo mi dává pûknû zabrat.

Rychle mûním ve fotoaparátu korekci, modlím se, aby zvûfi je‰tû

chvilku vydrÏela, neodbûhla. Po krátkém vydechnutí a odpoãinku za-

ãínám riskovat. Více se zvedám, fotím, mûním ohnisko, znovu na ko-

lena a opfiít ruce o batoh. Krk natahuji, hlavu vystrkuji, je‰tû mám jed-

nu pfiíleÏitost, zkou‰ím to, srnec upfienû hledí m˘m smûrem a já tfiemi

snímky uzavírám toto úÏasné fotolovecké drama. 

Zvûfi se ztrácí mezi stromy, já usedám, oddechuji a prohlíÏím foto-

grafie. Po pár zhlédnutích mne euforie lehce opou‰tí, to protisvûtlo je

prostû mÛj vûãn˘ problém. NemÛÏu mít v‰echno, dobré svûtlo, zvûfi

blízko, pozadí tak akorát a pohodlí k focení, to uÏ vÛbec. Pfiesto od-

cházím s pokorou a nadmíru spokojen, mám fotografie, vysnûn˘ por-

trét srnce a hlavnû dal‰í skvûl˘ záÏitek z blízkého setkání se zvûfií.

Fota a text: Václav Va‰íãek 

Ze stínÛ lesních samot

Brhlík lesní

Srnãí Pûnkava jíkavec
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Dva t˘dny po kulovém MâR v Plzni se na závûr stfielecké sezóny

2018/2019 konalo Mistrovství âeské republiky ve stfielbû z pûtiranné

vzduchové pistole v Chomutovû. Vzhledem k plánovanému r˘ma-

fiovskému mistrovství v tûchto disciplínách v roce 2020 byly pro nás

v˘sledky v tomto závodû velmi zajímavé. Nemohli jsme se úãastnit

v plné sestavû, ale ãtyfii na‰i zástupci pfiedvedli v konkurenci 20 klu-

bÛ z celé republiky skvûlé v˘kony. KaÏd˘ z nich získal celkem pût

medailí a pouze tfii starty neskonãily medailov˘mi umístûními.

Dûvãata startovala v disciplínách standardní vzduchová pistole 40 ran

(StVzPi40), standardní vzduchová pistole 3x20 ran (StVzPi3x20)

a sportovní vzduchová pistole 30+30 ran. V kategorii dorostenek soutû-

Ïily Vendula Gerhardová a Vendula Sochorová. Vendula Gerhardová

mûla smÛlu. V disciplínách StVzPi40 a StVzPi3x20 stfiílela v˘bornû

a bojovala o první pfiíãku. BohuÏel jedna vstfielená nula, která se zapo-

ãítávala do obou závodÛ, ji posunula v obou pfiípadech na druhé místo

o 2, resp. 3 body. Svou smÛlu dovr‰ila v poslední disciplínû, kdyÏ si

‰patnû nastfiílela pistoli v rychlopalné ãásti závodu a chybu si uvûdomi-

la aÏ po patnácti ranách. Jako favoritka tak skonãila aÏ ãtvrtá. V této dis-

ciplínû ji skvûle zastoupila Vendula Sochorová, jeÏ v osobním rekordu

se skvûl˘m závûrem právû v rychlopalné ãásti závodu, kter˘ zakonãila

pûtirannou poloÏkou 50, nakonec obsadila 2. místo. Dvûma bronzov˘-

mi medailemi v StVzPi40 a StVzPi3x20, vÏdy za Vendulou Gerhardo-

vou, potom doplnila svÛj hattrick v závodû jednotlivcÛ.

V závodû druÏstev jsme nemûli tfietí závodnici, a tak jsme soutûÏili

v krajsk˘ch druÏstvech, která získala ve v‰ech startech zlatou me-

daili (Vendula Gerhardová byla nominována do tfií a Vendula

Sochorová do dvou krajsk˘ch druÏstev).

V kategorii Ïen Jaroslava JeÏková získala dvû bronzové medaile

a jedno ãtvrté místo v jednotlivcích a v rámci krajsk˘ch druÏstev zís-

kala dva tituly a jedno druhé místo.

V kategorii juniorÛ soutûÏil Matûj Rampula ve v‰ech disciplínách, te-

dy je‰tû v rychlopalné pistoli 2x30 ran. Získal tfii tituly a jedno ãtvr-

té místo. Vzhledem k tomu, Ïe Matûj v tomto roce jiÏ závodí za 

armádní Duklu PlzeÀ, soutûÏil v druÏstvech PlzeÀského kraje, která

skonãila jednou na prvním a jednou na druhém místû.

Celkovû jsou v˘sledky na‰ich stfielcÛ pfiíslibem a pozvánkou na pfii-

pravující se MâR u nás v R˘mafiovû.

Foto a text: ·tefan Jano‰Èák

R˘mafiov‰tí opût úspû‰ní, tentokrát na mistrovství âR ve stfielbû

S pfielomem listopadu a prosince se ve svûtû bûhu na lyÏích opût roztoãil ko-
lotoã závodÛ ‰piãkové úrovnû. V severofinském Kuusamu byl zahájen FIS
Svûtov˘ pohár, v italském Livignu pak t˘mov˘m a individuálním prologem od-
startoval seriál dálkov˘ch bûhÛ Visma Ski Classics. V laufafiském poli se na
bodovan˘ch pfiíãkách pohyboval i R˘mafiovák Václav Sedláãek.
„Mám za sebou docela úspû‰nou letní pfiípravu na koleãkov˘ch ly-
Ïích a celkové 4. místo v ãeském poháru Efisan Skiroll Classics, kde
mi na lep‰í umístûní chybûlo pár bodÛ. Odjel jsem totiÏ jen deset zá-
vodÛ ze ãtrnácti. Zimní sezóna koneãnû zaãala v Livignu t˘mov˘m
prologem, kter˘ pro ná‰ Silvini Madshus Team nedopadl ‰patnû, chy-
bûla ale sehranost ãlenÛ, ktefií spolu bûÏnû nejezdí,“ hodnotil

Sedláãek 16. místo v cíli. 

Prvním individuálním závodem roku byl na pomûry dálkov˘ch bûÏ-

cÛ krátk˘ prolog na 35 kilometrÛ. Diváci podél trati i u televizních

obrazovek vidûli celou fiadu pádÛ a nepfiehledn˘ch situací, které ne-

jsou v lyÏafiském pelotonu bûÏné. Pro úpln˘ úvod sezóny je ale urãi-

té napûtí typické. „NemÛÏu ten závod hodnotit úplnû pozitivnû. I mû
jednou shodili a v balíku byla cítit silná nervozita a nezku‰enost nû-
kter˘ch mlad˘ch jezdcÛ, ktefií je‰tû nejsou na pohyb v tak velkém zá-
vodním poli zvyklí. AspoÀ to ale byly body a doufám, Ïe se to zlep‰í
na del‰ích závodech,“ popisoval r˘mafiovsk˘ záchranáfi prÛbûh pro-

logu, ve kterém pfiijel do cíle na 51. místû. 

Oproti pfiedchozím sezónám se Václav Sedláãek bude ménû ãasto ob-

jevovat na tuzemsk˘ch závodech. V dlouhé sezónû, která vyvrcholí

aÏ zaãátkem dubna, má totiÏ v plánu objet celkem sedm závodÛ ve

Visma Ski Classics a jeden speciální lyÏafisk˘ maraton ve ‰védské

ãásti Laponska. Jsou to v prosinci 40kilometrová La Venosta, v led-

nu Kaiser Maximilian Lauf na 60 km a Marcialonga na 70 km.

Zaãátek února bude patfiit domácímu vrcholu – Jizerské 50, na start

legendárního 90kilometrového Vasova bûhu se Sedláãek postaví uÏ

potfietí a jeho cílem je posun do nejlep‰í padesátky (v roce 2019 do-

jel na 55. místû).

„La Venosta uÏ snad bude lep‰í neÏ závody v Livignu, i kdyÏ zase tré-
nuju jen na suchu. Sezóna je ale dlouhá a není potfieba na formu spû-
chat. Moje vrcholy jsou jasné – Jizerka, Vasák a na závûr je‰tû
Nordenskiöldsloppet, coÏ je závod na 220 kilometrÛ, kter˘ se jede 28.
bfiezna za polárním kruhem,“ pfiedstavil své plány Václav Sedláãek.

·tûpán Sedláãek, foto: archiv Visma Ski Classics

První body v sezónû lyÏafisk˘ch dálkov˘ch bûhÛ pro Václava Sedláãka

Sport

Václav Sedláãek, druh˘ zleva

V sobotu 30. listopadu probûhlo poslední kolo podzimní ãásti kuÏel-

káfiské sezóny. Na‰e A druÏstvo v nûm prohrálo v Zábfiehu 2:6, kde

se jim tradiãnû pfiíli‰ nedafiilo. Do jarní ãásti vstoupí ze ãtvrtého mís-

ta ve tfietí kuÏelkáfiské lize, se ztrátou pouh˘ch dvou bodÛ na vedou-

cí t˘m soutûÏe TJ Unie Hlubina. B druÏstvo prohrálo i pfies dobré v˘-

kony v Jeseníku 1:7. Celkovû je Olomouck˘ krajsk˘ pfiebor velmi vy-

rovnan˘, a i kdyÏ jsou na‰i hráãi po podzimu na nepfiíli‰ lichotivém

8. místû, mají stejn˘ poãet bodÛ jako druÏstvo na místû pátém. TakÏe

boj o medailové pozice je stále otevfien˘, na tfietí místo ztrácejí 4 bo-

dy. C druÏstvo je v Meziokresním pfieboru na prvním místû s násko-

kem 4 bodÛ na polsk˘ t˘m Raciborz. 

Po rekonstrukci drah si na‰i kuÏelkáfii musejí na domácí pro-

stfiedí stále zvykat.O tom, Ïe se nová kuÏelna je‰tû musí „obou-

chat“, svûdãí i fakt, Ïe první „‰estistovka“ padla aÏ v 10. kole,

KuÏelkáfii bilancují podzimní ãást sezóny

-13-2019  18.12.2019 16:38  Stránka 48



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2019

49

V sobotu 7. prosince se na kuÏelkáfisk˘ch drahách v Horním Bene‰ovû ko-
nalo Mistrovství âeské republiky tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ za úãasti tfii-
advaceti hráãÛ.
KuÏelkáfisk˘ klub Jiskra R˘mafiov mûl zastoupení hned ve tfiech ka-

tegoriích. V kategorii LP1 si vedl skvûle a tím také potvrdil svou ros-

toucí v˘konnost Jifií Polá‰ek. V̆ konem 413 kolkÛ si s pfiehledem za-

jistil prvenství. Druh˘ skonãil Josef Klech z Horního Bene‰ova 

(407 kolkÛ) a tfietí Petr Kumstát z KK Blansko (382 kolkÛ). 

Kategorie LP2 byla zastoupena na‰ím kuÏelkáfiem Ivo Mrhalem, ten

podal opût skvûl˘ v˘kon a 411 shozen˘ch kolkÛ mu vyneslo stfiíbr-

nou pozici. Nestaãilo to ov‰em na zlatého Jana ·merdu z KK Blan-

sko, ten na‰eho hráãe porazil o dvaatfiicet kolkÛ (443), na tfietím mís-

tû skonãil Jaroslav Brázda z Ostravy (405 kolkÛ).

V kategorii TPM hráli dva na‰i kuÏelkáfii. Bohuslav Kocurek dosa-

huje stabilnû v˘born˘ch v˘sledkÛ, a proto se oãekávalo, Ïe jeho v˘-

kon pfiinese medailové umístûní. V̆ konem neuvûfiiteln˘ch 528 sho-

zen˘ch kolkÛ dosáhl nejcennûj‰ího kovu a potvrdil roli favorita v té-

to kategorii. Druh˘ skonãil Jozef Kuzma z Baníku Ostrava v˘konem

526 kolkÛ, a aby toho nebylo málo, bronzovou medaili si odvezl ná‰

Miroslav Grebenár (KK Jiskra R˘mafiov), kterému se podafiilo uhrát

416 kolkÛ. Nezb˘vá neÏ na‰im kuÏelkáfiÛm a jejich v˘konÛm upfiím-

nû blahopfiát.

Mistrovstvím republiky leto‰ní kuÏelkáfiská sezóna skonãila a s ní ta-

ké seriál âeského poháru 2019, ve kterém se na‰i opût prosadili.

V kategorii LP2 hned na prvním medailovém místû skonãil Ivo

Mrhal (82 bodÛ), druh˘ se umístil Jan ·merda (KK Blansko – 76 bo-

dÛ) a tfietí Jaroslav Brázda z Ostravy (70 bodÛ). V kategorii TPM na-

‰i kuÏelkáfii z KK Jiskra R˘mafiov stanuli hned na dvou medailov˘ch

pozicích, za prvním Jozefem Kuzmou z Baníku Ostrava (95 bodÛ)

vybojoval stfiíbro Bohuslav Kocurek (92 bodÛ) a bronz Miroslav

Grebenár (71 bodÛ). ¤eãeno filmovou hlá‰kou: „No… zfiejmû slu‰nej
oddíl…!“ JiKo, fota: Zdenûk Doãkálek

Handicapovaní kuÏelkáfii posbírali témûfi v‰echny cenné kovy

V sobotu 16. listopadu se v restauraci U Hrozna uskuteãnilo slavnostní 
ukonãení závodní sezóny autokrosu.
V divizi ·koda letos stejnû jako vloni kraloval Luká‰ Kvapil, kter˘ se

stal absolutním vítûzem seriálu. Nesmíme zapomenout na r˘mafiov-

ské mladé jezdce. Pavel Skoumal junior ve své první závodní sezónû

obsadil 5. místo. Dal‰ím nováãkem v této divizi byl Jifií Îák, tomu se

tolik nedafiilo, ale v pfií‰tí sezónû to bude urãitû lep‰í. Standardní v˘-

kon podal Ale‰ Tich˘, kter˘ celkovû skonãil na 3. místû.

Autokrosafii ukonãili sezónu slavnostním vyhlá‰ením v˘sledkÛ

a to zásluhou hostujícího Ale‰e StaÀka z Chvalíkovic, kter˘ po-

razil 607 kolkÛ. Domácí zápasy mÛÏou fanou‰ci díky on-line

kamefie sledovat prostfiednictvím YouTube na kanálu KK Jiskra

R˘mafiov. 

Dûkujeme v‰em na‰im sponzorÛm za podporu, pfiedev‰ím mûstu

R˘mafiovu, firmám Pipa klempífiství, s. r. o., Lamont R˘mafiov, 

s. r. o., KS-I Filtertechnik, s. r. o., a Easy Control Morava, s. r. o.

Fota a text: Romana Valová

Kategorie LP1, uprostfied Jifií Polá‰ek Kategorie LP2, uprostfied Ivo Mrhal Kategorie TPM, vpravo Miroslav Grebenár
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JiÏ pát˘m rokem Tereza âloveãková reprezentuje SK Studio Sport

a Zdraví R˘mafiov v nejvy‰‰í soutûÏi sportovního aerobiku. Celou ju-

niorskou kategorií procházela s velk˘mi úspûchy a zakonãila ji bron-

zovou medailí na MâR. Na jafie roku 2019 pfiestoupila do kategorie

dospûl˘ch, mezi závodnice svûtové tfiídy, a my jsme s napûtím oãe-

kávali, jak si v soutûÏích povede. 

Tereza je velká bojovnice. S novou, velmi obtíÏnou sestavou se pustila

do boje a pfii‰ly úspûchy. Ve ãtyfiech jarních kolech se pravidelnû umís-

Èovala mezi první ‰estkou. Malá krize nastala v záfií, kdy si

lehce poranila záda a musela vynechat tréninky i závod

v Plzni, dokonce i její start na MâR byl ohroÏen. Lékafi na

poslední chvíli úãast na mistrovství povolil, ale v˘padek

v tréninku se na v˘sledku podepsal. I tak se Tereza probo-

jovala do finále, kde obsadila 8. místo. Nejvût‰í úspûch se-

zóny 2019 slavila v posledním závodû, kdyÏ v âesk˘ch

Budûjovicích vybojovala bronzovou medaili. 

Terezce gratulujeme a dûkujeme jí i její mamince a tre-

nérce v jedné osobû Olze âlo-

veãkové za v˘bornou reprezenta-

ci klubu a mûsta. Mûstu R˘-

mafiovu dûkujeme za finanãní

podporu. 

Více na www.facebook.com

/SK.SSaZ.Rymarov.

Foto a text: Lydie ·védíková

Úspû‰n˘ rok Terezy âloveãkové ve sportovním aerobiku

Divize ·koda
1. Luká‰ Kvapil – Val‰ov 

2. Milan Lat˘n – Krnov 

3. Ale‰ Tich˘ – R˘mafiov

4. Petr Pluháãek – Krnov

5. Pavel Skoumal junior – R˘mafiov

V divizi N startovalo celkem 16 jezdcÛ a s pfiehledem ji letos vyhrá-

la opavská Klára Bendová. Pozadu nezÛstali ani r˘mafiov‰tí jezdci.

Bohumil Bernátek skonãil na 2. místû a nejstar‰í jezdec seriálu

Ladislav Îamboch na 5. místû. V tomto pfiípadû vûk nehraje Ïádnou

roli, to ostatnû Ladislav Îamboch potvrdil.

Divize N
1. Klára Bendová – Opava

2. Bohumil Bernátek – R˘mafiov 

3. Petr Rada – Jeseník

4. Marek Vr‰an – Jeseník

5. Ladislav Îamboch – R˘mafiov

KaÏd˘ závod nejpoãetnûji obsazené divize Open pfiinesl skvûlou po-

dívanou. Od prvního startu bylo jasné, Ïe tato divize bude dramatic-

ká, plná parádních jízd, coÏ ocenili zejména vûrní diváci, ktefií se na

závody vÏdy dostavili v hojném poãtu. V divizi Open startoval pou-

ze v jednom závodû r˘mafiovsk˘ Alfréd Heinisch. Je to ‰koda, proto-

Ïe by urãitû promluvil do celkového pofiadí na pfiedních místech.

Divize Open
1. Jifií Kasal – Libochovany

2. Martin Navrátil – Zlaté Hory

3. Vladislav ·indeláfi – Lan‰kroun

4. Jan Pakosta – Krnov

Velké podûkování patfií v‰em sponzorÛm i tûm, kdo se podíleli na or-

ganizaci seriálu, dále manÏelÛm Rotterov˘m, ·ubov˘m, Ladislavu

Îambochovi, Ivo a Martinu Purkertov˘m a v‰em traÈov˘m komisafiÛm.

Velice si váÏíme úãasti starosty Luìka ·imko, kter˘ si na‰el ãas pfiijít

mezi úãastníky autokrosu a na slavnostním vyhlá‰ení pfiedal v‰em ví-

tûzn˘m jezdcÛm ceny. Dûkujeme také personálu restaurace U Hrozna

za to, Ïe jsme mohli slavnostní ukonãení uskuteãnit v jejích prostorách.

Pofiadatelé r˘mafiovského autokrosu pfiejí v‰em jezdcÛm i jejich pfiíz-

nivcÛm krásné Vánoce. V novém roce ‰tûstí, zdraví, lásku a jezdcÛm

hodnû úspûchÛ pfii závodech. Jan Dohnal, fota: archiv J. Litvíka

V˘sledky:
24. bfiezna (Praha) – 4. místo

14. dubna (Brno) – 4. místo

4. kvûtna (Otrokovice) – 5. místo

18. kvûtna (Louny) – 6. místo

19. fiíjna (MâR Praha) – 8. místo

9. listopadu (âeské Budûjovice) – 3. místo

Vítûzní jezdci divize ·koda Medailisté divize N

Ocenûní úãastníci divize Open

Zleva organizátor Jan Dohnal, starosta Ludûk ·imko, absolutní vítûz
Luká‰ Kvapil, Josef Litvík – fotograf, nejstar‰í jezdec Ladislav
Îamboch a jediná Ïenská úãastnice závodu Klára Bendová

-13-2019  18.12.2019 16:38  Stránka 50



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2019

51

Soukromá fiádková inzerce
• Koupím staré filmové plakáty (ale i dal‰í: hudební, divadelní, re-

klamní...). MÛÏete volat, prozvonit (zavolám zpût), pfiípadnû SMS

nebo e-mail. 

Tel.: 704 404 825, strapec1@email.cz

• Prodám hezk˘ druÏstevní byt 3+1 se zasklenou lodÏií

v R˘mafiovû, ul. Revoluãní, cca 78 m2, 2. patro (3. NP) s v˘tahem,

v zatepleném domû. Byt pro‰el rekonstrukcí pfied cca 6 roky.

Voln˘ od prosince 2019. Cena podle dohody.

Informace: 603 460 214, eustat@seznam.cz.

HEDVA âESK¯ BROKÁT, s.r.o.
Opavská 463/23

795 01 R˘mafiov

hledá TKADLENU
Nabízíme:

• práci na pln˘ úvazek

• smlouvu na dobu neurãitou

• práci na smûny

• mzdu 17 000–20 000 Kã

• pfiíspûvek na stravné

PoÏadujeme:
• v˘uãní list nebo za‰kolení v oboru

Na‰e spoleãnost provozuje 

tkalcovnu Ïakársk˘ch tkanin.

BliÏ‰í informace na tel.ãísle: 603 476 602

Nabídky zasílejte na e-mail: 

info@hedvabrokat.cz
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R˘mafiovsk˘ horizont bude v ro-

ce 2020 vycházet vÏdy poslední

pátek v mûsíci s v˘jimkou pro-

since, kdy vydání vychází na pá-

tek pfied vánoãními svátky.

R˘mafiovsk˘ horizont je moÏno

zakoupit v prodejnách v rámci

na‰eho regionu, je v‰ak moÏné

vyuÏít také pfiedplatného, v nûmÏ

se zmûnou vydavatele dochází ke

zmûnám. Mûsíãník je pfiedplatite-

lÛm doruãován v den vydání, pfií-

padnû následující pracovní den,

a to prostfiednictvím rozná‰kové

nebo po‰tovní sluÏby.

Cena celoroãního pfiedplatného

(12 fiádn˘ch ãísel) ãiní 180 Kã na

rok pro obãany R˘mafiova a jeho

místních ãástí (Edrovice, Janov-

ice, Jamartice, Ondfiejov, Strán-

ské). Pfiedplatitelé mimo R˘ma-

fiov jsou povinni uhradit náklady

na po‰tovné ve v˘‰i 204 Kã za

rok, celkové pfiedplatné tedy bu-

de ãinit 384 Kã za rok.

R˘mafiovsk˘ horizont je moÏno 

odebírat rovnûÏ v elektronické

podobû za cenu pfiedplatného bez

po‰tovného, tj. 180 Kã za rok, ak-

tuální vydání novin je pfiedplati-

telÛm zasíláno na jimi uvedenou

elektronickou adresu v den vydá-

ní. Je nutno vzít v úvahu, Ïe elek-

tronická verze mûsíãníku má ob-

jem dat cca 7 MB, a poãítat s tím

tedy v nastavení své e-mailové

schránky. Pfiedplatitelé ti‰tûného

vydání R˘mafiovského horizontu

mohou v pfiípadû zájmu obdrÏet

navíc elektronickou podobu mû-

síãníku zdarma. 

Pfiihlásit se k odebírání R˘ma-

fiovského horizontu je moÏno vy-

plnûním pfiihlá‰ky, kterou lze zís-

kat na podatelnû Mûstského úfia-

du R˘mafiov, nebo vyplnûním 

elektronického formuláfie na ad-

rese http://bit.ly/predplatneRH,

a to do 6. ledna 2020. Na základû

toho bude pfiedplatiteli vystavena

faktura, kterou uhradí osobnû na

podatelnû Mûstského úfiadu

R˘mafiov, nebo bankovním pfie-

vodem. Redakce RH

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 31. 1. 2020

Uzávûrka pro vydání je

24. 1. 2020  do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

1/2020
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