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Ve ãtvrtek 19. prosince se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo deváté fiádné zasedání zastupitelstva mûsta. Na

programu byla zpráva o hospodafiení mûsta k 30. listopadu 2019,

v˘hled hospodafiení k 31. prosinci 2019, rozpoãet na rok 2020,

rozpoãet sociálního fondu mûsta na rok 2020 a stfiednûdob˘ v˘-

hled rozpoãtu mûsta na roky 2020–2023. Dal‰ími body jednání

byly plán schÛzí rady mûsta a zasedání zastupitelstva na rok 2020,

majetkové záleÏitosti, nav˘‰ení poãtu mûstsk˘ch stráÏníkÛ, schvá-

lení zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tribuny

fotbalového stadionu. Zastupitelé vydali obecnû závaznou vyhlá‰-

ku ã. 5/2019, o odpadech, a schválili poskytnutí bezúroãné pÛjã-

ky na vybavení ordinace zubního lékafie.

Zastupitelstvo projednalo celkem ‰estapadesát bodÛ. V úvodu jed-

nání blahopfiál starosta Ludûk ·imko k narozeninám zastupitelÛm

Jaroslavû Jurãové a ·tûpánu Chárníkovi.

Mûstsk˘ch stráÏníkÛ bude víc

Zastupitelstvo schválilo nav˘‰ení poãtu mûstsk˘ch stráÏníkÛ

v R˘mafiovû na ãtyfii. Odborná pracovní skupina pfiedloÏila nûko-

lik variant fungování Mûstské policie R˘mafiov, ve kter˘ch posu-

zovala ekonomické hledisko, pfiínos pro bezpeãnost mûsta a pfii-

hlédla i k vzájemné zastupitelnosti stráÏníkÛ a smûnnosti. Zastu-

pitelstvo pak vzalo v úvahu doporuãení rady mûsta a také v˘sled-

ky ankety, která byla uspofiádána v souvislosti s pfiípravou strate-

gického plánu mûsta do roku 2030.V souvislosti s fie‰ením náplnû

práce mûstsk˘ch stráÏníkÛ byly také zpoplatnûny vefiejnoprávní

smlouvy o zaji‰Èování v˘konu pÛsobnosti obecní policie uzavfiené

s obcemi R˘mafiovska.

Zastupitelstvo vydalo 
vyhlá‰ku o odpadech

Zastupitelstvo mûsta vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 5/2019,

o stanovení systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vy-

uÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se sta-

vebním odpadem na území mûsta R˘mafiova.

Podstatné zmûny ve vyhlá‰ce se t˘kají pojmenování jednotliv˘ch slo-

Ïek komunálního odpadu v souladu s pojmoslovím platného katalo-

gu odpadÛ a jsou doplnûny o dal‰í sloÏku – jedlé oleje a tuky.

Vyhlá‰ka také urãuje vzhled nádob, do nichÏ se budou jedlé 

oleje a tuky ukládat. Dal‰í zmûna se t˘ká upfiesnûní míst, kde je moÏ-

né uloÏit objemn˘ odpad. Foto a text: JiKo, zdroj materiály ZM

Z jednání zastupitelstva

Aktuálnû z mûsta
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Zastupitelstvo mûsta na svém zasedání ve ãtvrtek 19. prosince 2019

schválilo program pro poskytování návratné finanãní v˘pomoci k pod-

pofie 3. v˘zvy kotlíkov˘ch dotací v Moravskoslezském kraji. Poskyt-

nuté prostfiedky mohou obãané vyuÏít na pfiedfinancování v˘mûny ne-

vyhovujících kotlÛ na pevná paliva za moderní zdroje tepla.

O kotlíkovou pÛjãku mohou Ïádat pouze úspû‰ní Ïadatelé z tfietí 

vlny kotlíkov˘ch dotací z R˘mafiova a jeho místních ãástí, ktefií mají

uzavfienou smlouvu s Moravskoslezsk˘m krajem. Îadateli bude po

splnûní v‰ech podmínek poskytnuta v˘pomoc maximálnû do v˘‰e

200 000 korun v pfiípadû tepelného ãerpadla nebo kotle na biomasu

a do v˘‰e 150 000 korun v pfiípadû plynového kondenzaãního kotle.

V̆ pomoc je bezúroãná s maximální dobou splácení 4 roky pfii max.

splátce 2 000 korun mûsíãnû.

Splátky pÛjãek od obãanÛ – ÏadatelÛ o kotlíkovou pÛjãku nebude

mûsto R˘mafiov muset vracet do státního rozpoãtu, ale bude je moci

vyuÏít pro realizaci adaptaãních projektÛ reagujících na zmûnu kli-

matu a projektÛ vedoucích ke sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ.

Pro bliÏ‰í informace kontaktujte pracovníka odboru regionálního roz-

voje Mûstského úfiadu R˘mafiov Petra Kudelu, DiS., tel.

554 254 313, e-mail: kudela.petr@rymarov.cz.

Více informací naleznete v pfiílohách na webov˘ch stránkách mûsta.

Ing. Miroslav Sigmund

Datum Hlavní body programu

13. 2. PfiedbûÏná zpráva o hospodafiení mûsta za rok 2019

16. 4. Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2019 (vãetnû hospodafiení

pfiíspûvkov˘ch organizací)

Zpráva o hospodafiení MûS, Teplo, Spojené lesy, s. r. o.

a p. o. Byterm za rok 2019

Projednání situace ve VaKu, a. s., Bruntál

Schválení Strategického plánu mûsta R˘mafiova

25. 6. Zpráva o ãinnosti pfiíspûvkov˘ch organizací ve mûstû

Aktuální zpráva o hospodafiení mûsta, rozpoãtová 

opatfiení

Zpráva o ãinnosti kontrolního a finanãního v˘boru za

1. pololetí 2020

Datum Hlavní body programu

24. 9. Zpráva o hospodafiení mûsta k 31. 8. 2020, rozpoãtová

opatfiení 

I. návrh rozpoãtu 2021  

5. 11. II. návrh rozpoãtu mûsta pro rok 2021

RÛzné

10. 12. Rozpoãet mûsta na rok 2021 + aktuální zpráva o hos-

podafiení mûsta, rozpoãtová opatfiení

Stav plnûní vûcného rámce akcí (programové prohlá-

‰ení) 2018-2022

Plán zasedání RM a ZM na rok 2021

Zpráva o ãinnosti kontrolního a finanãního v˘boru za

2. pololetí 2020

Plán práce kontrolního a finanãního v˘boru na rok 2021

Mûsto R˘mafiov otevírá program kotlíkov˘ch pÛjãek

Plán zasedání zastupitelstva mûsta na rok 2020

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 ko-

ordinace a usmûrÀování ãinnosti zamûstnancÛ obce s roz‰ífie-

nou pÛsobností, 

• komplexní zaji‰Èování pracovnûprávních vztahÛ zamûstnancÛ

obce vã. jejich odmûÀování, 

• zaji‰Èování plnûní úkolÛ usnesení orgánÛ obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností a dal‰ích úkolÛ,

• zaji‰Èování v˘konu pfienesené pÛsobnosti s v˘jimkou vûcí, které

jsou zákonem svûfieny radû obce nebo zvlá‰tnímu orgánu obce,

• plnûní úkolÛ uloÏen˘ch zastupitelstvem obce, radou obce ne-

bo starostou,

• stanovování platÛ podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ v‰em za-

mûstnancÛm 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 pfiedpi-

sÛ vztahujících se k v˘konu funkce vedoucího úfiadu – tajem-

níka 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 trva-

l˘m pobytem v âeské republice, kter˘ ovládá ãesk˘ jazyk,

• zpÛsobilost k právním úkonÛm,

• trestní bezúhonnost,
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Rozpoãet mûsta na rok 2020 obsahuje nûkolik investiãních akcí, jejichÏ pro-
jektová pfiíprava byla dokonãena a mûsto jiÏ získalo pfiíslu‰ná povolení k re-
alizaci. 
Nejvût‰í poloÏka rozpoãtu je tradiãnû vûnována na opravy a údrÏbu

komunikací a v souvislosti s tím i na obnovu kanalizaãní infrastruk-

tury. Finanãnû nejnároãnûj‰í bude oprava komunikace ulic

Pivovarské a 1. máje u Z· po Hornomûstskou ulici, která je vãetnû

rekonstrukce kanalizace rozpoãtována na ãástku 14 mil. korun. Na

tuto akci mûsto Ïádalo o dotaci v kvûtnu 2019, ale v pofiadníku skon-

ãila Ïádost na dvanáctém místû mezi 55 náhradníky. Poskytovatel do-

tace, Ministerstvo pro místní rozvoj âR, nakonec z dÛvodu obrov-

ského pfievisu finanãního objemu Ïádostí alokaci na konci roku 2019

nav˘‰il. Rok 2020 pro nás zaãal pfiíznivou zprávou – dotace ve v˘‰i

5 mil. korun nám byla ve druhém kole pfiiznána.

V leto‰ním roce je naplánována realizace nové komunikace na ulici

U Rybníka, kde v roce 2018 probûhla v˘mûna vodovodního fiadu

a pfiípojek. Souãasnû s komunikací bude zfiízena de‰Èová kanalizace

pro odvodnûní komunikace. Dal‰í investiãní akcí roku bude vybudo-

vání chodníku podél OkruÏní ulice od kfiiÏovatky u polikliniky po

sídli‰tû Vûtrná. Chodník bude veden nejprve podél cesty, pak dfievû-

Mûsto R˘mafiov pokraãuje v realizaci investiãních i neinvestiãních zámûrÛ

• 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 organizacích, ve znû-

ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (tj. negativní lustraãní osvûdãení a ãest-

né prohlá‰ení); pfiedpoklady podle tohoto ustanovení neproka-

zují osoby narozené po 1. 12. 1971; (dle § 5 zákona ã. 312/2002

Sb., o úfiednících územních samosprávn˘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 zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ):

• nesmí vykonávat funkce v politick˘ch stranách a v politick˘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 s 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) pod-

le § 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 pfied-

pisÛ, 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. (dél-

ka praxe),

• ãestné prohlá‰ení o splnûní pfiedpokladÛ podle § 110 odst. 6 zá-

kona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), v platném znûní,

• souhlas se zpracováním poskytnut˘ch osobních údajÛ pro úãe-

ly 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 pí-

semnû 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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nou lávkou pfieklene otevfien˘ pfiívodní kanál, ze kterého je napájen

staronov˘ rybník, a bude pokraãovat podél oplocení ‰kolního sporto-

vi‰tû aÏ k domu ã. p. 906 (Vûtrná 23). 

V leto‰ním roce je dále naplánováno dokonãení pfiípravn˘ch prací

pro rekonstrukci komunikace Strálecké ulice a pfiilehl˘ch ulic Nové,

Luãní, Polní a Sluneãné – souãasnû bude provedena oprava spla‰ko-

vé a de‰Èové kanalizace. Plánována je také úprava dopravního fie‰ení

ãásti sídli‰tû Pfiíkopy. Dnes zde mezi domy ã. 1, 3, 5, 7 a 2, 4, 6 par-

kují vozidla podélnû v obou smûrech tak, Ïe znemoÏÀují prÛjezd vo-

zidel sloÏek záchranného integrovaného systému. Novû bude parko-

vání umoÏnûno pouze na jiÏní stranû ulice, pfiiãemÏ pfied domy 1 a 3 bu-

de vybudováno kolmé stání. Rozpoãtovaná cena je 2 009 tis. korun.

Na tomto sídli‰ti navíc spoleãnost âEZ mobility zvaÏuje umístûní ve-

fiejné dobíjecí stanice pro elektromobily, a proto provûfiuje kapacitu

trafostanice u Bartákovy ulice. Tato realizace je pfiipravována nezá-

visle na rekonstrukci komunikace. Pokraãovat budou opravy lávek –

letos to bude lávka mezi garáÏemi za areálem Mûstsk˘ch sluÏeb na

Podolské ulici a lávka u b˘valé ‰koly v Jamarticích. 

Plánovanou a finanãnû nejnároãnûj‰í jednotlivou akcí roku je vybu-

dování domu s peãovatelskou sluÏbou na Lidické ulici naproti ne-

mocnici, v blízkosti stávajícího domu pro seniory. PÛjde o tfiípodlaÏ-

ní nepodsklepen˘ objekt se sedlovou stfiechou. Bezbariérov˘ dÛm na-

bídne 22 bytov˘ch jednotek o velikosti 1+kk a 2+kk, z nichÏ vût‰ina

bude mít lodÏii. Tfii byty budou pfiizpÛsobeny pro potfieby vozíãkáfiÛ.

Podmínkou realizace stavby je v‰ak získání dotace z programu

Podpora bydlení vyhla‰ovaného Ministerstvem pro místní rozvoj âR.

Maximální ãástka dotace se stanovuje podle poãtu vybudovan˘ch by-

tÛ, coÏ v na‰em pfiípadû ãiní nejv˘‰e 12 600 tis. korun. Îádost o do-

taci byla podána 20. ledna 2020 a nám nezb˘vá neÏ doufat, Ïe bude

úspû‰ná. 

Navzdory zimû probíhají stavební práce na dostavbû areálu

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., na Palackého ulici. PfiipomeÀme,

Ïe jde o garáÏ pro pût vozidel a sklad posypového materiálu a drob-

ného mobiliáfie. V̆ bûrové fiízení vyhrála firma Weisstav, s. r. o.,

Olomouc s nabídkovou cenou 6 228 tis. korun. 

Tento rok se nejen Ïáci základní ‰koly doãkají na sportovi‰ti u ‰kolní

budovy na ulici 1. máje nové bûÏecké dráhy a sektoru skoku do dál-

ky. BûÏecká dráha bude 60 m dlouhá a 3,7 m ‰iroká se tfiemi pruhy

a tartanov˘m povrchem. Ten bude mít i rozbûÏi‰tû pro skok do dálky,

pískové doskoãi‰tû bude vysypáno kfiemiãit˘m kulatozrnn˘m pískem.

Nová bude také v˘seã pro hod kriketov˘m míãkem a pfiístupové plo-

chy ze zámkové dlaÏby. Akci provádí firma Stavosport, s. r. o.,

Fry‰ták za cenu 1 923,5 tis. korun. I na tuto akci máme pfiíslib dotace

z Ministerstva pro místní rozvoj âR, a to ve v˘‰i 1 154 tis. korun.

Dal‰í dÛleÏitou investicí je urãitû modernizace hrubého pfiedãi‰tûní

na místní ãistírnû odpadních vod, tzv. ãeslovny, coÏ je objekt slouÏí-

cí jako první hrubé ãi‰tûní na pfiítoku do âOV. Rozpoãtovaná cena je

4 108 tis. korun. 

UÏ známe vítûze v˘bûrového fiízení na obnovu vefiejného osvûtlení

v Janovicích a Edrovicích (celkem 297 svítidel a 4 rozvadûãe), kte-

r˘m je spoleãnost ECOLED vefiejné osvûtlení, s. r. o., s nabídkovou

cenou 2 253 tis. korun. Náklady na realizaci pokryje z 50 % dotace

z Národního programu Îivotního prostfiedí. Mûsto bylo úspû‰né v Ïá-

dostech o dotaci také na modernizaci vefiejného osvûtlení

v Harrachovû a na ulicích OkruÏní, 8. kvûtna, Bartákovû, Národní,

NádraÏní a v areálu nemocnice. Nyní pfiipravujeme podklady pro v˘-

bûrové fiízení. Celkem jde o 276 svítidel. Pfiedpokládaná v˘‰e dotace

je 1 900 tis. korun, coÏ je opût 50 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ.

V jarních mûsících zastupitelé znovu otevfiou otázku poskytování slu-

Ïeb SeniorTAXI. Pfii nastavování parametrÛ sluÏby byli zastupitelé

spí‰e zdrÏenliví, protoÏe nebylo moÏné odhadnout zájem o sluÏbu

a její nákladovost. Nyní se ukazuje, Ïe si mÛÏeme dovolit sluÏbu roz-

‰ífiit. S rozhodnutím zastupitelÛ v této vûci seznámíme ãtenáfie ihned

pro projednání a schválení.

Mûsto chystá také fiadu projektÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí, o kte-

r˘ch budeme ãtenáfie informovat v nûkterém z následujících ãísel

R˘mafiovského horizontu. 

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

Mûsto R˘mafiov nabízí k prodeji pozemky v lokalitû Edrovice II – celkem tfii-
náct parcel urãen˘ch k v˘stavbû rodinn˘ch domÛ.
Pfiedmûtem prodeje a této vefiejné soutûÏe jsou souãasné ãásti pozem-

kÛ parc. ã. 331/1 a 339/1 v k. ú. Edrovice, z nichÏ byly novû oddûleny

parcely pro v˘stavbu tfiinácti rodinn˘ch domÛ fie‰en˘ch v rámci stavby

„Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II. A“. Pfiedmûtem pro-

deje budou i ãásti domovních vodovodních a kanalizaãních pfiípojek,

které vybudovalo mûsto jako odboãky k jednotliv˘m parcelám.

Prodej probûhne formou nabídkové obálkové metody. Zájemci vloÏí

svoji nabídku do obálky, na které musí b˘t uvedena adresa, na niÏ bu-

de moÏné zaslat oznámení o pfiípadném opoÏdûném podání nabídky. 

Zájemce mÛÏe podat na kaÏdou parcelu pouze jednu nabídku. V pfií-

padû, Ïe bude úspû‰n˘ na více parcelách, bude vyzván, aby si jednu

z nich vybral (kaÏdému zájemci mÛÏe b˘t prodána jen jedna parcela).

U parcel, které budou takto vráceny (vítûz odstoupí), se pofiadí posu-

ne o jedno místo, a parcela tak bude nabídnuta zájemci, kter˘ nabídl

druhou nejvy‰‰í ãástku. Pokud odstoupí i druh˘ zájemce, bude na-

bídnuta tfietímu v pofiadí atd. Pokud nebude nûkterá parcela prodána

nebo dojde k odstoupení v‰ech zájemcÛ u dané parcely, bude zvefiej-

nûna (i opakovanû) dal‰í v˘zva k podání nabídek.

Podle rozhodnutí zastupitelstva mûsta ã. 371/9/19 ze dne

19. 12. 2019 je minimální cena pozemkÛ stanovena ve v˘‰i koneãné

kupní ceny, vypoãtené dle znaleckého posudku ã. 82/5169/2019

ze dne 30. 10. 2019, tj. ve v˘‰i 468 Kã/m2, nav˘‰ené o 21% DPH.

Náklady na ãásti domovních vodovodních a kanalizaãních pfiípojek,

které vybudovalo mûsto jako odboãky k jednotliv˘m parcelám, vãet-

nû náhrady za zfiízení vûcn˘ch bfiemen k tûmto parcelám, a dále 

úhradu nákladÛ spojen˘ch s pfievodem (náklady na vypracování geo-

metrick˘ch plánÛ, vypracování znaleckého posudku a kolek) mûsto

nebude od kupujících poÏadovat.

Zájemci – kupující – jako nabyvatelé nemovitosti ale musí poãítat

s úhradou danû z nabytí nemovit˘ch vûcí podle zákonného opatfiení

senátu ã. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovit˘ch vûcí, v platném

znûní. Sazba danû ãiní 4 % ze sjednané kupní ceny bez DPH.

Mûsto nabízí k prodeji nové parcely v Edrovicích
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Dále musí zájemci poãítat s tím, Ïe se pozemky nacházejí v lokalitû, kde

byla dfiíve provozována zemûdûlská ãinnost a novû vybudované zasta-

vûné plochy pod rodinn˘mi domy a ve‰keré zpevnûné plochy si budou

muset pfied vydáním stavebního povolení na své náklady nechat vy-

jmout ze zemûdûlského pÛdního fondu. S tím jsou spojeny odvody, je-

jichÏ orientaãní sazba se pohybuje v dané lokalitû podle konkrétní BPEJ

a dané tfiídy ochrany od 3,60 Kã/m2 aÏ po 45,72 Kã/m2. Pfii posuzování

odnûtí zemûdûlské pÛdy a pfii v˘poãtu odvodÛ za odÀatou zemûdûlskou

pÛdu se vychází z celkové plochy zemûdûlské pÛdy poÏadované pro cí-

lov˘ zámûr, proto nelze pfiedem poskytnout konkrétnûj‰í informace

o koneãné v˘‰i odvodÛ. Podrobné informace podá odbor Ïivotního pro-

stfiedí MûÚ R˘mafiov, námûstí Svobody 5, Mgr. Bronislava BartoÀová,

tel. 554 254 317, e-mail: bartonova.bronislava@rymarov.cz.

Jedin˘m hodnotícím kritériem pro v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky je nej-

vy‰‰í nabídnutá cena za odkoupení pfiedmûtu prodeje. Nabídky je

moÏno zasílat do 2. bfiezna 2020, do 15:00, kdy bude zahájeno zase-

dání hospodáfiské komise rady mûsta, na nûmÏ se budou nabídky 

otevírat. Zájemci mohou b˘t u otevírání obálek pfiítomni.

BliÏ‰í informace k prodeji lze získat na finanãním odboru MûÚ

R˘mafiov, námûstí Míru 230/1, u Ing. Lucie Svobodové, telefon: 

554 254 152, e-mail: svobodova.lucie@rymarov.cz.

Zámûr a v˘zvu k podání nabídek v plném znûní vãetnû v‰ech pfiíloh lze

najít na webov˘ch stránkách mûsta. Zdroj: webové stránky mûsta
Fota: JiKo

Ve stfiedu 8. ledna probûhla ve velkém sále Stfiediska volného ãasu beseda,
která byla souãástí pfiípravy Strategického plánu rozvoje R˘mafiova do ro-
ku 2030, kter˘ pro mûsto zpracovává spoleãnost pro regionální ekonomic-
ké poradenství GaREP, spol. s r. o., Brno. 
Od ãervence do záfií minulého roku probíhalo dotazníkové ‰etfiení,

v nûmÏ mohli obãané vyjádfiit svÛj názor na rÛzné oblasti Ïivota mûs-

ta a sdûlit své návrhy na jeho rozvoj (v˘sledky byly uvefiejnûny v RH

12/2019).

Na besedû zástupci spoleãnosti GaREP Jan Binek a Zdenûk

·ilhan shrnuli v˘sledky ankety spokojenosti obãanÛ a pfiedstavi-

li návrh hlavních rozvojov˘ch oblastí a opatfiení mûsta. Ze strany

obãanÛ zaznûla v diskuzi fiada pfiipomínek a dotazÛ, na které odpoví-

dal starosta Ludûk ·imko. Námûty obãanÛ se budou zastupitelé dále

zab˘vat – opakovaly se návrhy, které se objevily uÏ v dotazníkovém

‰etfiení (vybudování krytého bazénu nebo zfiízení pfiírodního koupa-

li‰tû s multifunkãním sportovním zázemím a restauraãními zafiíze-

ní), ale zaznûly i ambicióznûj‰í nápady, napfiíklad vybudovat leti‰tû

pro ultralehká letadla ãi autokemp.

Prezentaci strategického plánu si mÛÏete prohlédnout na webov˘ch

stránkách mûsta. Souãástí besedy byla také v˘stava dûtsk˘ch prací na

téma: Co se mi líbí v R˘mafiovû, která bude ke zhlédnutí aÏ do bfiez-

na v prostorách radnice. Fota a text: JiKo

Obãané se seznámili se Strategick˘m plánem rozvoje mûsta

S nejvût‰í pravdûpodobností, hraniãící témûfi
s jistotou, stojíme na prahu epochy, kdy se 
elektfiina stává ropou budoucnosti. Mimo jiné
stojíme rovnûÏ na prahu radikálních zmûn
v dopravních technologiích a elektrická energie zde bude hrát hlavní roli.
Elektromobilita v âeské republice se prozatím netû‰í velké popularitû.

Podíl elektrick˘ch vozidel na celkovém prodeji osobních aut v roce

2019 ãinil 0,4 % (0,24 % v roce 2018), coÏ je hluboko pod prÛmûrem

evropsk˘ch zemí. Pro srovnání – v Rakousku to byla 2,5 %,

v Nûmecku 2 % a rok 2019 se nesl ve znamení dal‰ího v˘razného ná-

rÛstu.

Zcela samostatnou kapitolou je pak území Skandinávie, zejména

Norska, kde podíl elektromobilÛ na celkovém poãtu novû prodan˘ch

vozidel atakuje u nás jen tûÏko pfiedstaviteln˘ch 50 %. Na Islandu je

to témûfi jedna pûtina a rovnûÏ ve ·védsku nebo ve Finsku se tato hra-

nice pohybuje kolem osmi, respektive pûti procent.

Zahájení éry podpory elektromobility v R˘mafiovû
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Státy Evropské unie odsouhlasily pfiísná pravidla na omezení emisí 

oxidu uhliãitého. S cílem sníÏit emisní limity do roku 2030 o 37,5 %

byla dohodnuta povolená mnoÏství CO2 na kilometr jako prÛmûr mezi

v‰emi prodan˘mi auty. V̆ robci automobilÛ musí podle tûchto závazkÛ

do roku 2021 sníÏit emise novû vyrábûn˘ch aut na 95 gramÛ oxidu 

uhliãitého za ujet˘ kilometr z aktuálních 130 gramÛ. Toto omezení zá-

konitû nutí automobilky k vût‰ímu nasazení elektromobilÛ. Do roku 2030

musí tato hodnota je‰tû klesnout pod hranici 60 gramÛ na kilometr.

Za kaÏd˘ gram CO2 navíc hrozí automobilkám nemalé pokuty. Podle

poradenské spoleãnosti Deloitte nebude moÏné sníÏení limitu splnit, po-

kud podíl elektromobilÛ na nov˘ch registracích nepfiesáhne 38 %.

VáÏn˘ nástup elektromobility bezpochyby reflektuje i nejvût‰í tu-

zemsk˘ producent osobních vozidel ·koda Auto. V pfií‰tích ãtyfiech

letech investuje pfies 50 miliard korun do elektrifikace a digitalizace.

Jde o nejvût‰í investiãní program v celé historii firmy, jehoÏ v˘sled-

kem má b˘t ‰ir‰í nabídka hybridních i ãistû elektrick˘ch modelÛ.

¤adu jiÏ zahájil první sériov˘ elektromobil Citigo e-iV.

Zmûnit své chování musí pod tlakem pfiísn˘ch emisních limitÛ i do-

davatelé autodílÛ. Jedním z uveden˘ch pfiíkladÛ za v‰echny mÛÏe b˘t

spoleãnost Brisk Tábor, která jiÏ realizuje diverzifikaci své produkce.

Vedle klasick˘ch zapalovacích svíãek sází na v˘voj a v˘robu rozma-

nit˘ch typÛ senzorÛ pro skupinu VW, Scania a dal‰í.

Oproti uveden˘m zemím pak v˘raznûj‰ímu roz‰ífiení elektromobilÛ

v âeské republice doposud brání zejména tyto tfii hlavní faktory – re-

lativnû vysoká pofiizovací cena, absence státní podpory se zv˘hodnû-

ním pro tuto skupinu aut, jako je tomu napfiíklad v Norsku, a omeze-

ná infrastruktura dobíjecích stanic.

Jako v jin˘ch oblastech bude postupné sniÏování ceny spojené s ma-

sivním roz‰ífiením nové technologie otázkou ãasu. Podobnû tomu by-

lo kupfiíkladu i v pfiípadû mobilních telefonÛ, LCD televizorÛ ãi kfie-

míkov˘ch solárních ãlánkÛ. Agentura Bloomberg dospûla k závûru,

Ïe cena elektromobilÛ by se mûla s cenou klasick˘ch aut srovnat 

okolo roku 2025, zejména ve spojitosti s pfiekotn˘m v˘vojem a ná-

sledn˘m v˘razn˘m poklesem ceny technologie lithiov˘ch baterií.

Ministerstvo prÛmyslu a obchodu opût rozdûluje peníze z evropsk˘ch

strukturálních fondÛ (ESF) na nákup elektromobilÛ pro podnikate-
le. Od 6. ledna 2020 do 28. kvûtna 2020 budou moci malé, stfiední

i velké podniky poÏádat o peníze z dotaãního programu Nízkouhlí-
kové technologie – Elektromobilita.

Podle názoru SdruÏení automobilového prÛmyslu bude v âeské re-

publice podle odhadÛ v roce 2025 chybût okolo tfií tisíc dobíjecích

stanic. V roce 2030 dokonce je‰tû desetkrát více. Vychází pfiitom

z v˘poãtu, Ïe na kaÏd˘ch deset elektromobilÛ by mûla fungovat jed-

na vefiejná dobíjecí stanice. Budování dobíjecích stanic se zaãíná

podporovat z Operaãního programu Doprava a oãekává se, Ïe do po-

loviny roku 2022 vznikne 500 nov˘ch stanic. V̆ hodou vefiejn˘ch sta-

nic je krat‰í doba k dobití akumulátoru (od 45 minut u DC rychlona-

bíjecí stanice o v˘konu 50 kW aÏ do 10 minut v pfiípadû ultrarychlé

dobíjecí stanice o v˘konu aÏ 350 kW), neÏli je tomu v souãasné do-

bû pfii domácím dobíjení z bûÏné zásuvky (4 aÏ 5 hodin).

Pro nadcházející období mûsto R˘mafiov poãítá mimo jiné s realizací

v˘stavby nov˘ch parkovacích ploch a s tím související úpravy traso-

vání chodníkÛ a poloh stávajících lamp vefiejného osvûtlení v prosto-

ru obytné zóny na ulici Pfiíkopy (sídli‰tû Pfiíkopy). Na jednáních

komise Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje v fiíjnu minulého

roku pfiedloÏil zástupce za hnutí ANO JUDr. Jan Cuták (ãlen komise

a zastupitel) návrh na doplnûní plánované projektové dokumentace

o vybudování vefiejn˘ch rychlodobíjecích stanic (pfiedpokládané

umístûní dvou stojanÛ naproti obchodnímu stfiedisku R˘mafiovanka,

vedle stávající trafostanice), které by jiÏ v blízké budoucnosti umoÏ-

nily majitelÛm vozidel s plug-in hybridní technologií nebo ãistû 

elektrick˘m pohonem pohodlné dobití akumulátorÛ v bezprostfiední

blízkosti jejich obydlí. PfiedloÏen˘ návrh hnutí ANO na vybudová-

ní rychlodobíjecích stanic je ve spolupráci odboru regionálního roz-

voje mûsta R˘mafiova dále specifikován s dodavatelem elektrické 

energie âEZ (v rámci projektu ELEKTROMOBILITA âEZ), kter˘

vychází z reálného pfiedpokladu postupného rozvoje elektromobility

také v na‰em mûstû. Na základû dosavadních jednání by spoleãnost

âEZ vypracovala nezbytnou dokumentaci, zajistila vyfiízení potfieb-

n˘ch povolení, a to vãetnû samotné realizace na své náklady.

Vyãlenûná dobíjecí místa by pro spoleãnost âEZ byla fie‰ena jejich

pronájmem. V̆ stavba nov˘ch parkovacích míst na sídli‰ti Pfiíkopy

v sobû sk˘tá tu nejvhodnûj‰í pfiíleÏitost vyuÏít stavební rozpracova-

nosti dané lokality pro posílení a zaji‰tûní nezbytné infrastruktury 

elektrického vedení k vybudování i dal‰ích rychlodobíjecích stanic

v blízké budoucnosti. JUDr. Jan Cuták, www.rymarovbudelip.cz
(Zdroj: autor, t˘deník Ekonom, elektrina.cz, MPaO âR)

Mûsto R˘mafiov nechalo opravit zadní

bránu mûstského hfibitova. Ten díky tomu

jiÏ není z horní strany otevfien˘, brána je

uzamãená a slouÏí pro potfieby pracovníkÛ

Mûstsk˘ch sluÏeb. Souãasnû byly prove-

deny vnitfiní úpravy ve správní budovû

hfibitova. V tomto roce poãítá mûsto také

s opravami obvodov˘ch hfibitovních zdí.

Text: Jana Krajãová, foto: JiKo

Mûstsk˘ hfibitov má
novou zadní bránu 
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Pfies 60 tisíc seniorÛ v regionu bude mít v lednici obálku s osobními informa-
cemi dÛleÏit˘mi pro záchranáfie. Podobn˘ projekt uÏ úspû‰nû funguje v dal‰ích
koutech republiky, nyní zvy‰uje bezpeãnost seniorÛ také Moravskoslezsk˘
kraj. Projekt má název IN.F.Obálka, tedy „INformace jako Forma Ochrany“.
„Chceme posílit bezpeãí seniorÛ v na‰em kraji a zároveÀ usnadnit
práci záchranáfiÛm. V plastové obálce bude informace o zdravotním
stavu, uÏívan˘ch lécích, ale také kontakty na blízké. TakÏe pokud se

stane, Ïe bude senior
v bezvûdomí, dÛleÏi-
té informace budou 
okamÏitû po ruce,“
uvedl námûstek hejt-

mana kraje pro soci-

ální oblast Jifií Nav-

rátil a vysvûtlil, Ïe

kromû obálky s do-

tazníkem k vyplnûní

dostanou seniofii také

speciální samolepku nebo magnet, podle nichÏ záchranáfii poznají, Ïe

je obálka v lednici pfiipravena. Samolepka bude umístûna na lednici

nebo na dvefiích z vnitfiní strany bytu.

O IN.F.Obálkách jsou informovány v‰echny sloÏky záchranného

systému, jejich zástupci pomáhali urãit jejich podobu a obsah. Cel˘

projekt bude stát 1,35 milionu korun, 70 % nákladÛ pokryje dotace

Ministerstva práce a sociálních vûcí âR, zbytek zaplatí kraj ze svého

rozpoãtu. IN.F. Obálka obsahuje plastovou obálku, formuláfi k vypl-

nûní, informaãní leták s návodem na vyplnûní a informaãní samolep-

ku nebo magnetku na lednici.

Obálky jsou k dispozici v pfiízemí na podatelnû Mûstského úfiadu

R˘mafiov na námûstí Míru 1 nebo na odboru sociálních vûcí

Mûstského úfiadu R˘mafiov na ulici 8. kvûtna 48, v prvním patfie

u pracovnic Pavlíny Chlupové (tel.: 554 254 218) a Jitky Podlasové

(tel.: 554 254 210), v úfiední dny – pondûlí a stfiedu od 8:00 do 17:00.

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí, odbor kanceláfi hejtmana kraje
Bc. Iveta Podzemná, vedoucí odboru sociálních vûcí MûÚ R˘mafiov

Foto: JiKo

Seniory pomohou zachraÀovat obálky v ledniãce

Zástupci mûsta blahopfiáli rodiãÛm prvního r˘mafiovského obãánka roku 2020.
Emilly Vlásková, tak se jmenuje první r˘mafiovské miminko leto‰ního ro-

ku. Narodila se 3. ledna v 8:59 v olomoucké porodnici rodiãÛm Blance

PeÀasové a Václavu Vláskovi. Maminka pracovala pfied nástupem na ma-

tefiskou dovolenou jako pekafika, tatínek je hasiã a trenér HC SVâ Vlãata. 

Emilly váÏila po porodu 2,770 kg a mûfiila 48 cm. Doma na malou

Emilly ãekal sedmilet˘ brá‰ka Sebastian. S kyticí, malou v˘baviãkou

a poukázkou na nákup v drogerii pfii‰li rodiãÛm novorozené Emilly

popfiát v‰echno nejlep‰í starosta Ludûk ·imko a místostarostka

Lenka Vavfiiãková.

Redakce se k blahopfiání pfiipojuje a holãiãce Emilly pfieje, aby rost-

la do krásy, mûla pevné zdraví, hodnû ‰tûstí a v budoucích letech jen

samé dobré kamarádky a kamarády. Text: JiKo
Foto:Jana Krajãová

Prvním obãánkem roku 2020 je holãiãka Emilly

Ve ãtvrtek 16. ledna zapálil neznám˘ pachatel vefiejné toalety na r˘mafiov-
ském autobusovém stanovi‰ti. Jde uÏ o druh˘ poÏár na tûchto toaletách. Po
pachateli pátrá policie. ·koda se vy‰plhá do desítek tisíc korun.
Autobusové stanovi‰tû se stalo terãem vandalsk˘ch útokÛ uÏ nûkoli-

krát, pûtkrát bylo po‰kozeno obloÏení vefiejn˘ch toalet, naposledy 

1. ledna 2020, a rozbity byly také sklenûné stûny mezi autobusov˘mi

nástupi‰ti. Vût‰inu pachatelÛ se díky kamerovému systému podafiilo

odhalit a vûfiíme, Ïe se tak stane i tentokrát. Jana Krajãová

Vandal po‰kodil autobusové stanovi‰tû

Fota: archiv MûS
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Místo v˘konu práce: Byterm R˘mafiov, pfiíspûvková orga-

nizace

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 3. 2020

Pracovní pomûr: na dobu urãitou 2 roky

Pracovní úvazek: 1,0 

Platové zafiazení: 8. platová tfiída – v souladu se záko-

nem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem prá-

ce, a nafiízením vlády ã. 564/2006

Sb., o platov˘ch pomûrech zamûst-

nancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a sprá-

vû, v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

+ osobní pfiíplatek

PoÏadavky:
• poÏadované vzdûlání: stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou tech-

nického nebo stavebního smûru,

• obecná znalost profesí elektro, zdravotechnika, plyn, stavební ãinnost,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

• velmi dobré komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

• schopnost samostatného jednání,

• odolnost vÛãi stresu,

• ochota k práci v terénu,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• prÛbûÏné zji‰Èování a evidence stavu zafiizovacích pfiedmûtÛ, do-

movního (bytového a nebytového) majetku a vnitfiních instalací; za-

ji‰Èování jejich údrÏby, oprav a v˘mûn; koordinace dodavatelsk˘ch

prací, kontrola jejich postupu, prÛbûhu, kvality a nákladovosti,

• zpracovávání podkladÛ pro vyúãtování sluÏeb spojen˘ch s bydlením.

V pfiípadû zájmu za‰lete svÛj Ïivotopis a ovûfienou kopii dokladu

o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání nejpozdûji do 19. 2. 2020 na adre-

su Byterm R˘mafiov, p. o., Palackého 11, 795 01 R˘mafiov. BliÏ‰í in-

formace podá Bc. Ivana Sitorová, fieditelka, tel.: 554 703 431.

Bc. Ivana Sitorová, fieditelka organizace

Byterm R˘mafiov, p. o.,
správce majetku mûsta R˘mafiova,
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na místo:

samostatn˘ provozní technik, resp. samostatná provozní techniãka

Speciální program urãen˘ pro pacienty, které ãeká v˘mûna kyãelního nebo
kolenního kloubu, nabízí rehabilitaãní oddûlení Podhorské nemocnice
v R˘mafiovû. Jeden- aÏ dvout˘denní program, kter˘ je hrazen zdravotními
poji‰Èovnami, pfiipraví pacienta na operaãní v˘kon i pooperaãní reÏim.
V˘sledkem je krat‰í a rychlej‰í rekonvalescence po zákroku. Zku‰enosti pa-
cientÛ, ktefií program absolvovali, dokazují, Ïe pfiedoperaãní rehabilitace
pfiiná‰í jednoznaãné v˘sledky.
Pacient, kter˘ se na operaci totální endoprotézy pfiipravuje, zpravidla

pfiichází s artrózou kloubu. „To s sebou nese i zmûnu postavení kon-
ãetiny a svalové dysbalance, které se snaÏíme správn˘m cviãením 
upravit. Pfiedev‰ím protahujeme zkrácené a posilujeme oslabené
svalstvo, které je operací zpravidla ovlivnûno. Tím pfiispíváme k mi-
nimalizaci nûkter˘ch pooperaãních komplikací. Pacient se uãí chodit
o berlích s odlehãením konãetiny a osvojuje si vhodn˘ pohybov˘ re-
Ïim je‰tû v dobû, kdy nehrozí riziko komplikací,“ fiíká MUDr. Olga

Pavlová, lékafika rehabilitaãního oddûlení Podhorské nemocnice

s tím, Ïe v˘sledkem je hlad‰í prÛbûh rehabilitace a rekonvalescence

po operaci. 

Pacienti v‰ak zpravidla pfiedoperaãní rehabilitaci nestíhají v dÛsledku

obtíÏného plánování termínu operace. „Indikující lékafii ani pacienti
tak dopfiedu na rehabilitaci nemyslí. Navíc pfied operací, jejíÏ termín
se ãasto dozví aÏ dva mûsíce pfiedem, stihnou vyfiídit jen pfiedoperaã-
ní vy‰etfiení. Je to ‰koda vzhledem k pfiínosu, kter˘ by pro nû rehabili-
tace mohla mít. Nejen z v˘sledkÛ odborn˘ch studií vypl˘vá, Ïe se tré-
novan˘ jedinec po nároãném zákroku rychleji zotavuje,“ popisuje

MUDr. Pavlová a dodává, Ïe program je urãen pro pacienty napfiíã vû-

kov˘m spektrem tak, aby uspokojil jak aktivní padesátníky, ktefií se

potfiebují co nejrychleji vrátit do práce nebo ke sportu, tak seniory.

Program myslí také na pacienty s nadváhou ãi obezitou, kter˘m 

s úpravou jídelníãku poradí nutriãní terapeutka. Rehabilitaãní program

je hrazen ze zdravotního poji‰tûní, zájemci o jeho absolvování potfiebu-

jí pouze doporuãení od svého ortopeda ãi praktického lékafie. Více in-

formací získají lidé pfiímo na rehabilitaãním oddûlení na telefonním ãís-

le 554 253 705. Foto a text: Mgr. Radka Milo‰evská, tisková mluvãí

Rehabilitaãní oddûlení nabízí cílen˘ program pfied náhradou velk˘ch kloubÛ

Zdravotnictví

Rehabilitaãní oddûlení Podhorské nemocnice v R˘mafiovû

PEâUJETE O BLÍZKÉHO âLOVùKA
PO CÉVNÍ MOZKOVÉ P¤ÍHODù?

PAK PRÁVù VÁS HLEDÁME!
Podûlte se o své pocity i zku‰enosti – co vám péãe o blízkého po CMP (lidovû mrtvici) dává? Co vám bere? 

Co vás trápí? Co vám pomáhá? Dejte vûdût ostatním, které sluÏby a podpora jsou uÏiteãné, co vám naopak chybí. 

Spojte se s lidmi, ktefií jsou v podobné situaci.

Zapojte se do v˘zkumu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která na základû unikátního v˘zkumu a ve spolupráci 

s V·B – Technickou univerzitou Ostrava vytváfií speciální web, jenÏ nabídne prostor pro sdílení zku‰eností s péãí o blízké po mrtvici.

ZAPOJTE SE DO V¯ZKUMU A POMOZTE OSTATNÍM I SOBù!
www.cmp-radce.cz

Kontakt: Miroslav Paulíãek, e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz nebo SMS na tel: 724 768 430
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SoutûÏ s názvem Vánoãní laÈka se v Krnovû pofiádá více neÏ 40 let

a za tu dobu jí pro‰lo nemálo budoucích vrcholov˘ch atletÛ a jin˘ch

sportovcÛ. Akci pofiádá Z· SmetanÛv okruh a dfiíve byla vyhrazena

sportovním oddílÛm, v posledních letech se otevfiela i ÏákÛm základ-

ních ‰kol. Letos se konala 9. prosince 2019.

Vzhledem k dlouhé zimní pfiestávce není mnoho moÏností soutûÏit

v atletice, av‰ak krnov‰tí pofiadatelé mají k dispozici halu i krytou

dráhu a doskoãi‰tû. V‰ichni závodníci a závodnice absolvují bûh na

50 metrÛ, tfii pokusy ve skoku dalekém a nejnároãnûj‰í a nejdel‰í sou-

tûÏ ve skoku vysokém. Za ‰kolu mohou nastoupit ãtyfiãlenná druÏstva

mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ a ÏákyÀ, celkem aÏ 16 závodících. 

V prosinci se v Krnovû se‰lo více neÏ 100 dûtí ze ‰esti ‰kol. Mladí 

atleti ze Z· Jelínkova 1 si vedli velmi dobfie. DruÏstvo star‰ích dívek

zvítûzilo, mlad‰í dívky a star‰í ho‰i vybojovali druhé místo a mlad‰í

ho‰i skonãili tfietí. K v˘sledkÛm pomohla fiada individuálních umístû-

ní. Mezi mlad‰ími dívkami obsadila Eli‰ka Horká druhé místo v dál-

ce a tfietí ve sprintu, Karolína Hradilová byla ve skoku vysokém prv-

ní a Julie Mereìová tfietí, T˘na Baslarová v dálce tfietí. V kategorii

mlad‰ích hochÛ se Martin Kováfi umístil jako druh˘ ve sprintu a tfietí

v dálce. Shodn˘ tfietí nejlep‰í ãas ve sprintu mûli star‰í ho‰i Ondfiej

Hrabina a Kry‰tof Kovafiík, ktefií vybojovali i druhé a tfietí místo ve

v˘‰ce. Shodn˘m v˘konem se na tfietím místû pfiipojil i Ondfiej Kfienek.

Asi nejlépe se vedlo star‰ím dívkám. Karolína Knapková vyhrála 

sprint a dálku, ve v˘‰ce skonãila druhá. Vivian Pospí‰ilová se ve 

sprintu umístila druhá a v dálce tfietí. Veronika ·vehlová byla v dálce

druhá a skok vysok˘ ovládla nejlep‰ím dívãím v˘konem dne – 154 cm.

V individuálním hodnocení soutûÏících jednotlivcÛ a jednotlivkyÀ se

jako první umístila Karolína Knapková, druhá Veronika ·vehlová,

Ondfiej Hrabina skonãil druh˘ a Martin Kováfi tfietí. Dobr˘mi v˘kony

s umístûním do desátého místa podpofiili v˘sledky druÏstev také

Eathan Pospí‰il, Brian ·koda, Milan Kfiepelka a Vladimíra âerníno-

vá. V‰em patfiil velk˘ dík, uznání a zaslouÏen˘ vánoãní odpoãinek.

Fota a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

Vánoãní atletick˘ trojboj základních ‰kol v Krnovû

SoutûÏe ve ‰plhu nejsou tolik sledovány jako atletika nebo sportovní

hry, jsou v‰ak velmi oblíbené mezi v‰estrann˘mi nebo gymnasticky

zamûfien˘mi závodníky. ·plh na tyãi (Ïáci Z·) nebo lanû (studenti

S·) do v˘‰ky ãtyfi metrÛ provû-

fií sílu, obratnost i rychlost

a prÛbûh závodÛ je velmi sviÏ-

n˘, napínav˘ a divácky atrak-

tivní. 

Okresní kolo uspofiádala

13. prosince SP· a SZ· v Kr-

novû a k velmi vydafiené orga-

nizaci pfiispûla také pfiesná 

elektronická ãasomíra. Se‰lo se

zde ‰est základních a pût stfied-

ních ‰kol a za kaÏdou mohlo

závodit 16 závodníkÛ a závod-

nic ve ãtyfiech kategoriích. 

Okresní kolo se mlad‰ím i star-

‰ím ÏákÛm a Ïákyním ze Z·

Jelínkova 1 obzvlá‰È vydafiilo.

V‰echna druÏstva zvítûzila a postoupila do krajského kola s dobr˘mi

vyhlídkami na republikové finále. V jednotliv˘ch kategoriích se po-

dafiilo vybojovat fiadu individuální umístûní. Mlad‰í dívky Lucie

Okresní kolo ve ‰plhu

·kolství
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Kuxová a Dominika Grussová skonãily druhá a tfietí, Martin Kováfi

mezi mlad‰ími hochy první, stejnû jako Rozálie Cicková mezi star‰í-

mi dívkami. Stupnû vítûzÛ u star‰ích hochÛ ovládli tfietí Ivan Kotlárik,

druh˘ Miroslav Drábek a s absolutnû nejlep‰ím ãasem dne (2,27 s)

první Kry‰tof Kovafiík. DruÏstva mûla oporu i v ostatních závodících

– také Ondfiej Hrabina, Alexandra Glacnerová, Ema Îáková, Anna

Vincourková, Jan Friedrich, Miroslav Mu‰álek, Vendula AmbroÏová

a Klára Dûdochová se podíleli na celkovém v˘sledku a mohou se tû-

‰it ze zaslouÏeného postupu. Blahopfiejeme a tû‰íme se na úãast v kraj-

ském finále. Fota a text: Karel Toman, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1

V pÛli prosince se na pÛdû bruntálské Z· OkruÏní odehrálo tradiãní

vánoãní kolo okresní florbalové ligy pro Ïáky základních ‰kol. Se‰lo

se v‰ech osm pravideln˘ch úãastníkÛ, a hrálo se tedy systémem dvou

nalosovan˘ch skupin. Na R˘mafiov tentokrát vy‰el domácí t˘m,

Vrbno a r˘mafiovské gymnázium. Ze základní skupiny vy‰li kluci

z Jelínkovy jako vítûzové, v prvním semifinále v‰ak podlehli a v po-

sledním rozfiazovacím zápase na nû vy‰lo aÏ ãtvrté místo. Celkovû se

zatím drÏí na pátém místû tabulky. Ve vánoãním kole nás reprezento-

vali Kvido Karvay, Marcel Mihál, Tomá‰ Furik, Ondfiej Hrabina, Jan

Zapletal, Roland Wenzel, Tadeá‰ Procházka a Ondfiej Kfienek. Pfií‰tû

kluci více zabojují, drÏme jim pûsti.

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

Druhé kolo 
okresní florbalové ligy 2019

R˘mafiovská ZU· pokraãuje v mezinárodních pro-
jektech. V leto‰ním a pfií‰tím ‰kolním roce máme
moÏnost vyuÏít partnerství se ‰kolami ve ·védsku,
Nûmecku a Irsku. Projekt financovan˘ z programu Erasmus+ se jmenuje
Creativity Takes Courage: Discovering Europethrough Arts, a jak název napo-
vídá, jde o objevování Evropy prostfiednictvím umûní. V rámci projektu pro-
bûhnou ãtyfii setkání, pokaÏdé v jedné partnerské ‰kole. Sedm ÏákÛ ZU· a dva
uãitelé tak mûli moÏnost zúãastnit se prvního setkání v irském Dublinu.
UÏ ná‰ pfiílet do Dublinu vypadal trochu dramaticky, neboÈ v té dobû

dublinské leti‰tû napadla boufie Brendon, která si s letadly pohrávala,

jak chtûla. KdyÏ jsme napodruhé pfii-

stáli, cestující upfiímnû kapitánovi za-

tleskali a nûktefií mu do kokpitu pfii‰li

i potfiást rukou. V‰echno dobfie dopad-

lo, a tak jsme se mohli vydat do hote-

lu a na prohlídku mûsta.

Program, kter˘ pro nás na‰i ir‰tí pfiá-

telé pfiipravili, mûl za cíl pfiedev‰ím fi-

nální koncert a pfiedstavení pro irské

publikum. Musím uznat, Ïe ãeské dûti

se v mezinárodní spoleãnosti nejen

neztratily, ale pfiímo záfiily. Kdyby-

chom vyhlásili soutûÏ v prezentaãních

dovednostech, byli by na‰i Ïáci roz-

hodnû na prvním místû. Nebojí se, ne-

stydí, umí promluvit (i v cizím jazy-

ce), jsou schopni vycítit, co publikum

chce, netfiese se jim hlas ani ruce a je-

jich v˘kony na pódiu jsou vynikající.

A tak mûli náv‰tûvníci koncertu moÏ-

nost nad‰enû zatleskat vystoupení ta-

neãnice Ivany Nûmcové, saxofonisty

Kamila Hvolky, houslistky Barbory

Bulové a rockové kapely, v níÏ pod

vedením Karla Cvrka vystoupili kro-

mû jmenovan˘ch je‰tû Vojtûch

Mácka, Jan Baran, Michaela Ludva-

rová a Poppy Lambelin.

Kromû ãasu stráveného ve ‰kole jsme

mûli moÏnost projít si centrum

Dublinu. Nahlédli jsme do slavné

Trinity College, vyfotili se se sochou

symbolu Dublinu Moly Mellon, nav‰tívili jsme i pfiekrásnou budovu

centrální po‰ty, pfied níÏ stojí monument Spire of Dublin.

Mnohokrát mû napadlo, jakou v˘hodu mají dne‰ní dûti oproti nám pa-

desátníkÛm, kdyÏ mohou takto cestovat. KaÏd˘ kontakt se zahraniãím

je totiÏ nesmírnû inspirativní a obohacující. NejenÏe cviãíme angliãti-

nu a komunikaãní dovednosti, ale trénujeme i schopnost prezentovat se

a hlavnû zji‰Èujeme, Ïe my âe‰i se skuteãnû nemáme za co stydût, ba

naopak svût by se od nás mohl uãit. KoneckoncÛ právû to je cílem na-

‰í práce v základní umûlecké ‰kole. Prostfiednictvím koncertÛ, v˘stav,

pfiedstavení, soutûÏí ãi projektÛ posouváme dûti kupfiedu a uãíme je do-

vednostem, které budou pouÏívat cel˘ Ïivot a které budou jistû pozdû-

ji pfiedávat i sv˘m dûtem. Domnívám se, Ïe tento cíl se nám dafií plnit.

Jifií Taufer, ZU· R˘mafiov, fota: archiv ZU·

Základní umûlecká ‰kola strávila t˘den v irském Dublinu
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VáÏení a milí ãtenáfii, jak jistû vût‰ina z Vás ví, v listopadu jsem jako

uãitelka, trenérka i choreografka ukonãila soutûÏní dráhu v AT Dance

ZU· R˘mafiov. Dovolte mi malé odhlédnutí, jak ‰el ãas. 

Své taneãní stfiípky jsem zapisovala do kroniky roku 1989. Za tuto dobu

pro‰lo souborem velké mnoÏství

dûtí, které se mûnily v ‰ikovné

a vnímavé taneãníky. Zpoãátku

to byla skupina Hot Cets, která

pracovala pfii Domû dûtí a mlá-

deÏe, dále Jes, jejímÏ zfiizovate-

lem byla Základní ‰kola

Jelínkova 1. AT Dance ZU· je

poslední taneãní tûleso, v nûmÏ

jsem pÛsobila a stále pÛsobím

v roli uãitelky a choreografky.

V‰echny tyto soubory mají na

kontû spoustu úspûchÛ na velmi

vysoké úrovni. Hot Cets patfiily

k nejlep‰ím souborÛm v rámci

okresu v juniorské kategorii par-

ketov˘ch kompozic a show dan-

ce. Taneãní soubor Jes získal nû-

kolik titulÛ mistrÛ âeské repub-

liky a také svûta. Nejvût‰ího 

úspûchu v‰ak dosáhl AT Dance,

kter˘ pracoval pfii ZU· R˘mafiov. Mnohonásobn˘ mistr âeské republiky

ve formacích i sólov˘ch tancích v dûtské, juniorské i hlavní kategorii, nû-

kolikanásobn˘ mistr Evropy i svûta v sólech, duích i formacích. Hlavní

roli hrají v‰echny dûti – jejich touha nûco dokázat, neskuteãná píle a od-

hodlanost, ale také pokora a t˘mová souhra. Objevili se i talentovaní ta-

neãníci, ktefií se rozhodli v umûní zvaném TANEC pokraãovat dále.

Nadan˘ Jakub Slovák – Soukromá taneãní konzervatofi Liptovsk˘

Hrádek, velmi talentovaná Ivana Nûmcová – Taneãní konzervatofi Brno,

‰ikovná Julie Br‰Èáková – Taneãní konzervatofi Brno a ctiÏádostivá Adéla

Továrková – Taneãní konzervatofi Ostrava. Jsem na Vás velmi py‰ná!

Dûkuji za dar, kter˘ jsem dostala do vínku, a tím je práce s dûtmi, ta-

nec a tvorba choreografií. Dûkuji v‰em sv˘m taneãníkÛm za to, Ïe mi

naslouchali, za to, Ïe to se mnou vydrÏeli, ale hlavnû za to, Ïe patfiili

a patfií do mého svûta.

Zákonní zástupci dûtí – rodiãe – vytvofiili skvûl˘ fanklub, kter˘ nás

na soutûÏích i mimo nû doprovázel a proÏíval s námi v‰echny chvíle.

DÛleÏití byli také na‰i sponzofii. Nesmírnû si váÏím jejich finanãní

pomoci a dûkuji za jejich pfiízeÀ. Dûkuji panu Jifiímu Ondrákovi, Janu

Hnilovi, mûstu R˘mafiovu.

Podûkování patfií i Vám, ktefií jste prostfiednictvím tohoto periodika

s námi sdíleli na‰e úspûchy, bolístky i chvíle radosti.

Tanec je a stále bude mou velkou láskou, proto nadále zÛstávám v ro-

li porotce artov˘ch disciplín v rámci celé republiky.

Louãím se s Vámi, milí ãtenáfii, a dûkuji za Va‰i pfiízeÀ.

Alena Tome‰ková, uãitelka AT Dance ZU·, foto: archiv ZU·

Tanec je a stále bude mou velkou láskou

BoÏí hod vánoãní je den, kter˘ je spojen s fiadou kfiesÈansk˘ch a li-

dov˘ch tradic. âas, kdy se lidé setkávají a tû‰í se ze spoleãnosti pfiá-

tel ãi pfiíbuzn˘ch, uÏívají klidu, rozdávají úsmûvy, dobrou náladu

a pohodu. V R˘mafiovû b˘vá takov˘m místem setkání hudební fes-

tival Bigbeatové Vánoce. Letos si na 250 náv‰tûvníkÛ uÏilo pofiád-

né porce rockové hudby, servírované muzikanty z celé Moravy

a Slezska. 

Toto krátké ohlédnutí za posledním roãníkem Bigbeatov˘ch Vánoc je

pfiedev‰ím podûkováním v‰em partnerÛm a sponzorÛm, neboÈ bez je-

jich podpory bychom velmi tûÏko mohli drÏet jednu ze stûÏejních

my‰lenek akce: Pomáháme dûtem. 

KaÏd˘ rok tak mÛÏeme, byÈ malou mûrou, pomoci tam, kde je to za-

potfiebí. Z posledního roãníku Bigbeatov˘ch Vánoc putuje ãást fi-

nanãních prostfiedkÛ tfiem dûtem ve vûku od 8 do 12 let, jimÏ sociál-

ní podmínky neumoÏÀují stravovat se ve ‰kolní jídelnû s ostatními

dûtmi. Po dobu zb˘vajících pûti mûsícÛ ‰kolního roku jim tak zakou-

píme obûdy ve ‰kolní jídelnû.

Stejnou mûrou patfií podûkování v‰em náv‰tûvníkÛm a úãinkujícím,

bez kter˘ch by nic z v˘‰e uvedeného nebylo moÏné. 

Vûfiím, Ïe se bûhem pfií‰tích Vánoc opût sejdeme a BoÏí hod vánoãní

bude v R˘mafiovû stále obohacen tradicí Bigbeatov˘ch Vánoc.

Silvie Jablonãíková

Skonãil na stfie‰e v pfiíkopu
Na první svátek vánoãní (25. 12.) havaroval na silnici ãíslo I/11 me-

zi R˘mafiovem a Jamarticemi 66let˘ fiidiã v seatu. Nezvládl smyk na

mokré vozovce, narazil do smûrového sloupku a skonãil v pfiíkopu,

kde vÛz pfievrátil na stfiechu. Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn, celková

‰koda byla vyãíslena na 62 tisíc korun.

Vloupal se do restaurace
V brzk˘ch ranních hodinách 3. ledna se neznám˘ pachatel vloupal do

restaurace hotelu na námûstí Svobody v R˘mafiovû. Odcizil finanãní

hotovost pfies 4 tisíce korun a po‰kodil zafiízení restaurace a automat

na cigarety, ãímÏ zpÛsobil ‰kodu za dal‰ích 20 tisíc korun. Jakékoli

informace, které by vedly ke zji‰tûní osoby pachatele ãi k nálezu od-

cizen˘ch financí, lze sdûlit, i anonymnû, na r˘mafiovském policejním

ãísle 974 731 751 nebo na bezplatné lince tísÀového volání 158.

Ukradl náfiadí a naftu z pracovních strojÛ
V noci z 5. na 6. ledna se neznám˘ pachatel vloupal do nûkolika pra-

covních strojÛ zaparkovan˘ch u obce Lomnice. Odcizil náfiadí a svût-

lomety a odãerpal 200 litrÛ motorové nafty. Soukromé spoleãnosti

z Prahy zpÛsobil ‰kodu za 52 tisíc korun. Informace, které by vedly

ke zji‰tûní osoby pachatele ãi k nálezu odcizen˘ch vûcí, lze sdûlit na

r˘mafiovském policejním ãísle 974 731 751.

SráÏka na ledu
V úter˘ 7. ledna havaroval 65let˘ fiidiã renaultu v Malé Morávce,

kdyÏ dostal smyk na zledovatûlé vozovce. Pfiejel do protismûru

a stfietl se s protijedoucím VW Caddy, kter˘ fiídila 37letá Ïena. Náraz

její vÛz odhodil na pfiilehl˘ Ïiv˘ plot. Celková ‰koda byla vyãíslena

na 132 tisíc korun, nikdo nebyl pfii nehodû zranûn.

Odcizil dodávku
V noci z 8. na 9. ledna odcizil neznám˘ pachatel dodávku VW

Transporter zaparkovanou u rodinného domu ve Václavovû

u Bruntálu. VÛz ‰edé barvy a roku v˘roby 2007 má registraãní znaã-

ku 9T6 6945. Automobil ve standardní v˘bavû s autorádiem Pioneer

a zimními pneumatikami mûl v nádrÏi asi 60 litrÛ nafty, stav tacho-

metru byl okolo 350.000 km a ve voze se nacházely v‰echny pfiede-

psané doklady. Zlodûj zpÛsobil majiteli ‰kodu za nejménû 200 tisíc

korun. Po odcizené dodávce je vyhlá‰eno celostátní pátrání, jakékoli

informace k pfiípadu lze sdûlit na bruntálském policejním ãísle

974 731 651 nebo na bezplatné lince 158.

Bigbeatové Vánoce pomáhají dûtem
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Nedal pfiednost pfii odboãování
Odpoledne 11. ledna se na Opavské ulici v R˘mafiovû srazila dvû au-

ta. 80let˘ fiidiã VW Polo odboãoval vlevo na parkovi‰tû supermarke-

tu, a nedal pfiednost protijedoucímu vozidlu ·koda Yeti, které fiídil

29let˘ muÏ. ·koda byla vyãíslena na 350 tisíc korun, v‰echny úãast-

níky nehody museli o‰etfiit v bruntálské nemocnici.

U Îìárského Potoka 
bouraly dvû nákladní soupravy

V úter˘ 14. ledna se led vymstil fiidiãÛm dvou nákladních vozidel ne-

daleko Îìárského Potoka. 49let˘ fiidiã ze ·umperska v nákladní sou-

pravû s pfiívûsem dostal na silnici pokryté souvislou vrstvou ledu

smyk, vyjel ze silnice a narazil do dopravního zafiízení. ·koda dosá-

hla ãástky 56 tisíc korun. Bezprostfiednû poté stejn˘m úsekem projíÏ-

dûl 29let˘ fiidiã v jiném nákladním voze s pfiívûsem, zaãal brzdit, do-

stal se rovnûÏ do smyku a vrazil do havarované soupravy. ·koda

v tomto pfiípadû byla vyãíslena na 81 tisíc korun.

¤idiã narazil do spadlého stromu
Ve stfiedu 15. ledna ráno projíÏdûlo vozidlo Hyundai ve smûru od

Václavova na Bruntál, kdyÏ mu náhle do cesty spadl strom vyvráce-

n˘ siln˘m poryvem vûtru. ¤idiã se snaÏil sráÏce vyhnout, ale marnû.

·koda na jeho voze byla vyãíslena na 150 tisíc korun. 

Vloupání do kravína ve Stránském
V noci z 18. na 19. ledna se neznám˘ pachatel vloupal do kravína ve

Stránském. Odcizil odtud dvû motorové pily, dva kfiovinofiezy, digi-

tální váhu na váÏení dobytka, dvû úhlové brusky, kombinovanou pá-

sovou a kotouãovou brusku, ruãní vrtaãku, sváfieãku na CO2 vãetnû

pfiíslu‰enství, sváfiecí kuklu, sváfiecí adaptér, 200 litrÛ nafty a drobnou

hotovost. Soukromé spoleãnosti tak zpÛsobil celkovou ‰kodu za více

neÏ 144 tisíc korun. Informace k pfiípadu lze sdûlit na r˘mafiovském

policejním ãísle 974 731 751.

Vloupání do traktoru
Dne 20. ledna kolem 14. hodiny odstavil fiidiã na lesní cestû mezi

Ondfiejovem a Val‰ovsk˘m Dolem traktor, a kdyÏ se druh˘ den ráno

ke stroji vrátil, zjistil, Ïe se do nûj nûkdo vloupal. Zlodûj odnesl ná-

fiadí, fiídicí jednotku k lanové dráze a dokonce i volant. Firmû ze

·umperska vznikla celková ‰koda za více neÏ 71 tisíc korun.

Informace k pfiípadu lze sdûlit na r˘mafiovském policejním ãísle

974 731 751. por. Bc. René âernohorsk˘
PâR, odd. tisku a prevence Opava

Policisté upozorÀují fiidiãe na nûkteré povinnosti v souvislosti s provozem na
pozemních komunikacích v zimní sezónû.
Policisté apelují na fiidiãe motorov˘ch vozidel v‰ech skupin, aby ne-

ohroÏovali bezpeãnost a plynulost silniãního provozu a pfied v˘jez-

dem vÏdy svÛj dopravní prostfiedek fiádnû zkontrolovali a odstranili

z vozu sníh, námrazu, led a jiné neãistoty. ¤idiãi by pfied jízdou mû-

li odstranit sníh ãi námrazu z povrchu celého vozidla, tedy z karosé-

rie vãetnû v‰ech oken tak, aby byl zaji‰tûn fiádn˘ v˘hled z automobi-

lu. Oãistit je zapotfiebí i zpûtná zrcátka, pfiední a zadní svûtlomety, 

ukazatele smûru a obû registraãní znaãky. ¤idiãi nákladních vozidel

a souprav, zejména s plachtovou stfiechou, musí vûnovat pozornost

tomu, zda se na stfie‰e nevytvofiil led, kter˘ by pfii odtrÏení bûhem jíz-

dy mohl zpÛsobit váÏné problémy.

Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích vypl˘vá, Ïe fiidiã

nesmí fiídit vozidlo, na nûmÏ jsou neãistoty, námraza nebo sníh, kte-

ré zabraÀují v˘hledu z místa fiidiãe vpfied, vzad a do stran. Dále fiidiã

nesmí fiídit vozidlo, na nûmÏ nebo na jehoÏ nákladu je led, kter˘ by

pfii uvolnûní mohl ohrozit bezpeãnost ostatních úãastníkÛ silniãního

provozu. V pfiípadû nedodrÏení této zákonné povinnosti se fiidiã do-

pou‰tí pfiestupku v dopravû, za kter˘ mu policisté v blokovém fiízení

na místû mohou uloÏit pokutu aÏ 2 tisíce korun a ve správním fiízení

mÛÏe b˘t potrestán sankcí aÏ 2 a pÛl tisíce korun. 

V zimních mûsících se teploty bûÏnû pohybují kolem nuly ãi pod bo-

dem mrazu. Ve vy‰‰ích polohách ãasto snûÏí, v niÏ‰ích zase padá sníh

s mrznoucím de‰tûm. Na silnicích je zapotfiebí poãítat s ledem a snû-

hem, pfiípadnû s náledím ãi se snûhovou bfieãkou. To, Ïe fiidiã nûkam

vyjede po ãisté a suché silnici, neznamená, Ïe tomu tak bude i pfii jíz-

dû zpût. Zimní pneumatiky s fiádn˘m dezénem jsou v tomto roãním ob-

dobí zcela nutné, stejnû jako stûrka skel a zimní smûs ve funkãním ost-

fiikovaãi oken. Ve vozidle je vhodné mít také smetáãek a malou lopat-

ku. Policisté doporuãují, aby si fiidiãi pfii jízdû za fiádnû neoãi‰tûn˘m

vozem ãi soupravou ponechávali vût‰í odstup pro pfiípad pádu snûhu

nebo ledu z kapoty ãi plachty. Fota a text: por. Bc. René âernohorsk˘
PâR, odd. tisku a prevence Opava

Sníh a led nemá na jedoucím vozidle co dûlat
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Stfiedisko volného ãasu
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Dvû jednotky profesionálních hasiãÛ zasahovaly v sobotu 
4. ledna veãer v Malé ·táhli u nehody osobního automobilu
Ford Kuga s polskou registraãní znaãkou, kter˘ skonãil
v korytû potoka na stfie‰e poté, co dostal na zasnûÏené vo-
zovce smyk. Musel jej vytáhnout vypro‰Èovací speciál hasi-
ãÛ z Bruntálu. V‰ichni ãtyfii cestující z havarovaného vozu
vyvázli bez zranûní.

Nehoda se stala po 18. hodinû. Do Malé ·táhle vyjely dvû jednotky

Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic

R˘mafiov a Bruntál. Vypro‰Èovací speciál vytáhl Ford Kuga na silnici

pomocí hydraulické ruky a otoãil ho na kola. Hasiãi pfiedtím do poto-

ka preventivnû poloÏili nornou stûnu, ale k Ïádnému úniku provozních

kapalin nedo‰lo. Celková ‰koda na vozidle byla vyãíslena na 120 tisíc

korun. Fota a text: por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Polsk˘ ford skonãil na stfie‰e v potoce

Hasiãi v terénu

V úter˘ 14. ledna zavítali do R˘mafiova pracovníci olomouckého studia âeské te-
levize, aby natoãili reportáÏ o mûstû a jeho nejv˘znamnûj‰ích atraktivitách. 
V oblíbeném nedûlním pofiadu o zajímav˘ch místech, osobnostech a fe-

noménech âeské republiky Toulavá kamera byl R˘mafiov pfiedstaven

jiÏ v roce 2012 (premiéra 22. ledna 2012, v iVysílání na webu âT). Po

osmi letech se „Toulavka“ vydala do podhorského mûsteãka znovu, 

opût v zimním ãase s hustou mlhou, aby pfiedstavila zajímavosti mûsta.

O kostele Nav‰tívení Panny Marie, zv. kaple V Lipkách, mluvil historik

umûní Michal Vyhlídal z r˘mafiovského muzea, o nové expozici Jak
vzniká tkanina v budovû textilky Hedva âesk˘ brokát její dlouholetá

pracovnice a autorka expozice Martina Kohoutková, o krajském pro-

jektu Technotrasa Surová krása projektov˘ manaÏer Moravian-Silesian

Tourism Petr Moc, o r˘mafiovsk˘ch povûstech a znaku mûsta historik

Tomá‰ La‰ák z mûstského muzea a o bûÏkafisk˘ch trasách ve

Flemmichovû zahradû starosta Ludûk ·imko.

âtyfiminutovou reportáÏ z pÛldenního natáãení bude vysílat âeská tele-

vize bûhem února. Termín vysílání najdou zájemci na webové stránce

a facebooku Mûstského muzea R˘mafiov a informaãního centra.

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

R˘mafiov v Toulavé kamefie âeské televize

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Martina Kohoutková v Hedvû âesk˘ brokát

Tomá‰ La‰ák v r˘mafiovském muzeu Starosta Ludûk ·imko ve Flemmichovû zahradû
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Leto‰ní projekt „R˘mafiov a Prudnik – mûsta tkalcÛ. Spoleãné dûdictví“, jenÏ
je financován z fondu mikroprojektÛ Euroregionu Pradûd a mûstem
R˘mafiovem, ukonãilo v pondûlí 20. ledna pásmo pfiedná‰ek v Centru tkalcov-
sk˘ch tradic v Prudniku, které zároveÀ oslavilo 10. v˘roãí své existence.
Mûstské muzeum R˘mafiov v roce 2018 získalo v Muzeu Ziemie

Prudnickiej nového partnera, se kter˘m navázalo úspû‰nou spolu-

práci. Díky tomu mohou obû muzea seznamovat vefiejnost s boha-

tou historií textilnictví. V Prudniku ji reprezentovala ve své dobû

nejvût‰í textilka na svûtû, patfiící podnikatelské rodinû FränkelÛ

a PinkusÛ, v R˘mafiovû pak podniky rodin FlemmichÛ a SchielÛ.

Jejich více neÏ pÛlstoletí trvající existence se nesmazatelnû za-

psala do dûjin obou mûst i do podoby mûstské zástavby.

O tom náv‰tûvníky informují externí expozice v budovû textilky Hedva

âesk˘ brokát a poboãka prudnického muzea Centrum tkalcovsk˘ch tra-

dic. V R˘mafiovû byla díky projektu otevfiena nová ãást expozice Jak
vzniká tkanina, v Prudniku pak probûhla modernizace stávající expozi-

ce s promítáním dokumentu v polsko-ãeské verzi. Muzea také spoleãnû

vydala prÛvodce, ktefií náv‰tûvníky obou mûst seznamují s architekto-

nick˘m dûdictvím textilních podnikatelÛ. Vyvrcholením projektu bylo

pfiedná‰kové pásmo Marcina Husaka a Tomá‰e La‰áka o fenoménu tex-

tilnictví. Za velkého zájmu vefiejnosti aktéfii projektu oslavili 10 let exi-

stence Centra tkalcovsk˘ch tradic, v nûmÏ i díky darÛm obãanÛ vznik-

la pÛsobivá expozice v˘znamného prÛmyslového odvûtví regionu. 

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

Pfiedná‰ky o textilnictví v Prudniku

Mûstské muzeum R˘mafiov chystá v termínu od 7. 3. do 26. 4. 2020 v komorním prostoru galerie Pran˘fi V˘stavu obrazÛ Tomá‰e Matery
k jeho nedoÏit˘m 87. narozeninám. Máte-li doma jeho obraz, kresbu, grafiku ãi fotografii a chcete je vûnovat ãi zapÛjãit na v˘stavu, done-

ste nám je do Mûstského muzea R˘mafiov ãi volejte na ãíslo: 732 657 238. Dûkujeme. Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

V˘zva: Máte doma obraz Tomá‰e Matery?

Marcin Husak u veduty textilky rodiny FränkelÛ Tomá‰ La‰ák (vpravo) pfiedná‰í a Wojciech Dominiak pfiekládá
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Mûsto R˘mafiov na pfielomu ledna a února hostí XI. mezinárodní

zimní sraz turistÛ, na kter˘ se sjeli v˘letníci z âeské republiky,

Slovenska, Maìarska a Polska. U pfiíleÏitosti této události pfiipra-

vily Mûstské muzeum R˘mafiov a Stfiedisko volného ãasu

R˘mafiov dvû v˘stavy na téma Jesenická turistika vãera, dnes
a zítra.

V muzejní galerii Pran˘fi lze spatfiit pfiedmûty, které souvisejí

s ãinností r˘mafiovsk˘ch milovníkÛ dálkov˘ch i krat‰ích pochodÛ

od 19. století po souãasnost. ¤adu z vystaven˘ch pfiedmûtÛ daro-

vali muzeu ãlenové r˘mafiovského KâT. Paní Jifiina Mácová, na-

‰e ‰tûdrá dárkynû, nabídla do sbírek muzea dvû turistické hole,

které patfiily Antonínu Kotaãkovi a Adolfu Strako‰ovi. 

PfiírÛstek do sbírek
Leden: Turistické hole se ‰títky

Galerie Mezipatro r˘mafiovského Stfiediska volného ãasu a galerie Pran˘fi
muzea byly v pondûlí 13. ledna místem setkání ãlenÛ a pfiátel Klubu ãesk˘ch
turistÛ a nad‰encÛ do turistiky a historie s ní spojené. V˘stavy v obou gale-
riích tvofií doprovodn˘ program XI. mezinárodního srazu turistÛ, kter˘ se 
uskuteãní ve dnech 30. ledna aÏ 2. února v prostorách SVâ. V˘stavu za KâT
zahájili Bfietislav Boháã a Ján Babniã, za mûsto starosta Ludûk ·imko.
Turismus na R˘mafiovsku, potaÏmo v Jeseníkách, má tradici sahající

do 19. století. R˘mafiov se stal zvlá‰tû v meziváleãném období jednou

z „bran“ do Hrubého Jeseníku. O v‰em se podrobnû doãtete v nové

publikaci Na Jeseníky! Jana Glonka, kterou mÛÏete zakoupit

v Informaãním centru.

V R˘mafiovû zaloÏili nad‰enci poboãku Moravsko-slezského sudet-

ského horského spolku pod názvem Zweigverein Römerstadt v roce

1883. Jejími ãleny se mimo jiné stali továrník Ferdinand Flemmich,

starosta, podnikatel a zakladatel muzea Wilhelm Ludwig ãi velkoob-

chodník Karl Ruprecht, kter˘ spolku zdarma opatfioval barvy k vy-

znaãování cest. V roce 1931 mûla poboãka 170 ãlenÛ. Náplní spolku

bylo zakládání turistick˘ch cest ãi stezek a jejich znaãení, v˘stavba

horsk˘ch chat, domÛ a rozhleden, ochrana pfiírody, vydávání map,

prÛvodcÛ a ãasopisu a hlavnû rozsáhlá propagace v‰ech spolkov˘ch

aktivit. Dochované pfiedmûty od dobov˘ch pohlednic pfies prostoro-

vé mapy aÏ po nûmecké turistické cedulky z této éry jsou k vidûní na

v˘stavû v galerii Pran˘fi.

V R˘mafiovû po vzniku první republiky zaãala Ïít i ãeská men‰ina

(asi 177 âechÛ), která v roce 1929 zaloÏila svÛj Klub ãesk˘ch turis-

tÛ, jehoÏ pfiedsedou se stal Václav Hroch. Na v˘stavû klub zastupují

unikátní fotografie z tfiicát˘ch let minulého století z pozÛstalosti

Franti‰ka Klecha, zachycující první ãeské turisty na Pradûdu,

u Petrov˘ch kamenÛ a Jelení studánky, na Bílé Opavû ãi

u Re‰ovsk˘ch vodopádÛ. 

R˘mafiovsk˘ spolek v‰ak nefungoval dlouho. Po záboru Sudet v roce

1938 byl zru‰en a obnoven byl aÏ v roce 1945, kdy se znovu zaãaly

organizovat vycházky do okolí, pfieznaãování cest pásov˘m znaãe-

ním a zfiizovaly se turistické noclehárny. Rok 1948 znamenal ukon-

ãení turistické ãinnosti v dÛsledku slouãení KâT s TJ Sokol a SK pod

jednotnou tûlov˘chovnou organizaci Sokol, kterou od roku 1953 na-

hradila TJ Jiskra. Oddíl turistiky zastavil ãinnost, pfiestoÏe turistické

cesty se nadále znaãily. 

V dlouhém období od roku 1954 do roku 1969 se turistika organizo-

vala na ‰kolách, pfiedev‰ím na II. ZD· zásluhou Franti‰ka Vychodila,

Jaroslava Nûmce, Vojtûcha PiÀose ad. Od roku 1969 zaãal turistick˘

oddíl pod hlaviãkou TJ Jiskra znovu fungovat. Organizoval jarní vy-

cházky pro dûti a mládeÏ, akci 100 jarních kilometrÛ, péãí Ladislava

·ína se zaãala podrobnû vést kronika, pokraãovalo se v opravách cest

a znaãení. Od roku 1972 vycházel turistick˘ kalendáfi akcí, kter˘ch

bûhem roku b˘valo i pfies padesát. Od roku 1976 se zaãala konat le-

gendární R˘mafiovská padesátka. Organizaci mûl na starosti zejména

Zdenûk Nûmeãek a kroniku v letech 1976 aÏ 1986 vedl Franti‰ek

Vychodil.

Po roce 1989 se klub osamostatnil a zaãal opût fungovat pod ná-

zvem Klub ãesk˘ch turistÛ. V novém miléniu byl pofiadatelem hor-

ské etapy celoevropského turistického pochodu Eurorando. Na po-

ãest r˘mafiovského ãestného obãana Franti‰ka Vychodila vyznaãil

klub novou turistickou cestu nazvanou Stezka Franti‰ka Vychodila

– 12 km dlouh˘ okruh kolem R˘mafiova, veden˘ z vût‰í ãásti

Pfiírodním parkem Sovinecko v území mezi Ondfiejovem

a Hornomûstskou zatáãkou.

V souãasné dobû má klub pfies 30 ãlenÛ. Roãnû realizuje kolem 

20 vycházek a zájezdÛ. Souãasnou pfiedsedkyní klubu je Jana

·rámková a kroniku vede Jifiina Mácová, která se téÏ podílela na kon-

cepci v˘stavy. Klub má nadále své znaãkafie (Pavel Haniãák, Martina

a Stanislav Mácovi), ktefií se starají o obnovu turistick˘ch tras a je-

jich znaãení. KaÏdé záfií klub pofiádá R˘mafiovskou padesátku (v le-

to‰ním roce probûhne jiÏ 45. roãník).

Pfiijìte si prohlédnout nejrÛznûj‰í prÛvodce Jeseníky, vybavení turis-

ty z ‰edesát˘ch let minulého století ãi kroniky r˘mafiovského oddílu.

Bohatou historii KâT a jeho r˘mafiovského oddílu zachycuje v˘sta-

va na dvou místech aÏ do 1. bfiezna. 

Fota a text: Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
(Literatura: Glonek, Jifií. Na Jeseníky! Olomouc: Vûdecká knihovna
Olomouc, 2019; Müller, Petr. Nûmecké spolky na R˘mafiovsku:
Moravsko-slezsk˘ sudetsk˘ horsk˘ spolek a jeho poboãné spolky
R˘mafiov a RyÏovi‰tû. R˘mafiovsk˘ horizont ã. 14, 15, 16/2016.
R˘mafiov: SVâ R˘mafiov, 2016. – Kol. autorÛ. R˘mafiov – Stfiedisko
turistiky, rekreace a sportu. R˘mafiovsk˘ horizont 12/2002. R˘mafiov:
SVâ R˘mafiov, 2002. Vzpomínky Jifiiny Mácové.)

Klub ãesk˘ch turistÛ na v˘stavû v SVâ a v muzeu

Za mûsto zleva Lenka Vavfiiãková a Ludûk ·imko, za KâT Ján Babniã
a Bfietislav Boháã v galerii Mezipatro SVâ

V̆ stava v galerii Pran˘fi r˘mafiovského muzea
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Turistická hÛl byla vûrn˘m souputníkem turisty pfii jeho toulkách

krajinou. Vyrábûly se nejãastûji z ka‰tanového dfieva a neslouÏily

poutníkÛm pouze k podpofie pfii v˘‰lapu nároãn˘m terénem. Lidé

si na nû téÏ pfiibíjeli kovové ‰títky s motivem turisticky v˘znam-

ného místa. HÛl se tedy stávala dokladem nav‰tívení zajímavé

pfiírodní ãi historické památky. Motivy ‰títkÛ proto byly následu-

jící: vrcholy hor, vodopády, horské chaty, hrady, zámky, církevní

památky nebo tfieba muzea. Turistovi slouÏila hÛl se ‰títky jako

památka na nav‰tívená místa, zároveÀ pomocí ní mohl soupefiit

s jin˘m v˘letníkem. Poutníci mohli porovnávat poãet získan˘ch

‰títkÛ ãi zji‰Èovat, kdo nav‰tívil zajímavûj‰í místo nebo zvládl ná-

roãnûj‰í v˘‰lap. Na své hole tedy byli turisté patfiiãnû hrdí.

Mûstské muzeum R˘mafiov dûkuje paní Jifiinû Mácové, která obû

turistické hole a mnoho dal‰ích pfiedmûtÛ t˘kajících se ãinnosti

r˘mafiovského KâT muzeu darovala a sama se podílela na kon-

cepci aktuální v˘stavy. Na tu zapÛjãila i vlastní turistickou hÛl.

Fota a text: Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Eva Králová – R˘mafiov ........................................................ 80 let 

Vilém Sokola – R˘mafiov....................................................... 80 let 

Jifií GaÏar – R˘mafiov............................................................. 80 let

Eva Slováková – R˘mafiov .................................................... 80 let 

Vlasta ÎiÏková – R˘mafiov .................................................... 80 let 

Josef Urbá‰ek – Janovice....................................................... 81 let

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

Vlasta Furi‰ová – Janovice .................................................... 81 let 

Julius Schatral – R˘mafiov ..................................................... 81 let

AneÏka Kmentová – R˘mafiov............................................... 81 let 

Werner Kunz – R˘mafiov ....................................................... 82 let 

Jan Zavadil – R˘mafiov .......................................................... 82 let 

AneÏka Podlasová – R˘mafiov............................................... 82 let

Jan Vala – R˘mafiov ............................................................... 83 let 

Eva Smû‰ná – R˘mafiov......................................................... 84 let

Jiljí Buãek – R˘mafiov ........................................................... 84 let 

Emilia Sta‰ová – R˘mafiov .................................................... 85 let 

Antonie Kováfiová – R˘mafiov............................................... 85 let

Anna Ficková – R˘mafiov ...................................................... 85 let 

Josef Kmenta – R˘mafiov....................................................... 85 let 

Eva Hájková – R˘mafiov........................................................ 86 let 

AneÏka Schreiberová – R˘mafiov .......................................... 86 let

Franti‰ka Tomková – R˘mafiov.............................................. 86 let 

Marie ·omanová – R˘mafiov ................................................. 87 let 

Vûra Mahovská – R˘mafiov.................................................... 87 let 

·tefan ·tefaÀák – R˘mafiov ................................................... 88 let

·tûpánka Smetanová – R˘mafiov ........................................... 88 let 

Elena Cetkovská – R˘mafiov.................................................. 89 let 

Jarmila Veselá – R˘mafiov ..................................................... 89 let 

Helena Valová – R˘mafiov ..................................................... 89 let 

Marta Vogelová – Edrovice ................................................... 90 let 

Marie Nesibová – R˘mafiov................................................... 90 let 

Vlastimil Koke‰ – Janovice ................................................... 90 let

Franti‰ek KuÏela – R˘mafiov ................................................. 90 let 

ZdeÀka Novotná – R˘mafiov.................................................. 93 let 

Vlasta Kremerová – R˘mafiov ............................................... 94 let

Emil Murárik – R˘mafiov....................................................... 94 let 

Vzpomínka
âas nám nebûÏí tak rychle,

aby se dalo nûkdy zapomenout.

Dne 4. února 2020
uctíme tichou vzpomínkou 

18. smutné v˘roãí chvíle,

kdy nás tragicky opustil

ná‰ milovan˘ syn, bratr, vnuk, 

str˘c a kamarád

David Merva.
Kdo jste ho znali a mûli rádi, vzpomeÀte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají

maminka Milu‰ka, bratr Petr s rodinou,
babiãka a dûda Labantovi z Velké ·táhle.

V mûsíci lednu by slavili narozeniny

otec a syn

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

Vzpomínka

Rozlouãili jsme se
Zdena Jandelová – Horní Mûsto ............................................... 1954

Jaromír KoÀárek – R˘mafiov..................................................... 1943 

Franti‰ka Tesafiová – Horní Mûsto ............................................ 1929 

Michal Bocián – Harrachov ...................................................... 1991

Jifiina Podaná – R˘mafiov .......................................................... 1938 

AneÏka ·tanglicová – Janovice ................................................ 1924 

Anna Goro‰ová – R˘mafiov....................................................... 1947

AneÏka Kremerová – R˘mafiov................................................. 1944 

Jarmila Krajãová – Horní Mûsto............................................... 1937 

Marie Meitnerová – R˘mafiov................................................... 1926

Josef Jandel – Skály .................................................................. 1938 

Michal Krejãí – R˘mafiov.......................................................... 1984

Josef Jano‰Èák – R˘mafiov......................................................... 1951

Ludmila Orságová – R˘mafiov .................................................. 1924 

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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13. 1. – 1. 3. SVâ R˘mafiov, M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Klub ãesk˘ch turistÛ

1. 2. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Markéta Kuxová a Adam Dostál

– Ve snûhu se mûsíc chvûl

1. 2. – 1. 3. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Markéta Kuxová a Adam Dostál

– Ve snûhu se mûsíc chvûl

1. 2. 20:00 KD Stará Ves, Ples SDH

8. 2. 18:00 SVâ R˘mafiov
Ples Gymnázia a SO· R˘mafiov

8. 2. RyÏovi‰tû
Masopust

12. 2. Jazzclub SVâ
Koncert: Duo uOuO

14. 2. Club 13
âesnekfest

14. 2. 19:00 Malá Morávka
víceúãelová tûlocviãna
Ples obce Malá Morávka

14. 2. 20:00 SVâ R˘mafiov
Ples Z· R˘mafiov

15. 2. 15:00 kostel sv. Michaela
Koncert: 30 let Chrámového sboru

15. 2. 15:00 Velká ·táhle, kult. dÛm
Ma‰karní bál pro dûti

15. 2. 20:00 Velká ·táhle, kult. dÛm
Ma‰karní ples pro dospûlé

15. 2. 20:00 Bfiidliãná, spol. dÛm
Ples mûsta Bfiidliãné

17. 2. 16:00 M. knihovna R˘mafiov
Lekce muzikoterapie pro vefiejnost

17. 2. 19:00 MD R˘mafiov
Talk show: KdyÏ princové jsou na draka

22. 2. Stará Ves
Masopust

28. 2. 20:00 Stará Ves, kult. dÛm
Ples Z· a M· Stará Ves

29. 2. SVâ R˘mafiov
Dûtsk˘ karneval s Kamarády

Pfiehled kulturních akcí únor/bfiezen 2020

-01-2020  29.1.2020 14:56  Stránka 24



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2020

25

-01-2020  29.1.2020 14:57  Stránka 25



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT1/2020

26

Za zku‰enosti musíme v Ïivotû platit. Máme-li ‰tûstí, dostaneme slevu. Oskar Kokoschka

(Nejen) literární v˘roãí
1. 2. 1910 zemfi. Antonín Slavíãek, malífi (nar. 16. 5. 1870) 

– 110. v˘roãí úmrtí 

4. 2. 1820 nar. BoÏena Nûmcová, spisovatelka (zemfi. 21. 1. 1862)

– 200. v˘roãí narození 

4. 2. 1900 nar. Jacques Prévert, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 

11. 4. 1977) – 120. v˘roãí narození 

8. 2. 1920 zemfi. Richard Dehmel, nûmeck˘ spisovatel (nar. 

18. 11. 1863) – 100. v˘roãí úmrtí 

10. 2. 1890 nar. Boris Pasternak, rusk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 30. 5. 1960) – 130. v˘roãí nar.

11. 2. 1650 zemfi. René Descartes, francouzsk˘ filosof (nar. 

31. 3. 1596) – 370. v˘roãí úmrtí 

12. 2. 1910 nar. Jindfiich Chalupeck˘, teoretik a kritik v˘tvarného

umûní a literatury (zemfi. 19. 6. 1990) – 110. v˘r. nar.

14. 2. 2010 zemfi. Dick Francis, britsk˘ Ïokej, novináfi a autor de-

tektivek (nar. 31. 10. 1920) – 10. v˘roãí úmrtí 

16. 2. 1880 nar. Otakar Theer, spisovatel (zemfi. 20. 12. 1917) 

– 140. v˘roãí narození 

17. 2. 1930 nar. Ruth Rendellová, anglická prozaiãka, autorka de-

tektivek (zemfi. 2. 5. 2015) – 90. v˘roãí narození 

17. 2. 1940 zemfi. Helena Malífiová, spisovatelka a pfiekladatelka

(nar. 31. 10. 1877) – 80. v˘roãí úmrtí 

19. 2. 2000 zemfi. Marie Glázrová, hereãka (nar. 11. 7. 1911) 

– 20. v˘roãí úmrtí 

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka – vyhlásilo 
UNESCO roku 1999

21. 2. 1860 nar. Karel Matûj âapek-Chod, vl. jm. Matûj âapek,

spisovatel a redaktor (zemfi. 3. 11. 1927) – 160. v˘r. nar.

22. 2. Den sesterství – celosvûtov˘ svátek skautÛ, vyhlási-
la Skautská organizace od roku 1927, v˘roãí naro-
zení manÏelÛ Baden-Powellov˘ch, zakladatelÛ
skautingu

22. 2. 1900 nar. Luis Bunuel, ‰panûlsk˘ reÏisér (zemfi. 29. 7. 1983)

– 120. v˘roãí narození 

22. 2. 1980 zemfi. Oskar Kokoschka, rakousk˘ malífi a spisovatel

(nar. 1. 3. 1886) – 40. v˘roãí úmrtí 

24. 2. 1830 nar. Karolína Svûtlá, vl. jm. Johanna Rottová, prozaiã-

ka (zemfi. 7. 9. 1899) – 190. v˘roãí narození 

26. 2. 1770 zemfi. Giuseppe Tartini, italsk˘ houslista a skladatel

(nar. 8. 4. 1692) – 250. v˘roãí úmrtí 

27. 2. 2010 zemfi. Anna Fárová, historiãka umûní (nar. 1. 6. 1928)

– 10. v˘roãí úmrtí

Citát:

Vloni se r˘mafiovská knihovna pfiipojila ke âtenáfiské v˘zvû, kterou

kaÏd˘ rok vyhla‰uje web Databazeknih.cz. Jejím cílem je objevovat

nové knihy hrou. Zapojit se lze pfiímo na stránkách v˘zvy – staãí se

zaregistrovat a pfieãíst dvacet kniÏních titulÛ, které vyhovují dvaceti

pokynÛm. Na webu mÛÏete prÛbûÏnû sledovat, jak si vedete v po-

rovnání s dal‰ími ãtenáfii, nebo si v diskusi s nimi mÛÏete vzájemnû

radit a doporuãovat oblíbené kníÏky. 

Úãastníky âtenáfiské v˘zvy podporuje i r˘mafiovská knihovna.

Leto‰ní témata najdete vyvû‰ená v knihovnû, na na‰em facebooku

a webov˘ch stránkách knihovnarymarov.cz. Pfiijìte si do knihovny

pro tipy nebo rovnou pro kníÏky. Vûnujeme jim zvlá‰tní prostor a v˘-

bûr knih prÛbûÏnû obmûÀujeme.V kaÏdém ãísle RH stejnû jako loni

pfiedstavíme jeden titul, kter˘m se do v˘zvy sami pfiipojujeme.

R˘mafiovská knihovna pfiipravila také âtenáfiskou v˘zvu pro dûti.

Obsahuje patnáct kritérií, ale pro její splnûní staãí vybrat si jich de-

set. Dûtská v˘zva byla vyhlá‰ena pro ‰kolní rok 2019/2020, zb˘vá

tedy je‰tû dost ãasu na to se do ní zapojit. Na v‰echny dûti, které v˘-

zvu splní, ãeká v ãervnu pfiekvapení. ZN

Dvacet nov˘ch témat âtenáfiské v˘zvy

Finové byli loni podruhé vyhlá‰eni nej‰Èastnûj‰ím národem svûta.

Zemû tisícÛ jezer pfiitom leÏí na samém severu Evropy, v drsn˘ch kli-

matick˘ch podmínkách, vût‰inu jeho plochy tvofií baÏiny a lesy

a vzhledem ke své rozloze je fiídce obydlené, takÏe vzdálenosti mezi

sídly jsou znaãné. KdyÏ pfiipoãtete nevyzpytatelného souseda na v˘-

chodû, dÛvodÛ pro pocit ‰tûstí na první pohled není mnoho. Finové

jsou pfiesto vzácnû vyrovnaní a spokojení lidé. SvÛj Ïivotní postoj

ãerpají z vrozené houÏevnatosti, solidárnosti, pravidelného saunová-

ní a zpÛsobu relaxace, kter˘ pûstují téÏ v Norsku a ·védsku jako „la-
gom“ a v Dánsku jako „hygge“. Ten finsk˘, ménû uhlazen˘, nese ná-

zev „kalsarikänni“, coÏ lze pfieloÏit jako „kalba ve spoìárech“. Její

pravidla shrnuje Miska Rantanen v kníÏce Kalsarikänni – Pij a Ïij ja-
ko Fin, která vy‰la loni ãesky a kromû zmínûn˘ch pravidel a skvost-

né grafické úpravy vás zaujme svérázn˘m humorem:

Duchovním kofienÛm kalby ve spoìárech nejsnáze porozumíte, kdyÏ
se v listopadu ve Finsku podíváte ven z okna. Je tma jako v pytli, zi-
ma, padá dé‰È se snûhem nebo leje jako z konve, na zemi led anebo
bfieãka, nikde ani Ïiváãka a nejbliÏ‰í lidské obydlí je pûknû daleko.
A pfiesto je teprve poledne, nejjasnûj‰í ãást dne.

(RANTANEN, Miska. Kalba ve spoìárech. Kalsarikänni. Pij a Ïij ja-
ko Fin. Pfiel. Jitka Hanu‰ová. Praha: Paseka, 2019, s. 24.)

Humor je nezbytnou ingrediencí finského receptu na ‰tûstí a vysky-

tuje se v hojn˘ch dávkách i v tamní literatufie a filmovém umûní 

(napfi. snímcích Akiho Kaurismäkiho). Finsk˘ humor má leccos spo-

leãného s tím ãesk˘m – je poetick˘, aÏ zádumãiv˘, stejnû jako bizar-

ní a hrav˘. Má zvlá‰tní smysl pro podivno, které se organicky prolí-

ná se skuteãností ve svérázné finské verzi magického realismu.

Pfiesnû takov˘ je Skfiítek Anttiho Leikase, kter˘ nese podtitul aneb
Cesta do tmy, mÛj první leto‰ní tip na kníÏku do âtenáfiské v˘zvy.

Protagonistou „divoké jízdy“ z Finska pfies Prahu do ãínského Su-

ãou je autorovo alter ego, spisovatel Leikas, odborník na skfiítky, jimÏ

vûnoval roky v˘zkumu a obûtoval manÏelství. Skfiítci se mu do Ïivo-

ta pfiipletli jaksi sami, vlastnû si ho vybrali, aby chránil jejich zájmy,

potaÏmo stabilitu celého vesmíru. A to navzdory tomu, Ïe románov˘

Leikas je v‰echno jenom ne hrdina, vlastnû je to spí‰ Àouma, kter˘

nechápe vût‰inu toho, co se kolem nûj dûje.

Antti Leikas s velkou sebeironií a sympatickou potrhlostí rozjíÏdí

akãní dobrodruÏství, v nûmÏ se prchá letadlem i rozhrkanou Tatrou

603 (v pfiípadû lidí), ale tfieba i k˘chnutím nebo pomocí alkoholové-

ho opojení (v pfiípadû skfiítkÛ) pfied smeãkou ozbrojen˘ch goril v ãe-

le s prohnanou sexy vûdkyní, usilující o odhalení tajemství skfiítãího

genomu. Bûhem této honiãky autor, mimo jiné vystudovan˘ mate-

matik a filosof, zvládne vzdát hold milované Praze, finskému sauno-

vání i obrodné síle lesa a ponofiit se do úvah nad podstatou vesmíru

ãi lidské du‰e, aniÏ by pfiitom ztratil smysl pro humor.

„Na poãátku ãasÛ bylo univerzum extrémnû malá devítirozmûrná
strunová kuliãka. Pfii velkém tfiesku se tfii její struny rozvinuly, zatím-
co v‰echny ostatní zÛstaly pevnû svinuté uvnitfi kaÏdého bodu v pro-
storu. Tahle situace trvala nûkolik miliard let. Je to zatím jasné?“
Simo ãekal, Ïe nûco odpovím. Zaka‰lal jsem, snad to znûlo souhlas-
nû. „Tfii struny tvofií tfiírozmûrn˘ svût. Ná‰ svût. Na‰e schopnosti vní-
mání. Na‰e omezené schopnosti vnímání.“ Simo zdÛraznil omezenost
a já jsem opût souhlasnû zaka‰lal.
„Teì pfiijde dÛleÏit˘ bod, takÏe dávej pozor.“ Simo se na mû podíval

Kniha, která má v názvu slovo „aneb“
Antti Leikas: Skfiítek aneb Cesta do tmy
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J. R. R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky

William Shakespeare: Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoliv chcete

Henry David Thoreau: Walden aneb Îivot v lesích

Inna Rottová: Norkov˘ koÏich za hrst vloãek aneb ·est hodin ve vlaku

Miloslav ·imek – Jifií Grossmann: Povídky aneb Nechci slevu zadarmo

Miloslav ·vandrlík: âerní baroni aneb Válãili jsme za âepiãky

Zdenûk ·míd: Proã bychom se netopili aneb Vodáck˘ prÛvodce pro Ofélii

Petr ·abach: âtyfii muÏi na vodû aneb Opilé banány se vracejí

Daniela Kováfiová – Radim Uzel: Jak se Ïije padesátkám aneb

âarodûjnice neupalovat

Petra Braunová: âeská sluÏka aneb Byla jsem au-pair

Vendula BorÛvková: 1918 aneb Jak jsem dal gól pfies celé

âeskoslovensko

Svûtlana Glaserová: OsiánÛv cestovní kotlík aneb S Kelty nejsou Ïerty

Dal‰í tipy na knihy, které mají v názvu slovo „aneb“:

Páteãní odpoledne 24. ledna v r˘mafiovské knihovnû patfiilo hrám.
Protagonistou programu pro dûti a rodiãe byl tvÛrce her Jifií ·ebesta
z Morávky u Fr˘dku-Místku. KaÏdá jeho hra je originál – materiálem, desig-
nem i pravidly.
Otec dvou mal˘ch dûtí se k vym˘‰lení a vyrábûní her dostal spon-

tánnû bûhem rodiãovské dovolené. Nejprve byly spí‰ koníãkem,

v posledním roce se ale jejich tvorbû vûnuje intenzivnû a proniká do

‰ir‰ího povûdomí. Pofiádá herní odpoledne, vyrábí hry na zakázku

a svÛj projekt pfiedstavil i v televizním vysílání.

„Pfii vym˘‰lení hry postupuju vlastnû naruby. Nejdfiív vyrábím souãás-
ti a prom˘‰lím kompozici a teprve nakonec tvofiím pravidla,“ vysvût-

luje Jifií ·ebesta. Inspiraci pfiitom nachází pfii procházkách beskydskou

pfiírodou. Mezi jeho oblíbené materiály patfií dfievo, kov, kameny, ale

i dal‰í pfiírodniny. Ve v˘sledn˘ch konstrukcích tak najdete tfieba kop˘t-

ko, jeÏãí bodliny nebo krtãí packu. „Pofiád uvaÏuju, jak by se rÛzn˘

materiál dal vyuÏít,“ dodává autor s tím, Ïe v lese ãasto narazí i na vû-

ci, které do pfiírody rozhodnû nepatfií. I ty pak zkou‰í vyuÏít, recyklo-

vat. S pomocí brusky, vypalovací pistole, barev a laku dává nov˘ Ïivot

kusÛm star˘ch skfiíní, poliãkám nebo plechÛm. DÛleÏitou souãástí jed-

né z her je tfieba vyslouÏil˘, ale stále funkãní walkman, kter˘ obsahuje

nahrávku s pravidly. A na‰ly by se dal‰í zajímavé detaily.

Díky tomu hry Jifiího ·ebesty zaujmou a neomrzí, kaÏd˘ kus je vizu-

álnû jedineãn˘, láká ke zkoumání a inspiruje. Îádné jednoduché tva-

ry, barvy, hladké plochy nebo striktní pravidla, ale záhyby, nerovnos-

ti, odstíny a vtipné detaily, které pfiekvapují. Stejnû originální jsou

i jejich názvy: Panáãek ëurka, Obdunar, V̆ cvik KurdÏozola, Kilod
a kumpáni nebo V̆ prava na Zafaon.

Náv‰tûvníky knihovny hry Jifiího ·ebesty rozhodnû bavily, autor se ani

na chvíli nezastavil, protoÏe v‰ichni – vãetnû rodiãÛ – si je chtûli vy-

zkou‰et a dozvûdût se co nejvíc o tom, jak vznikly. Fota a text: ZN

KaÏdá hra Jifiího ·ebesty je originál

pfies zpûtné zrcátko, aby se ujistil, Ïe mám nastraÏené u‰i. „Pfied pÛl
milionem let do‰lo kdesi v zapadlém koutû univerza k pfievratné zmû-
nû, která otfiásla strukturou univerza vzniklou pfii velkém tfiesku.
Superobfií ãerná díra pohltila jinou ãernou díru nebo nûco podobné-
ho – následky jsou kaÏdopádnû ‰okující.“ Simo uãinil pauzu. „Zaãala
se rozvinovat ãtvrtá struna.“ Nerozumûl jsem niãemu, ale nezdálo se,
Ïe by to zpomalilo Simovo tempo. „(…) Od chvíle, kdy se ãtvrtá stru-
na zaãala rozvinovat, ubûhlo jen nûkolik hodin a struna uÏ byla roz-
vinutá po celém univerzu. A teì pfiijde vzru‰ující moment.“ Slovo
„vzru‰ující“ právû získalo zcela nov˘ v˘znam.
„KdyÏ se ãtvrtá struna stfietne s hodnû pokroãil˘m organismem, sta-
ne se nûco, co by se dalo nazvat zázrakem. Zrodí se vûdomí – nebo
fieãeno jinak, zrodí se du‰e.“ Simo opût uãinil pauzu a já jsem polkl.
„Kde se takové poznatky vzaly? Jak tohle nûkdo mÛÏe vûdût?“

Simo k˘vl ke chrápajícímu muÏíãkovi, kter˘ se dle m˘ch propoãtÛ co
nevidût vzbudí. „Skfiítkové to fiíkali.“

(LEIKAS, Antti. Skfiítek. Pfiel. Vladimír Piskofi. 1. vyd. Praha:

Paseka, 2019, s. 66–67.)

Navzdory kosmologické úvaze v citovaném úryvku pÛsobí

Leikasova kníÏka jako pfiíjemná oddechovka, bûhem jejíÏ ãetby se

nelze ubránit dojmu, Ïe se autor pfii psaní dobfie bavil. Antti Leikas

kromû matematiky a filosofie studoval i literaturu, a tak není divu, Ïe

Skfiítek obsahuje nûkteré literární odkazy, tfieba na konspiraãní romá-

ny z produkce Dana Browna a jemu podobn˘ch. Jen se tu hrdinové

nehoní za drahocenn˘mi artefakty s magick˘mi formulemi, ale za…

ufiíznut˘ma nohama skfiítka z Punavuori. ZN
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Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov
Kalendáfi akcí 2020

Z dÛvodu neãekaného pracovního vytíÏení hostující hereãky jsme

nuceni pfiesunout premiéru hry MD R˘mafiov Ach ta nûha na‰ich
dam na pozdûj‰í termín, kter˘ bude v pfiedstihu upfiesnûn. Jako ná-

hradní pfiedstavení jsme pro vás pozvali skvûlého ãeského moderáto-

ra Ale‰e Cibulku s hosty Janem âensk˘m a Ivanou Andrlovou
v talk show KdyÏ princové jsou na draka, která se uskuteãní v pon-

dûlí 17. února 2020 od 19:00 v MD R˘mafiov.

Pfiedprodej byl zahájen ve stfiedu 22. ledna 2020 v IC R˘mafiov.

Omlouváme se za zmûnu a tû‰íme se na vás!

MD R˘mafiov

Zmûna programu
MD R˘mafiov

18. 4. Po stopách Eskymo Welzla – Zábfieh

9. 5. Pochod Sovineckem – Dl. Louãka

23. 5. Krnovská padesátka 54. roãník

27. 5. Putování za Lo‰tick˘m tvarÛÏkem

13.–15.11. Poslední puch˘fi 

(není v kalendáfii)

31.12. Stránsk˘ vrch

Stfiedeãní vycházky mohou b˘t pfii nepfiízni poãasí pfiesunuty na

následující t˘den, je tfieba sledovat v˘vûsku nebo se telefonicky

dotázat vedoucí vycházky (Boxanová: 739 982 522, Mácová:

721 424 862, Muzikantová: 776 736 180, DoleÏelová:

739 811 638). Na vycházky jde kaÏd˘ na vlastní nebezpeãí!

Poji‰tûni jsou ãlenové KâT i osoby, které nejsou ãleny a zúãast-

ní se plánované vycházky.

Akce jin˘ch odborÛ:

Organizace a spolky
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V pátek 17. ledna probûhl ve velkém sále SVâ R˘mafiov
sedmnáct˘ v˘roãní ples Diakonie âCE – stfiediska
v R˘mafiovû, kter˘ zároveÀ zahájil plesovou sezónu.
K tanci a poslechu hrála léty osvûdãená populární

skupina Alternativa, ples zpestfiilo pfiedtanãení stu-

dentÛ r˘mafiovské stfiední ‰koly pod vedením taneãních mistrÛ Filipa

Bûlíka a Veroniky ¤íhové a vystoupení klientÛ sociálnû terapeutické díl-

ny Bufiinka pod vedením Karly Pytlíãkové a Andrey Hlaváãkové. Závûr

patfiil vystoupení taneãnic ze spolku Aktivní seniofii Bruntálu, z. s., které

ukázaly, Ïe tanec je celoÏivotní vá‰eÀ a Ïe i ve vy‰‰ím vûku lze Ïít napl-

no. Samozfiejmostí bylo v˘teãné obãerstvení a soutûÏ o hodnotné ceny.

Velice nás tû‰í, Ïe mezi r˘mafiovskou vefiejností i nadále pfietrvává

o tuto reprezentativní akci zájem, coÏ se pfiízni-

vû projevuje nejen na úãasti, ale i na finanãním

v˘tûÏku plesu. Peníze budou tentokrát pouÏity

k zakoupení vybavení pro dûtskou skupinu

Soviãka, kterou stfiedisko otevfielo 2. záfií 2019.

Srdeãnû dûkujeme v‰em lidem, ktefií na ples pfii‰li a podpofiili dobrou

vûc, stejnû jako tûm, kdo se podíleli na zaji‰tûní jeho hladkého prÛ-

bûhu, hlavnû na‰im obûtav˘m dobrovolníkÛm, zamûstnancÛm

Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû, dobrovoln˘m hasiãÛm

R˘mafiov a partnerovi OSA. Také bychom touto cestou chtûli podû-

kovat podnikatelÛm i drobn˘m dárcÛm, ktefií pfiispûli vûcn˘mi i jin˘-

mi dary do v˘herního losování lístkÛ. Fota a text: Ilona Nyíri

17. spoleãensk˘ ples Diakonie âCE – stfiediska v R˘mafiovû

Jednou z ãinností krajského centra je poskytování odborného sociál-

ního poradenství. Osobám se zdravotním postiÏením, seniorÛm ãi pe-

ãujícím zodpovídáme dotazy a informujeme je o existujících dávkách

a pfiíspûvcích, kompenzaãních pomÛckách, pracovním uplatnûní aj.

Toto poradenství poskytujeme zdarma. Pro klienty, ktefií nemají

kvÛli vysokému vûku nebo zdravotnímu postiÏení moÏnost nav‰tívit

poradenská centra v Krnovû, Bruntále nebo Vrbnû pod Pradûdem, na-

bízíme i moÏnost terénního sociálního poradenství. Podmínkou je

bydli‰tû na území b˘valého okresu Bruntál a splnûní alespoÀ jedno-

ho z uveden˘ch kritérií (tj. vûk nebo zdravotní stav).

Terénní sociální poradenství zaji‰Èuje sociální pracovník kaÏd˘
ãtvrtek. Nav‰tíví zájemce v místû jeho bydli‰tû na základû telefonic-

ké nebo písemné objednávky, a to na tel. 554 718 068 nebo e-mailu
czp.bruntal@czp-msk.cz. Pokud je to moÏné, specifikujte prosím

svÛj poÏadavek. Pracovník se tak mÛÏe lépe pfiipravit a pomoci vyfie-

‰it va‰i nepfiíznivou situaci.

Kontaktní údaje:
Dr. E. Bene‰e 1497/21, 792 01 Bruntál

Mgr. Eva Ka‰tovská
Centrum pro zdravotnû postiÏené MSK, o. p. s.

Krajské Centrum pro zdravotnû postiÏené informuje:
Terénní sociální poradenství funguje i v na‰em mûstû

Milí ãtenáfii, ãlenové Spoleãnosti pro pomoc lidem s mentálním po-

stiÏením, p. s., R˘mafiov se znepokojením sledují informace o poÏá-

ru Domova pro mentálnû znev˘hodnûné lidi ve Vejprtech, kter˘m

zemfielo osm kamarádÛ, pfii‰li o domov a v‰echny osobní vûci.

Mûsto Vejprty zfiídilo transparentní úãet ã. 123-1184550297/0100

u KB, kam mohou dárci zasílat pomoc pro postiÏené lidi, ktefií poÏá-

rem pfii‰li o v‰echno a chtûjí se co nejdfiíve vrátit domÛ. Prosím pfii-

spûjte na uveden˘ úãet a pomozte lidem v nouzi, ktefií bez pomoci 

ostatních nemají ‰anci na dÛstojn˘ Ïivot. Dûkujeme.

AneÏka Pfiikrylová, SPMP R˘mafiov

V˘zva k pomoci postiÏen˘m lidem ve Vejprtech!

Pfiedvánoãní doba b˘vá pro vût‰inu z nás ãasem hektick˘ch pfiíprav na

blíÏící se svátky, i kdyÏ by mûla spí‰ vybízet ke zti‰ení se a pfiem˘‰le-

ní o v˘znamu vánoãního mystéria, k radostnému oãekávání jeho pfií-

chodu. Klienti Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici jsou v‰ak

jiÏ z kolobûhu materiálních pfiíprav vyÀati, a tak jsme se jim dobu 

adventu snaÏili zpfiíjemnit a naplnit ho smysluplnou ãinností.

Spoleãnû jsme pekli a plnili vánoãní cukroví, bez úhony zvládli náv‰tûvu

Mikulá‰e a ãerta a také absolvovali nûkolik krásn˘ch setkání s mlad˘mi

lidmi, vût‰inou Ïáky okolních základních ‰kol. Seniory potû‰ilo vystou-

pení ÏákÛ a ÏákyÀ z M· a Z· v Dolní Moravici, ochutnávka vánoãních

specialit vyroben˘ch studenty Gymnázia a SO· R˘mafiov a dal‰í dva dny

jim zpfiíjemnila vystoupení ÏákÛ a ÏákyÀ Z· Bfiidliãná a Z· R˘mafiov.

S moravick˘mi i r˘mafiovsk˘mi Ïáky se klienti ostatnû setkávali v prÛbû-

hu celého kalendáfiního roku. V kapli domova se konaly téÏ vánoãní bo-

hosluÏby a v‰e vyvrcholilo spoleãnou ‰tûdroveãerní veãefií.

Naplnûn˘ advent v Domovû odpoãinku ve stáfií
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Zhubnout, seknout s koufiením, ubûhnout maraton a nauãit se plynule ãínsky.
Pfiíchod nového roku svádí k tomu, abychom zkusili zapracovat na svém lep-
‰ím „já“. Vûdûli jste, Ïe na to nejste sami a cesta za naplnûním tûch nejãas-
tûj‰ích pfiedsevzetí bude ménû trnitá, kdyÏ to vezmete pfies saunu?
AÈ uÏ je va‰e pfiedsevzetí jakékoli, pfii jeho realizaci budete potfiebo-

vat hlavnû pevnou vÛli a vytrvalost. JenÏe co dûlat, kdyÏ opadne pr-

votní nad‰ení a vá‰ cíl se zaãne ztrácet v nedohlednu? Podívejme se

na ãtyfii populární pfiedsevzetí a v ãem vám sauna usnadní jejich na-

plÀování.

1. Zbavit se kil navíc
Vypilovali jste dietní jídelníãek k dokonalosti, pravidelnû sportu-

jete a va‰e úsilí zaãíná pfiiná‰et ovoce ve formû prvních mizejících

kil. Aby vám ruãiãka váhy dûlala je‰tû vût‰í radost, zapojte do bo-

je s pfiebyteãn˘mi kilogramy je‰tû jednoho spojence – saunu.

Teplo sauny skvûle nastartuje metabolismus, rozpumpuje srdce, 

urychlí spalování tukÛ a zbaví va‰e tûlo ‰kodlivin. Dobrou volbou

jsou v tomto pfiípadû sauny s niÏ‰í teplotou, jako je herbal ãi in-
frasauna a parní lázeÀ, které vás pfiipraví o víc tukov˘ch bu-
nûk neÏ klasická finská sauna.

2. Pfiestat koufiit
Zbavit se závislosti na cigaretách je úctyhodné, ale velmi nároãné

rozhodnutí. AÏ típnete poslední cigaretu, mÛÏou se dostavit absti-
nenãní pfiíznaky, jako ‰patná nálada, podráÏdûnost, smutek nebo

deprese. Odborná pomoc je v takovém pfiípadû témûfi nezbytností.

Nic nezkazíte, kdyÏ kromû lékafie nav‰tívíte i saunu. Díky jejím
blahodárn˘m úãinkÛm projdete abstinenãními pfiíznaky
s men‰í námahou. Pobyt ve vyhfiáté saunû má totiÏ prokazatelné

antistresové a antidepresivní úãinky, pfiispívá k celkovému uvol-

nûní tûla i mysli a stimuluje tvorbu hormonÛ ‰tûstí, takzvan˘ch

endorfinÛ. Jejich vliv na dobrou náladu vydrÏí aÏ nûkolik dní, tak-

Ïe je dobré chodit do sauny pravidelnû.

3. Zlep‰it kondiãku
Chcete nabrat svalovou hmotu, ujet víc kilometrÛ na kole nebo 

obûhnout park bez zad˘chání? KdyÏ pravideln˘ trénink doplníte

náv‰tûvami sauny, va‰e svaly se po sportovním v˘konu snáz zota-

ví a pfií‰tû se mÛÏete tû‰it na lep‰í sportovní v˘kon. Sauna vás
skvûle podpofií, aÈ uÏ se vûnujete vytrvalostnímu, nebo silové-
mu sportu. A pokud jste utrpûli zranûní, usnadní vám hojení i ná-

vrat k tréninkÛm.

4. Nauãit se nûco nového
Nûkdo vstupuje do nového roku s pfiáním lep‰í figury, nûkdo touÏí

osvojit si novou dovednost nebo znalost. Cizí jazyk, vzdûlávací

kurz ãi doplnûní kvalifikace studiem na vysoké ‰kole dají zabrat

zejména na‰emu mozku. I ten si úÏasnû rozumí se saunou.
Pravidelné saunování totiÏ prokazatelnû zlep‰uje schopnost sou-

stfiedit se, uãit se a zrychluje mozkové funkce. ZároveÀ vám po-

mÛÏe ãelit lépe stresu, zejména pokud vás ãeká zkou‰kové období.

Text: zdroj www.vseosaunovani.cz, foto: L. Baslar

âtyfii oblíbená novoroãní pfiedsevzetí, díky saunû je zvládnete snáz
placená inzerce

Pfiijìte do sauny i vy!
Rádi uvítáme nové ãleny.

Îeny: ãtvrtek od 17:00

MuÏi: pátek od 15:00

Cena denního vstupu 

(ãasovû neomezeno):

120,-/150,-/40,- Kã 

(ãlen / jeho pfiátelé / dûti)

Srdeãnû zve Wellness R˘mafiov, 
spolek pro dobrou náladu.

Chtûli bychom jménem sv˘m i jménem na‰ich klientÛ podûkovat

v‰em úãinkujícím ÏákÛm za krásná vystoupení a uãitelkám i uãite-

lÛm za jejich pfiípravu – vloÏen˘ ãas a energie se rozhodnû neztra-

tily, velmi pfiispûly k sváteãní atmosféfie a potû‰e lidí, ktefií jiÏ ma-

jí aktivní ãást Ïivota za sebou. Posílila se tak mezigeneraãní pouta

i pocit sounáleÏitosti a lidské blízkosti, coÏ naplnilo prav˘ smysl

sváteãního ãasu.

Foto a text: Ilona Nyíri

V sobotu 25. ledna se v ondfiejovské Kolibû konala uÏ poãtvrté jednodenní v˘stava obrazÛ autorek Ireny a Ludmily Ondra‰íkové a v˘stava fo-
tografií Martiny Klime‰ové, letos pod názvem Kouty mého svûta a hostem leto‰ního roãníku byla Petra Niklová, která vystavovala keramiku
a keramick˘ ‰perk. Fota a text: JiKo
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Pfiedmûtem pronájmu je nebytov˘ prostor o celkové v˘mûfie 65,81 m2

umístûn˘ v pravé ãásti rekonstruovaného objektu na NábfieÏní ulici

423 v Bfiidliãné.

Podmínky:
• Závazn˘ zpÛsob pronájmu je stanoven na cukrárnu a kavárnu 

vã. vyuÏívání sociálního zafiízení pro vefiejnost.

• Cena nájemného byla stanovena ve v˘‰i 40 Kã/m2/mûsíc plus

DPH.

• Uveden˘ nájem je bez sluÏeb spojen˘ch s uÏíváním, prostor je

v reÏimu DPH.

• Nájem bude uzavfien na dobu neurãitou.

PoÏadavky na zpracování nabídky:
1. Identifikaãní údaje uchazeãe (jméno, pfiíjmení, titul, datum naroze-

ní, adresa trvalého bydli‰tû, IâO, oprávnûní k provozování pfiíslu‰-

né ãinnosti);

2. Kontaktní údaje (telefon a e-mail);

3. Uvést úãel pronájmu nebytového prostoru.

4. Nabídka bude podepsaná uchazeãem nebo osobou oprávnûnou jed-

nat za uchazeãe.

5. Nabídky neobsahující poÏadované informace a doklady budou vy-

fiazeny z hodnocení.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Horni‰l, Správa domÛ, s. r. o., Bfiidliãná,

tel. 554 286 128, 608 841 641, e-mail: sdbridlicna143@seznam.cz.

MùSTO B¤IDLIâNÁ
NábfieÏní 452, 793 51 B¤IDLIâNÁ

nabízí 
pronájem nebytového prostoru

Z okolních obcí a mûst

Ráda bych touto cestou podûkovala pracovníkÛm o‰etfiovatelské sluÏby

(pod vedením Bc. Marcely MaÀurové), ktefií se vzornû starali o mého

manÏela Jaromíra KoÀárka po dobu jeho tûÏké nemoci.

Zejména dûkuji paní Marcelce za její ochotu pomoci radou i v noãních

hodinách. Dûkuji i MUDr. ·picerové za její pomoc.

ManÏelka Jana a celá rodina

Dûkuji touto cestou kolektivu Diakonie âCE – stfiedisku R˘mafiov

pod vedením paní Marcely MaÀurové a kolektivu pracovnic, které se

starají o mou nemocnou Ïenu a poskytují jí potfiebnou péãi. 

Tomá‰ Navrátil

Podûkování Diakonii âCE 
– stfiedisku R˘mafiov

Vánoãní sbírka, kterou kaÏdoroãnû pomáháme koãiãímu útulku

v Bruntále, dopadla na v˘bornou. Finanãní obnos byl pfiedán pfiímo

v útulku za asistence koãiãek. Zejména dûkujeme paní Horské z ob-

chodu na námûstí Míru v R˘mafiovû (Zahradnické potfieby), panu

Filipovi z Pohfiební sluÏby a paní Vepfiekové. Také obãanÛm

R˘mafiova a blízkého okolí (Bfiidliãná, Bruntál). Dûkujeme a pfiejeme

v‰em tûmto lidem, aÈ máte srdce pofiád na správném místû...

Foto a text: Hana âalová

Koãiãí útulek dûkuje
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Typ 2 pfiedstavuje polopostavu. Kachle sice patfií k bûÏnému typu re-

nesanãních portrétních kachlÛ s polofigurou ve sloupové arkádû, ale

provedení poãítáme k nejzdafiilej‰ím. První z obou tvarÛ byl kresebnû

rekonstruován a z vût‰í ãásti slepen, doplnûn olomouck˘m restauráto-

rem cel˘ s jedin˘m omylem. Jen malá ãást dal‰ího kachle stejného ty-

pu pfiedstavuje dal‰í variantu, tj. nevelké torzo Ïenského protûj‰ku

s ãástí nápisu. Vzhledem k tomu, Ïe dr. K. Müller urãil bez jak˘chko-

li pochybností totoÏnost muÏe, lze rovnûÏ vyfie‰it problém s urãením

torza protûj‰ku, nejspí‰e jeho choti. Dal‰ím nezpochybniteln˘m dÛka-

zem je dobové vyobrazení muÏe se stejn˘mi rysy v obdobném pohle-

du, tfiebaÏe jde o jeho podobu v mlad‰ím vûku. Oblast, kde byly uve-

dené kachle vyrábûny, lze zjistit podle nálezÛ. Zlomky obdobn˘ch v˘-

robkÛ, av‰ak s jin˘mi osobnosti, známe z Litovle, ale i Saska.

Varianta I Hinrich (126 fragmentÛ) je pálena do cihlové ãerveni.

Komora nezvykle hluboká (9,3 cm) s okrajem (v 2 cm). ¤adov˘ ka-

chel (24,4 cm x 20,4 cm) má ãel-

ní stûnu ohraniãenou úzk˘m jed-

noduch˘m rámem. Motiv je 

umístûn v renesanãní sloupkové

arkádû. Sloupy zdobí na kaÏdém

boku dfiíku vpfiedu i na perspek-

tivnû vyjádfien˘ch stranách po

tfiech obdéln˘ch v˘klencích nad

sebou. Stfiední ãást dfiíku zdobí

dole i nahofie oblá konvexní po-

lokruhová perla v rámeãku 

a uprostfied kruhová. Dfiík ukon-

ãuje dvojstupÀová hlavice s des-

kou. Spodní ãást sloupku nasedá

na obdélnou dvojstupÀovou pat-

ku a základnu sloupu. Oblouk

zdobí linie konvexních kruho-

v˘ch perel a kvûtÛ s vût‰ími pes-

tíky. Spodní ãást oblouku oÏivu-

je pût konkávních ováln˘ch pe-

rel. Cvikly zbylé po stranách ar-

chivolty vyplÀují kvûty s velk˘-

mi semeníky, okvûtními lístky

a dvûma listy. Na spodinû portá-

lu se v nedokonalé perspektivû

sbíhá nepravideln˘ pás vnûj‰ího

parapetu (dlaÏby, krytiny?). 

V jednoduchém rámeãku nad zá-

bradlím se v nice objevuje doko-

nal˘ reliéf poprsí muÏe hledícího

vpravo. Má ostr˘ rovn˘ nos a rysy

dobfie modelované tváfie zv˘raz-

Àují nápadné nadoãnicové oblou-

ky, husté oboãí, krátce stfiiÏené ku-

ãeravé vlasy s velk˘mi ãelními

kouty a bohat˘m vlnit˘m plno-

vousem zastfiiÏen˘m na prsou do

roviny. Ozbrojeného muÏe halí

drátûná ko‰ile, krk a horní ãást pr-

sou chrání objemn˘ krouÏkov˘ lí-

mec se staÏenou kápí. Rukávce

drátûné ko‰ile jsou na loktech 

opatfiené ozdobn˘mi my‰kami se

‰ínkami. Ruku chrání Ïelezná ru-

kavice s hrotitou manÏetou zpev-

nûnou podéln˘mi Ïebry a masivní

obrouãkou v zápûstí. Plátky kryjí

ãlánky prstÛ. KrouÏkové brnûní

datujeme do pÛle 14. stol., rukavi-

ce patfií k vyvinutûj‰í zbroji z kon-

ce 15. a prÛbûhu 16. století.

Na rozdíl od bûÏného zobrazová-

ní historick˘ch postav v rene-

sanãním odûní zvolil tvÛrce for-

my zãásti archaické atributy, mûl

tedy jisté historické znalosti ne-

bo moÏnost inspirace v pozdnû

gotické práci. V ruce drÏí muÏ

renesanãní jednoruãní obouseã-

n˘ meã z 16. stol. s ãepelí zesíle-

nou stfiedním Ïebrem a se dvû-

ma pÛlobloukov˘mi zá‰titn˘mi

prstenci pfiipojen˘mi ke kfiíÏové

zá‰titû. Ze sevfiené dlanû vystu-

puje ãást tordovaného jílce s po-

mûrnû jemnou oválnou hlavicí.

Meã se hlásí do stejné doby jako

italsk˘ morion (pfiilba) s boha-

t˘m tepan˘m rostlinn˘m deko-

rem s listov˘m a úponkov˘m

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe 
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

7. Kachle s figurálními motivy (B)

Z historie

Jindfiich IV. ZboÏn˘, vévoda
Sask˘ a ZaháÀsk˘ (chybí meã)

Kresebná rekonstrukce kachle
s Jindfiichem IV.

Vévoda Jindfiich IV. ZboÏn˘

V̆ fiez z pfiedchozího obrazu

Torzo kachle s neznámou dámou
ze stejné série jako varianta
Hinrich Originál pfiedchozího kachle

Zlomek kachle s Jindfiichem IV.
s meãem na rameni

Katefiina Meklenburská (v˘fiez
z obrazu Lucase Cranacha st.,
1514)
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motivem a bohat˘m chocholem. LeÏí vpravo na okenním parapetu.

Na plném zábradlí (?) je nápadn˘ plastick˘ nápis tvofien˘ latinskou

majuskulí H. HINRICH. ZV. SA. Podle K. Müllera (2007) jde

o Heinricha (Hinrich) zu (ZV=ZU) Sachsen (SA) und Sagan

(1473–1541), tj. o Jindfiicha IV., vévodu Saského a ZaháÀského, fieãe-

ného ZboÏného, jehoÏ matkou byla ZdeÀka âeská, dcera krále Jifiího

z Podûbrad. Vévodu pfiesvûdãila jeho luteránská Ïena Kathrina von

Mecklenburg (1467–1561) ke konverzi k protestantismu roku 1536.

Jindfiich se pak stal zanícen˘m ochráncem Martina Luthera a vstoupil

do ·malkaldského spolku, vojenské aliance evangelick˘ch kníÏat. 

Varianta II dáma (4 zlomky) je vypálena z dobfie plavené a hrubûji

ostfiené hlíny s muskovitem do ãervenohnûdé. Poãet zlomkÛ ne-

umoÏÀuje rekonstrukci kachle, ale kvalita zpracování torza postavy,

typ materiálu a nápis proveden˘ shodn˘m tvarem písmen jako u pfied-

chozího umoÏÀují soudit, Ïe by mohlo jít o Ïensk˘ protûj‰ek pfiedcho-

zího kachle, aãkoli je povrch reÏn˘. Fragmenty pfiedmûtu zpodobují

nevelkou ãást Ïenské postavy hledící vlevo smûrem k Hinrichovi.

Levou ãást ramene a poprsí pokr˘vá krásnû zdoben˘ plá‰È s mohut-

n˘m koÏe‰inov˘m límcem s dlouh˘m vlasem. Je vy‰it vodorovn˘mi

pásky a ãtyfihrot˘mi obrazci. Rukáv plá‰tû zdobí vlnité profiezávání

a podvláãení a ãást dûlí pfiíãné pruhy. Pod plá‰tûm se ukr˘vá mohutn˘

zdoben˘ límec ‰atÛ a od hrdla k poprsí je zavû‰en trojit˘ perlov˘ ná-

hrdelník. K ãásteãné postavû patfií i svislá plocha zdûného zábradlí (ar-

kády?) se zbytkem nápisu HAV (HAN?). W, coÏ mÛÏe b˘t jméno ãi

závûreãná titulatura osobnosti. Lze namítnout, Ïe Ïádné Ïenské jméno

v nûmeckém prostfiedí obvykle nekonãilo na HAV, ale HAN by mohla

b˘t zkratka jména Johanna. MÛÏe ov‰em téÏ jít o ãást ‰lechtického

pfiídomku protestantské aristokratky. Mgr. Jifií Karel
(Go‰, V. – Karel, J. Renesanãní kachle ze zámku Janovice
u R˘mafiova. InQuod bene notandum. R˘mafiov, 2011; 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, slavnostní keramika a kachle. Olomouc, 1998; Krebs, C. –
Krebs, G. – Henn, C. Turbadelirantium (http:/turba-delirantium.sky-
rocket.de/alt/namen_fhtm; Figeº, D. – Pavlík, â. Kachle ze star˘ch
nálezÛ a povrchov˘ch sbûrÛ na hradû Helf‰tejnû. Archeol. Moravy
a Slezska. Fr˘dek-Místek, 2008.)

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019 pfiedstaví v˘jimeãné projekty cestov-
ního ruchu a vyzdvihnou osobnosti, které turismus v Moravskoslezském kraji rozvíjí. O vítû-
zích rozhodne také vefiejnost. 
„Cestovní ruch je pro ekonomiku na‰eho kraje velmi dÛleÏit˘. Vytváfií investice a pra-
covní pfiíleÏitosti a pfiiná‰í zisky. Napfiíklad v roce 2018 se pfiíjmy z turismu v na‰em
kraji vy‰plhaly na osm a pÛl miliardy korun. Nová soutûÏ Ceny cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje zviditelní dobfie fungující projekty, bude také motivací pro
ostatní subjekty v cestovním ruchu. SoutûÏ bude pfiínosná i pro náv‰tûvníky kraje, kte-
fií tak získají tipy na osvûdãená místa, kde k turistÛm pfiistupují vstfiícnû a s respek-
tem,“ uvedl námûstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krko‰ka,

kter˘ nad soutûÏí pfievzal zá‰titu. 

První roãník poãítá s pûti soutûÏními kategoriemi: osobnost cestovního ruchu, nej-

lep‰í poãin cestovního ruchu, nejromantiãtûj‰í místo, nejmilej‰í zafiízení pro rodiny

s dûtmi a nejoblíbenûj‰í atraktivita v Moravskoslezském kraji v roce 2019. 

„Hlasující budou volit favorita z pûti atraktivit a míst pfiedem schválen˘ch odbornou
komisí. O nejromantiãtûj‰ím místu, nejmilej‰ím zafiízení pro rodiny s dûtmi a nejoblí-
benûj‰í atraktivitû rozhodne ‰iroká vefiejnost, tedy kaÏd˘, kdo má zájem v soutûÏi hla-
sovat. O osobnosti cestovního ruchu a nejlep‰ím poãinu rozhodnou odborníci v ce-
stovním ruchu, ktefií se dobfie orientují v místních pomûrech. Tûchto asi 200 subjektÛ
oslovíme internû s Ïádostí o spolupráci na soutûÏi,“ dodal David Karãmáfi, fieditel

krajské destinaãní spoleãnosti Moravian-Silesian Tourism, která soutûÏ ve spoluprá-

ci s Moravskoslezsk˘m krajem pofiádá.

Lidé mohou hlasovat na webové stránce www.cenycr.cz/hlasovani aÏ do 13. února

2020. Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ se uskuteãní 28. února 2020 v rámci veletrhu

Dovolená na ostravské âerné louce.

R˘mafiov má ‰anci získat dvû ceny 
za rozvoj cestovního ruchu

Kategorie I – Osobnost cestovního ruchu MSK
2019
Markéta Koufiilová, kastelánka státního zámku

RaduÀ

Jifií Nakládal, pfiedseda Spolku Bílá v Beskydech

a majitel NA BÍLÉ / BESKYDY

Lumír Plac, fieditel Hornického muzea Landek Park

Jifií Stejskalík, ãestn˘ ãlen Klubu ãesk˘ch turistÛ

RÛÏena Zapletalová, fieditelka Mûstského muzea

R˘mafiov

Kategorie II – Nejlep‰í poãin cestovního ruchu ro-
ku 2019 v MSK
Expozice textilní v˘roby Hedva âesk˘ Brokát,

R˘mafiov

KOX – Stará koksovna v Dolních Vítkovicích,

Ostrava

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty, Ostrava

Rozhledna ·ibenice, Stûbofiice

Stezka Vala‰ka, Pustevny

Kategorie III – Nejromantiãtûj‰í místo v MSK
BalerÛv ml˘n, Spálov

Bezruãova vyhlídka, Hradec nad Moravicí 

Obora Hukvaldy, Hukvaldy

Poutní vrch Cvilín, Krnov

Uhlífisk˘ vrch, Bruntál

Kategorie IV – Nejmilej‰í zafiízení pro rodiny
s dûtmi v MSK
DavidÛv Ml˘n, Staré Tûchanovice

Dûtsk˘ letní park, Bílá

Jaro‰Ûv statek, Studénka

Resort Kopfiivná, Malá Morávka

Skalka family park, Vfiesina

Kategorie V – Nejoblíbenûj‰í atraktivita v MSK
DinoPark, Doubrava

Dolní Vítkovice, Ostrava

OsoblaÏská úzkokolejka, Osoblaha

Stezka Vala‰ka, Pustevny

Zoo Ostrava, Ostrava

Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvãí,
odbor kanceláfi hejtmana kraje

Finalisté prvního roãníku 
Cen cestovního ruchu MSK:

Expozice textilní v˘roby Hedva Brokát, R˘mafiov Foto: archiv muzea
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Pfiekroãíme-li fieku Opavu a vydáme se proti proudu jejího pramen-

ného toku âerné Opavy, nejprve vstoupíme do osad Vrbna, které b˘-

valy samostatn˘mi obcemi a jejich poãátky jsou spojeny s v˘robou

Ïeleza. To napovídá i jméno první z nich – Îelezné. Kupodivu tato

vesnice byla zaloÏena kolem zemûdûlské usedlosti. V roce 1770 vra-

tislavsk˘ biskup, hrabû Filip Gotthard von Schaffgotsch, zaloÏil bis-

kupsk˘ velkostatek v pÛvodnû neobydlené krajinû u soutoku Stfiední

a âerné Opavy. Je pravdou, Ïe vzápûtí nechal vedle statku postavit

Ïeleznou huÈ s hamrem. Kolem provozÛ zaãala vyrÛstat malá osada,

která dostala jméno Hammerdörfel. Brzy zde vyrostla také osada

Buchbergstahl. Ta se rozrÛstala na levém bfiehu Stfiední Opavy.

Jméno dostala podle krajského hejtmana Franti‰ka Mikusche, rytífie

z Buchbergu. Na jeho poãest byl vysazen památn˘ buk, kter˘ roste

v osadû dodnes. V̆ roba Ïeleza a strojírenské firmy pfieÏily v osadách

aÏ do konce druhé svûtové války.

Nad obûma osadami, na úboãí hory LoupeÏník, vyrostla v 80. letech

18. století malá kolonie Wolfseifen. Byla to jen malá obec na kraji le-

sa v úctyhodném svahu. Pozoruhodnou stavbou Wolfseifenu je malá

kaple zasvûcená Pannû Marii SnûÏné. Její poãátky sahají do roku

1808, kdy byl na stavbu kaple pouÏit materiál ze zru‰ené hornické

kaple sv. Barbory v Horním Údolí. Ta byla pr˘ vystavûna jiÏ kolem

roku 1450. PÛvodní kapli místní v roce 1878 nahradili novou dfievû-

nou kapliãkou. O její stavbu se zaslouÏil zejména sedlák Florian

Treimer, kter˘ ob˘val dÛm ã. p. 22 stojící pod ní. Podle dobov˘ch

zpráv byl na vûÏi kapliãky zvonek, kter˘ se vyuÏíval jako umíráãek.

KdyÏ zemfiel nûkter˘ z obyvatel osady, oznamoval to jeho hlas sly‰i-

teln˘ daleko dolÛ do údolí.

Po odsunu pÛvodních obyvatel Vlãího Zejfu, jak se po válce osadû

zaãalo fiíkat, se v kapliãce aÏ do 60. let dochovaly památky na její sta-

vitele – zejména vy‰ívané dekorace se jmény místních rodákÛ. Ty bo-

huÏel zmizely po násilném vniknutí neznám˘ch vandalÛ. Kapli, kte-

rá byla v dezolátním stavu, nahradila nedávno nová stavba, která se

stala atrakcí a ãast˘m cílem v˘‰lapÛ turistÛ do jinak zapomenutého

kouta okolí Vrbna, kam nevede ani pofiádná silnice.

Vydáme-li se z Îelezné po zelené turistické znaãce do hor, zavede

nás do nejsevernûj‰í a také nejdivoãej‰í ãásti Hrubého Jeseníku –

Medvûdské hornatiny. Tato ãást hor je oproti okolí Pradûdu o mnoho

niÏ‰í. Nejvy‰‰í hora Medvûdí vrch mûfií pouh˘ch 1216 m. Ani dal‰í

v˘znamné hory, jako Orlík (1204 m) ãi v samostatné rozso‰e leÏící

Jelení louãky (1205 m), nejsou v porovnání s okolím Ïádn˘mi veli-

kány. Pfiesto je tato oblast nûãím jedineãná. Je to nejménû nav‰tûvo-

van˘ kraj JeseníkÛ. Okolí Pradûdu i dal‰í lokality jsou dnes vyhledá-

van˘mi destinacemi. V Medvûdské hornatinû se vám klidnû mÛÏe

stát, Ïe pÛjdete cel˘ den po znaãené cestû a nepotkáte ãlovûka.

DÛvodÛ je nûkolik. Oblastí procházejí jen dvû hlavní znaãené cesty.

Jejich délka vÏdy pfiesahuje 17 km a vede nároãn˘m horsk˘m teré-

nem. Ani u jedné cesty není Ïádné místo k obãerstvení ani obydlené

místo. Jakoby naschvál se navíc cesty vyh˘bají hlavním vrcholÛm

horského pásma. Pfiesto je tato krajina neuvûfiitelnû krásná. Divoké

lesy, horské louky, prÛzraãné prameny, vysoká skaliska a v‰eobjíma-

jící klid. To jsou hlavní atributy zdej‰ích hor.

Jedna z popsan˘ch znaãen˘ch cest zaãíná právû v Îelezné. Nejprve

sleduje údolí na svahu nad Stfiední Opavou a poté zaãne stoupat po 

úboãí Ïlebu Bílého potoka. Právû tady, pokud sestoupíme pod cestu,

narazíme na dal‰í hradní areál v okolí Vrbna. V tomto pfiípadû jde

o naprost˘ unikát v podobû jakéhosi dvojhradu. KdyÏ lesní cesta do-

putuje na svah Pytláka a Medvûdího vrchu, naláká turisty odboãka

s oznaãením hradu dolÛ do údolí. Neãekejte ale Ïádnou selanku.

Cesta se proplétá po prudkém svahu mezi divoce rozeklan˘mi skali-

sky aÏ na místo, kde nepatrné zbytky zdiva prozrazují nûkdej‰í exi-

stenci vy‰‰ího z obou hradÛ – Raben‰tejna. Na skalisku b˘vala patr-

nû vûÏ, která chránila mal˘ obezdûn˘ prostor pod ní. Zajímavá je ma-

lá umûlá jeskyÀka, která podle odborníkÛ mûla slouÏit jako cisterna

na vodu. Na druhé skále dnes uÏ Ïádné zbytky zdiva nejsou, nicmé-

nû se pfiedpokládá, Ïe zde byla opevnûná pozorovatelna.

O Raben‰tejnu toho moc nevíme. Byl patrnû zaloÏen spolu se sester-

sk˘m hradem a slouÏil jako pfiedsunuté opevnûní.

Chceme-li se dozvûdût nûco více o historii, musíme sestoupit je‰tû

níÏ do údolí, kde se skr˘vají zbytky hradu Weissen‰tejna, nebo také

Pustého zámku ãi Bílého hradu. Zatímco jméno Raben‰tejn není ji-

sté, hrad Weyssensteyn je pod tímto jménem zmínûn v historick˘ch

listinách jiÏ k roku 1318. Jeho majitelem byl tehdy loupeÏn˘ rytífi

Unikátní dvojhrad v opu‰tûné krajinû

Kam na v˘let

Zbytky hradu Weissen‰tejna, nebo také Pustého zámku ãi Bílého hradu Zfiícenina hradu Raben‰tejn

âerná Opava
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Ulmann z Linavy, kter˘ se sem stáhl poté, co uskuteãnil loupeÏn˘

vpád na území vratislavského biskupství. Z toho lze pfiedpokládat, Ïe

hrad byl zaloÏen na konci 13. století. PÛvodnû patrnû slouÏil jako 

obranné sídlo, které zastávalo také celní funkci. AlespoÀ tak se o nûm

vyjadfiují souãasní historici.

Zatímco zmínka o loupeÏivém rytífii, kter˘ mûl ob˘vat Weissen‰tejn,

byla objevena v archivech teprve v roce 2000, staré legendy o lou-

peÏnících fiádících na zdej‰ím hradu referovaly jiÏ odpradávna. Jedna

z mnoha jesenick˘ch povûstí, ve kter˘ch je zdej‰í tvrz jako sídlo lap-

kÛ popisována, zachovala pfiíbûh rytífie Oda z Raben‰tejnu. Ten pr˘

mûl dceru, o niÏ se ucházel Jifií z Weissen‰tejnu. KdyÏ nepochodil po

dobrém, zmocnil se mladé Leonory násilím. Odo s druÏinou se vydal

dceru hledat a stopy jej pfiivedly právû na nedalek˘ hrad. Pustili se do

útoku, ale jejich síly byly nedostateãné. Dostalo se jim ov‰em neãe-

kané pomoci. Objevil se sám Pradûd s poãetn˘m zástupem horsk˘ch

skfiítkÛ, ktefií vzali hrad zteãí. Jifií z Weissen‰tejnu se uch˘lil na vûÏ

a hrozil, Ïe Leonoru probodne. V tu chvíli vrhl Pradûd po loupeÏní-

kovi kámen, kter˘ jej srazil z vûÏe. Zatímco se jeho tûlo roztfií‰tilo

o skály, Leonoru skfiítkové zachránili. Zajímav˘ je závûr legendy, kde

se pí‰e, Ïe hrad byl pobofien pány z Vrbna v 16. století.

Obrazem dávné historie jsou nejen zbytky hradu, ale i jméno boãní-

ho vrcholu Medvûdího vrchu, kterému se fiíká LoupeÏník. V sedle

mezi obûma vrcholy se nachází stará lovecká chata naz˘vaná Jánská.

Ta je v‰ak mimo znaãenou cestu.

Miroslav Kobza: Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Fota: zdroj cs.wikipedia.org a Zdenûk Michálek, turistika.cz

Duby jsou nádherné, ko‰até a aÏ na v˘jimky statné stromy, vzbu-

zující v ãlovûku obdiv. Mnoh˘m dávají impuls k zastavení nejen

estetickému, ale i pfiem˘‰livému. Jsou to také stromy dlouhovû-

ké: zatímco bfiíza se mÛÏe doÏít 100–120 let a buk kolem 400 let,

u dubÛ je to 700 let, u nûkter˘ch druhÛ i pfies 1000 let,

v˘jimeãnû aÏ 1500. Velmi vitální je napfi. dub letní (Q. robur),

kter˘ patfií do skupiny ãtyfi na‰ich domácích dubÛ (spolu s du-

bem zimním, p˘fiit˘m a cerem). Z nich nejhojnûj‰í je dub zimní

(Q. petraea), kter˘ pfiirozenû roste i na R˘mafiovsku. Zbylé dva

druhy se pro své stanovi‰tní podmínky omezují jen na jiÏní

Moravu, kam okrajovû zasahují jejich areály z jihu, resp. od

Stfiedomofií.

Duby lze rozeznat uÏ podle koruny, bezpeãnû je poznáme podle la-

loãnatû vykrajovan˘ch listÛ, které se ov‰em druh od druhu li‰í nejen

tvarem, ale i velikostí. Neomyln˘m rozpoznávacím znakem jsou

v‰ak jejich plody – Ïaludy. Ty sedí v tzv. ãí‰ce (‰upinaté nebo ostni-

té), z níÏ po dozrání vypadávají. Jsou pak vyhledávány zvûfií a ptac-

tvem coby potrava, stejnû jako je tomu u buku. Na rozdíl od jeho

plodÛ vám v‰ak Ïaludy nebudou chutnat.

Dub letní roste pfieváÏnû v níÏinách, je kostrou tvrdého luÏního lesa

(opak mûkkého luhu), coÏ odpovídá jeho nárokÛm na úrodnost

a vlhkost pÛdy. Je uplatÀován také na zpevÀování rybniãních hrází

a je i vysazován jako strom okrasn˘. Pokud je vysazen mimo svá pÛ-

vodní stanovi‰tû,

kde má optimál-

ní podmínky, jeho

vitalita nejspí‰ bu-

de sníÏena a strom

nedosáhne bûÏné

mohutnosti, která

je u nûkter˘ch je-

dincÛ úctyhodná

– napfiíklad Kní-

Ïecí dub v pfiírod-

ním parku Niva

Dyje mezi Led-

nicí a Bfieclaví má

obvod osm metrÛ.

V níÏinách a pa-

horkatinách pÛ-

vodnû vytváfiel

lesní porosty –

doubravy, které

v‰ak ãlovûk roz-

ru‰il ke svému 

osídlení. Jeho

dfievo má vynika-

jící vlastnosti (to

se t˘ká i nûkte-

r˘ch jin˘ch druhÛ dubu), je nejpevnûj‰í a zároveÀ nejpruÏnûj‰í,

znaãnû trvanlivé, a to i ve vodû. Je pouÏíváno na parkety, náby-

tek, sudy aj.

Dub zimní, právû tak jako ostatní duby, je nároãn˘ na svûtlo. K dob-

rému v˘voji v‰ak potfiebuje na rozdíl od pfiedchozího druhu su‰‰í

stanovi‰tû, a to ve stupni pahorkatiny a podhÛfií. Také vytváfií lesní

porosty, ale pfieváÏnû jen smí‰ené, nejãastûji to jsou habrové doub-

ravy. Jedna taková roste na samém okraji nejjiÏnûj‰ího v˘bûÏku

R˘mafiovska (vrch V˘hledy nad Val‰ovsk˘m Dolem), jinak dub zim-

ní roste roztrou‰enû v lesích Sovinecka a tu a tam najdete nûkter˘

i na obvodu R˘mafiova.

Do mûstské zelenû byly vysazeny oba druhy, zimní i letní. Nacházejí

se v areálu nemocnice, ve Flemmichovû zahradû, v obou parcích

u budovy b˘valé Jednoty, nad matefiskou ‰kolou u Revoluãní ulice,

v parku u kaple V Lipkách a snad i jinde. Na sídli‰ti Pfiíkopy bylo

vysázeno ãtrnáct dubÛ letních. Nebudou z nich ale rozloÏité stromy,

protoÏe jde o kultivary, jejichÏ vûtve smûfiují pod ostr˘m úhlem

vzhÛru, ãímÏ nápadnû pfiipomínají topoly ãerné vla‰ské. Duby stej-

nû jako mnohé jiné dfieviny se pûstují v nûkolika formách. Této se fií-

ká pyramidální nebo téÏ jehlancovitá. Takov˘ dub, uÏ vzrostlej‰í,

najdete také uvnitfi sídli‰tû ulic Bartákovy – Sokolovské – Julia

Sedláka.

Na R˘mafiovsku byly vyhlá‰eny za památné dva druhy dubu zimní-

ho: ve Îìárském Potoce u Relaxy a v Dolní Moravici u hasiãské

zbrojnice, kter˘ je v‰ak kfiíÏencem s dubem letním!

Jak uÏ bylo fieãeno, za dubem cerem (Q. cerris) a dubem p˘fiit˘m

zvan˘m ‰ípák (Q. pubescens) byste museli na jiÏní Moravu ãi na jiÏ-

ní Slovensko, pfiípadnû dále na jih. Oba druhy jsou nároãné na svût-

lo a teplo, av‰ak ne na pÛdu. Ta mÛÏe b˘t i kamenitá a vysychavá.

Spolu s dal‰ími xerotermními rostlinami vytváfií tzv. ‰ípákové doub-

ravy, jejichÏ zbytky se tu a tam zachovaly na jiÏní Moravû (napfi.

Pálava, Pouzdfianská step) a jsou souãástí lesostepí a skalních leso-

stepí. Zatímco cer dorÛstá do v˘‰e aÏ 30 m, ‰ípák je podstatnû men-

‰í, dvoutfietinov˘ aÏ poloviãní, a mÛÏe vytváfiet i kefiovité formy.

Kromû uveden˘ch druhÛ byly (ãi jsou) u nás vysazovány duby jiné

provenience, spí‰e do parkÛ neÏ jako lesní dfieviny. Z nich nejãastûj-

‰í je dub ãerven˘ (Q. rubra), kter˘ máme i v R˘mafiovû (u autobuso-

vého nádraÏí a jinde) a kter˘ i zplaÀuje. Pochází ze Severní Ameriky

a poznáme ho podle velk˘ch listÛ s ostnitû zubat˘mi laloky. Z ostat-

ních druhÛ jsou to je‰tû dub bahenní (Q. palustris) a dub ‰arlatov˘

(Q. coccinea) ze Severní Ameriky, dub velkokvût˘ (Q. macranthera)

z Asie a dub uhersk˘ (Q. frainetto) z jiÏní Evropy a Turecka.

Rod Quercus je v Evropû zastoupen asi 20 druhy, na celém svûtû je

jich pfiibliÏnû 200. Foto a text: Milo‰ Zatloukal
(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.)

Vyprávûní o stromech
Dub – Quercus

Zajímavosti z pfiírody

Dub letní v Horním Harrachovû
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Stfielecká skupina MSS (Morav‰tí sportovní

stfielci) je sloÏena z aktivních stfielcÛ, ktefií se 

úãastní soutûÏí âeského stfieleckého svazu

(âSS) a Slovenského stfieleckého svazu (SSS),

b˘val˘ch aktivních stfielcÛ, ktefií ve skupinû tré-

novali po dobu nejménû dvou let, a jejich fan-

klubu (rodiãÛ, prarodiãÛ, sourozencÛ…, ktefií

jsou ãinnosti skupiny nápomocni). Podmínkou

pro zafiazení stfielce do skupiny je v˘konnost na

úrovni 1. v˘konností tfiídy. Stfielci jsou registro-

váni v rÛzn˘ch stfieleck˘ch klubech. Vût‰ina je z klubu SSK

Bfiidliãná, dal‰í jsou z SSK RoÏnov, pfiípadnû z Dukly PlzeÀ.

V roce 2019 se soutûÏí aktivnû úãastnilo ‰est stfielcÛ a stfielkyÀ.

Nejv˘raznûji se fiadu let prosazuje Matûj Rampula. Matûj je jedním

z nejvût‰ích juniorsk˘ch talentÛ âSS v pistolov˘ch disciplínách.

V minulém ‰kolním roce ukonãil studium na na‰em gymnáziu a pfie-

stoupil z SSK Bfiidliãná do Dukly PlzeÀ. Je ãlenem reprezentaãního

A t˘mu a jeho zábûr disciplín je ‰irok˘. SoutûÏí ve tfiech mezinárod-

ních kulov˘ch maloráÏn˘ch disciplínách, dále v mezinárodní vzdu-

chové pistoli a ve ãtyfiech národních disciplínách, u kter˘ch je pfied-

poklad, Ïe by se v prÛbûhu ãasu mohly prosadit i na mezinárodní scé-

nû (národní disciplíny kopírují pfiíslu‰né mezinárodní kulové discip-

líny, av‰ak se vzduchov˘mi pistolemi). Ve v‰ech maloráÏn˘ch dis-

ciplínách patfií Matûj Rampula k nejlep‰ím v Evropû.

Vzhledem k tomu, Ïe se mistrovství svûta v pistolov˘ch disciplínách

loni nekonalo, je nejvût‰ím Matûjov˘m úspûchem v roce 2019 stfiíbr-

ná medaile v disciplínû standardní pistole z mistrovství Evropy 

v italské Bologni a titul mistra Evropy v druÏstvech v téÏe disciplínû.

Ve sportovní pistoli byl pát˘ a v rychlopalné pistoli, která se mu ne

zcela podafiila, patnáct˘. 

Z dal‰ích mezinárodních závodÛ stojí za zmínku vítûzství v obou zá-

vodech v polské Wroclawi, kde se na konci bfiezna sjíÏdí „rychlopal-

nická“ ‰piãka z celé Evropy, dále vítûzství v konkurenci devatenácti

státÛ na mezinárodních závodech olympijsk˘ch nadûjí HOPES, 

ãi 6. místo ve svûtovém poháru v Mnichovû.

Na mistrovství âR získal Matûj titul mistra v pûti disciplínách, ve

dvou byl druh˘ a pouze ve sportovní pistoli nedosáhl na medaili, byl

ãtvrt˘. Je také akademick˘m mistrem âR a vítûzem ãeského poháru

ve spojené kategorii s muÏi.

Dûvãata jsou v‰echna ãlenkami SSK Bfiidliãná a soutûÏí se úãastnila

v disciplínû sportovní pistole a ve ãtyfiech disciplínách vzduchové pi-

stole. V Ïensk˘ch kategoriích je stálicí ãeské a slovenské stfielecké

‰piãky Jitka JeÏková. Ta si v‰ak své zafiazení do reprezentace pfiíli‰

neuÏila. Dlouhodobû je na pracovní stáÏi v zahraniãí, a tak se soutû-

Ïí úãastnila pouze v úvodu roku. Nastoupila jen na mistrovství âR ve

vzduchové pistoli, kde ve finále skonãila sedmá, a na mistrovství SR,

kde získala titul mistra ve standardní vzduchové pistoli, ve sportovní

vzduchové pistoli byla druhá a ve vzduchové pistoli ãtvrtá.

Jaroslava JeÏková konãila studium na V·, a tak se soutûÏí úãastnila

na rozdíl od Jitky pfieváÏnû aÏ v závûru roku. Získala tfietí místo na

mistrovství âR ve standardní vzduchové pistoli, ve sportovní vzdu-

chové pistoli byla ãtvrtá. Na mistrovství SR vystfiílela titul ve spor-

tovní vzduchové pistoli. Ve vzduchové pistoli byla ve finále sedmá.

V dorosteneck˘ch kategoriích na vrcholové úrovni soutûÏí tfii dûvãa-

ta. Barbofie Holubové se na ãeské scénû pfiíli‰ nedafiilo. Na MâR ob-

sadila 14. místo ve vzduchové pistoli a 10. místo ve sportovní pisto-

li. V âeském poháru talentované mládeÏe ve stejn˘ch disciplínách

skonãila devátá, resp. ‰está. Mnohem úspû‰nûj‰í byla na Slovensku,

kde ve vzduchové pistoli skonãila druhá a ve standardní vzduchové

pistoli tfietí. Zvítûzila také ve tfiech ze ãtyfi závodÛ slovenské extrali-

gy. Dafiilo se jí i na nejdÛleÏitûj‰ím moravském závodû GP Bílovce,

kde skonãila druhá.

Nejvût‰í v˘konnostní vzestup zaÏily v roce 2019 obû nejmlad‰í stfiel-

kynû, dorostenky Vendula Gerhardová a Vendula Sochorová.Vendy

Bilance stfielecké skupiny MSS pfii Gymnáziu a SO· R˘mafiov za rok 2019

Sport
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Gerhardová na poãátku roku na MâR ve vzduchové pistoli obsadila

13. místo, její ãas v‰ak pfii‰el v letní sezónû. V prvním kole moravské

ãásti âPTM v Ostravû suverénnû zvítûzila v obou sv˘ch disciplínách

a bez problému se kvalifikovala do ãeského finále soutûÏe v Plzni.

Zde se jí ve vzduchové pistoli moc nedafiilo, skonãila aÏ desátá, ale

v‰e si vynahradila tfietím místem v disciplínû sportovní pistole. Na

MâR mûla v disciplínû sportovní pistole velkou smÛlu, kdyÏ kvÛli

závadû na zásobníku zbranû skonãila aÏ desátá. Nejvût‰í úspûchy pfii-

‰ly na MâR ve víceranné vzduchové pistoli. V disciplínách stan-

dardní vzduchové pistole sahala po zlatu, ale jedna pozdní rána, a tím

pádem zapoãítaná nula ji posunula na druhé místo. Ve sportovní

vzduchové pistoli skonãila ãtvrtá. Ve v‰ech sv˘ch disciplínách pak

získala titul mistra âR v druÏstvech.

Ve slovenské Lize talentované mládeÏe (LTM) získala ze ãtyfi závo-

dÛ tfii druhá místa.V závûru sezóny byla Vendy zafiazena do ãtvefiice

závodnic reprezentaãní kategorie M (mládeÏ) pro rok 2020.

Venda Sochorová na MâR skonãila ve vzduchové pistoli z na‰ich do-

rostenek nejlépe – na 12. místû. Ve sportovní pistoli byla ãtrnáctá.

V âPTM se probojovala do finále ve vzduchové pistoli, kde skonãi-

la dvacátá. Také Venda nejlépe zastfiílela na MâR ve víceranné pi-

stoli, kde skonãila v disciplínách standardní vzduchové pistole tfietí

a ve sportovní vzduchové pistoli druhá. Ve ãtyfiech závodech sloven-

ské LTM získala jedno druhé a tfii tfietí místa.

·tefan Jano‰Èák, Gymnázium a SO· R˘mafiov

Od fiíjna do prosince bûÏel maratón osmi základních kol Aerobic Tour:
v ·umperku, Prostûjovû, Ostravû, Tlumaãovû, Otrokovicích, Uherském
Hradi‰ti, Hodonínû a Uherském Ostrohu. Do soutûÏí AET se zapojilo dvacet zá-
vodnic ze SK Studio Sport a Zdraví R˘mafiov, zku‰en˘ch i úpln˘ch nováãkÛ. 
V kategorii 7–8 let Barbora Matûjková, Terezie Papcunová, Nela

Pfiecechtûlová, Isabel Olejárová, Klára Novotná, v kategorii 9–10 let

Tereza Jahodová, Julie Fidlerová, Adéla Matûjková, Nikol Prstková,

Alena Krmenãíková, Viktorie Hrudníková, Michaela Burianová, v kate-

gorii 11–13 let Markéta Zhánûlová, Michaela Bergerová, Krist˘na

Maceãková, Natálie Krupová, Adéla Ondfiejová, Karolína ·urkalová

a v kategorii 14–17 let Tereza âloveãková a Klára Vlãková. V základ-

ních kolech vybojovala na‰e dûvãata 2x 1. místo, 6x 2. místo, 4x 3. mís-

to, 2x 4. místo, 8x 5. místo, 6x 6. místo a 19x finálové umístûní.

Do finálového kola 12. ledna 2020 v Otrokovicích se probojovalo 

19 r˘mafiovsk˘ch závodnic, na závodní plochu v‰ak nastoupilo jen 

16 dûvãat. Také v tomto finálovém závodû slavil r˘mafiovsk˘ aerobik

úspûchy. Tereza âloveãková vybojovala 1. místo, Isabel Olejárová 

2. místo, Nikol Prstková 3. místo a Terezie Papcunová 4. místo. 

Gratulujeme vítûzÛm, dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m závodnicím

a trenérkám za dobrou práci. Podûkování patfií také obûtav˘m rodi-

ãÛm za spolupráci a mûstu R˘mafiov za finanãní podporu.

Fotografie a v˘sledky jednotliv˘ch kol najdete nawww.face-

book.com/SK.SSaZ.Rymarov.

Fota a text: Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK

Finále v Otrokovicích uzavfielo sérii úspû‰n˘ch závodÛ Aerobic Tour

V sobotu 14. prosince se v tûlocviãnû

Gymnázia a SO· R˘mafiov uskuteãnilo

páté kolo Ryo ligy dûtí v singlech, kte-

rého se zúãastnilo 28 dûtí z R˘mafiova,

Bfiidliãné a novû i Vrbna pod Pradûdem.

Dûti byly rozdûleny do dvou vûkov˘ch kategorií. Hrálo se

·v˘carsk˘m systémem na pût kol, na dva sety do 11 bodÛ.

Umístûní v jednotliv˘ch kategoriích 
na prvních tfiech místech:

U 11 dívky:
1. Tereza Hnilová – 23 b.

2. Helena Kreãmerová – 12 b.

3. Libu‰e Machová – 12 b.

U11 chlapci:
1. EvÏen Va‰tík – 27 b.

2. Mikulá‰ Mach – 20 b.

3. Jan Loukota – 6 b.

U 15+ dívky:
1. Natálie Pinìáková – 21 b.

2. Petra Motalová – 18 b.

3. Tereza Tatou‰ková – 16 b.

U15+ chlapci:
1. Jan Hanu‰ – 28 b.

2. Jan Bátla – 21 b.

3. Luká‰ Bátla – 20 b.

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Ba-

decRyo za podpory mûsta R˘mafiova. Za pitn˘ reÏim patfií dík firmû

Amin, spol. s r. o. Foto a text: Michal Kaláb

5. kolo badmintonové Ryo ligy dûtí 2019 v singlech

7–8 let 9–10 let 11–13 a 14–17 let
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V sobotu 14. prosince se po skonãení dûtské Ryo ligy odehrálo rov-

nûÏ páté kolo Ryo ligy dospûl˘ch ve ãtyfihfie, kterého se zúãastnili

badmintonisté z R˘mafiova, Bfiidliãné, Bruntálu a Olomouce. Hrálo

se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m, na dva sety do 15 bodÛ s následn˘m

celkov˘m umístûním:

1. Tomá‰ Novák – Vladimír Leke‰ – 15 b.

2. Simona ·a‰inka – Radek ·a‰inka – 14 b.

3. Jarmila ·ustrová – Michal Kaláb – 11 b.

Badmintonová liga je pofiádána badmintonov˘m klubem SK Ba-

decRyo za podpory mûsta R˘mafiova. Michal Kaláb

5. kolo badmintonové Ryo ligy dospûl˘ch 2019 ve ãtyfihfie

Dne 19. ledna pofiádal t˘m HC SVâ Vlãata na r˘mafiovském zimním

stadionu hokejov˘ turnaj pro roãníky 2010 a 2011. Hrálo se na tfietinû

kluzi‰tû, 3+1, 24 minut, kdy po minutû docházelo k povinnému stfií-

dání celé trojky. Pfiijely t˘my z Uniãova, Olomouce, ·umperku,

Moravské Tfiebové a dva t˘my z Opavy. R˘mafiovsk˘ t˘m byl doplnûn

hráãi z polského Opole, protoÏe v této vûkové kategorii zatím nemají

Vlãata dostateãnou hráãskou základ-

nu. Kluci se velmi rychle sehráli, coÏ

potvrzuje i prÛbûh a v˘sledky turnaje.

R˘mafiovsk˘ t˘m pod vedením trenérÛ

Josefa Îivãáka, Miroslava Mervy

a Václava Vláska zaãal turnaj remízou

s HC Orlíci Uniãov 3:3. Následovala

v˘hra s ãerven˘m t˘mem HC Slezan

Opava 6:4 a v˘hra nad HK Mladí Draci

·umperk 11:3. Jedinou prohru na‰i

hráãi zaznamenali s bíl˘m t˘mem HC

Slezan Opava 2:3. T˘m HC Olomouc

kluci porazili 5:2 a poslední zápas s HC

Slovan Moravská Tfiebová také vyhrá-

li, a to 7:1. V̆ sledkem bylo umístûní na

R˘mafiovská Vlãata vybojovala na hokejovém turnaji stfiíbro

Celkové v˘sledky Ryo ligy dûtí v singlech pro rok 2019 v jednotliv˘ch kategoriích, kdy se zapoãítává úãast jednotlivce na minimálnû dvou

turnajích:

U 11 dívky:
1. Tereza Hnilová

2. Michaela Bartozelová

3. Silvie Jablonãíková

U 11 chlapci:
1. Robert Casciani

2. EvÏen Va‰tík

3. Bohuslav Vykoukal

U 15+ dívky:
1. Petra Motalová

2. Lucie Kalábová

3. Natálie Pinìáková

U15+ chlapci:
1. Jan Hanu‰

2. Luká‰ Bátla

3. Jan Bátla Michal Kaláb

Ryo liga dûtí 2019 v singlech

Mladí r˘mafiov‰tí hokejisté pfiebírají medaile a pohár za druhé místo

HC SVâ Vlãata R˘mafiov - Orlíci Uniãov

HC SVâ Vlãata R˘mafiov - HC Slovan Moravská Tfiebová
Odpoãívat se musí umût i na
stfiídaãce

HC SVâ Vlãata R˘mafiov - HC Slezan Opava

Vlãata R˘mafiov s trenéry a rodiãi
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skvûlém druhém místû. Z vítûzství se radovali hráãi HC Slezan Opava

bílá, na tfietím místû se umístilo druÏstvo HC Orlíci Uniãov. 

KaÏd˘ t˘m si pfiivezl slu‰nou fanou‰kovskou základnu rodiãÛ, tak-

Ïe v‰echny zápasy byly provázeny mohutn˘m skandováním.

Poãasí nám pfiálo. Kluci si nejen uÏili hokej pod otevfien˘m nebem,

ale nûktefií si také postavili svého prvního leto‰ního snûhuláka.

Dûkujeme v‰em, ktefií se podíleli na zdárném prÛbûhu turnaje – roz-

hodãím, rodiãÛm a za pfiípravu stravy pracovnicím jídelny pfii Z·

R˘mafiov. Také dûkujeme mûstu R˘mafiovu za finanãní podporu.  

Ing. Lenka Vavfiiãková, fota: JiKo

V˘sledková tabulka Winter ClassicR˘mafiov – turnaj ÏákÛ roã. 2010–2011

hokejov˘ servis
R˘mafiovská obrliga je v plném proudu

Také tuto sezónu hrají t˘my z R˘mafiova a okolí na zimním stadionu

v R˘mafiovû obrligu, od leto‰ní sezóny pod nov˘m vedením Vlastimila

Samsona. Hraje v ní sedm muÏstev: HC Horní Mûsto, SK Slovan

A R˘mafiov, SK Slovan B R˘mafiov, HC Predators Bfiidliãná, HC

Kovo‰rot Moravia, HC Vikingové a Stafií páni R˘mafiov. V právû probí-

hající základní ãásti se ve dvou kolech utká kaÏd˘ s kaÏd˘m, pfiibliÏnû

od poloviny února pak hokejisty ãeká play-off. 

âtyfii nejlep‰í t˘my si to vzájemnû rozdají o první pfiíãky, bude hrát Ïeb-

fiíãkovû první t˘m se ãtvrt˘m a tfietí s druh˘m. Vítûzové tûchto zápasÛ se

poté utkají o zlato a poraÏení o bronz.

Také hráãi ménû úspû‰n˘ch t˘mÛ z pá-

tého aÏ sedmého pofiadí Ïebfiíãku se do-

ãkají svého play-off.

Tabulky ukazují v‰echny dosavadní v˘-

sledky zápasÛ a souãasné Ïebfiíãkové

pofiadí sedmi hrajících t˘mÛ. Aktuální

informace o obrlize sledujte na facebo-

okov˘ch stránkách hospody Na Kluzi‰ti

a na webov˘ch stránkách www.ahl.cz.
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âtyfii hokejové t˘my kategorie mlad‰ích ÏákÛ sedm˘ch tfiíd se 3. led-

na setkaly na zimním stadionu v R˘mafiovû, aby pomûfiily síly na vzá-

jemném turnaji. Vítûzi se stali hráãi Mountfield Hradec Králové, kte-

fií ani jednou neprohráli. Druhé místo získali mladí hokejisté z HC

Olomouc, následovaní HK KromûfiíÏ na tfietím místû a vítûznou listi-

nu turnaje uzavfieli HCM Warriors Brno.

Hráãi i diváci si na turnaji pofiádaném vedením HC Olomouc ve spo-

lupráci s hospodou Na Kluzi‰ti uÏili v˘bornou atmosféru, pro hoke-

jisty to navíc byla moÏnost zahrát si Winter Classic pod ‰ir˘m nebem.

Podívat se na nû pfii‰lo pfiibliÏnû sto divákÛ.

Jedinou ‰patnou stránkou akce bylo to, Ïe nefungovala rolba, a to

zrovna v nejnevhodnûj‰í den. Bûhem turnaje totiÏ snûÏilo, dûti tak

musely hrát v napadaném snûhu, a dokonce i jejich rodiãe pomáhali

odklízet sníh, aby mohl turnaj pokraãovat. Aãkoliv byli s turnajem

v‰ichni spokojení, povaÏovali organizátofii za velkou ‰kodu, Ïe byly

zápasy takto naru‰eny.

Hokejov˘ turnaj mlad‰ích ÏákÛ nabídl skvûlou podívanou

Domácí proti pfiespolním, dovednostní soutûÏe a ti nejlep‰í z t˘mÛ. Tak vypa-
dalo 18. ledna All-Star utkání r˘mafiovské obrligy na zimním stadionu
v R˘mafiovû. Hráãi ze v‰ech hokejov˘ch t˘mÛ obrligy se se‰li, aby si proti
sobû zahrála dvû muÏstva vytvofiená tûmi nejlep‰ími z domácích a pfiespol-
ních t˘mÛ. 
V̆ hru nakonec se skóre 5:4 vydfiel t˘m tvofien˘ z domácích celkÛ, 

aãkoliv pfiespolní druÏstvo se nemûlo za co stydût. Utkání mûlo kla-

sicky tfii tfietiny, které ov‰em oproti bûÏnému hokejovému zápasu 

trvaly pouze deset minut.

Oba t˘my mûly b˘t vytvofieny z trojic nejlep‰ích hokejistÛ jednotli-

v˘ch celkÛ obrligy – dvou útoãníkÛ a jednoho obránce, z dÛvodu ne-

pfiítomnosti nûkter˘ch hráãÛ ov‰em mûly v All-Star utkání nûkteré t˘-

my vût‰í zastoupení. „V‰em se to moc líbilo, bohuÏel se utkání ne-

mohli zúãastnit v‰ichni hráãi. I proto bychom chtûli akci zopakovat,“
zmínil jeden z hráãÛ a organizátor akce Vlastimil Samson. Akce by

se ideálnû znovu konala po skonãení sezóny, nûkolik dní pfied od-

stranûním ledu z kluzi‰tû, nic ov‰em není najisto domluvené.

Je‰tû pfied utkáním si hráãi vyzkou‰eli, kdo je nejlep‰í ve tfiech do-

vednostních soutûÏích – jak rychle dokonãí jedno kolo na ãas, kdo

zvládne dát nejtvrd‰í ránu pukem a kdo dovede na branku stfiílet nej-

pfiesnûji. SoutûÏní ãásti se zúãastnili v‰ichni pfiítomní hokejisté.

Nejrychlej‰ím bruslafiem byl s ãasem 16:37 vtefiin Karel Táborsk˘.

Nejtvrdûji dokázal vystfielit Kamil Sekáã, kdyÏ mu byla namûfiena

stfiela o rychlosti 127 kilometrÛ za hodinu. Stfiílel také nepfiesnûji

a zároveÀ nejrychleji, z deseti pokusÛ trefil z pûti terãÛ tfii, a to za

14:47 vtefiin.

Hokejové t˘my z r˘mafiovské obrligy se pochlubily sv˘mi nejlep‰ími hráãi

Utkání Krajské ligy muÏÛ Jihomoravského a Zlínského kraje mezi Uniãovem
a KromûfiíÏí vidûli diváci 7. prosince na zimním stadionu v R˘mafiovû. Vítûzství
si domÛ nakonec odvezli hráãi KromûfiíÏe, kdyÏ Uniãov porazili 2:4.
Ani jeden z celkÛ nemûl na kluzi‰ti ideální podmínky. Nejdfiíve pr‰elo,

následnû snûÏilo, oba t˘my se ov‰em s úskalími, která s sebou utkání

pod ‰ir˘m nebem nesou, vypofiádaly dobfie. V první tfietinû se pfiitom

zdálo, Ïe ‰tûstí pfieje spí‰e Uniãovu a Ïe si po své zdej‰í poráÏce 4:6

s Horním Bene‰ovem v roce 2016 pfiipí‰e na r˘mafiovském kluzi‰ti v˘-

hru. Na konci tfietiny totiÏ bylo skóre 2:1 pro domácí t˘m, kdyÏ se hned

v prvních deseti minutách trefil nejdfiív Chytil a následnû Vrána.

Je‰tû ke konci první tfietiny ov‰em dal hostÛm sv˘m gólem ‰anci

Jelínek. Hokejisté KromûfiíÏe se malé jiskry nadûje chopili s nad‰ením,

nedovolili hráãÛm Uniãova uÏ ani jeden gól a naopak sami skórovali ve

druhé tfietinû, kdyÏ ·Èastn˘ s Knápkem pfiidali kaÏd˘ po jednom gólu.

Ke konci zápasu v˘sledek definitivnû potvrdil v klasické pfiesilovce tre-

fou Gazda.

Zápas nav‰tívilo 205 platících divákÛ, vstupenky byly slosovatelné

a ‰est ‰ÈastlivcÛ získalo ceny od spoleãnosti Holba. Uspofiádání Winter

Classic mezi krajsk˘mi t˘my domluvilo vedení hospody Na Kluzi‰ti

a uniãovského t˘mu,

kter˘ jiÏ atmosféru zá-

pasu pod ‰ir˘m nebem

okusil. „Máme tady
led na tfii mûsíce, tak 
se snaÏíme, abychom 
alespoÀ jednou mûsíã-
nû uspofiádali Winter
Classic. Teì to vy‰lo
s Uniãovem a jednáme
i s dal‰ími,“ vyjádfiil se

Vlastimil Samson za

hospodu Na Kluzi‰ti.

Winter Classic mezi Uniãovem a KromûfiíÏí vidûlo pfies dvû stû divákÛ

-01-2020  29.1.2020 14:58  Stránka 40



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 1/2020

41

JiÏ tfietí roãník turnaje v rybníkovém hokeji, ve kterém si to na men-

‰í plo‰e kluzi‰tû vzájemnû rozdají t˘my o tfiech hráãích, uvidí diváci

v sobotu 8. února na zimním stadionu v R˘mafiovû. Turnaj probûhne

pfiibliÏnû od 9:30 do 13:30. Zúãastní se jej jak t˘my z obrligy, tak

kdokoliv dal‰í, kdo chce zkusit ‰tûstí. Zájemci se mohou aÏ do dne

pfied turnajem pfiihlásit v hospodû Na Kluzi‰ti.

Hokejov˘ servis pfiipravila, Bc. Michaela NároÏná
Fota: archiv Vlastimil Samson

Diváci v R˘mafiovû uvidí dal‰í roãník rybníkového hokeje

Star‰í pfiípravka sloÏená z roãníkÛ 2009 a 2010 navazuje na své star‰í pfied-
chÛdce a také slaví úspûchy v zimní halové sezónû.
Zatím jsme se zúãastnili tfií turnajÛ, ze kter˘ch jsme pfiivezli jedno

druhé a jedno tfietí místo. První turnaj jsme odehráli v hale ve

·ternberku, kterou velice dobfie známe a odkud jsme vÏdy dokázali

odvézt velice pûkná umístûní. Z tohoto turnaje jsme si odvezli druhé

místo s celkov˘m skóre 21:4. Nejlep‰ím stfielcem turnaje se stal ná‰

hráã Radim Pfiecechtûl s 9 góly.

Dal‰í turnaj jsme odehráli v Senicích na Hané. Tady se nám moc ne-

dafiilo, nakonec jsme obsadili 7. místo.

Vydafien˘ turnaj jsme odehráli v Ostravû. Turnaj o Pohár rytífie Vítka

pofiádala Akademie Vítkovice a úãastnily se ho kvalitní t˘my

z Ostravska: Poruba, Baník Ostrava, Hluãín,

Vítkovice, Petfikovice a dal‰í. Turnaj byl rozdûlen do

dvou skupin. 

Ná‰ t˘m se postupnû utkal s Havífiovem (prohráli jsme

4:2), Vítkovice jsme porazili 6:5, Petfikovice 4:1

a Ostravu jih 5:1.V tabulce jsme obsadili druhé místo

a postoupili do semifinále, kde jsme hráli s t˘mem

Baníku o postup do finále. S Baníkem jsme prohráli

8:4. Byl to velice pûkn˘ zápas, na‰i kluci byli jediní,

ktefií Baníku v jednom zápase dali ãtyfii góly. O tfietí

místo jsme se utkali opût s t˘mem Havífiova, kterému

jsme vrátili poráÏku ze skupiny a porazili ho jedno-

znaãnû 7:1. O góly se postarali Radim Pfiecechtûl 5x,

Tomá‰ Mazánek 1x, Ludûk ·imko 1x. Musím pochvá-

lit rodiãe, ktefií nás doprovázeli na turnaj a povzbuzo-

vali ná‰ t˘m hlasit˘m skandováním.

Jednoho turnaje ve ·ternberku se zatím zúãastnil pou-

ze roãník 2010 pod vedením trenéra Luìka ·imko.

Turnaj jednoznaãnû vyhráli s celkov˘m skóre 18:0.

TurnajÛ se zúãastnili: ·tûpán PeÀáz, Radim Pfiecechtûl,

Robert Casciani, Ludûk ·imko, Tomá‰ Mazánek,

Martin Vavfiiãka, EvÏen Va‰tík, Tomá‰ Zifãák, Jifií

V‰etiãka a Martin Cicko.

Radim Pfiecechtûl, foto: Petra Pfiecechtûlová

Star‰í pfiípravka R˘mafiova úspû‰ná v zimní halové sezónû i v novém roce

Hráãi t˘mu Univerzity Palackého v Olomouci, hrající novû pod zá‰titou
Univerzitní ligy ledního hokeje, se v nové lize a nov˘ch dresech opût pfied-
staví na ledû r˘mafiovského stadionu. Proti AkademikÛm PlzeÀ, ktefií zastu-
pují Západoãeskou univerzitu v Plzni a Lékafiskou fakultu Univerzity Karlovy
v Plzni, si zahrají v pondûlí 3. února od 18:00.
Hráãi Univerzity Palackého v Olomouci jsou ãtvrt˘m t˘mem v po-

fiadí tabulky Univerzitní ligy ledního hokeje, Akademici PlzeÀ mo-

mentálnû zaujímají sedmé místo. Oba celky se spolu v sezónû

2019/2020 stfietli zatím pouze jednou, Univerzita Palackého vyhrála

s pomûrem 6:1. 

DruÏstvo, které se je‰tû loni naz˘valo University Shields a hrálo

v Evropské univerzitní hokejové lize, bylo v R˘mafiovû minul˘ rok

úspû‰né. Hráãi Olomouce porazili 3:2 v prodlouÏení t˘m Diplomats

Pressburg z Bratislavy a diváci se doãkali skuteãnû napínavého ho-

keje. Pokud spolu t˘m Univerzity Palackého a Akademici PlzeÀ

svedou podobnou bitvu, mají se hokejoví fanou‰ci z R˘mafiova na

co tû‰it.

Univerzitní liga ledního hokeje vznikla v souãasné sezónû

2019/2020 pod âeskou asociací univerzitního hokeje. Jejím hlavním

cílem je pfiispût k vût‰ímu rozvoji univerzitního hokeje v âeské re-

publice. Hraje v ní osm t˘mÛ zastupujících jednu ãi více ãesk˘ch

univerzit. Kromû AkademikÛ PlzeÀ a HC Univerzity Palackého

v Olomouci zde hrají také Engineers Prague, HC Masaryk

University, Black Dogs Budweis, UK Hockey Prague, BO Ostrava

Vítkovice Steel a také VUT Cavaliers Brno. Vítûz play-off nad hla-

vu pozvedne PalachÛv pohár.

Do R˘mafiova opût zavítá 
univerzitní hokej

Na fotce chybí zranûn˘  EvÏen Va‰tík.
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Soukromá fiádková inzerce
• Koupím garáÏ – pouze prodej, ne pronájem. Nejlépe v okolí uli-

ce Vûtrná. Volejte na tel. ã.: 732 887 493 nebo pi‰te na e-mail: 

simekjakuboo@gmail.com.
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R e k l a m a
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo 

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
bude v prodeji od 28. 2. 2020

Uzávûrka pro fiádné vydání

je v pátek 21. 2. 2020 

do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

2/2020

Servis sluÏeb

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

po–pá 16:00–21:00, so–ne  10:00–21:00

Od 3. 2. do 13. 3. 2020
bude ve v‰ední dny otevfieno od 14:00 do 21:00

Dûti do 3 let zdarma, zv˘hodnûné rodinné vstupné.
Vstupné pro seniory – vûk sníÏen na 58 let.

Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 
v˘‰e 500 korun za osobu.

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

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, ãt, 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 (v tento 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:
11. a 25. 2., 10. a 24. 3., 7.a 21. 4., 5.a 19. 5., 2. a 16. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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