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Starosta seznámil podnikatele 
se zámûry mûsta

Mûstská knihovna pfiipravila pro dûti 
i vefiejnost lekci muzikoterapie 

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor slaví 
30 let

SluÏby SeniorTAXI budou roz‰ífieny

Ve Flemmichovû zahradû se konal
Koláãkov˘ závod

ročník XXII .
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Zástupci mûsta pfiivítali nové obãánky

Zleva Jan Tammo Strnadel, Vojta Jano‰Èák, Valerie Sedláãková, AneÏka Bûãáková, Matûj Weiner, Emilly Vlásková

Michal Plí‰ek, Amálie Macková, Franti‰ek Kmínek, Annabel Jaro‰ová, Viktor Walak, Julie Matochová Fota: JiKo
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RyÏovi‰tû a Stará Ves udrÏují tradici masopustu 

Fota: JiKo
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XI. mezinárodní zimní sraz turistÛ

Slavnostní zahájení srazu turistÛ pfied SVâ R˘mafiov Následující den se mnozí vydali na bûÏkách po hfiebenech JeseníkÛ

Po nároãn˘ch túrách pfii‰li turisté veãer do SVâ na besedu
o Jeseníkách, kterou vedl kurátor bruntálského muzea Igor Horni‰er

Nûktefií si v areálu kempu Indiana v Janovicích vyzkou‰eli zimní tá-
bofiení

V kostele sv. archandûla Michaela nav‰tívili úãastníci srazu m‰i sva-
tou a koncert R˘mafiovského chrámového sboru

V sobotu byl v SVâ pfiipraven slavnostní rozluãkov˘ veãer s pfiedáním
srazové ‰tafety vedení polsk˘ch turistÛ Fota: JiKo a Jana Krajãová

Zájemci se vydali s kurátorem Mûstského muzea R˘mafiov Michalem Vyhlídalem na komentovanou prohlídku mûsta a nav‰tívili pfiitom 
i expozice o textilnictví v budovû Hedvy âESK¯ BROKÁT
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Mûsto R˘mafiov pfiivítalo ve dnech 30. ledna aÏ 2. února 2020 turist-

ky a turisty v‰ech generací na XI. mezinárodním zimním srazu turis-

tÛ. Pro úãastníky byly pfiipraveny bûÏkafiské i pû‰í trasy, pfiíznivci

sjezdového lyÏování mûli k dispozici nedaleké skiareály v Malé

Morávce, v Karlovû, ve Staré Vsi i v Dolní Moravici. LyÏafiské trasy

v Hrubém Jeseníku byly zvoleny tak, aby poskytly moÏnost v˘bûru

délky a pfiev˘‰ení pro vyslovenû rekreaãní bûÏkafie a Turistick˘ oddíl

mládeÏe (TOM, lidovû „tomíci“) i pro nároãné a kondiãnû dobfie pfii-

pravené turisty. Je‰tû ve stfiedu 29. ledna se zdálo, Ïe snûhové pod-

mínky budou ideální.

Sraz byl zahájen v podveãer 30. ledna pfied Stfiediskem volného ãasu

v R˘mafiovû. Starosta Ludûk ·imko pfiivítal úãastníky, zdravice pro-

nesli Vratislav Chvátal, pfiedseda Klubu ãesk˘ch turistÛ (KâT), Anna

Kri‰tofová, místopfiedsedkynû Klubu slovensk˘ch turistÛ (KST),

a Edmund Brzozowski, ãlen lyÏafiské sekce Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). 

BohuÏel uÏ ve ãtvrtek nastala prudká zmûna poãasí, v˘raznû se otep-

lilo a sníh se zaãal ztrácet pfied oãima. Organizátofii museli hledat ná-

hradní fie‰ení. Horská sluÏba Jeseníky v pátek ráno nedoporuãila v˘-

jezd na hfiebenové trasy kvÛli silnému nárazovému vûtru a sníÏené vi-

ditelnosti. VyuÏita tak byla zvlá‰tû místa kolem b˘valé Alfredovy

chaty a kolem Skfiítku a navzdory mokrému snûhu si mnozí úãastní-

ci zalyÏovali. Obdobné podmínky trvaly v sobotu, a tak bylo nutné

zmûnit vedení tras. Zdatní úãastníci absolvovali trasu z Ovãárny na

âervenohorské sedlo a zpût, nûktefií vystoupali aÏ na Pradûd. Mnoho

turistÛ vyuÏilo pfiipravené pû‰í trasy, zejména Vychodilovu stezku

kolem Strálku, trasu na Re‰ovské vodopády a ze Skfiítku do

R˘mafiova.

Zájemci mohli absolvovat prohlídku mûsta s v˘kladem, nav‰tívili

mûstské muzeum a jeho externí expozice o textilnictví v budovû zá-

vodu Hedva âESK¯ BROKÁT, s. r. o. ¤ada úãastníkÛ nav‰tívila m‰i

svatou a koncert R˘mafiovského chrámového sboru v kostele svatého

archandûla Michaela. Toto setkání zakonãil duchovní správce r˘ma-

fiovské farnosti, dûkan Franti‰ek Zehnal, krátk˘m vlastivûdn˘m pfie-

hledem, coÏ turisté velmi ocenili. Souãástí srazu bylo téÏ zimní tábo-

fiení v Kempu Indiana v Janovicích u R˘mafiova.

Na sobotním spoleãenském veãeru po krátkém taneãním vystoupení

a westernové ukázce práskání biãem pfiedali Zdenûk Cabalka, mí-

stopfiedseda KâT, Petr Holu‰a, pfiedseda KâT, oblasti Moravsko-

slezské, a starosta R˘mafiova Ludûk ·imko srazovou ‰tafetu pofiada-

telÛm pfií‰tího zimního srazu turistÛ, ãlenu vedení PTTK Jacku

Potockiemu, kter˘ pozval v‰echny úãastníky do Beskidu Sadeckiego

na XII. mezinárodní zimní sraz turistÛ, jenÏ se uskuteãní ve dnech

2.–5. 2. 2022.

Místopfiedsedkynû KST Anna Kri‰tofová následnû pfiedala symbolic-

kou ‰tafetu slovensk˘ch zimních srazÛ Ernestu Rusnákovi, kter˘ po-

zval v‰echny pfiítomné na 53. zimní sraz slovensk˘ch turistÛ do

Levoãe ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2021. 

Zimního srazu v R˘mafiovû se zúãastnilo 775 turistÛ, z toho 53 ãlenÛ

TOM z âeska i Slovenska. 

Lze prohlásit, Ïe sraz byl pfieváÏnû srazem slovensk˘m (více neÏ 

82 %), sloven‰tina byla sly‰et na kaÏdém kroku. Nejvzdálenûj‰ím

klubem byl KST Brzda Vinné a nejvíce úãastníkÛ pfiijelo z v˘chod-

ního Slovenska (Sabinova, Ko‰ic, Stropkova, Bardejova ad.).

Velké podûkování za pomoc a podporu patfií vedení Moravskoslez-

ského kraje, vedení a pracovníkÛm mûsta R˘mafiova, Stfiediska vol-

ného ãasu R˘mafiov, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1, i Gymnázia a SO·

R˘mafiov za kvalitní ubytovací moÏnosti a v˘borné stravování ve

‰kolní jídelnû.

Obrovské podûkování patfií v‰em organizátorÛm z odborÛ KâT

Bfiidliãná, R˘mafiov, Krnov, Kopfiivnice, Slezsk˘ turista, Slezsk˘

Tomík, Nová HuÈ Ostrava, Tfiinec, ale i dal‰ím, ktefií se podíleli na

klidném prÛbûhu setkání a bez jejichÏ pomoci by se tak velká akce

nemohla uskuteãnit.

Ing. Bfietislav Boháã, pfiedseda organizaãního ‰tábu

V R˘mafiovû si dalo sraz 
na osm stovek turistÛ
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Ve ãtvrtek 13. února se ve velkém sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov konalo desáté fiádné zasedání zastupitelstva. Na programu-

byl komentáfi k pfiedbûÏn˘m v˘sledkÛm hospodafiení za rok 2019

a v˘hled hospodafiení mûsta k 31. prosinci 2020 vãetnû rozpoãtov˘ch

opatfiení, dále návrh hospodafiení Bytermu na rok 2020 a povûfiení

místostarostky Lenky Vavfiiãkové funkcí zástupce mûsta ve spole-

ãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek v domech na námûstí Svobody

ã. 1 a 3 a na Sokolovské ulici ã. 38 a 40. 

Zastupitelé rozhodli o uzavfiení vefiejnoprávních smluv o zaji‰Èování v˘-

konu pÛsobnosti Mûstské policie R˘mafiov s obcemi Velká ·táhle

a RyÏovi‰tû. Spoleãnû s obcemi Dolní Moravice, Jifiíkov, Malá Morávka,

Horní Mûsto, Tvrdkov, Malá ·táhle, Stará Ves a mûstem Bfiidliãnou se

spolupráce Mûstské policie R˘mafiov bude t˘kat deseti obcí. 

Zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí dotace ve v˘‰i 920 000 ko-

run Diakonii âCE, stfiedisku v R˘mafiovû, na zaji‰tûní peãovatelské

sluÏby pro obãany R˘mafiova a místních ãástí, dále dotace ve v˘‰i

290 000 korun téÏe organizaci na zaji‰tûní nákladÛ spojen˘ch s po-

bytem obãanÛ R˘mafiova v Domovû odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici a dotace 50 000 korun Spoleãnosti pro podporu lidí s men-

tálním postiÏením (SPMP) âR, poboãnému spolku R˘mafiov.

Z jednání zastupitelstva

Mûsto R˘mafiov provozuje od 1. fiíjna 2019 sluÏbu SeniorTAXI pro

seniory star‰í 70 let nebo drÏitele prÛkazu ZTP, ZTP/P. UÏivatelem

sluÏby mÛÏe b˘t obãan s trval˘m pobytem na území mûsta R˘mafiova

vãetnû místních ãástí Harrachova, Edrovic, Janovic, Jamartic, Ondfie-

jova a Stránského. Seniofii mohou SeniorTAXI vyuÏít ‰estkrát do mû-

síce v pracovní dny od 6:30 do 15:00 pro cesty na vybraná místa

v R˘mafiovû a jeho místních ãástech. Za cestu platí 20 korun v rámci

R˘mafiova a 25 korun pfii cestû do nebo z místních ãástí.

Pfii hodnocení nákladovosti sluÏby za tfii mûsíce roku 2019 bylo zji‰-

tûno, Ïe nás sluÏba stála celkem 10 600 korun, pfiiãemÏ na cel˘ rok je

v rozpoãtu mûsta na SeniorTAXI vyãlenûna ãástka 200 tis. korun.

Z tohoto dÛvodu zastupitelé znovu otevfieli otázku rozsahu poskyto-

van˘ch sluÏeb. Pfii znalosti pfiání seniorÛ bylo rozhodnuto, Ïe nebu-

deme omezovat nástupní/v˘stupní místa sluÏby SeniorTAXI konkrét-

ními adresami. Tato zmûna bude platit jiÏ od 1. bfiezna, a seniofii tak

budou mít moÏnost si zajet tfieba nakoupit nebo se potkávat v pohod-

lí sv˘ch domovÛ. Nadále platí, Ïe nástupním anebo v˘stupním mís-

tem musí b˘t bydli‰tû seniora.

Pfiedpokládáme, Ïe po maximálnû ‰esti mûsících fungování roz‰ífiené

sluÏby SeniorTAXI provedeme dal‰í vyhodnocení její nákladovosti

a pfiípadnû pfiistoupíme k dal‰ím úpravám.

Ing. Lenka Vavfiiãková, místostarostka

SluÏby SeniorTAXI budou roz‰ífieny

Od 1. listopadu do 31. prosince 2019 mohly

zájmové organizace, zapsané spolky a dal‰í

Ïadatelé podávat Ïádosti o pfiíspûvek z rozpo-

ãtu mûsta v rámci ProgramÛ podpory zájmo-

v˘ch aktivit. Mûsto pfiijalo dvaadvacet Ïádostí,

které plánovaly realizaci aktivit s celkov˘mi

náklady ve v˘‰i 908 210 korun a poÏadovaly

pfiíspûvek v celkové v˘‰i 568 620 korun.

Zastupitelstvo schválilo rozdûlení pfiíspûvkÛ v celkové v˘‰i 433 000 ko-

run a ocenûní úspûchÛ reprezentantÛ mûsta na soutûÏích poskytnutím

darÛ v celkové v˘‰i 72 000 korun.

Ocenûn˘m reprezentantÛm budou ceny pfiedány na slavnostním vy-

hlá‰ení v pátek 6. bfiezna v 17:00 ve velkém sále Stfiediska volného

ãasu.

Pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta v rámci ProgramÛ podpory zájmov˘ch aktivit

Aktuálnû z mûsta

V úvodu jednání blahopfiál starosta Ludûk ·imko zastupitelÛm Jifiímu
Tauferovi, Ladislavu Îilkovi, Vítûzslavu ·opíkovi a Tomá‰i Köhlerovi
k narozeninám
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Od 1. listopadu do 31. prosince 2019 mohly sportovní organizace, za-

psané spolky a dal‰í Ïadatelé podávat také Ïádosti o pfiíspûvek z roz-

poãtu mûsta v rámci ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu.

Mûsto R˘mafiov pfiijalo v Programech I.–III. pûta‰edesát Ïádostí, kte-

ré plánovaly realizaci aktivit s celkov˘mi náklady ve v˘‰i 13 588 701

korun a poÏadovaly pfiíspûvek v celkové v˘‰i 4 579 100 korun.

V‰echny pfiijaté Ïádosti splÀovaly ve‰keré náleÏitosti. 

Zastupitelstvo schválilo rozdûlení pfiíspûvkÛ v celkové v˘‰i

4 220 000 korun a ocenûní úspûchÛ reprezentantÛ mûsta na sportov-

ních akcích poskytnutím darÛ v celkové v˘‰i 86 000 korun.

Ocenûn˘m sportovcÛm budou ceny pfiedány na slavnostním vyhlá‰e-

ní v pátek 6. bfiezna v 17:00 ve velkém sále Stfiediska volného ãasu.

Pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta v rámci
ProgramÛ podpory tûlov˘chovy a sportu v R˘mafiovû
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Foto a text: JiKo, zdroj materiály ZM
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Starosta Ludûk ·imko a místostarostka Lenka Vavfiiãková se ve ãtvrtek 
20. února se‰li v hotelu Slunce s místními podnikateli. 
Starosta pfiivítal na dvû desítky pfiedstavitelÛ r˘mafiovsk˘ch firem

a v krátkosti pfiiblíÏil souãasn˘ v˘voj ve mûstû, zejména pak pfiípra-

vu budoucích investic. Informoval také o stûÏejních investicích, kte-

ré mûsto jiÏ zrealizovalo, ale hovofiil také o tûch, které mûsto bude re-

alizovat v leto‰ním roce. Seznámil zástupce firem s pfiipravovan˘m

Strategick˘m plánem mûsta do roku 2030, ke kterému probûhla i be-

seda s obãany mûsta.

Starosta podûkoval podnikatelÛm za to, Ïe se úãastní investiãních 

akcí a sami se zapojují do nejrÛznûj‰ích programÛ, popfiál jim pevné

zdraví, ‰tûstí, prosperitu a aby se jim v regionu dafiilo. Po oficiální

ãásti setkání nav‰tívili r˘mafiov‰tí podnikatelé rodinn˘ pivovar

Morous, kter˘ je souãástí hotelu Slunce a vyslechli si z úst sládka

Karla Poli‰enského, jak se vyrábí napfiíklad jedenácti nebo dvanácti

stupÀové pivo.

Setkání podnikatelÛ pokraãovalo neformální diskusí. Zástupci firem

se vzájemnû informovali o problémech v jednotliv˘ch oborech.

Shodli se na tom, Ïe pro nûkteré profese je doslova zázrak sehnat pra-

covní sílu patfiiãné odbornosti. Fota a text: JiKo

Starosta seznámil podnikatele se zámûry mûsta

I. etapa – ãtvrtek 9. dubna 2020 od 8:00
– místní ãásti Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské

II. etapa – sobota 18. dubna 2020 od 8:00
– R˘mafiov: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíãkova, Národní,

Radniãní, Jungmanova, Máchova, Ml˘nská, Komenského,

Husova, nám. Míru, ·kolní nám., Pfiíkopy, Rudé armády,

Opavská, Harrachov, Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní,

Dukelská, Úvoz, tfi. HrdinÛ, Tomá‰e Matûjky, Lipová, OkruÏní,

NádraÏní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na

Vyhlídce, 8. kvûtna a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové ob-

lasti vyjmenovan˘ch ulic.

III. etapa – sobota 25. dubna 2020 od 8:00
– R˘mafiov: nám. Svobody, ulice K. âapka, Divadelní, Bartákova,

Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská,

1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova, Sokolovská,

J. Fuãíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornomûstská, Lidická,

Vûtrná a ostatní ulice, které náleÏejí do spádové oblasti vyjmenova-

n˘ch ulic.

Objemn˘m odpadem se rozumí takov˘ komunální odpad, kter˘ 

nelze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ komu-

nální odpad. Jde pfiedev‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré

koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, je pfiedají 

osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., pouze v re-
cyklaãním dvofie a odpadovém centru.
Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-

cyklaãním dvofie a v odpadovém centru, smûsn˘ komunální odpad
do popelnic nebo kontejnerÛ k tomu urãen˘ch.

Recyklaãní dvÛr na Palackého ulici: po–pá 13:00–17:00

Odpadové centrum na ulici 8. kvûtna: po–pá 6:00–16:30

so 8:00–13:00 

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!

Fyzická osoba, která se dopustí pfiestupku proti vefiejnému pofiádku

podle § 5 odst. 1 písm. g) zákona ã. 251/2016 Sb., o nûkter˘ch pfie-

stupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, mÛÏe b˘t potrestána pokutou

aÏ do v˘‰e 50 000 korun. Ing. Irena Orságová, fota: archiv MûS

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují
termíny mobilního svozu objemného odpadu

Starosta Ludûk ·imko informuje o aktuálním dûní ve mûstû Sládek Karel Poli‰ensk˘ (zcela vpravo) pfiiblíÏil v˘robu piva Morous
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov

STAROSTA MùSTA R¯MA¤OV VYHLA·UJE
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb. o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na pozici referenta/referentky odboru regionálního rozvoje – technik investic

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 01. dubna 2020 popfi. dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou 

Pracovní úvazek: 1,0 

Platová zafiazení: 10. platová tfiída – v souladu se

zákonem ã. 262/2006 Sb., záko-

ník 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, 

+ osobní pfiíplatek

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém za-

mûstnaneck˘ch v˘hod,

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4

a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona

ã. 312/2002 Sb., o úfiednících 

územních samosprávn˘ch celkÛ

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

PoÏadované vzdûlání: 
• min. stfiední vzdûlání stavebního smûru s maturitní zkou‰kou

(zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon); popfi.

• min. stfiední vzdûlání technického smûru s maturitní zkou‰kou

(zákon ã. 561/2004 Sb., ‰kolsk˘ zákon), s min. praxí 1 rok

v investiãní v˘stavbû; popfi.

• ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo magis-

terském studijním oboru stavebního smûru nebo vy‰‰í odbor-

né vzdûlání stavebního smûru (zákon ã. 111/1998 Sb., zákon

o vysok˘ch ‰kolách); popfi. 

• ukonãené vysoko‰kolské vzdûlání v bakaláfiském nebo magis-

terském studijním oboru technického smûru nebo vy‰‰í odbor-

né vzdûlání technického smûru (zákon ã. 111/1998 Sb., zákon

o vysok˘ch ‰kolách), s min. praxí 1 rok v investiãní v˘stavbû;

Jiné poÏadavky:
• dobrá znalost práce na PC (zejména v programech Microsoft

Office, internet)

• samostatnost, peãlivost, dÛslednost, organizaãní a koordinaãní

schopnosti, schopnost t˘mové práce, odolnost vÛãi stresu,

V̆ hodou (není podmínkou):

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B

• znalost rozpoãtování a cenové soustavy stavebních prací,

• orientace v zákonû ã. 134/2016 Sb., o zadávání vefiejn˘ch za-

kázek, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, 

• orientace v zákonû ã. 128/2000 Sb., o obcích (o obecním zfií-

zení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• komplexní zabezpeãení investiãních akcí mûsta, zastupování

investora zejména pfied dotãen˘mi orgány státní správy, zaji‰-

tûní projektové pfiípravy, kontrolní a administrativní ãinnost ve

vztahu k investiãním akcím, 

• dozorování staveb,

• tvorba plánÛ investic a oprav,

• zpracování podkladÛ pro Ïádosti o dotace,

• pfiíprava v˘bûrov˘ch fiízení (pfiedmût plnûní, technické poÏa-

davky).

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb.
musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení po-

bytu, jde-li o cizího státního obãana,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamûst-

náních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kající se

poÏadavkÛ tohoto v˘bûrového fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích

státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhon-

nost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domov-

sk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením,

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

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

ly tohoto v˘bûrového fiízení.

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

Místo podání pfiihlá‰ky: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru

230/1, 795 01 R˘mafiov

ZpÛsob podání: na v˘‰e uvedené adrese osobnû v podatelnû ne-

bo po‰tou oznaãené „V̆ bûrové fiízení referent/referentka regio-

nálního rozvoje – Neotvírat“, doruãeno nejpozdûji v den stano-

vené lhÛty pro podání pfiihlá‰ky.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 13. 3. 2020

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

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

kdykoliv v jeho prÛbûhu. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude

uchazeãÛm oznámeno písemnû aÏ po ukonãení v˘bûrového fií-

zení. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fií-

zení vznikly.  Souhlas se zpracováním osobních údajÛ je zve-

fiejnûn a dostupn˘ ke staÏení na webov˘ch stránkách mûsta:

www.rymarov.cz. 

Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními 

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

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá vedoucí odboru regio-

nálního rozvoje Ing. Miroslav Sigmund, tel. 554 254 316, popfi.

personalistka Ing. Ivana Nûmcová, tel. 554 254 122.

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

Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na obsazení pracovního místa podle zákona 

ã. 553/1991 Sb. o obecní policii a zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zfiízení), v platném znûní

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

na obsazení dvou pozic stráÏník/stráÏnice Mûstské policie R˘mafiov

Místo v˘konu práce: Mûsto R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0 

Platová zafiazení: 7. platová tfiída – stráÏník ãekatel

– do doby získání osvûdãení o spl-

nûní stanoven˘ch odborn˘ch

pfiedpokladÛ, 8. platová tfiída 

– v souladu se zákonem

ã. 262/2006 Sb., zákoník práce

a nafiízením vlády ã. 341/2017 Sb.,

o platov˘ch pomûrech zamûstnan-

cÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû,

v‰e ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 

+ zvlá‰tní pfiíplatek + moÏnost pfii-

znání osobního pfiíplatku,

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém za-

mûstnaneck˘ch v˘hod,

Popis pracovní ãinnosti:
StráÏník mûstské policie plní úkoly dle ustanovení § 2 zákona 

o obecní policii, jako zejména:

• pfiispívá k ochranû a bezpeãnosti osob a majetku,

• dohlíÏí na dodrÏování pravidel obãanského souÏití,

• dohlíÏí na dodrÏování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a nafiízení obce,

• se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvlá‰tním zákonem

na dohledu na bezpeãnost a plynulost provozu na pozemních ko-

munikacích,

• se podílí na dodrÏování právních pfiedpisÛ o ochranû vefiejného

pofiádku a v rozsahu sv˘ch povinností a oprávnûní stanoven˘ch

tímto nebo zvlá‰tním zákonem ãiní opatfiení k jeho obnovení,

• se podílí na prevenci kriminality v obci,

• provádí dohled nad dodrÏováním ãistoty na vefiejn˘ch prostran-

stvích v obci,

• odhaluje pfiestupky, jejichÏ projednávání je v pÛsobnosti obce,

• poskytuje za úãelem zpracování statistick˘ch údajÛ Mini-

sterstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na poÏádání údaje 

o obecní policii.

Zákonné poÏadavky na zájemce:
(dle § 4 zákona ã. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znûní): 

• státní obãan âeské republiky,

• fyzická osoba star‰í 18 let,

• bezúhonnost,

• zdravotní zpÛsobilost,

• stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou,

• spolehlivost,

• osvûdãení o splnûní stanoven˘ch odborn˘ch pfiedpokladÛ.

Jiné poÏadavky na zájemce:
PoÏadované znalosti a dovednosti:

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, aktivní fiidiãská praxe,

• dobrá fyzická kondice,

• odolnost vÛãi stresu, samostatnost a flexibilita

• zbrojní prÛkaz skupiny D v˘hodou.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce bude 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,

• kontaktní údaje: telefonní ãíslo a e-mailovou adresu,

• datum a podpis uchazeãe.

V˘ãet dokladÛ, které zájemce k písemné pfiihlá‰ce pfiiloÏí: 
• Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamûstná-

ních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kající se poÏa-

davkÛ tohoto v˘bûrového fiízení,

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,

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

• ãestné prohlá‰ení o bezúhonnosti ve smyslu ust. § 4a odst. 1

písm. b), c) zákona ã. 553/1991 Sb. o obecní policii s odkazem na

ust. § 4a odst. 2 tohoto zákona, které nesmí b˘t star‰í 3 mûsícÛ,

• ãestné prohlá‰ení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 zá-

kona ã. 553/1991 Sb. o obecní policii s odkazem na ust. 

§ 4b odst. 2, 4 tohoto zákona, které nesmí b˘t star‰í 3 mûsícÛ,

• ãestné prohlá‰ení o zdravotní zpÛsobilosti dle pfiílohy ã. 3 vy-

hlá‰ky ã. 444/2008 Sb. o zdravotní zpÛsobilosti uchazeãe o za-

mûstnání stráÏníka, ãekatele a stráÏníka obecní policie,

• ovûfienou kopii platného osvûdãení MVâR pro v˘kon povolání

stráÏníka, pokud takové osvûdãení uchazeã vlastní,

• souhlas se zpracováním poskytnut˘ch osobních údajÛ pro úãely

tohoto v˘bûrového fiízení.

Místo podání pfiihlá‰ky: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru

230/1, 795 01 R˘mafiov.

ZpÛsob podání: na v˘‰e uvedené adrese osobnû v podatelnû nebo

po‰tou oznaãené „V˘bûrové fiízení stráÏník Mûstské policie

R˘mafiov – Neotvírat“, doruãeno nejpozdûji v den stanovené lhÛty

pro podání pfiihlá‰ky.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. 3. 2020  

Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového fií-
zení zafiazeny.

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

liv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno písemnû

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

úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly. 

Souhlas se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûn a dostupn˘ ke

staÏení na webov˘ch stránkách mûsta: www.rymarov.cz. 

Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními úda-

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

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

ta mûsta R˘mafiov, tel.: 554 254 130 popfi. Ing. Lenka Vavfiiãková,

místostarostka mûsta R˘mafiov, tel: 554 254 131.

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

STAROSTA MùSTA R¯MA¤OVA VYHLA·UJE
v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
na pozici redaktora/redaktorky R˘mafiovského horizontu

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: 11. 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

Nabízíme: moÏnost získání bytu, systém za-

mûstnaneck˘ch v˘hod

PoÏadavky:
• vzdûlání: minimálnû stfiedo‰kolské s maturitní zkou‰kou; vy‰-

‰í odborné nebo vysoko‰kolské Ïurnalistického nebo lingvis-

tického zamûfiení v˘hodou,

• praxe v ti‰tûn˘ch nebo elektronick˘ch médiích v˘hodou,

• velmi dobré komunikaãní schopnosti, profesionální vystupo-

vání a odolnost vÛãi stresu, odpovûdnost a preciznost, dÛ-

slednost pfii dodrÏování právních pfiedpisÛ, organizaãní

schopnosti,

• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC,

• schopnost kultivovaného psaného projevu,

• pfiehled o regionálním dûní,

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B,

• znalost principÛ fungování vefiejné správy v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti: 
• redaktor odpovídá za tvorbu obsahu, tisk, vydání a distribuci

R˘mafiovského horizontu v souladu se schválen˘mi Zásadami

pro ti‰tûná a elektronická média mûsta R˘mafiova, tematick˘m

plánem a pokyny vedoucího,

• pfiipravuje zprávy, ãlánky a reportáÏe pro R˘mafiovsk˘ hori-

zont (ve zkrácené verzi i pro www stránky mûsta),

• zaji‰Èuje zpravodajské ãinnosti,

• pfiipravuje podklady pro publikaci v ti‰tûn˘ch i elektronick˘ch

médiích,

• zaji‰Èuje jednodu‰‰í v˘tvarné, grafické, fotoreportérské a tech-

nické práce,

• zabezpeãuje fiádkovou i plo‰nou inzerci v R˘mafiovském hori-

zontu,

• zaji‰Èuje distribuci R˘mafiovského horizontu v síti prodejcÛ,

pfiedává podklady pro vyúãtování prodeje periodika,

• zpracovává tematick˘ plán redakce a kontroluje jeho dodrÏo-

vání,

• koordinuje ãinnosti spojené s vydáváním R˘mafiovského hori-

zontu, odpovídá za soulad s platnou legislativou,

• nese pfiímou odpovûdnost za pravdivost, vãasnost a objektiv-

nost zvefiejnûn˘ch informací, pokud nejde o pfiíspûvky vyjad-

fiující stanovisko mûsta,

• buduje pfiíznivou image mûsta R˘mafiova, cílenou redakãní

prací se podílí na pojmenovávání a potírání negativních jevÛ

ve mûstû,

• odpovídá za vyváÏenost novin,

• spolupracuje s redaktorem elektronick˘ch médií na dal‰í pro-

pagaci mûsta a jeho organizací.

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

• datum a místo narození uchazeãe,

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe, 

• místo trvalého pobytu uchazeãe,

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení po-

bytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: 
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch

znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘-

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,

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

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

ly tohoto v˘bûrového fiízení.

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

Místo podání pfiihlá‰ky: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru

230/1, 795 01 R˘mafiov

ZpÛsob podání: na v˘‰e uvedené adrese osobnû v podatelnû ne-

bo po‰tou v obálce oznaãené „V̆ bûrové fiízení redaktor/redak-

torka R˘mafiovského horizontu – Neotvírat“, doruãené nejpozdû-

ji v den stanovené lhÛty pro podání pfiihlá‰ky.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 9. bfiezna 2020
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdy-

koliv v jeho prÛbûhu.

Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm oznámeno píse-

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

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

souhlasu se zpracováním osobních údajÛ je zvefiejnûno a dostup-

né ke staÏení na úfiední desce mûsta: www.rymarov.cz. Po ukon-

ãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘-

pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Leona Pleská, vedoucí

odboru ‰kolství a kultury Mûstského úfiadu R˘mafiov, tel.:

554 254 160, e-mail: pleska.leona@rymarov.cz.

Ing. Ludûk ·imko, v. r., starosta mûsta R˘mafiova
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Kradli naftu a náfiadí
V noci z 8. na 9. února do‰lo ke dvûma krádeÏím pohonn˘ch hmot

a pracovního náfiadí. V lese na katastru obce Stará Ves neznám˘ pa-

chatel odãerpal 80 litrÛ nafty z palivov˘ch nádrÏí lesního tûÏebního

stroje a odcizil i náfiadí, hadice a LED svûtla. ZpÛsobil ‰kodu za více

neÏ 13 tisíc korun. Ke druhé krádeÏi do‰lo v hale zemûdûlské farmy

v Horní Moravici. Po vloupání do skfiínûk zamûstnancÛ pachatel od-

cizil pracovní náfiadí a z osmi traktorÛ a tfií nakladaãÛ odãerpal pfii-

bliÏnû tisíc litrÛ nafty. ZpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i bezmála 58 tisíc korun.

Jakékoli informace, které by vedly ke zji‰tûní pachatelÛ nebo k nále-

zu odcizen˘ch vûcí a pohonn˘ch hmot, lze telefonicky sdûlit, i ano-

nymnû, na r˘mafiovské policejní ãíslo 974 731 751.

Nehody na namrzl˘ch silnicích
Na pfielomu ledna a února do‰lo na R˘mafiovsku k nûkolika doprav-

ním nehodám kvÛli snûhu a ledu na vozovce. 77let˘ fiidiã renaultu

dostal smyk v zatáãce mezi Václavovem a Malou ·táhlí. Vyjel ze sil-

nice a auto pfievrátil pfies stfiechu. ¤idiã i jeho 55letá spolujezdkynû

utrpûli lehãí zranûní. ·koda dosáhla v˘‰e 30 tisíc korun. Krátce pfied

pÛlnocí 30. ledna havaroval 19let˘ fiidiã fordu pfii cestû do Tvrdkova.

V zatáãce dostal smyk na namrzlé vozovce a narazil do stromu. Byl

lehce zranûn, ‰koda byla vyãíslena na 50 tisíc korun. K dal‰í nehodû

do‰lo 5. února v Bfiidliãné. Na zledovatûlé silnici se dostal do smyku

40let˘ fiidiã nákladního vozu Daf s návûsem a narazil do betonového

oplocení. ·koda se vy‰plhala na 200 tisíc korun. Následujícího dne

bourala 44letá fiidiãka v seatu pfii jízdû od Ondfiejova na Val‰Ûv DÛl.

I ona dostala v zatáãce smyk, pfiejela do protismûru a narazila do sva-

hu, kde se vÛz pfievrátil na stfiechu. ¤idiãka vyvázla bez zranûní, ‰ko-

da dosáhla ãástky 111 tisíc korun.

Opil˘ senior stfiízlivûl na záchytce
Ve stfiedu 12. února kolem pÛlnoci na‰la r˘mafiovská policejní hlídka

pfied restaurací u zimního stadionu leÏet 73letého muÏe. Pfii dechové

zkou‰ce mu policisté namûfiili 1,9 promile alkoholu. ProtoÏe senior

nebyl schopen chÛze, rozhodli se jej odvézt k vystfiízlivûní na proti-

alkoholní záchytnou stanici v Opavû. por. Bc. René âernohorsk˘

Vypro‰Èovací speciál, automobilov˘ jefiáb a kontejnero-
vá mobilní dílna se vydaly ve stfiedu 5. února z ostrav-
ské stanice Hasiãského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje na pomoc kamionu uvízlému ve snûhu
mezi Malou ·táhlí a Václavovem.
Kamion zapadl˘ ve snûhové závûji zablokoval na

nûkolik hodin silnici I/11 a musela jej vyprostit

speciální hasiãská technika z Ostravy. Doprava byla v obou smûrech

zastavena a policisté ji odklánûli pfies Bfiidliãnou.

Ostrav‰tí hasiãi museli pfied vypro‰Èováním kamionu, kter˘ blokoval ce-

lou ‰ífii silnice, demontovat nûkolik pruhÛ boãních svodidel v délce asi

10 metrÛ. Spolupracovali s nimii hasiãi z bruntálské stanice HZS MSK.

V 14:30 se kamion podafiilo vyprostit a silnici znovu zprÛjezdnit. 

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

Speciální technika z Ostravy zasahovala u uvízlého kamionu

Popadané stromy na celém území na‰eho regionu, tfii tisíce odbûratelÛ bez
proudu, zastavená traÈ Val‰ov – R˘mafiov a nûkolik dopravních nehod, to je
bilance vichfiice Sabine, která se nevyhnula ani R˘mafiovsku.
Témûfi ãtyfii sta v˘jezdÛ mûli na kontû moravskoslez‰tí profesionální

a dobrovolní hasiãi kvÛli orkánu Sabine od nedûlního do stfiedeãního

podveãera (9.–12. února). Zásahy se t˘kaly zejména stromÛ popada-

n˘ch na silnice a Ïelezniãní traÈ. Vlakové spojení mezi Val‰ovem

a R˘mafiovem bylo na nûkolik hodin zastaveno, neÏ se hasiãÛm po-

dafiilo stromy z koleji‰tû odstranit. Napilno mûli také dopravní poli-

cisté, ktefií fie‰ili nûkolik nehod. Energetici zasahovali u ‰esti váÏn˘ch

poruch v okolí R˘mafiova – v Malé ·táhli, Dolní Moravici a ve

Stránském. Bez proudu se doãasnû ocitly pfiibliÏnû tfii tisíce odbûra-

telÛ. JiKo

Orkán Sabine zasáhl i R˘mafiovsko

Hasiãi v terénu

Ilustraãní foto, zdroj: Lesy âR
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U tûÏk˘ch zranûní tfiiatfiicetiletého bûÏkafie a tfiináctiletého sjezdafie 
se 13. února odpoledne v Karlovû setkaly vrtulníky z Ostravy a Olomouce.

První hlá‰ení o úrazu pfii‰lo na stanici horské sluÏby v Karlovû ve ãtrnáct

hodin. „Do‰lo k pádu mladého bûÏkafie, a to tak ne‰Èastnû, Ïe jsme mûli
podezfiení na zlomeninu nohy ve stehnû. To je velice bolestivé zranûní
a ztûÏuje transport, takÏe jsme se po konzultaci s dispeãinkem linky 155
Moravskoslezského kraje dohodli, Ïe k nám vy‰lou pro zranûného vrtul-
ník,“ uvedl k prvnímu zásahu Martin Chalupa z Horské sluÏby Jeseníky.

Ve chvíli, kdy vrtulník pfiilétal ke Karlovu, do‰lo v místním skiareálu

k druhé nehodû. „Tfiináctilet˘ lyÏafi vyjel mimo sjezdovou traÈ, podjel
pod vlekem a prudce narazil do sloupu elektrického vedení. I on si ná-
razem pfiivodil zfiejmû zlomeninu ve stehnû. I k nûmu byl povolán vrtul-
ník, tentokrát z Olomouce,“ doplnil Marek Konûrza, zasahující ãlen HS

Jeseníky.

V jednu chvíli tak u stanice horské sluÏby v Karlovû stály dvû heli-

koptéry. „Jejich lékafii a posádky se ale dohodly, Ïe si pacienty na
místû vymûní. BûÏkafi byl totiÏ z Olomoucka a chlapec má bydli‰tû
v Moravskoslezském kraji. Oba zranûní tak byli transportování k dal-
‰ímu o‰etfiení do nemocniãních zafiízení, které je pro jejich blízké lé-
pe dostupné,“ komentoval pfievoz Martin Chalupa.

Radek Zeman, tiskov˘ mluvãí Horské sluÏby âR
Foto: archiv HS Karlov

Dva vrtulníky zasahovaly soubûÏnû v Karlovû

Záchranáfii ZZS MSK uvedli v úter˘ 18. února do provozu patnáct nov˘ch 
plnû vybaven˘ch sanitních vozidel. Slavnostního setkání a tiskové konferen-
ce se v areálu IZS v Ostravû-Zábfiehu zúãastnili pfiedstavitelé Moravskoslez-
ského kraje, vedoucí pracovníci zdravotnické záchranné sluÏby, zástupci slo-
Ïek IZS a dal‰í pozvaní hosté.
„Moravskoslezsk˘ kraj, coby zfiizovatel záchranky, vkládá roãnû do té-
to pfiíspûvkové organizace stovky milionÛ korun. Investuje do jejího roz-
voje a obnovy majetku, aby mohla zaji‰Èovat kvalitní pfiednemocniãní
péãi pacientÛm. Vozov˘ park ZZS MSK, která je druhou nejvût‰í zá-

chrannou sluÏbou a jednou z nejvytíÏenûj‰ích v âeské republice, je nut-
né pravidelnû modernizovat, protoÏe sanitní vozidla záchranáfiÛ musí
b˘t v bezvadném technickém stavu a kdykoliv pfiipravena okamÏitû za-
sáhnout,“ fiekl hejtman Ivo Vondrák. Dodal, Ïe kraj letos pfiipravuje v˘-

bûrové fiízení na dodávku dal‰ích deseti sanitek za 37,5 milionu korun.

Jeden z nov˘ch vozÛ – speciál Mercedes-Benz Sprinter 4x4 – zamí-

fiil také do R˘mafiova. Po slavnostním pfiedání klíãÛ od vozidel nové

sanitní automobily odjely, aby se zapojily do své nároãné sluÏby pa-

cientÛm. PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ZZS MSK

R˘mafiovská záchranka dostala nové vozidlo

Záchranáfii v terénu

O víkendu 1. a 2. února v Náchodû probûhl dal‰í skvûl˘ roãník soutûÏ-

ní pfiehlídky Hvûzda Orientu. JiÏ po deváté se sjely orientální taneãnice

z celé âeské a Slovenské republiky. SoutûÏilo se v rÛzn˘ch stylech, vû-

kov˘ch i úrovÀov˘ch kategoriích a leto‰ní roãník vynikal mimofiádnû

silnou obsazeností i vysokou úrovní soutûÏících. Taneãní skupina

Annidia, která pÛsobí pod TS Neila SVâ R˘mafiov, letos poprvé soutû-

Ïila jak v dûtské, tak i dospûlé kategorii a nechala za sebou viditelnou

stopu. 

Sobota patfiila tradiãnû taneãnicím od pfied‰kolního vûku do 18 let.

SoutûÏilo se v sólech, duích a skupinách. Na‰e juniorská skupina Annidia

Juni byla silnû oslabena chfiipkovou epidemií – choreografii pro deset ta-

neãnic nakonec tanãilo 5 stateãn˘ch a musely jsme ze soutûÏe odvolat

i dvû dua. I tak si ale skupinov˘ Zánik ãasu v jejich podání vytanãil 6. mís-

to. Velkou radost nám udûlaly i sólistky, které absolvovaly premiéru.

Obrovská gratulace patfií Adéle La‰ákové. Se sv˘m sólov˘m Raqs Sharqi

vytanãila 3. místo v kategorii desetilet˘ch taneãnic. Poprvé soutûÏila také

Natálie Tichá, která obsadila 6. místo v klasice 12–14 let. Na 6. místû se

umístila také choreografie Never give up! v podání Lucie Kuglérové a to

v kategorii fusion 13–18 let. Adéla Jurkuláková se sv˘m ·tûstím vybojo-

vala 5. pfiíãku ve fusion do 12 let. 

Anniya a skupina Annidia zazáfiily na Hvûzdû Orientu 2020

Stfiedisko volného ãasu

¤idiãi pfiebírají klíãe od nov˘ch záchranáfisk˘ch vozÛ
Foto: archiv ZZS MSK

Nové vozidlo Mercedes-Benz Sprinter v areálu ZZS R˘mafiov
Foto: JiKo
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V nedûli, která patfiila dospûl˘m od

18 let, jsme s chfiipkov˘m oslabe-

ním pokraãovaly. Na‰e klasika

Umut Megancé v podání Annidie

Teen+ si z Náchoda odnesla 

4. pfiíãku a ná‰ kontroverzní, a pfie-

sto tolik milovan˘, Workoholismus,
obsadil 7. místo. Obû choreografie

soupefiily s taneãními t˘my profi 

úrovnû. V sólové kategorii dospû-

l˘ch nás reprezentovala trenérka

a choreografka Annidie – Anna

Anniya Cimbotová, která se vzhle-

dem k vrcholícímu zkou‰kovému

období na vysoké ‰kole rozhodla

soutûÏit na poslední chvíli.

V̆ sledky ukázaly, Ïe rozhodnutí

bylo správné. Anna získala 1. místo a titul Hvûzda Orientu pro rok 2020

v hlavní sólové kategorii – v úrovni profi. Tato soutûÏ byla dvoukolová,

kde v prvním kole taneãnice zvolily libovoln˘ styl, v pfiípadû Anny to

byl klasick˘ Raqs Sharqi. V druhém kole taneãnice soutûÏily v pfiede-

psaném stylu, kter˘m byl Tarab. V tomto stylu se nejvíce hodnotí síla

a hloubka emocí, jenÏ taneãnice dokáÏe v publiku vzbudit. Zde Anna

projevila své kouzlo a porota její vystoupení ohodnotila 198 body 

z 200 celkovû moÏn˘ch! Tak vysoké hodnocení bylo udûleno za celé

dva dny pouze dvakrát. Anna soutûÏila také v kategorii fusion a získala

se sv˘m jedineãn˘m stylem a choreografií YOU are Natural, all our
Feelings are! nádherné 2. místo. 

V rámci videosoutûÏe Hvûzdy Orientu 2020 jsme letos vyslaly dvû cho-

reografie, Annidia Juni svÛj fusion Zánik ãasu a Annidia Teen+ klasickou

choreografii Umut Megancé. Pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ, na kter˘ch se shodla

mezinárodní porota, nám v˘sledek pfii‰el neuvûfiiteln˘! Ve videosoutûÏi

zvítûzila choreografie Annidie Teen+, Umut Megancé, a na druhém místû

skonãil Zánik ãasu v podání Annidia Juni, kter˘ nechal za sebou choreo-

grafie dospûl˘ch taneãnic! Z v˘sledku máme obrovskou radost! 

Troufáme si fiíct, Ïe si celá Annidia soutûÏ ohromnû uÏila. Máme z toho

neskuteãnou radost, protoÏe právû to je v tanci nejdÛleÏitûj‰í – radost

z nûj. Moc dûkujeme v‰em taneãnicím z Annidie, které na Hvûzdu

Orientu 2020 vyjely, ale i tûm, které poctivû trénovaly, ale musely zÛ-

stat doma a léãit se. Veliké díky posíláme také rodinû Janáãov˘ch

a Koritarov˘ch, které pomohly s pfiepravou Annidie Teen+ do Náchoda

a zejména apartmánÛm Engelsberg, které finanãnû podpofiily dopravu

Annidie Juni. Dûkujeme taktéÏ SVâ R˘mafiov za finanãní podporu pfii

platbû startovného a v‰em ktefií nám drÏeli pûsti. UÏ teì se tû‰íme na

dal‰í roãník! Anna a Kamila Cimbotovy,
fota: Marian Jurkulák a Kamila Cimbotová

V sobotu 25. dubna se v R˘mafiovû uskuteãní kurz akvarelové malby.
Jde o jednu z aktivit projektu nazvaného V̆ tvarné inspiraãní kurzy

pro dospûlé. Ty se pofiádají jiÏ nûkolik let pro zájemce o kresbu

a malbu v celé âeské republice.

Akvarelová malba je trochu tajuplná oblast v˘tvarné tvorby, opfiede-

ná mnoha m˘ty. Technika akvarelu se znaãnû li‰í od olejomalby ne-

bo akrylu.

Co se frekventanti kurzu dozvûdí a co prakticky procviãí?

Na krátké pfiedná‰ce se zájemci o akvarel seznámí s rÛzn˘mi typy 

akvarelov˘ch barev, ‰tûtcÛ a pomÛcek potfiebn˘ch ke zdárnému vy-

tvofiení obrazu a osvojí si fiadu „trikÛ“, jako je práce s maskovací te-

kutinou, vy‰krabávání a vysu‰ování, pouÏívání ‰ablon a krycí pásky

nebo tvorba struktur atd.

Praktická ãást kurzu je vyhrazena aplikaci nov˘ch poznatkÛ a v˘tvar-

n˘ch dovedností pfiímo na místû. Absolventi kurzu zpracovávají jedno-

duchá zadání a osvojují si techniku akvarelu krok za krokem. Cílem

v˘uky je poskytnout zájemcÛm o akvarelovou malbu a uãitelÛm (kte-

r˘m akci zvlá‰È doporuãujeme) moÏnost pouÏívat akvarel ve vlastní

tvorbû nebo pfii v˘uce.

„Tento postup, kter˘ jsme pracovnû nazvali ‚akvarel step by step‘,
jsme jiÏ vyzkou‰eli a sama jsem pfiekvapena, jak mne tato v˘tvarná
technika zaujala a obohatila. Máte se na co tû‰it!“ sdûlila lektorka

kurzu Ing. arch. Katefiina Chvílová z Ostravy.

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce. 

BliÏ‰í informace naleznete na www.vytvarnavyuka.cz/inspiracni-

kurzy. Foto a text: Eva Kudláková

Pfiijìte na zajímav˘ kurz akvarelové malby
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Servis sluÏeb

Prodejní místa:

Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, OkruÏní 10, R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí – pátek: 8:30–12:00      13:00–17:00
sobota: 9:00–12:00      13:00–16:00
nedûle: 13:00–16:00

Telefon: 554 212 381, e-mail: icko@inforymarov.cz

Aquacentrum R˘mafiov
na Jesenické ulici

po–pá 16:00–21:00
so–ne  10:00–21:00

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.

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:
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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Dne 5. 2. 2020 oslavili 65 let spoleãné cesty Ïivotem,

kamennou svatbu,

manÏelé Josef (93 let) 

a Marie (88 let) Hrabinovi.
Do dal‰ích let jim pfiejí

hlavnû zdraví a spokojenost

jejich dcery Marie a Jaroslava
a vnuci Pavel a Petr Chlachulovi s rodinami.

Blahopfiání

Rozlouãili jsme se
Ludmila Ga‰peráková – Horní Mûsto....................................... 1927 

Milan Gon‰enica – Janovice ..................................................... 1950 

BoÏena ·imrová – R˘mafiov ..................................................... 1932

Bohumila Kadlecová – R˘mafiov .............................................. 1981

Josef Gerhard – R˘mafiov.......................................................... 1945

Karel Br‰Èák – Malá ·táhle ....................................................... 1956

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

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

Josef Nahodil – R˘mafiov ...................................................... 80 let

Alenka Urbanová – R˘mafiov ................................................ 80 let

Magdaléna Kyncová – Jamartice........................................... 82 let

Jarmila Îeravová – Janovice ................................................. 82 let

Eva Ovãáãíková – R˘mafiov .................................................. 83 let

Veronika Slováková – R˘mafiov ............................................ 83 let

Olga Tomanová – R˘mafiov ................................................... 83 let

AneÏka Caga‰íková – R˘mafiov............................................. 83 let

Marie Luke‰ová – R˘mafiov .................................................. 84 let

Ludmila âechová – Janovice................................................. 85 let

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

Josefa Jura‰ová – R˘mafiov.................................................... 86 let

Marie Domovcová – R˘mafiov .............................................. 87 let

Marie Závadová – R˘mafiov .................................................. 88 let

Olga Doãkálková – R˘mafiov ................................................ 90 let

·arlota Bubelová – R˘mafiov................................................. 95 let

Dne 14. 2. 2020 se na‰e maminka, 

babiãka a prababiãka,

paní Ludmila âechová
z Janovic u R˘mafiova,

doÏila plná elánu, pohody 

a v kruhu své poãetné rodiny

85. narozenin.

Dûkujeme jí za v‰e, co nám do vínku

vloÏila, za krásné dûtství, za to, Ïe u ní

máme stále tu svoji „rodnou hroudu“,

kam se mÛÏeme vracet.

Hodnû zdraví a zase jenom zdraví do dal‰ích let pfiejí

dcery Ludmila, Alena a StaÀka s manÏely,
vnuci Jifií, Silva, Franti‰ek, Alena, ·tûpánka a Kurt

a pravnuci Beny, Ruben, Joel, Ariel, Lili, Vilém I., Vilém II., 
Ella, Matou‰ek, Timotej, Tobiá‰ a Joná‰.

Za v‰echnu lásku a péãi Tvou

co vdûkem dnes Ti mÛÏem dát...

Hrst krásn˘ch kvûtÛ a pak jen vzpomínat.

Dne 1. bfiezna 2020 by se doÏila 67 let

na‰e milovaná dcera, manÏelka, 

maminka, babiãka,

paní Ludmila Macková

z Val‰ova.

S láskou a úctou vzpomínají 

manÏel Miroslav, maminka AlÏbûta, dcera Alena,

syn Miroslav s manÏelkou, vnouãata, ostatní pfiíbuzní a pfiátelé.

Kdo Tû znal, ten si vzpomene.
Kdo Tû mûl rád, nikdy nezapomene.
Dne 25. února 2020 vzpomeneme 

17. smutné v˘roãí,
kdy nás navÏdy opustila na‰e milovaná

maminka, babiãka, prababiãka,

paní RÛÏena Macková
z Jamartic.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery RÛÏena, Marie a Jaroslava s rodinami,
synové Jaroslav, Jifií a Miroslav s rodinami, vnouãata 

a pravnouãata.

Dne 23. 2. 2020 by se doÏil 90 let
ná‰ milovan˘ tatínek a manÏel,

pan Stanislav âech
z Janovic u R˘mafiova.

S láskou, úctou a podûkováním za v‰e, 

co do na‰ich ÏivotÛ vloÏil, stále vzpomínají

dcery Ludmila, Alena a StaÀka s rodinami.
Za v‰echna krásná spoleãnû proÏitá léta

dûkuje manÏelka Ludmila.
Dne 20. 2. 2020 jsme vzpomenuli 25. v˘roãí jeho úmrtí.
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Ve snûhu se mûsíc chvûl – tak zní název první leto‰ní v˘stavy v Galerii
Octopus r˘mafiovského muzea, vûnované dvûma v˘tvarníkÛm z Horní Lodû-
nice, Markétû Kuxové a Adamu Dostálovi. VernisáÏ se uskuteãnila v sobotu 
1. února. Pfiítomni byli jak oba autofii a pfiíznivci umûní z R˘mafiova, tak fia-
da hostÛ z Uniãova, ·umperka ãi Olomouce.
Markétu Kuxovou (*1950 ·ternberk) a Adama Dostála (*1980

·ternberk) pojí se ãleny Spolku OCTOPUS dlouholeté pfiátelství. Ve

stejnojmenné galerii jiÏ nûkolikrát vystavovali. Aktuální v˘stava v‰ak

pfiiná‰í nûco navíc, bilanci, kterou oba oslavují svá Ïivotní jubilea. 

V roce 2000 sjednocoval spoleãnou v˘stavu Adama Dostála a jeho

otce Lubomíra Dostála motiv zelené barvy (nesla název Zelená v˘-
stava), nyní autor jako leitmotiv pouÏil ver‰ koledy Dobr˘ král
Václav, kterou se jako chlapec nauãil ve ‰kole. Titul Ve snûhu se mû-

síc chvûl ãi dal‰í ver‰ koledy „snûÏilo od rána, mrzne, aÏ to pra‰tí“
dokonale vystihují atmosféru obrazÛ, kreseb, grafik a básní (zato 

únorov˘ den vernisáÏe byl paradoxnû tepl˘ a úplnû bez snûhu). 

Pfiíroda pfiedstavuje pro oba v˘tvarníky zásadní zdroj námûtÛ.

Markéta Kuxová ve sv˘ch kompozicích uhlem a tuÏkou ãerpá z pro-

stfiedí reálného, ob˘vaného (cyklus Zahrady v Horní Lodûnici), vrací

se v‰ak také na místa zasutá hluboko ve vzpomínkách (Zahrada ve
·ternberku) a imaginární krajiny se jí zjevují i ve snech. Snovost

a surreálnost ostatnû prostupují v‰emi díly autorky. V pfiízraãn˘ch zá-

koutích kefiÛ a stromÛ stojí opu‰tûné stolky, Ïidle, prochází jimi osa-

mûlá zvífiata, ti‰e zurãí potÛãky, prolétávají hejna ptákÛ a na to v‰e

vrhá svûtlo zvlá‰tnû zaclonûné slunce ãi mûsíc (nûkdy oba souãasnû).

Krajina je lidmi opu‰tûna, zÛstaly jen stopy jejich existence, pfiíroda

Chvûjící se mûsíc Markéty Kuxové a Adama Dostála

Markéta Kuxová a Adam Dostál Náv‰tûvníci zkoumají keramiku Markéty Kuxové
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místa je‰tû úplnû nepozfiela. Nûkteré motivy odkazují ke starozákon-

ním a novozákonním symbolÛm (JákobÛv Ïebfiík, stÛl Poslední veãe-

fie); vystaveny jsou ostatnû kompozice, které autorka vytvofiila v in-

spiraci z ãetby mystick˘ch a vizionáfisk˘ch textÛ sv. Hildegardy

z Bingenu, sv. Terezie od JeÏí‰e nebo Zjevení svatého Jana. 

Syn Markéty Kuxové Adam Dostál se na pfiírodu dívá jinak. Proniká

hluboko skrze její vrstvy a struktury aÏ s badatelsk˘m zápalem. Jeho

abstraktní kompozice jemné pastelové barevnosti se skládají z mem-

bránovité síÈoviny (podobné ledov˘m kvûtÛm, vitráÏím), skrze niÏ se

díváme do hloubky obrazu. Tam se odehrává Ïivot barevn˘ch a kom-

plikovan˘ch shlukÛ bunûk. MÛÏeme v nich ale také zahlédnout zbyt-

ky architektury, jeÏ se sv˘mi pratvary mûní v obrovské rostliny

a stromy. âím je Adam Dostál drobnopisnûj‰í a hravûj‰í, tím na‰í fan-

tazii otevírá ‰ir‰í cestu k interpretaci. 

Vedle obrazÛ vystavuje Markéta Kuxová i soubor keramick˘ch váz

nesoucích malované krajiny ve stylu 19. století. Adam Dostál v˘sta-

vu doplnil sv˘mi juvenilními kresbami ze ‰kolních se‰itÛ, objekty se-

skládan˘mi z pfiírodních materiálÛ (Svat˘ Martin, Radûji nesedat)
a básnûmi psan˘mi ve formû haiku. I ty odráÏejí obdiv k pfiírodû, fas-

cinaci bûÏn˘mi pfiedmûty na‰eho Ïivota: „Zimní krajinou / jdu ve
vãerej‰ích stopách / tam a zase zpût // Straky na jívách / V závûjích
zbytky plotu / Nekoneãná pláÀ // Nesly‰nû padá / sníh do ohrady
s koÀmi / na konci svûta.“
Únorová, veskrze duchovní v˘stava dvou osobit˘ch v˘tvarníkÛ ná-

v‰tûvníka pfiíjemnû zklidní. Nabízí útoãi‰tû klidu k rozjímání v pfied-

velikonoãním období, kdy pfiíroda je‰tû spí a pfiipravuje se na svou

obnovu. Stihnete ji do 1. bfiezna. 

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: Adam Rybka...a ãtou básnû Adama Dostála

Na konci loÀského roku zemfiel r˘mafiovsk˘ malífi, kreslífi a grafik, dlouholet˘ 
uãitel Tomá‰ Matera (*7. bfiezna 1933 Vy‰ní Lhoty – † 8. prosince Bruntál).
Dne 7. bfiezna by oslavil 87. narozeniny. Mûstské muzeum R˘mafiov uspofiádá
v termínu od 7. bfiezna do 26. dubna v˘stavu jeho prací v komorním prostoru
galerie Pran˘fi. VernisáÏ se uskuteãní v sobotu 7. bfiezna v 16 hodin. V˘stava
bude sloÏena v˘luãnû z dûl ze soukrom˘ch sbírek.

Tomá‰ Matera se sv˘m dlouhole-

t˘m pedagogick˘m pÛsobením

a rozmanit˘m v˘tvarn˘m dílem

bezesporu zafiadil mezi v˘znamné

osobnosti R˘mafiova druhé polovi-

ny 20. století. Mûl by b˘t proto pfii-

pomenut jako v˘tvarník, ale také ja-

ko ãlovûk. 

Narodil se 7. bfiezna 1933 ve

Vy‰ních Lhotách v Beskydech jako

mlad‰í z dvojãat do rodiny Ïivnost-

níkÛ. Na sedm˘ bfieznov˘ den pfii-

padá svátek Tomá‰e, dítû tak získa-

lo kfiestní jméno, za coÏ podle rodinné vzpomínky obdrÏelo vkladní

kníÏku se 100 Kãs pfiímo od prezidenta Tomá‰e Garrigua Masaryka. Pro

rodinu masarykovcÛ to musela b˘t v˘znamná pocta.

V roce 1938 se rodina odstûhovala do Louãky u Lipníka. Zde se chlapec

setkal s akademick˘m malífiem Hugo ·ilbersk˘m z Lo‰tic (1920–1974),

kter˘ právû restauroval fresky v místním kostele sv. Karla

Boromejského. ·ilbersk˘ v zaujatém a zvídavém chlapci rozpoznal ta-

lent, zasvûtil jej do techniky perokresby a také jej vÛbec poprvé sezná-

mil s olejov˘mi malbami a plátnem, coÏ byl pro nûj siln˘ záÏitek. Do té

doby maloval pouze prá‰kov˘mi barvami zahu‰tûn˘mi klovatinou, jak

sám vzpomínal. 

Po absolvování gymnázia v Lipníku nad Beãvou nastoupil Tomá‰

Matera v roce 1952 na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého, 

obor v˘tvarná v˘chova – dûjepis – obãanská v˘chova. Absolvoval v ro-

ce 1955 u malífie a grafika Franti‰ka Bûlohlávka (1924–2019), malífie

a grafika Aloise Kuãery (1905–1962) a sochafie Vladimíra Navrátila

Vzpomínka na Tomá‰e Materu

Tomá‰ Matera maluje Majorku na zahradû u syna v Nûmecku, 2003

Zleva Tomá‰ Matera, pan Ra‰ka a Václav Kováfi, 1955

Jeden z prvních obrazÛ R˘mafiova na fotografii, 2. polovina 50. let
20. století
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(1907–1975). V‰ichni tfii pedagogové jej

nadchli pro tak rozdílné techniky, jak˘mi

jsou malba, kresba, grafika a sochafiství, tak-

Ïe se v‰emi zab˘val i v pozdûj‰ích letech.

Dne 16. ãervna 1955 byl slavnostnû promo-

ván.

âerstv˘ absolvent pfii‰el do R˘mafiova na

umístûnku v roce 1955. Zaãal zde uãit a za-

loÏil rodinu. Nastoupil na 1. základní ‰kolu

jako uãitel obãanské a v˘tvarné v˘chovy,

kterou pfievzal po svém pfiedchÛdci, krajiná-

fii Václavu Kováfiovi (1900–1957). V rodin-

ném archivu se dochoval snímek, na kterém

Tomá‰ Matera sedí vedle Kováfie, oba prav-

dûpodobnû nûco pí‰í ãi kreslí. Seznámení

s Václavem Kováfiem mladého v˘tvarníka

zajisté v˘raznû formovalo. Stejnû jako on

vyhledával pohledy na chalupy malebnû usa-

zené v podhorské krajinû Îìárského Potoka.

Chodil (nûkdy i se star‰ím kolegou) s malífi-

sk˘m stojanem do plenéru, tfieba na StráÀ,

aby na plátno zachytil pohled na R˘mafiov

s vûÏemi kostela sv. Michaela, radnice a ka-

ple V Lipkách. I ve své pedagogické ãinnos-

ti na Kováfie navázal, kdyÏ Ïáky v rámci ma-

lífisk˘ch a kreslífisk˘ch cviãení bûhem v˘uky

bral do krajiny. 

Na 1. Z·, umístûné tehdy v budovû b˘valého

okresního soudu, uãil do roku 1971. KvÛli 

otevfienû vyjádfienému postoji k sovûtské 

okupaci – jako v˘tvarník byl tehdej‰ím fiedi-

telem Z· Josefem Adamíkem vyzván, aby

do v˘lohy Vlãkova knihkupectví napsal hes-

lo ZA DUBâEKA, ZA SVOBODU – byl

pfieloÏen na 2. Z·, na níÏ pÛsobil uÏ jen ‰est

let. Zaãal totiÏ vyuãovat v˘tvarn˘ obor na

Lidové ‰kole umûní.

Mûstská hudební ‰kola byla v R˘mafiovû za-

loÏena v roce 1946, nejprve pro v˘uku hry na

hudební nástroje a zpûvu. V roce 1961 byl je-

jí název z rozhodnutí Ministerstva ‰kolství

a kultury zmûnûn na Lidovou ‰kolu umûní.

K hudebním oborÛm ve ‰kolním roce

1976/1977 pfiibyl v˘tvarn˘ a od roku

1977/1978 literárnû-dramatick˘. Zakladate-

lem v˘tvarného oboru byl právû Tomá‰

Matera, jenÏ byl tehdy asi jedin˘m pedago-

gicky vzdûlan˘m v˘tvarníkem v R˘mafiovû.

Poãet ÏákÛ zaãínal na 82, postupnû se zvy‰o-

val na 120, pozdûji 138, ve ‰kolním roce

1980/1981 kulminoval na ãísle 182.

V̆ tvarn˘ obor dostal k dispozici prostory

v „budovû b˘valé druÏiny, mládeÏe“ na

Divadelní ulici, která od roku 1976 pfiipadla

umûlecké ‰kole. Zde v˘tvarn˘ a literárnû-

dramatick˘ obor sídlí dosud.

Tomá‰ Matera v‰ak zajíÏdûl vyuãovat i do

Bfiidliãné a Horního Mûsta, kde ‰kola získa-

la vyuãovací místnost v kulturním domû.

V̆ tvarn˘ obor pofiádal tfii aÏ ãtyfii v˘stavy

roãnû a úãastnil se soutûÏí, ve kter˘ch Materovi Ïáci sbírali ocenûní.

Na L·U, pozdûj‰í ZU·, Tomá‰ Matera vyuãoval do roku 1996. Mezi je-

ho v˘znamnûj‰í absolventy patfií Ale‰ Buãek, Roman Karel, Jakub

a Klára PoÏárovi, Miroslav Dolák, Veronika Slámová, Zuzana

Strnadelová, Franti‰ek Valouch nebo Viktor Valá‰ek. ·tafetu ve v˘uce

pfievzaly tfii pedagoÏky a v˘tvarnice ·árka Lupeãková (od roku 1996),

Martina Kohoutková (od roku 2000) a Kamila Pánková (od roku 2005).

Vedle pedagogické ãinnosti se Tomá‰ Matera intenzivnû zab˘val vlastní

tvorbou. V̆ bûr námûtÛ byl u nûj stejnû rÛznorod˘ jako uÏití v˘tvarn˘ch

technik. Maloval olejov˘mi i akvarelov˘mi

barvami, akrylem, kreslil tuÏkou, uhlem,

tu‰í, fixami. Z grafick˘ch technik mûl nej-

radûji linoryt a suchou jehlu. Troufl si i na

práci v prostoru. Pfiíkladem mÛÏe b˘t 

dfievûn˘ reliéf ve foyer základní ‰koly na 

ulici 1. máje, kter˘ autor vytvofiil pravdû-

podobnû hned po v˘stavbû ‰koly v roce

1982 (více v RH 18/2018). Tvofiil také

drobné vyfiezávané plastiky. 

Pamûtníci vzpomínají na tematické v˘zdo-

by ‰kolních prostor a sálÛ pro plesy a zába-

vy, které mûl jako vyuãující v˘tvarník na

starosti. Za zmínku jistû stojí malífiská v˘-

zdoba lunet pfiízemního sálu b˘valého do-

mu poÏárníkÛ, kter˘ dostala k dispozici

Osvûtová beseda v roce 1957 a kterou 

autor vytvofiil spolu s Jaroslavem Kame-

níkem. Údajnû ‰lo o zobrazení Ïensk˘ch

figur – múz namalovan˘ch na sololito-

v˘ch deskách. Lidskou figurou se autor

zab˘val také v postavách ukfiiÏovaného

Krista malovan˘ch na plechu pro obnove-

né kfiíÏe na R˘mafiovsku, jak se mÛÏeme

pfiesvûdãit na asi nejzdafiilej‰ím kfiíÏi v kfii-

Ïovatce u budovy textilky Hedva âesk˘

brokát. Vedle toho fotografoval, opravoval

poniãené obrazy v kostelích, navrhoval di-

plomy a plakáty, staral se o v˘tvarnou v˘-

zdobu kronik L·U. 

Námûty vyhledával v‰ude, aÈ uÏ to byla 

aranÏovaná záti‰í z ovoce a kytic nebo po-

hledy na mûstskou zástavbu R˘mafiova ve

v‰ech roãních dobách; tûm fiíkal „dokumen-

tární malba“. Realistiãtûj‰í a impresivní styl

vystfiídal expresionistick˘ v˘raz s navr‰en˘-

mi pastami kfiiklav˘ch barev, které dramati-

zuje Ïiv˘ rukopis ‰pachtle. Pfies kubistickou

inspiraci autor dospûl i k nefigurativním,

abstraktním kompozicím pod vlivem dûl

Franti‰ka Folt˘na nebo Joana Miró. Pro dí-

lo Tomá‰e Matery je pfiíznaãné, Ïe v nûm

zúroãil vliv ãeského a svûtového umûní od

impresionismu, kubismu, abstrakce ãi sur-

realismu. Tím se velice podobá malífii

Josefu ·kubnovi (1927–2013). Pojilo je

vzájemné pfiátelství a oba spolu vystavovali

v Lidové ‰kole umûní v roce 1983.

Své 70. Ïivotní v˘roãí Tomá‰ Matera osla-

vil retrospektivní v˘stavou v Galerii

Octopus v roce 2003. Pfiipravovaná pfie-

hlídka dûl ze soukrom˘ch sbírek má b˘t

poctou jeho zavr‰enému dílu.

Motto Tomá‰e Matery zní: „âlovûk musí
b˘t pokorn˘, optimistick˘ a litovat ty, ktefií
se neumí radovat ze Ïivota, z umûní, a umût
ocenit práci jin˘ch.“ Pfiijìte se potû‰it jeho

obrazy a kresbami a zavzpomínat na nûj. 

Michal Vyhlídal, 
Mûstské muzeum R˘mafiov

Fota: archiv Jany Materové a ZU· R˘mafiov
(Zdroje: Rozhovor s Janou a Andreou Materov˘mi, Marií ·ormovou
a Mgr. Bohumilem ·védou; Kronika Lidové ‰koly umûní, 1946–1989, 
archiv ZU· R˘mafiov; Kronika Základní umûlecké ‰koly, 1990–2002, 
archiv ZU· R˘mafiov; Jifií Karel, úvodní slovo k v˘stavû T. Matery, 2003,
archiv Mûstského muzea R˘mafiov; Almanach ZU·. 50. let. 1946–1996,
ZU· R˘mafiov, R˘mafiov 1996; Franti‰ek Filip se ptá Tomá‰e Matery. 
In: R˘mafiovsk˘ horizont, ã. 10/2000. R˘mafiov: Stfiedisko volného ãasu,
2000.)

R˘mafiov, nedatováno

Tomá‰ Matera maluje v plenéru na Stráni, podzim
1956
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Mûstské muzeum R˘mafiov získalo do vlastnictví za laskavé finanãní

podpory mûsta cenn˘ sbírkov˘ pfiedmût. Jde o vedutu mûsta z roku

1822. Veduty – malby, kresby ãi jinak graficky zpracované záznamy

– zachycovaly topograficky pfiesn˘ úsek krajiny s pohledem na urãité

mûsto. Velice populární byly od 17. do poloviny 19. století. 

Nejstar‰í známá veduta R˘mafiova pochází z roku 1683. Jejím auto-

rem je r˘mafiovsk˘ dûkan Matyá‰ Eusebius Leander Schmidt, kter˘

R˘mafiov zachytil od severu, zfiejmû z Mandlového vrchu. O nûco po-

zdûj‰í pohled na R˘mafiov v kapli V Lipkách pochází z let 1713–1715.

Jeho autorem je malífi Ferdinand Naboth, kter˘ v jednom z medailon-

kÛ zobrazil sv. Floriána, patrona hasiãÛ, jak hasí hofiící R˘mafiov.

Freska je inspirována skuteãn˘m poÏárem mûsta z roku 1694, její do-

minantou se staly kostel sv. Michaela, r˘mafiovská radnice a fara. Je

na ní i novû postavená kaple V Lipkách, coÏ je paradox, protoÏe po-

Ïár mûsto zachvátil o 16 let dfiíve, neÏ zaãala v˘stavba kaple.

Obû zmínûné veduty nenabízejí pohled na mûsto v reáln˘ch rozmû-

rech. Na obou je abnormálnû zobrazen zejména kostel sv. Michaela.

To se v‰ak nedá fiíci o vedutû z roku 1822, kterou muzeum novû zís-

kalo do svého sbírkového fondu. Tato mûdirytina na ruãním papífie

zobrazuje mûsto a jeho budovy v reáln˘ch proporcích. Jejím autorem

je Joseph Berger (narozen asi 1753 v Salcburku, zemfiel 1829 v Praze

– dle Ottova slovníku). Rytinu si u nûj objednal cech r˘mafiovsk˘ch

tkalcÛ zfiejmû roku 1819. Mezi v˘znamné objekty, které jsou na ve-

dutû k vidûní, patfií radnice, kostel sv. Michaela, fara a kaple

V Lipkách, je‰tû s pÛvodní stfiechou a vûÏí. Viditeln˘ je i star˘ r˘ma-

fiovsk˘ hfibitov, kter˘ se nacházel v prostorách dne‰ního Stfiediska

volného ãasu. Naznaãena je i v˘znamná komunikace spojující

R˘mafiov s Bruntálem a ·umperkem, stejnû jako cesta vedoucí do

Olomouce a na Hanou. 

Vedutou r˘mafiovsk˘ cech ozdobil tovary‰sk˘ list, kter˘m potvrzoval

mladému uãni práci u tkalcovského mistra. V pfiípadû tohoto listu se

ãtyfiiadvacetiletému tovary‰i Johanovi stvrzovalo jeho 3 roky 

a 18 t˘dnÛ trvající zamûstnání u r˘mafiovského tkalcovského mistra

Johana Zallera. List byl vystaven v R˘mafiovû 26. fiíjna 1822 a jeho-

text je vyti‰tûn novogotick˘m typem lomeného písma, tzv. frakturou

(nikoliv ‰vabachem). Nûkteré chybûjící údaje pfiedti‰tûného tovary‰-

ského listu jsou doplnûny novogotick˘m kurzívním písmem (kuren-

tem). Tovary‰sk˘ list obklopuje zdoben˘ rám s kvûty a listy. V horní

ãásti se nachází znak R˘mafiova s vlãicí prostfielenou ‰ípem. Nechybí

ani dvû peãeti tkalcovského cechu. 

Tovary‰sk˘ list s vedutou je cenn˘m dokumentem, pokud jde o iko-

nografii mûsta. Zobrazuje R˘mafiov v dobû, neÏ ho zachvátila ãilá in-

dustriální v˘stavba v rámci prÛmyslové revoluce. R˘mafiovské pano-

rama tedy postrádá továrny bratfií SchielÛ ãi FlemmichÛ, které byly

postaveny zhruba o 60 aÏ 70 let pozdûji. 

Na závûr patfií je‰tû jednou podûkování mûstu R˘mafiovu, které po-

skytlo prostfiedky na zakoupení cenného dokumentu od soukromého

sbûratele. Mgr. Tomá‰ La‰ák, Mûstské muzeum R˘mafiov
Fota: archiv muzea

PfiírÛstek do sbírek
Únor: Tovary‰sk˘ list s vedutou R˘mafiova z roku 1822

Mûstské muzeum R˘mafiov chystá v termínu od 7. 3. do 26. 4. 2020
uspofiádat V˘stavu obrazÛ Tomá‰e Matery k jeho nedoÏit˘m 
87. narozeninám v komorním prostoru galerie Pran˘fi. Máte-li doma

jeho obraz, kresbu, grafiku ãi fotografii a chcete-li je vûnovat ãi zapÛj-

ãit na v˘stavu, doneste nám je do Mûstského muzea R˘mafiov ãi volej-

te na ãíslo: 732 657 238. Dûkujeme.

Michal Vyhlídal, Mûstské muzeum R˘mafiov

V¯ZVA:
Máte doma obraz Tomá‰e Matery?

Záti‰í s kyticí, detail, nedatováno

-02-2020  26.2.2020 15:08  Stránka 28



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 2/2020

29

Knihy dne‰ka jsou ãiny zítfika. Heinrich Mann

(Nejen) literární v˘roãí
1. 3. 1810 nar. Frédéric Chopin, polsk˘ skladatel a klavírista

(zemfi. 17. 10. 1849) – 210. v˘roãí narození 

2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelÛ za mír – vyhlásilo
sdruÏení PEN klub v roce 1984

2. 3. 1880 nar. Arne Novák, literární vûdec a filolog (zemfi. 

26. 11. 1939) – 140. v˘roãí narození 

2. 3. 1930 zemfi. David Herbert Lawrence, anglick˘ prozaik (nar.

11. 9. 1885) – 90. v˘roãí úmrtí 

7. 3. Památn˘ den âR – v˘roãí narození Tomá‰e
Garrigua Masaryka 

7. 3. 1850 nar. Tomá‰ Garrigue Masaryk, filosof, první prezi-

dent âSR (zemfi. 14. 9. 1937) – 170. v˘roãí narození 

8. 3. Mezinárodní den Ïen – v˘roãí demonstrace newyor-
sk˘ch ‰vadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911 

10. 3. 1920 nar. Boris Vian, francouzsk˘ spisovatel a hudebník

(zemfi. 23. 6. 1959) – 100. v˘roãí narození 

10. 3. 1940 zemfi. Michail Bulgakov, rusk˘ spisovatel (nar. 

15. 5. 1891) – 80. v˘roãí úmrtí 

12. 3. 1930 zemfi. Alois Jirásek, spisovatel (nar. 23. 8. 1851) 

– 90. v˘roãí úmrtí 

12. 3. 1950 zemfi. Heinrich Mann, nûmeck˘ spisovatel (nar. 

27. 3. 1871) – 70. v˘roãí úmrtí 

12. 3. 1990 zemfi. Philippe Soupault, francouzsk˘ spisovatel (nar.

2. 8. 1897) – 30. v˘roãí úmrtí 

13. 3. 1880 nar. Josef Goãár, architekt, návrháfi nábytku (zemfi. 

10. 9. 1945) – 140. v˘roãí narození 

16. 3. 1940 zemfi. Selma Lagerlöfová, ‰védská prozaiãka, nositelka

Nobelovy ceny (nar. 20. 11. 1858) – 80. v˘roãí úmrtí 

18. 3. 1980 zemfi. Erich Fromm, americk˘ psycholog a sociolog nû-

meckého pÛvodu (nar. 23. 3. 1900) – 40. v˘roãí úmrtí 

20. 3. 1770 nar. Johann Christian Friedrich Hölderlin, nûmeck˘

básník (zemfi. 6. 6. 1843) – 250. v˘roãí narození 

21. 3. Svûtov˘ den poezie – vyhlásilo UNESCO od roku
1999 

22. 3. 1920 nar. Ludvík Kundera, spisovatel a pfiekladatel (zemfi.

17. 8. 2010) – 100. v˘roãí narození 

23. 3. 1900 nar. Erich Fromm, americk˘ psycholog a sociolog nû-

meckého pÛvodu (zemfi. 18. 3. 1980) – 120. v˘r. nar. 

23. 3. 1910 nar. Akira Kurosawa, japonsk˘ filmov˘ scenárista

a reÏisér (zemfi. 6. 9. 1998) – 110. v˘roãí narození 

25. 3. 1890 nar. Vlasta Javofiická, vl. jm. Marie Zezulková, pro-

zaiãka (zemfi. 1. 8. 1979) – 130. v˘roãí narození 

26. 3. 1930 nar. Gregory Corso, americk˘ básník (zemfi. 

17. 1. 2001) – 90. v˘roãí narození

26. 3. 1980 zemfi. Roland Barthes, francouzsk˘ literární vûdec, sé-

miotik (nar. 12. 11. 1915) – 40. v˘roãí úmrtí 

28. 3. V˘znamn˘ den âR – Den uãitelÛ – v˘roãí narození 
J. A. Komenského

29. 3. 1900 nar. Jifií Wolker, spisovatel (zemfi. 3. 1. 1924) 

– 120. v˘roãí narození 

31. 3. 1980 zemfi. Vladimír Holan, básník a pfiekladatel (nar. 

16. 9. 1905) – 40. v˘roãí úmrtí
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Mûstská knihovna R˘mafiov
Julia Sedláka 18, 795 01 R˘mafiov 
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení pozice:

KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE

PoÏadavky:
• stfiedo‰kolské nebo vysoko‰kolské vzdûlání v oboru knihov-

nickém, pedagogickém, bohemistickém nebo IT,

• v˘borná znalost ãeského jazyka slovem i písmem, dal‰í jazyk

v˘hodou,

• lektorské dovednosti,

• zku‰enosti s neformální pedagogikou,

• orientace v literatufie, pfiehled o kniÏní produkci,

• velmi dobrá znalost práce s informacemi a na PC.

Dal‰í poÏadavky:
• organizaãní schopnosti,

• samostatnost, zodpovûdnost, spolehlivost,

• schopnost odborné, koncepãní, odpovûdné, samostatné i t˘-

mové práce,

• vysoké pracovní nasazení, iniciativa, kreativita, flexibilita, ko-

munikativnost.

Pracovní náplÀ: 
• komplexní zaji‰tûní chodu oddûlení pro dûti a dospûlé, práce

s uÏivateli (knihovnické a informaãní sluÏby),

• tvorba a realizace besed a informaãních lekcí,

• podíl na akvizici fondu knihovny.

Nabízíme: 
• pracovní pomûr na dobu urãitou,
• platové zafiazení dle platného mzdového pfiedpisu: 8.–9. plato-

vá tfiída,

• zajímavou práci s moÏností seberealizace a dal‰ího vzdûlávání,

• stravenky, 5 t˘dnÛ dovolené.

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: kvûten 2020

Strukturovan˘ Ïivotopis a motivaãní dopis doruãte nejpozdûji do

1. 4. 2020 osobnû nebo po‰tou na adresu Mûstská knihovna
R˘mafiov, Julia Sedláka 18, 795 01 R˘mafiov nebo za‰lete na

adresu reditelka@knihovnarymarov.cz s oznaãením v˘bûrové
fiízení. Vybraní uchazeãi budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Zasláním pfiihlá‰ky úãastník v˘bûrového fiízení dává souhlas

s nakládáním s poskytnut˘mi osobními údaji pro úãely tohoto

v˘bûrového fiízení ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû

osobních údajÛ. 

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

koliv v jeho prÛbûhu ãi nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch.

Dal‰í informace:
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Îmolíková, fieditelka, 

tel. 776 212 766

R˘mafiovská knihovna se znovu pfiipojila ke âtenáfiské v˘zvû, kterou vyhla‰uje web Databazeknih.cz. Jejím cílem je objevovat nové knihy

hrou. Staãí pfieãíst dvacet kniÏních titulÛ, které vyhovují dvaceti pokynÛm. Ty najdete vyvû‰ené 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 titulÛ obmû-

Àujeme. Pfiipravili jsme i âtenáfiskou v˘zvu pro dûti. Obsahuje patnáct kritérií, ale pro její splnûní staãí vybrat si jich deset. Byla vyhlá‰ena

pro ‰kolní rok 2019/2020, je tedy je‰tû ãas se do ní zapojit. ZN 

âtenáfiská v˘zva

Na tomto místû bylo uÏ víckrát poukázáno na to, Ïe o souãasn˘ch

ãesk˘ch spisovatelkách je v poslední dobû sly‰et víc neÏ o jejich

muÏsk˘ch kolezích. Vítûzí v anketách, získávají literární ceny a jejich

knihy jsou pfiekládány do cizích jazykÛ. Jednou z nejv˘raznûj‰ích je

spisovatelka a scenáristka Petra Soukupová, autorka próz Zmizet,
K mofii ãi Pod snûhem i nûkolika pozoruhodn˘ch kníÏek pro dûti, napfi.

Bertík a âmuchaldo nebo Kdo zabil SníÏka?. Na konci loÀského ro-

ku vydalo nakladatelství Host novinku Petry Soukupové Klub div-
n˘ch dûtí. Je urãená dûtsk˘m ãtenáfiÛm, ale zaujme i dospûlé. Mohou

si ji zafiadit do âtenáfiské v˘zvy – odpovídá totiÏ kritériu knihy, jejíÏ

hlavní hrdina trpí psychickou poruchou. 

Nesourodá parta ãtyfi dûtí, hlavních postav kníÏky, si získá ãtenáfie

svou autenticitou a pfiímoãarostí, s jakou spolu komunikují, bez oba-

lu a obãas s dûtskou krutostí. Z názvu knihy vypl˘vá, Ïe jde o sku-

pinku netuctov˘ch hrdinÛ, ale jejich divnost je pfiitaÏlivá a pfii ãtení

máte pocit, Ïe vlastnû disponují speciálními schopnostmi jako super-

hrdinové. 

Sedím v kabinetu a ãekám, aÏ na‰i dojednají s úãou Mraveneãníkovou.
Ona se teda samozfiejmû nejmenuje Mraveneãníková, jmenuje se
Papírníková, ale já jí pro sebe fiíkám takhle, protoÏe má dlouhej nos
a takovej podobnej v˘raz jako mraveneãník a protoÏe ji nemám ráda
a vím, Ïe by se jí to nelíbilo. 
Neposlouchám je, stejnû je to zase stejn˘, protoÏe jsem nedávala pfii
hodinû pozor, jasnû Ïe se mi to stává i ve ‰kole a musím si na to dá-
vat pozor, abych dávala pozor, haha, ale já dávám. JenÏe dneska
mám novou propisku, a kdyÏ s ní pí‰u, tak ona vypou‰tí barvu v ta-

kov˘ch malink˘ch tenouãk˘ch vláknech, je to hroznû hezk˘ a já jsem
to pozorovala, jenom ty nitky t˘ barvy, aÏ se ukázalo, Ïe nedávám po-
zor uÏ asi pÛl hodiny nebo prostû dlouho. 
Úãa Mraveneãníková si obãas zve rodiãe do kabinetu, protoÏe mû ne-
má ráda, jinak nevím proã, protoÏe aãkoliv ãasto nedávám pozor ne-
bo si prostû v‰ímám nûãeho jin˘ho, tak rozhodnû nejsem nejhor‰í ze
tfiídy, ani náhodou, takÏe si myslím, Ïe to není potfieba tak fie‰it. Ale
bavila jsem se o tom s mamkou a ona si myslí, Ïe nûkter˘ lidi si mys-
lí, Ïe by takov˘ dûti jako já (divn˘ prostû) mûly rovnou chodit do spe-
ciálních tfiíd nebo ‰kol nebo mít nûjakej speciální reÏim. Ale já ho
pfiece nepotfiebuju, kdyÏ mám dvojky a trojky a nûkdy i jedniãky, tfie-
ba z matiky a z pfiírodovûdy, kde bych zrovna mohla b˘t nejlep‰í ze
tfiídy, protoÏe o zvífiatech vím nejvíc. Nejsem, ale to mi nevadí. 
(SOUKUPOVÁ, Petra. Klub divn˘ch dûtí. 1. vyd. Brno: Host, 2019,

s. 31.) 

Mírnû autistická Mila je ãasto mimo, kdyÏ ji nûco zaujme, nevnímá

okolí. Miluje zvífiata, ze v‰eho nejvíc brouky a pavouky. Petr je ãtvr-

Èák, kter˘ vypadá na prvÀáka a pofiád se nûãeho bojí. Má tak velk˘

strach z dûsiv˘ch snÛ a z temnoty, Ïe se bojí spát. Proto usíná ve dne.

Má ale také velkou pfiedstavivost a skvûle kreslí. Katka je zakomple-

xovaná obézní sedmaãka, která se nerada baví s lidmi a vût‰inu ãasu

tráví ãtením. Franta je vûãnû provokující jízliv˘ cynik, kter˘ si kole-

duje o nakládaãku. Nakonec ji nikdy nedostane, protoÏe kdo by se

pral s klukem, co sotva chodí o berlích. Frantu netrápí jen fyzické po-

stiÏení, ale i touha po tom, aby jeho rozvedení rodiãe byli aspoÀ nû-

kdy spolu. 

Kniha, jejíÏ hlavní hrdina trpí psychickou poruchou
Petra Soukupová: Klub divn˘ch dûtí
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V pondûlí 17. února byla hostem r˘mafiovské knihovny muzikoterapeutka
BcA. Ladislava Dlouhá z Jiãína. Dopoledne se vûnovala ‰kolním tfiídám, odpo-
ledne vedla lekci pro vefiejnost.
Ladislava Dlouhá se muzikoterapii a hlasovému poradenství vûnuje

fiadu let a patfií k vyhledávan˘m lektorkám. Pofiádá hudební lekce ve

‰kolách, knihovnách, domovech seniorÛ i ústavech pro handicapova-

né. R˘mafiov nav‰tívila díky pozvání knihovny s lekcemi pro ‰koly

i vefiejnost.

Pfiedstavila nejrÛznûj‰í etnické nástroje, jako jsou ‰amanské bubínky,

africké bubny djembe, tibetské mísy, kalimba, koncovka nebo hu-

dební luk, vysvûtlila princip jejich ladûní i to, proã je na nû schopen

hrát kaÏd˘, i bez dlouh˘ch let trénování v hudební ‰kole. 

Úãastníci jejích lekcí brzy ztratili ostych a nechali se vtáhnout do

spoleãné hry. Sami na sobû si vyzkou‰eli, Ïe hudba skuteãnû dokáÏe

zklidnit, harmonizovat, ba dokonce léãit. A Ïe v sobû nese i pradáv-

nou schopnost spojovat. Dûti z malotfiídky, studenti gymnázia i do-

spûlí úãastníci odpolední lekce odcházeli z netypické hodiny hudby

doslova dobfie naladûní. Fota a text: ZN

Hudba jako lék

Mark Haddon: Podivn˘ pfiípad se psem 

Benjamin Ludwig: Ginny Napofiád 

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku 

John Steinbeck: O my‰ích a lidech 

Winston Groom: Forrest Gump

Paulo Coelho: Veronika se rozhodla zemfiít 

John Green: Jedna Ïelva za druhou 

Chuck Palahniuk: Klub rváãÛ 

Robert Louis Stevenson: Podivn˘ pfiípad dr. Jekylla a pana Hyda

Haruki Murakami: Norské dfievo 

Sylvia Plathová: Pod sklenûn˘m zvonem 

Delphine de Vigan: Noc nic nezadrÏí

Dal‰í tipy na knihy, jejichÏ hlavní hrdina trpí psychickou poruchou: 

NeÏ se z nesourod˘ch jedincÛ stane parta, Soukupová kaÏdého z nich

psychologicky rozebere, pfiedvede jeho slabosti i silné stránky, a pro-

toÏe kaÏdá postava mluví za sebe, poznáme je ze ãtyfi rÛzn˘ch úhlÛ

pohledu. V první ãásti pfiíbûhu je sledujeme je‰tû jako jednotlivce ve

mûstû, v druhé ãásti uÏ proÏívají dobrodruÏství v pfiírodû jako parta

dûtí, které si padly do oka. I kdyÏ jejich dobfie naplánovan˘ útûk z do-

mova dopadne neslavnû, to základní je jasné: uÏ nejsou sami, jsou

spolu. 

Soukupová poukazuje na tlak spoleãnosti, která nutí dûti soutûÏit, po-

mûfiovat se, a pfiitom nevyboãovat z prÛmûru. Dospûlí se k dûtem

chovají kriticky a jejich jinakost povaÏují za problém, pfiitom by se

v‰em ulevilo, kdyby je brali takové, jaké jsou. My‰lenky protagonis-

tÛ pfiíbûhu mohou b˘t inspirující pfiinejmen‰ím pro ty, kdo hodlají 

asistovat u dospívání sv˘ch potomkÛ. 

KníÏka Klub divn˘ch dûtí je i krásné v˘tvarné dílo, skvûle ilustrova-

né Nikolou Logosovou. Petra Klimentová 

3. 3. 18:00 ZU· R˘mafiov
Festival hudebních souborÛ – Zu‰kaband

6. 3. 17:00 SVâ R˘mafiov
Ocenûní r˘mafiovsk˘ch reprezentantÛ

6. 3. KD Stará Ves
Klubov˘ veãer AKSE 

7. 3. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Obrazy Tomá‰e Matery

7. 3. – 26. 4. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Obrazy Tomá‰ Matery

7. 3. 16:00 M. muzeum R˘mafiov
VernisáÏ: Kameny Olgy Karlíkové

7. 3. – 4. 4. M. muzeum R˘mafiov
V̆ stava: Kameny Olgy Karlíkové

8. 3. SVâ R˘mafiov
Koncert: Ivo Batou‰ek

9.–13. 3. SVâ R˘mafiov
Jarní pfiímûstsk˘ tábor

12. 3. 19:00 MD R˘mafiov
Divadlo: Shirley Valentine

14. 3. SVâ R˘mafiov, Neila Habibi

14. 3. KD Horní Mûsto, MDÎ

17. 3. 17:00 ZU· R˘mafiov
Festival hudebních souborÛ – Rocková skupina

18. 3. 17:00 ZU· R˘mafiov
Festival hudebních souborÛ – Smyãcové 

kvarteto Chaotics, Kytarov˘ soubor 

a Soubor staré hudby

20. 3. KD Stará Ves, Obecní ples – Stará Ves

21. 3. SVâ R˘mafiov
Ples BFAA Oldies

21. 3. KD Stará Ves
Dûtsk˘ karneval (Z· a M·)

21. 3. Nedûlní ‰kola fiemesel Stránské
BÛãek o páté 

24. 3. 17:00 ZU· R˘mafiov
Festival hudebních souborÛ – Soubor 

populární hudby a Rytmick˘ soubor

24. 3. SVâ R˘mafiov, Koncert: Taliánka

26. 3. 18:00 ZU· R˘mafiov
Festival hudebních souborÛ – Vox montana

27. 3. 18:00 M. knihovna R˘mafiov
Noc s Andersenem

28.–29. 3. SVâ R˘mafiov, Kurz olejomalby

Pfiehled kulturních akcí – bfiezen 2020
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V sobotu 15. února se v kostele sv. archandûla Michaela konal koncert
R˘mafiovského chrámového sboru pod vedením sbormistra Petra Wolffa.
Koncert byl souãástí m‰e svaté, kterou slouÏil premonstrát Mgr. Václav Kamil
Sovadina, jenÏ pfievzal správu farnosti po dr. Franti‰ku VaÀákovi a za jehoÏ pÛ-
sobení právû pfied tfiiceti lety R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor vznikl. Proto byl
také pozván, aby sobotní m‰i svatou pfii pfiíleÏitosti 30. v˘roãí sboru celeb-
roval spoleãnû s dûkanem Franti‰kem Zehnalem a kaplanem Janem Such˘m.
Novodobá historie chrámového sboru se datuje od 15. února 1990.

Sbormistrem se stal Petr Wolff, kter˘ pÛsobí od roku 1989 aÏ do sou-

ãasnosti také jako varhaník v kostele sv. archandûla Michaela. 

V únoru 1995 sbor nahrál v âeském rozhlase Ostrava první audio-

nahrávku na poãest svatofieãení blahoslaveného Jana Sarkandera

v Olomouci, které provedl papeÏ Jan Pavel II., a na poãest Mons.

Franti‰ka VaÀáka, ãestného obãana mûsta R˘mafiova. V fiíjnu 1995

byla ve farním chrámu sv. archandûla Michaela v R˘mafiovû natoãe-

na druhá nahrávka Vánoãních netradiãních koled z celého svûta, 

opût v reÏii âeského rozhlasu

Ostrava. Od roku 1998 do roku

2003 byl sbor ãlenem Unie ãesk˘ch pûveck˘ch sborÛ, jako nejmen-

‰í z jejích ãlenÛ.

Za 30 let trvání sboru se v tomto tûlese vystfiídala fiada zpûvaãek.  Alty:

Irena Ondrá‰ková, Marie Ihnátová, Miroslava Orlíková, Alena

Pinìáková a Helena Szapowalová. Soprány: Anna Zimáková, Anna

Ujfalu‰i, Vûra Sabová, Jarmila âechová, Sylvie Adámková, Vladimíra

·afáfiová, Oldfii‰ka Boroviãková, Darja KfiíÏová, Katefiina Haniãincová,

Marie Vomoãilová, Marie LuÏná, Eva ·védová, Hana Hejsková, Jana

Chudá, Anna Nesibová, Anna Va‰íãková, Ivana Chytilová, Alena

Sokolová a ZdeÀka Dulajová. V dobû nejvût‰ího rozkvûtu (2001–2008)

zpívalo ve sboru aÏ ãtrnáct zpûvaãek. V souãasné dobû má pouze ãtyfii

stálé zpûvaãky: Marii Ihnátovou – alt, Alenu Pinìákovou – alt, Annu

Ujfalu‰i – soprán a Annu Va‰íãkovou – soprán.

Sbor pravidelnû vystupuje pfii nedûlních bohosluÏbách v kostele sv.

Michaela v R˘mafiovû, pfii poutích, pohfibech, svatbách a jin˘ch cír-

kevních událostech v R˘mafiovû, Horním Mûstû, Skalách, Re‰ovû,

Rudû u R˘mafiova, Staré Vsi, KnûÏpoli a Huzové. 

„Rád bych podûkoval za koncert k 30. v˘roãí R˘mafiovského chrámového
sboru dûkanu P. Mgr. ICLic. Fran-
ti‰ku Zehnalovi, Th.D., P. Mgr.
Václavu Kamilu Sovadinovi, P. Mgr.
Janu Suchému, ministrantkám
Lence Pfiidalové a Krist˘nû Kfiapo-
vé, Vûfie Sabové a její dcefii Monice
Muchové za pfiípravu skvûlého ob-
ãerstvení a dokonal˘ servis po kon-
certû a samozfiejmû v‰em zúãastnû-
n˘m zpûvaãkám: Marii Ihnátové,
Alenû Pinìákové, Annû Ujfalu‰i, 
Vûfie Sabové, Oldfii‰ce Boroviãko-
vé, Evû ·védové-Novákové, Janû
Ptáãkové, Annû Nesibové a Annû
Va‰íãkové,“ sdûlil po koncertu sbor-

mistr Petr Wolff. Fota a text: JiKo

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor slaví 30 let

Organizace a spolky

M‰i svatou slouÏil premonstrát
Václav Kamil Sovadina

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor, posílen o nûkteré zpûvaãky, se pfii‰el po
koncertû pozdravit s farníky
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„Neplánované vûci b˘vají ty nejlep‰í … Toto
dávné rãení potvrzuje amatérsk˘ film Zákaz
vstupu z prostfiedí janovického zámku, kter˘
vznikl vlastnû náhodou. Pfiesto získal hlavní ce-
nu TourRegionFilm v kategorii Amatérsk˘ krát-
k˘ film nebo „vlog“ s tématikou cestování, kte-
rá byla vyhlá‰ena 14. února 2020 v rámci vele-
trhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Autory vítûzného snímku je dvojice Petr

·imãík, fotograf, a Renáta Poli‰enská, ku-

rátorka v˘stavy a autorka textu k snímku.

Snímek Zákaz vstupu vznikl neplánovanû

k stejnojmenné v˘stavû fotografií, doplnû-

né o historické artefakty a novou prohlíd-

kovou trasu v rámci zahájení turistické se-

zóny janovického zámku v ãervnu 2018.

Prostfiednictvím fotografií a mluveného

slova se divák mÛÏe podívat do prostor,

kam se bûÏn˘ náv‰tûvník zámku nepodívá.

Do míst, která berou dech jak svou archi-

tekturou, tak velikostí a fiemeslnou preciz-

ností, pfiíbûhy i absurditu komunistického

reÏimu. „V˘bûr fotografií byl nároãn˘
a stanoven˘ poãet ãtyfiiceti velkoformáto-
v˘ch fotografii limitující. Zbyla nám fiada
fotografií, které jsme chtûli náv‰tûvníkÛm
v˘stavy ukázat. Hledali jsme nejschÛdnûj‰í
fie‰ení a vytvofiili snímek, kter˘ je moÏné
zhlédnout pomocí QR kódu. Prostfiednic-
tvím mluveného slova jsme mûli potfiebu di-
vákovi sdûlit nûco málo o zámku, odpovû-
dût na fiadu otázek, ale také se podûlit o na-
‰e pocity pfii focení,“ popsala vznik snímku

kurátorka v˘stavy Renáta Poli‰enská a do-

dává: „Hlavní cena a podûkování patfií 
i ostatním, bez kter˘ch by v˘stava a snímek
nevznikly, pfiedev‰ím RÛÏenû Zapletalové,
fieditelce Mûstského muzea v R˘mafiovû,
která nás do zámku pustila a také skvûlému
zvukafii Pavlovi âeronochovi za zvuk 
i trpûlivost pfii realizaci.“ Na otázku, zda

autorská dvojice plánuje dal‰í projekt, od-

povûdûl fotograf Petr

·imãík: „Inspirací je
na R˘mafiovsku mnoho
a nápadÛ také, tak uvi-
díme, co dal‰ího nás 
osloví a do ãeho se pus-
tíme.“ Velkoformátové

fotografie, vãetnû nûko-

lika artefaktÛ i QR kódu

k vítûznému snímku 

budou i letos souãástí

prohlídkového okruhu

v zámku v Janovicích

u R˘mafiova.

JiKo, 
foto R. Zapletalová

Film Zákaz vstupu získal hlavní cenu v soutûÏi TourRegionFilm

K realizaci spoleãné Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje území
MAS R¯MA¤OVSKO, o. p. s., na období 2014–2020 na R˘mafiovsku nám po-
máhá dotaãní podpora z evropsk˘ch rozvojov˘ch fondÛ. 
Místní akãní skupina R¯MA¤OVSKO, o. p. s., podporuje projekty

ze svého území i z Programu rozvoje venkova (PRV). Máme za se-

bou 1. v˘zvu PRV z roku 2018.

Îadatelé si díky ní pofiídili novou

techniku, opravili zemûdûlskou

nemovitost nebo v rámci sv˘ch

projektÛ zfiídili nová pracovní místa. U úspû‰nû realizovan˘ch pro-

jektÛ na modernizaci zemûdûlsk˘ch

podnikÛ, na investice do lesní tech-

niky a nezemûdûlskou ãinnost jiÏ

probûhly kontroly ze strany Státního

zemûdûlského intervenãního fondu

(SZIF). Îadatelé v rámci 1. v˘zvy

z PRV realizovali projekty za 12 mi-

lionÛ korun a získali dotace ve v˘‰i

5 milionÛ korun.

„Podporou projektÛ napomáháme
k rozvoji zemûdûlství v regionu, men-
‰ím firmám k jejich rozvoji a v nepo-
slední fiadû i obcím k lep‰ímu hospo-
dafiení na svém majetku,“ sdûlil Petr

Pecha – manaÏer obecnû prospû‰né

spoleãnosti R¯MA¤OVSKO.

Informace o vyhlá‰en˘ch v˘zvách,

moÏnostech získání dotací a ãinnosti

na‰í organizace mÛÏete najít na we-

bu http://mas.rymarovsko.cz.

Petr Pecha

Pfiedstavujeme projekty podpofiené z Programu rozvoje venkova

Kurátorka Renáta Poli‰enská pfiebírá hlavní cenu v kategorii
Amatérsk˘ krátk˘ film nebo „vlog“

“
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Aktivizující v˘uku aneb
Didaktickou strategii
„Líného uãitele  pfied-
stavil lektor Robert âa-
pek 30. ledna ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné.
Semináfi ukázal pedagogÛm, jak kvalitnû vzdûlávat a pfiitom zbyteã-

nû neztrácet energii. Robert âapek pfiiblíÏil budování tfiídního klima-

tu podporujícího vyuãování a systému hodnocení. Semináfi byl za-

mûfien na praktickou ãinnost ve tfiídû.

Lektor tvrdí: „Dobré vyuãování je teambuildingové! Uãitel není ve
‰kole proto, aby uãil uãivo, ale proto, aby s uãivem nauãil pracovat
Ïáky. Ve tfiídû mají pracovat Ïáci, a ne uãitelé.“ Probûhly praktické 

ukázky, jak napfiíklad v dûjepise pracovat s tématem stfiedovûku, jak

ÏákÛm pfiiblíÏit ãeské krále a podobnû. Proã tfieba práci krále ne-

ohodnotit SWOT anal˘zou, proã nepouÏít brainstorming ãi my‰len-

kové mapy? Je to utopie? Uãení má b˘t pfiece sdílením informací

a zku‰eností. Posluchaãi se shodli na tom, Ïe je nutné ÏákÛm nabíd-

nout takovou ãinnost, která je zábavná a pfiínosná. 

Semináfi se konal v rámci projektu Místní akãní plán II – Rozvoj vzdû-

lávání na území R˘mafiovska ãíslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008608

(EU + M·MT).

Foto a text: Ing. Katefiina Uliãná

Semináfi Lín˘ uãitel

Ve ãtvrtek 6. února se
v sídle Místní akãní
skupiny R˘mafiovsko
se‰lo patnáct pedagogÛ
M·, Z· a ZU· s lektorkou Mgr. Katefiinou Slukovou, operní pûvkyní a hu-
dební pedagoÏkou, která se pfiijela podûlit o své dlouholeté zku‰enosti s v˘-
ukou zpûvu a hlasového projevu vÛbec. 
Lektorka v úvodu sloÏila v‰em uãitelÛm poklonu a pfiipomnûla, Ïe

hlas je vzácn˘m pracovním nástrojem a je tfieba se o nûj starat, dob-

fie spát, dopfiát si odpoãinek a hlavnû – neniãit si zbyteãnû hlasivky

nesprávn˘m pouÏíváním.

Po krátkém teoretickém úvodu, kter˘ nám ponûkud roz‰ífiil obzory, co

se hlasivek t˘ãe (já jsem napfiíklad poprvé v Ïivotû vidûla videozábû-

ry muÏsk˘ch a Ïensk˘ch hlasivek „v akci“), jsme se nûkolik hodin vû-

novali praktickému nácviku zdravého „mûkkého“ nasazení tónu, 

uvolnûní tûla, rezonance a správné technice d˘chání. PouÏitím jedno-

duch˘ch pomÛcek typu ‰átek, míãek, kelímek s vodou a trubiãka lek-

torka názornû ukázala danou techniku, ale souãasnû nás navedla, jak

tyto dovednosti pfiedávat ÏákÛm. ProtoÏe správnû mluvit, zpívat, ne-

niãit si hlasivky pfii jakékoliv indispozici, zaujmout posluchaãe a udr-

Ïet si pozornost – to nejsou dovednosti potfiebné jen pro uãitelské po-

volání. To se hodí v‰em. A na‰im „ufivan˘m“ dûtem, které se mnohdy

nedovedou bavit potichu, zvlá‰È. KdyÏ uÏ pfiece jen nûkdo své ubohé

hlasivky pfietáhne, dostal cenné rady, ãím je zase spravit a zahojit.

Co mû se t˘ãe, toto byl jeden z nejuÏiteãnûj‰ích semináfiÛ, kter˘ch jsem

se v posledních letech zúãastnila. Dûkujeme MAS R˘mafiovsko, o. p. s.,

Ïe tento poveden˘ semináfi zorganizovalo a finanãnû podpofiilo prostfied-

nictvím projektu Místní akãní plán II – Rozvoj vzdûlávání na 

území R˘mafiovska.

Foto a text: Mgr. Marcela Tauferová, Z· R˘mafiov, Jelínkova 1 

Cesta správného nastavení hlasu

Smûnnost: nepfietrÏit˘ provoz, denní a noãní smûny 12 hodin

Pracovní úvazek: 1,0

PoÏadované vzdûlání: fiádnû ukonãené studium ve vzdûlávacích pro-

gramech uskuteãÀovan˘ch vy‰‰ími odborn˘mi ‰kolami v obo-

ru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péãe, charitní

a sociální ãinnost, sociálnû-právní ãinnost, dvouoborové studi-

um pedagogika a teologie nebo fiádnû ukonãené maturitní stu-

dium v tûchto oborech, nebo stfiedo‰kolské vzdûlání ukonãené

maturitní zkou‰kou + kurz pracovníka v sociálních sluÏbách

(200 hod. kurzÛ akreditovan˘ch pro sociální pracovníky)

NáplÀ práce: o‰etfiovatelská péãe, práce s dûtmi 

Co nabízíme? platové zafiazení dle platn˘ch pfiedpisÛ, moÏnost pfiiznání

osobního ohodnocení a pfiíplatku za vedení, zamûstnanecké be-

nefity (sluÏební mobil, podnikové stravování, pruÏná pracovní

doba), vzdûlávání a zdokonalování se v oboru, pracovní smlouvu

na dobu urãitou 1 roku s moÏností prodlouÏení na neurãito

Nástup moÏn˘ ihned nebo dle dohody.

Své Ïivotopisy zasílejte na e-mailovou adresu: ddjanovice@seznam.cz a do pfiedmûtu uveìte název pozice, o kterou se ucházíte. Kontaktní

osoba: Mgr. Marie âernocká, tel.: 731 631 722. K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeãi, ktefií splnili kvalifikaãní pfiedpoklady.

Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it toto v˘bûrové fiízení kdykoliv v jeho prÛbûhu bez udání dÛvodu.

Dûtsk˘ domov Janovice - V˘bûrové fiízení na pozici pracovníka pfiímé péãe

“
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Známe obsah v‰ech pokladniãek – a je rekordní! Tfiíkráloví koledníci se ãini-
li, dárci byli mimofiádnû ‰tûdfií a my díky tomu mÛÏeme lépe pomáhat senio-
rÛm a dlouhodobû nemocn˘m. Takové je poselství leto‰ní Tfiíkrálové sbírky.
Do 122 pokladniãek vhodili dárci v bruntálském a r˘mafiovském regi-

onu mince a bankovky v celkové hodnotû 510 512 korun.V̆ ‰e v˘tûÏ-

ku pfiekonala o 47 000 korun loÀsk˘ v˘-

sledek sbírky, coÏ je dobrá zpráva o ‰tûd-

rosti lidí. Díky v˘nosu mÛÏeme více a lé-

pe pomáhat – lidem s postiÏením, nemoc-

n˘m, seniorÛm. Dûkujeme v‰em, kdo se

do sbírky zapojili, tedy pfiibliÏnû 450 dob-

rovolníkÛm, zejména dûtsk˘m kolední-

kÛm, ale také koordinátorÛm a kaÏdému,

kdo letos Tfiíkrálovou sbírku podpofiil, aÈ

uÏ sv˘m nasazením ãi finanãním darem.

Díky patfií také pracovníkÛm obecních 

úfiadÛ, ktefií nezi‰tnû pomohli s rozpeãe-

Èováním pokladniãek. Zvlá‰tû dûkujeme

partnerovi Tfiíkrálové sbírky âeské spofii-

telnû, jejíÏ zamûstnanci bûhem 14 dnÛ

zdarma spoãítali vykoledovanou ãástku

v bankovkách a mincích, aby mohla b˘t

uloÏena na sbírkov˘ úãet. Sbírku prová-

zelo mnoho pfiíjemn˘ch a radostn˘ch set-

kání. Vûfiíme, Ïe si ji dût‰tí i dospûlí ko-

ledníci, ale i dárci dobfie uÏili.

Jak budou dary do kasiãek následnû vy-

uÏity? Charita sv. Martina, která sbírku

organizovala, pouÏije 65 % z celkové

sumy, tedy 331 833 korun, na podporu

provozu peãovatelské sluÏby a na fi-

nanãní udrÏitelnost zdravotnického

personálu v o‰etfiovatelské sluÏbû.

V˘nos sbírky pouÏijeme také na nákup

a opravy zdravotnick˘ch pomÛcek

v na‰í pÛjãovnû a její personální zaji‰-

tûní. Dal‰ích 15 % vyuÏije ostravsko-

opavská diecézní charita na své projekty

(poradenské infocentrum, nízkoprahová

zafiízení pro dûti a mládeÏ ve vylouãe-

n˘ch lokalitách apod.), 10 % pomÛÏe

potfiebn˘m v zahraniãí (na Ukra-jinû

a v Moldavsku), 5 % jde na celostátní

projekty Charity a 5 % je zákonná reÏie

sbírky. Mgr. Katefiina Babi‰ová
Charita sv. Martina

Foto: archiv Junáka R˘mafiov

Tfiíkrálová sbírka pro Charitu sv. Martina pfiekonala loÀsk˘ rekord

V R˘mafiovû jsme mohli potkat tfiíkrálové koledníky ze
Skautského stfiediska Na Stráni.

Mnozí tím trpí od prvních ‰kolních let. Psaní rukou je kaÏdodenním

bûsem, písemky se mnohdy vracejí jako neãitelné, hodné paní uãitel-

ky povaÏují ten rukopis za lu‰tûní.

Jak jste na tom vy? Kdy jste naposledy psali rukou? Vzkaz, poznám-

ku, dopis, del‰í text? V‰ichni pofiád Èukáme do klávesnice nebo dis-

pleje mobilního telefonu. Nikdy jsme nepsali víc, stále fiidãeji ale ru-

kou. Pohlednice z dovolené, blahopfiání pfied svátky, pozvánky – má-

lo, málo! Je ãasto problém najít po‰tovní schránku. 

Na první pohled má víc v˘hod klávesnice. Rychle napsat, pfieposlat,

ukládat, dodateãnû upravit, snadno v textu vyhledávat, dokonce tak-

zvan˘ slovník opravuje gramatické chyby. Je to praktické a úsporné.

Co fiíkají odborníci? Ná‰ mozek ke zdárnému rozvoji ruãní psaní po-

tfiebuje. Je to vlastnû kreativní ãinnost, do které se zapojuje spousta

mozkov˘ch center. Pfii psaní potfiebujeme zrak, hmat, cit pro estetiku

i sluch, kdyÏ sly‰íme zvuk pohybu tuÏky ãi pera po papífie, posiluje

se cit v rukou, v prstech, v pûsti. Psaní rukou je dÛleÏité pro rozvoj

grafomotorick˘ch dovedností u dûtí.

Podle písma se ukáÏe, jak˘ ãlovûk je, to tvrdí i odborníci pfii v˘bûro-

vém fiízení, chtûjí tfieba, aby uchazeã napsal ruãnû a struãnû svÛj Ïi-

votopis. A zajímavost: Joanne Rowlingová pí‰e koncepty Harryho

Pottera rukou a teprve pozdûji je pfiepisuje na starém psacím stroji.

A co tedy? ·krabopis, nebo krasopis? Obliba krasopisu vzrÛstá. Pfied

tfiemi lety se ve velk˘ch mûstech rozjely kurzy moderní kaligrafie,

a dokonce byla vydána Krasopísanka. O takové kurzy je velk˘ zájem

mezi Ïenami i muÏi. Tfieba oãekávají oddech od kaÏdodenní práce,

tfieba si udûlají vlastnoruãní svatební oznámení, album pro dítû, kro-

niku oddílu ãi spolku, poutaã pro svou kavárnu a provozovnu.

Termíny kurzÛ jsou vÏdy rychle obsazené.

âlovûk má pofiád co objevovat. Chce to trochu trpûlivosti a spoustu

tréninku. NezáleÏí na tom, jestli jste levák, ãi pravák. Ono totiÏ kra-

sopsaní se nerovná rukopisu. Ono totiÏ krasopsaní je forma umûní

a taky sv˘m zpÛsobem terapie. A mocn˘ nástroj. Terapeutka Irena

Hájková doporuãuje takov˘ osobní trénink: Pi‰te jen o sobû. Pi‰te

pravidelnû a vyhnûte se negacím. Vhodná je forma dopisu.

Psaní rukou není pfieÏitek, zafiaìme ho do svého kaÏdodenního pro-

gramu. Konãím: jdu si sestylizovat nákupní seznam a potom si zapí-

‰u, co hezkého mû potkalo.

Poznámka: Sleduju velikost a sklon písma, tlou‰Èku a tvar písmen,
sklon fiádek, tlak na tuÏku, mezery v písmu… Tak jo.

Si

NemÛÏu to pfieãíst

Z kapsáfie tety Kvûty
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III. typem figurálních kachlÛ, ale zatím na zámku ojedinûl˘m, je

fragment kachle s torzem Panny Marie s dûÈátkem. Je vypálen do cih-

lové ãerveni z dobfie plavené hmoty s jemn˘m ostfiivem a pfiímûsí ‰u-

pinek muskovitu (bílá slída). Líc ãelní vyhfiívací stûny (âVS) pokry-

la vysoce kvalitní tmavû hnûdozelená glazura. Na vnitfiní stranû je 

otisk plátna pouÏitého pfii vtlaãování hlinûného tûsta do formy, coÏ

b˘vá nûkdy povaÏováno za habánskou techniku. Zlomek pfiedstavu-

je Pannu Marii sedící na soklu (trÛnu) s dítûtem. Je obleãená v tuni-

ce. Postava se uchovala od prsou po nohy obuté ve ‰piãat˘ch stfieví-

cích. Vedle ní a ãásteãnû na jejím klínû sedí nahé Jezulátko na pol-

‰táfiku se stfiapcem v pravém horním rohu. Baculatému dítûti chybí

hlaviãka a zãásti levá paÏe. V pravé ruãce drÏí jednoduché fií‰ské ja-

blko s fieck˘m kfiíÏkem. Oblíben˘ motiv je na kachlích ãast˘ v rÛz-

n˘ch formách. 

Zcela unikátní a zatím v ãeském prostoru neznám˘ typ IV pfiedstavu-

je v˘jev krajiny s figurami na ãásti nebo celé stûnû kamen (46 frag-

mentÛ), proto se kromû moÏn˘ch fiíms nikdy kachle neopakují a kaÏ-

d˘ má své jedineãné místo. Jsou vypáleny do svûtlého okru a zfiídka

do svûtlé ãerveni z dokonale plavené hmoty s jemn˘m ostfiivem s pfií-

mûsí biotitu (ãerná slída). K bûlavé engobû âVS lne dokonalá lesklá

hnûdoãerná glazura místy s duhov˘m nabíháním. U zlomkÛ nelze kro-

mû síly a nezvykle mûlké komory (2,9 cm) nalézt Ïádn˘ mûfiiteln˘ pr-

vek. V̆ robek je jemnûj‰í a motiv propracovanûj‰í neÏ u ostatních

kachlÛ. Z drobn˘ch i vût‰ích úlomkÛ lze slepit do vût‰ích celkÛ jen

malou ãást souboru. V‰echny spojuje stejn˘ materiál, naprosto shod-

ná glazura a moÏnost spojení nûkter˘ch torz rÛzn˘ch kachlÛ do v˘-

sledné scény nejspí‰ poklidné antické krajiny. V̆ razné je realistické

pojetí v detailech (plastické vyjádfiení vlasÛ, srsti ãi Ïíní hfiívy, zobra-

zení kfiídel), stylizovan˘ch jen v kuÏelovitém prÛbûhu lodyh ãi vûtví.

Kachle tvofiící souãást motivu ãi pfiíbûhu nemají orámování, aby je

bylo moÏno bez pfieru‰ení spojit do jednoho celku. Vedle andílãích

hlaviãek ãi putti se objevují postavy zvífiat (lví hlava s hfiívou ad.).

Prostor kachlÛ se zvífiecími motivy pokr˘vá kfiovinat˘ porost s pro-

pleten˘mi vûtvemi a lze téÏ identifikovat kvût lilie. Na jediném zlom-

ku se vûtvovím proplétá tvor, z nûhoÏ lze identifikovat celou zadní

nohu s krat‰ími chlupy a s kop˘tkem (spárkem), kterou lze interpre-

tovat jako ãást tûla kozy nebo kozla, ale i satyra. Zajímavá je hlava

jednoroÏce s tordovan˘m rohem a krkem s vlající hfiívou a ãástí ra-

mene. Uvedenou ãást tvofií dva sousedící kachle. Na prvním je hlava,

na druhém pokraãuje krk bájného zvífiete. Na dal‰ím fragmentu je

nejspí‰e lidské rameno na pozadí kmenÛ. Není vylouãeno, Ïe jde

o bukolickou krajinu (znázorÀující pfiírodní motiv z past˘fiského ne-

bo venkovského Ïivota), pfievzatou z antick˘ch vzorÛ fiímsk˘ch vil

oblíben˘ch renesanãními umûlci. 

V rozích dal‰ích kachlÛ se nachází dokonale zpracovaná hlava dítûte

s rozevlát˘mi vlásky (putto). V dolním rohu je témûfi dokonal˘ amo-

ret (andílãí hlaviãka?) s kfiídly. Do souboru patfií kachle s jednodu-

ch˘mi okraji a pravideln˘mi dekorativními motivy. Pod zaoblen˘m

rámem a vodorovnou r˘hou bûÏí fiídká linie drobn˘ch pûtiãetn˘ch lis-

tÛ (listovec). V témûfi kruhov˘ch polích klikatky nacházíme kvûty

s ‰esti duÏnat˘mi okvûtními lístky a nevelk˘m kruhov˘m semení-

kem. Nad nimi pokraãuje li‰ta s jemn˘mi a kratiãk˘mi ‰ikm˘mi vse-

ky a mezi klikatkou a li‰tou je patrné rozestfiené kfiídlo, zvlá‰tní

a v na‰em materiálu zcela ojedinûl˘ v˘zdobn˘ prvek. Tûsnû nad pro-

st˘m dolním okrajem a dvûma os-

tfie fiezan˘mi horizontálními r˘ha-

mi se vypíná trojit˘ lomen˘ scho-

deãkov˘ oblouk a v jeho „tympa-

nonu“ jsou dva od sebe odvrácené

rostlinné úponky (závitnice – vo-

luty?) oddûlené svislou linií

a kruhovou perliãkou ve tvaru

písmena nad ní. 

Kromû uveden˘ch nutno je‰tû 

uvést stfiep komorového kachle

s patrnû podélnou fiímsou zdobe-

nou linií negativních (konkáv-

ních) elipsovit˘ch perel, tedy je-

din˘ prvek souboru v na‰em pro-

stfiedí dost ãast˘. Podobnû jako u v‰ech dosud uveden˘ch figurálních

kachlÛ se zdá b˘t cizí pÛvod zcela zfieteln˘ nebo mÛÏe jít o práci za-

hraniãního odborníka usazeného na Moravû. Jde o soubor kachlÛ,

kter˘ zatím nemá v na‰í odborné literatufie obdobu a jehoÏ pÛvod je

asi tfieba hledat v cizích pramenech. Mgr. Jifií Karel
(Go‰, V. – Karel, J. Renesanãní kachle ze zámku Janovice u R˘mafio-
va. In Quod 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, slav-
nostní keramika a kachle. Olomouc, 1998; Jordánková, H. – Losko-
tová, I. Kachlová kamna v prostorách minoritského klá‰tera v Brnû.
In Archaeologia historica, sv. 30. Brno, 2005; Svoboda, L. a kol.
Encyklopedie antiky. Praha, 1974; Todt, F. a kol. Slovník antické kul-
tury. Praha, 1974; Pavlík, â. – Vitanovsk˘, M. Magick˘ jednoroÏec
a jeho ztvárnûní na kachlích gotiky a renesance. In Archaeologia his-
torica, sv. 33. Brno–Nitra, 2008.)

Nálezy z janovického sídla rudolfínského velmoÏe 
(záchrann˘ v˘zkum 1987, 1996)

8. Kachle s figurálními motivy (C)

Z historie

Nákres kachle s Pannou Marií
a JeÏí‰kem

Originál pfiedchozího kachle

Zpûvy past˘fiské s bukolikou

Zlomky kachle s krajinou
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Ve ãtvrtek 30. ledna se v areálu Flemmichovy zahrady uskuteãnil tradiãní
Koláãkov˘ dovednostní závod mlad˘ch bûÏkafiÛ. 
I kdyÏ leto‰ní zima není bílé stopû dvakrát naklonûna a snûhové pod-

mínky na trati byly na hranici regulérnosti, traÈ organizátofii pfiipravili

s maximální snahou a závodníci si ãtvrteãní odpoledne velmi uÏívali.

BûÏecká stopa byla pfiipravena jen pro styl volnou technikou a insta-

lováno na ní bylo celkem ‰est pfiekáÏek. Startovní listina ãítala pûta-

osmdesát závodníkÛ. Nejlépe si z na‰ich bûÏkafiÛ vedli v kategorii

benjamínkÛ Monika SvatoÀová (1. místo), Ondfiej Kroutil (2. místo),

Vítûzslav ·opík (4. místo) – v‰ichni RDRY, Vít Sedláãek (3. místo)

a Katefiina Sedláãková (6. místo) – oba z Atletiky R˘mafiov. V kate-

gorii nejmlad‰ích ÏákÛ za Ski klub RD R˘mafiov vybojovala Anna

Fryblíková 6. místo, na 8. a 9. místû skonãili Felix Pánek a Viktor

Moninec. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ nás reprezentovali Filip

Kreãmer (2. místo), Jakub Vystrãil (5.), ·imon Kroutil (6.), Jan

Vinohradník (8.) a Jáchym Pánek (12.). V kategorii star‰ích ÏákÛ sta-

teãnû bojovali v barvách Ski klubu RD R˘mafiov Marek Sázel 

(3. místo) a na pátém, ‰estém a sedmém místû skonãili Jakub Kobák,

Roman SvatoÀ a Franti‰ek Barusel. Krásné v˘kony podaly za RDRY

Klára Slováková, která v kategorii mlad‰ích dorostenek nena‰la pfie-

moÏitelku a pfiijela si pro zlato, a Amálie Vinohradníková na páté

pfiíãce. Kategorii mlad‰ích dorostencÛ zastupovalo hned ‰est závod-

níkÛ. Pro zlatou a stfiíbrnou medaili si pfiijeli Tomá‰ Sedláfi a Ondfiej

Baslar, ãtvrtou, pátou a ‰estou pfiíãku vybojovali Jakub Fryblík,

Franti‰ek Sázel a Eduard Casciani – v‰ichni z RDRY, na osmém mís-

tû se umístil Luká‰ Ondrá‰ek z Horalu R˘mafiov. 

JiKo, zdroj https://www.skiklubrymarov.cz/, fota: archiv L. Baslara

Ve Flemmichovû zahradû se konal Koláãkov˘ závod

Stejnû jako ‰koláci, ktefií v lednu ukonãili první polovinu ‰kolního roku, mají za
sebou i r˘mafiov‰tí ‰achisté polovinu sezóny 2019–2020. Nastal proto ãas
zhodnotit, co se na poli ‰achu v R˘mafiovû za posledních pût mûsícÛ událo.
·achov˘ krouÏek pro Ïáky základních a stfiedních ‰kol zahájil svou

ãinnost v polovinû záfií. Skupinu fungující pod zá‰titou SVâ

R˘mafiov nav‰tûvuje v prÛmûru 12 ÏákÛ. Vût‰inou jde o hráãe, ktefií

‰achy hrají uÏ nûkolikát˘m rokem, ale objevily se i nové tváfie.

Juniorská ‰achová sezóna se nese ve znamení turnajÛ v rapid ‰achu

(15–20 minut na partii pro kaÏdého hráãe). Hned první z turnajÛ byl

pro mladé ‰achisty velmi prestiÏní záleÏitostí, protoÏe ‰lo o domácí

velkou cenu. Z r˘mafiovsk˘ch hráãÛ na turnaji nejlépe uspûli David

Staník (star‰í Ïáci) a Erich Schreiber (mlad‰í Ïáci), kter˘ pfiedvedl

velk˘ v˘konnostní skok oproti minulému roku.

Dal‰ím podzimním turnajem bylo krajské Grand Prix v Krnovû, kde

své oddílové spoluhráãe zastínil Filip Kreãmer, kter˘ byl na svém vÛ-

bec prvním turnaji, a pfiesto získal skvûlé 3 body ze 7. Následovaly

velké ceny v Bruntálu a ve Mûstû Albrechticích, a i kdyÏ turnaje r˘-

mafiovskému ‰achu nepfiinesly v˘razn˘ v˘sledek, hráãi stateãnû bojo-

vali o kaÏd˘ bod a v silné konkurenci obstáli se ctí. Pfied Vánocemi

probûhl tradiãní okresní pfiebor ‰kol, kde Gymnázium a SO·

R˘mafiov reprezentovalo druÏstvo star‰ích ÏákÛ: David Staník, Patrik

Gruss, Roman SvatoÀ a Milan Ham‰ík. Nakonec se toto kvarteto 

umístilo v polovinû startovního pole, coÏ je dobr˘ v˘sledek.

V lednu ‰achové juniory ãekala je‰tû Velká cena Vrbna pod

Pradûdem. Vlivem chfiipkové epidemie se turnaje zúãastnili jen dva

z pÛvodních deseti pfiihlá‰en˘ch r˘mafiovsk˘ch ‰achistÛ – Roman

SvatoÀ a Patrik Gruss v kategorii star‰ích ÏákÛ. Roman pfiedvedl vy-

nikající v˘kon a se ziskem 4,5 bodu ze 7 obsadil celkovû 6. místo

·achisté z R˘mafiova za sebou mají polovinu sezóny 2019–2020

Sport

Po skonãení závodu pfiedali starosta Ludûk ·imko a místostarostka
Lenka Vavfiiãková vítûzÛm medaile a koláãe z R˘mafiovské pekárny.
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a mezi hráãi z okresu Bruntál byl dokonce ãtvrt˘. Patrik Gruss vybo-

joval o 2 body ménû a obsadil 14. místo. Podûkování za vzornou re-

prezentaci oddílu na individuálních soutûÏích si zaslouÏí v‰ichni, kdo

se turnajÛ úãastnili: Ivan Holub, Erich Schreiber, Milan Ham‰ík,

Patrik Gruss, Josef Jureãek, Roman SvatoÀ, David Staník a zvlá‰tû

stateãná trojice zaãáteãníkÛ, která si odbyla své turnajové premiéry:

Václav Ondra, Jan Kopáãek a Filip Kreãmer.

V soutûÏi dospûl˘ch bojuje ·O Jiskra R˘mafiov, stejnû jako v minu-

lém roce, v Krajské soutûÏi C a v Okresním pfieboru Bruntál. ÚroveÀ

krajské soutûÏe se oproti loÀskému roku nesmírnû zv˘‰ila, protoÏe za

mnohé oddíly zaãali na pfiedních ‰achovnicích nastupovat hráãi hra-

jící extraligu (nejvy‰‰í soutûÏ u nás) nebo první a druhou ligu.

R˘mafiovsk˘ A t˘m oproti tomu postihl znaãn˘ úbytek zku‰en˘ch

hráãÛ. Nezbylo neÏ zaãít více nasazovat odchovance r˘mafiovského

‰achového krouÏku. Velmi pfiíjemn˘m pfiekvapením je v˘kon Erika

Grusse, kter˘ se uÏ v 16 letech stal stabilním ãlenem sestavy a získal

pro druÏstvo dÛleÏité body. Ukázal tak obrovsk˘ v˘konnostní skok.

Za A t˘m také nûkolikrát nastoupil jeho bratr Patrik, kter˘ v‰ak zatím

sbírá zku‰enosti. I díky zapojení juniorÛ a nasazení celého druÏstva

je prÛbûÏné 3. místo v soutûÏi velk˘m úspûchem.

T̆ m B, hrající okresní pfiebor, zaãíná b˘t prakticky ãistû ve sloÏení r˘ma-

fiovsk˘ch juniorÛ. Proto také ambice na medailové pozice ustupují stra-

nou. Zku‰enosti ve váÏném ‰achu sbírají v B t˘mu hlavnû David Staník,

Tomá‰ ¤outil, Roman SvatoÀ a samozfiejmû sourozenci Grussovi.

V̆ sledky dosaÏené v první polovinû sezóny dávají nadûji na zv˘‰ení

úrovnû ‰achu v na‰em mûstû a jsou závazkem pro hráãe a trenéry, aby

nepolevili v pfiípravû. Podûkování si zaslouÏí nejen v‰ichni hráãi

a trenéfii, ale i rodiãe ÏákÛ, ktefií své ratolesti v této krásné hfie pod-

porují.

Fota a text: Luká‰ Pavlásek, ·O Jiskra R˘mafiov, sachy.svcrymarov.cz

JiÏ po ãtyfiiatfiicáté vyhlásilo koncem loÀského roku Regionální sdruÏení ães-
ké unie sportu (RS âUS) v Bruntále anketu, do níÏ mohly tûlov˘chovné jedno-
ty, kluby, oddíly i sportovní fanou‰ci nominovat své favority. V pondûlí 27. led-
na nejlep‰í sportovci okresu Bruntál v Hotelu Slezan pfievzali ocenûní 
za úspûchy, kter˘ch dosáhli v roce 2019.
Akci finanãnû podpofiilo mûsto Bruntál, Krnov, R˘mafiov, Horní

Bene‰ov a Moravskoslezsk˘ Koãov. Z r˘mafiovsk˘ch sportovcÛ byl

ocenûn Pavel Ondrá‰ek, bûÏkafi, ãlen Ski klubu RD R˘mafiov, ãlen

Vltava Fund Ski Teamu (dálkoví bûÏci na lyÏích) a úãastník seriálu

Visma Ski Classics, kter˘ si své ocenûní odnesl kromû jiného za

stfiíbrnou medaili z ãeské SKITOUR.

JiKo, fota: Zuzana Pr‰alová

Bruntálsk˘ hotel Slezan hostil úspû‰né sportovce okresu 

Zima, dé‰È a hlavnû pofiádná bitva z obou stran. Winter Classic, tedy utkání
pod ‰ir˘m nebem, mezi univerzitními hokejov˘mi t˘my Akademici PlzeÀ
a Univerzitou Palackého v Olomouci dopadlo lépe pro první jmenované. 
Pro nûkteré hráãe ‰lo o premiérov˘ zápas pod ‰ir˘m nebem, jiní uÏ

jej zaÏili – podmínky zde ale mûli v‰ichni stejné. „Utkání pod ‰ir˘m
nebem je vÏdy nûco jiného. Tady je napfiíklad i men‰í stfiední pásmo,
takÏe pfiechody jsou rychlej‰í,“ zhodnotil specifika r˘mafiovského

kluzi‰tû hlavní olomouck˘ trenér Radim Zbránek.

Oba t˘my zaãaly zápas sviÏnû. Nejdfiíve se ve tfietí minutû trefil za

Olomouc Mikulá‰ Rimmel a Akademici s odpovûdí dlouho neváhali.

Jen o tfii minuty pozdûji si vypracoval pfiíleÏitost Jakub Faschingbauer,

kdyÏ se ocitl sám pfied brankáfiem a úspû‰nû zakonãil stfielou do levé-

ho rohu branky. Stav 1:1 se v první tfietinû jiÏ nezmûnil, ov‰em t˘my

poskytly více neÏ dvûma stovkám divákÛ v˘bornou podívanou.

Ve druhé tfietinû zápasu góly nepadly, aãkoliv obû strany na sebe vy-

víjely znaãn˘ tlak. Za Olomouc si vypracovali pfiíleÏitosti napfiíklad

Janeãko, Cach, Haj‰man se dokonce ocitl sám pfied brankou soupefie,

ov‰em ani jemu se nezadafiilo. Pro Akademiky se naskytla nejvût‰í

pfiíleÏitost, kdyÏ po faulu Dominika Cacha hráli pfiesilovou hru.

Olomouãtí se pfii ní na nic nezmohli, ani jednou nevyhodili puk ze

Utkání univerzitního hokeje pfiineslo napínav˘ stfiet
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svého obranného pásma. Bûhem druhé tfietiny zaãalo pr‰et, na kvali-

tû hry se to ov‰em nijak neprojevilo a diváky dé‰È od dal‰ího sledo-

vání utkání neodradil. 

Do poslední tfietiny lépe vstoupila Olomouc díky dvûma pfiesilov˘m

hrám. Ov‰em navzdory tomu, Ïe se první polovina tfietiny odehráva-

la pfiedev‰ím v obranném pásmu Plznû, nedokázali vstfielit jedin˘ gól.

Od druhé poloviny se zaãala situace obracet – Akademici získali vel-

kou pfiíleÏitost v podobû hry pût na tfii. Aãkoliv jí nedokázali vyuÏít,

pfiece jen se zaãali v zápase víc prosazovat. Dal‰í pfiesilovou hru uÏ

si ujít nenechali a dvû minuty pfied koncem tfietiny trefil ·tûpán

Hanzlík vítûzn˘ gól na 2:1.

„Na to, Ïe to bylo kluzi‰tû venku, byl led velmi kvalitní, ãekal jsem to
hor‰í, od pofiadatelÛ to byla dobrá práce,“ ohodnotil hru pod ‰ir˘m

nebem Tomá‰ Ceperko, trenér AkademikÛ.

Je velmi pravdûpodobné, Ïe ne‰lo o poslední zápas univerzitního ho-

keje, kter˘ r˘mafiov‰tí fanou‰ci uvidí. „Jednáme o tom, Ïe bychom tu
hráli zase, jsme tomu otevfiení,“ vyjádfiil se Dominik Pudelka, pfied-

seda klubu HC Univerzity Palackého v Olomouci. Pokud v‰e vyjde,

mohli by v R˘mafiovû hrát jiÏ pfií‰tí sezónu.

Vlastimil Samson, fota: Daniel Klement
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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 27. 3. 2020

Uzávûrka pro fiádné vydání

je v pátek 20. 3. 2020  do 12 h

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!
3/2020
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SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!
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